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Abstract 

 

Housing is not just walls and engineering designs, but is an integrated life of housing, work, services, 

activities and integrated urban environment, The concept of housing in many countries has become much more 

comprehensive than the simple considerations that can be defined the same housing as the definition extended to 

include the possibility of achieving housing for economic, social and urban needs including the location and basic 

services, transport and public facilities. Some have identified the housing problem in general as a study of housing 

market problems in which the people can get adequate house meets their economic, social and urban requirements. 

So housing is an interconnected system with many elements and depends on its application to a range of sciences 

such as urbanization, sociology, economics, architecture, interior design and politics, and sometimes it seems 

necessary to know all these systems and aspects to solve one of housing problems. It has been found that the 

housing policies adopted in some countries, including Egypt, do not cover some or all of these aspects, resulting in 

the emergence of many housing problems in each of them, especially in the field of affordable housing projects. The 

research focused on monitoring, studying and evaluating these problems in some housing projects implemented in 

the new Egyptian cities, specifically in the new Minia city 

 Research Problem: Despite the state's interest in the establishment of many economic housing projects in 

the new Egyptian cities recently, many of these projects did not meet some of the necessary requirements for the 

young, low-income groups like social, economic and urban terms. The study focused on this problem through 

analysis and evaluating some economic housing projects that have been established in New Minia  city. 

 Objective of the research: Study some of the economic housing projects implemented in the New Minia  

city, and to extrapolate the opinion of the population of these projects to assess their suitability to meet their social, 

economic and urban requirements, and try to reach the most important success points that helps to achieve economic 

housing appropriate to the requirements of the population in the New Egyptian cities in general and particular in the 

New Minia  city through integrated housing projects that meet the desired requirements for low-income groups. 

 Research Methodology: The methodology used in this research paper was based on theoretical thought 

and its emphasis on practical reality, using the descriptive method in explaining the subject of the study by gathering 

information about the problems of economic housing in Egypt, and the housing problem in Minia  city, then using 

the applied field method in conducting a study to monitor and identify problems faced by the population in 

economic housing projects in the new Minia  city and conduct a questionnaire for a sample of the population, Then 

the analytical approach to analyze and evaluate the economic housing projects in the new Minia  city by analyzing 

the questionnaire of some residents and researcher field visits to the project sites, to monitor the strengths and 
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weaknesses that can be taken in future projects, and then to reach a set of results from the research and make some 

recommendations that helps the economic housing projects to meet the urban requirements and the desired 

economic and social suitability of the low-income group 
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 الملخص.
ا هقككد يحككفه مفهككو  مككس تسككنس هعمككا هوككدمذ  هيمةككضة ه يتككة   ككا ة ما ذملككةاإلتسككنذن لككير مجككان جككدران هندككذميم مندتسككيةا  ممككذ مككو  يككذة ما ذملككة 

ق المسكنس اإلتسنذن في كثيا مس الدهل يشما بنثيا مس االعافذرا  الفسيضة الاي يمنس بهذ نعا ف المسنس مفسك   يكا اماكد الاعا كف ليةكما  منذميكة ن قيك
وككدمذ  يتسذتسككية ههتسككذئا مقككا هماافككق عذمككةب هقككد عككاس الككفعل مةككنلة اإلتسككنذن بةككنا للمالئمككة االقادككذنية هاالجامذويككة هالعمااميككة بمككذ ن ككم مككس موقكك  ه 

س مالئكم إلمنذميكذنهم ه  قكق ماضلفكذنهم االقادكذنية هاالجامذويكة سكنى معلكعذ  على يمهذ نراتسة لمةذكا تسوق اإلتسنذن الاي ياعاض لهذ السكنذن لل دكول 
السيذتسككة هاالجامككذال هاالقادككذن مجموعككة مككس العلككو  مثككا علككى فككي نضقيقكك  عامككد  ه  كثيككاة عنذحككا ه  ككم ه مظككذ  ماككداوا  اإلتسككنذنهالعمااميككةل لككإا فكك ن 

همكس  ه قده ي يذمًذ يمك  مكس ال كاهرع معافكة ككا مكإم الكنظم هالنكوا ي ل كا مةكنلة مكذ مكس مةكذكا اإلتسكنذن بهالادميم الداولي هالاخضيط العمااميهالعمذرة 
ان نكككوفيا مسكككنس فقكككطا بكككا فككك ن مكككس المفاكككاض ين نلقكككى نلكككي المةكككاهعذ  ا ايذجكككذ  اقادكككذنية ثكككم يجكككك يال ينكككون الهكككدس مكككس مةكككاهعذ  اإلتسكككنذن مجككك

  هاجامذويككة هعمااميككة ماعككدنةا هقككد هجككد ين تسيذتسككذ  اإلتسككنذن المافعككة فككي بعككل الككدهل همنهككذ مدككا ال ناضككي بعككل يه كككا مككإم األهجكك  ممككذ نانككك عليكك
مةكاهعذ  اإلتسكنذن االقادكذنعا هقكد امكام الف كا باحكد هنراتسكة هنقيكيم  لكي فكي بعكل  ظهور العديد مس مةنال  اإلتسنذن بنكا منهكذ هوذحكة فكي مجكذل

 مةاهعذ  اإلتسنذن المنفإة بذلمدن المدا ة الجديدة ه ذلا ديد في مدينة المنيذ الجديدةب

 

 الجديكدة فكي انهمكة األويكاةا  ال ين كثيكاًا االقادذنع بذلمكدن المدكا ة على الاغم مس امامذ  الدهلة ب قذمة العديد مس مةاهعذ  اإلتسنذن  :مشكلة البحث
ا العمااميكةاالجامذويكة هاالقادكذنية ه  مس نلي المةاهعذ  لم ي قق بعل الماضلفذ  ال اهر ة لفتكذ  السكنذن مكس الةكفذح هم كدهنع الكدوا مكس النذ يكة

مدينكة المنيكذ إلتسنذن االقادذنع الاي نكم  قذماهكذ فكي بف ا نلي المةنلة مس والل رحد هنراتسة هن ليا هنقييم بعل مةاهعذ  اهقد امامت مإم الورقة 
 الجديدةب 

  مككد  اقيككيم بالككي المةككاهعذ  ل ريع السككنذن نراتسككة بعككل مةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع المنفككإة بمدينككة المنيككذ الجديككدةا هاتسككاقاا  الهــدف مــب البحــث
 اوحككا  لككى يمككم مقككذ  النجككذع الاككي نسككذعد علككى ن قيككق المسككنس االقادككذنع المالئككماجامذويككًذ هاقادككذنيًذ هعمااميككًذا هم ذهلككة ال مالئماهككذ لالقيككة ماضلفككذنهم

 نلقكى الماضلفكذ ما ذملكة مكس وكالل مةكاهعذ   تسكنذن  المكدن المدكا ة الجديكدة بوجك  عكذ  هفكي مدينكة المنيكذ الجديكدة بوجك  وكذ فكي لماضلفذ  السنذن 
 بم دهنع الدواالمنةونة لفتة 

  شككاع هافككي  فككي الوصــ يالمــنها ارن كك   المنهجيككة المافعككة بذلورقككة الف ثيككة علككى الف ككا النظككاع هنعكيككدم بككذلواق  العملككيا ه لككي بذتسككاخدا   مــنها البحــث
التطبيقـي المـنها مةكنال  اإلتسكنذن االقادكذنع فكي مدكاا همةكنلة اإلتسكنذن بمدينكة المنيكذا ثكم اتسكاخدا  بلموضوال الدراتسة مس والل جمك  المعلومكذ  

المةذكا الاي يواجههذ السنذن بمةاهعذ  اإلتسكنذن االقادكذنع بمدينكة المنيكذ الجديكدة ه جكاا  اتسكاقيذن لعينكة مكس في  جاا  نراتسة لاحد هن ديد  نيالميدا
هنقييم مةاهعذ  اإلتسنذن االقادذنع بمدينة المنيذ الجديكدة مكس وكالل ن ليكا اتسكاقيذن يرا  بعكل السكنذن هال  كذرا   ا ليال المنها التحليليالسنذنا ثم 

 الناكذئ الاي يمنس مااعذنهذ بذلمةاهعذ  المساققليةا همس ثم الاوحكا  لكى مجموعكة مكس مقذ  القوة هال عف  الميدامية للفذ ا لمواق  المةاهعذ ا لاحد
هالمالئمككة االقادككذنية العمااميككة   ككا هحككاع بعككل الاوحككيذ  الاككي نسككذعد علككى نلقيككة مةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع للماضلفككذ المساخلدككة مككس الف

 بم دهنع الدواهاالجامذوية المنةونة لفتة 
 الكلمات الدالة.

 بمدا - مدينة المنيذ الجديدة - المدن الجديدة -الماضلفذ  السنذمية-م دهنع الدوا -اإلتسنذن االقادذنع

 بتمهيــد
همككس يكثككا المةككذكا األتسذتسككية يعاقكا اإلتسككنذن مككس ماضلفككذ  ال يكذة 

 بسقك الضلك الما ايد علي  مس  الاي نواج  فتة كقياة مس السنذن

 
 تسككنذن  هع الككدوا المككنخفل ي ككد يمككم  نككوفيا نعاقككا مةككنلةه  االسككنذن

مايجككة هجككون  المةككذكا الاككي نواجكك   نومككذ  الككدهل النذميككة همنهككذ مدككا
فجوة بيس  جم الضلك على اإلتسكنذن االقادكذنع ه جكم المعكاهض مكس 
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الو ككدا  السككننية فككي نلككي الةككا  ة مككس اإلتسككنذن ه لككي مايجككة ضككعف 
علككى  يككذحة ه ككدة  نذنلفتككة م ككدهنع الككدوا مككس السكك القككدرة االقادككذنية

 تسننية مالئمة لهذ في تسوق اإلتسنذن المعاهضب

 تعري ات أساسية.
ن ككمنت الورقككة الف ثيككة اتسككاعااض بعككل المفككذايم األتسذتسككية الاككي 
ناعلككق بمةكككنلة هماضلفكككذ  اإلتسكككنذن االقادكككذنعا همنهكككذ نعا كككف مفهكككو  

 هفتذ  م دهنع الدوا همفهو  المسنس االقادذنعب المالئم المسنس

منذمككًذ للسككنس فقككط لككير سككنس مال تعريــا المســكب الم  ــم.. 1-1
مكككو المنكككذن الكككإع يةكككعا ايككك  اإلمسكككذن بذألمكككذن ه هل نككك  يي كككًذ للسكككنينةا 

ا ايذجككذنهم االقادككذنية  لهككم ه اماكك  ايكك  بذلخدوحككية هاالمامككذ  ه  قككق
فككي ماهمككة يجككك ين ياماكك   لككي المسككنس با كمككذ هاالجامذويككة هالعمااميككة

مكككة الموقككك  هننذتسكككك ال ثذفكككذ  هنكككوافا الخكككدمذ   ادكككميما بجذمكككك مالال
األتسذتسككية بكك ا ه لككي مككس وككالل منظككور اقادككذنعا األمككا الككإع يكك نع 

 ب لى   داث نضو ا هننمية  قيقية للمجام 

م ككدهنع  فتككةيمنككس نعا ككف ب . تعريــا ف ــة محــدودي الــد  1-2
مككي الضفقككة المسككاهدفة بذلدراتسككة الاككي ن ككمناهذ الورقككة الف ثيككة ه الككدوا 
الككككككدوا المككككككنخفل الاككككككي ال يانذتسككككككك نولهككككككذ مكككككك    ا  فتككككككذ البعمهككككككذ 

ال دكككول علكككى السكككنس   منذميكككذ ماضلفذنهكككذ المييةكككيةا هال يوجكككد لكككديهذ 
 ب(1)نالمالئم مس والل آليذ  السوق الاتسمية لإلتسنذ

هحفقككككًذ إل دككككذئيذ  الجهككككذح الماككككك ع نمثككككا مسككككفة فتككككة م ككككدهنع 
2017مككس  جمككذلي السككنذن فككي  ٪40الككدوا فككي مدككا مسككفة 

هقككد ا (2)
ندكككنيف لفتكككذ  المجامككك  المدكككاع  2017فكككي  القنكككي الماكككك ع هضككك  

حفقًذ للدوا ه لي ضمس لوائه مفذنرة القني لماكك ع للكامس العقكذرع كمكذ 
(ا هالإع يوضه نقسيم فتة م كدهنع الكدوا 1مو موضه بذلجدهل رقم )

 4,750 لى شا  ايس األهلى يدا ال د األنمكى للكدوا الةكهاع لةتسكاة 
ةكا  ة الثذميكة نكدوا فكي حفقكة الفقكاا  الاكي يكنخفل ال كد جني ا بينمذ ال

 ب(3)جني 2,100األنمى للدوا الةهاع لةتساة  لى 
( مجككككد ين ماوتسككككط الككككدوا الةككككهاع 3هحفقككككًذ للجككككدهل السككككذبق رقككككم)

نهالر نقا فككًذا بينمككذ ي  ككد مككإا الككدوا فككي  300لةتسككاة فككي مدككا يدككا 
اوتسط الكدوا الةكهاع بعل الدهل األوا  مثا نذيالمد الاي يانف  بهذ م

بينمككذ يككنخفل مككإا الككدوا الةككهاع لةتسككاة  ا(4)نهالر 1250لةتسككاة  لككى 
ا ه دككا ماوتسككط الككدوا الةككهاع لةتسككاة فككي (5)نهالر 82فككي الهنككد  لككى 

ا في  يس يقلغ الدوا الةكهاع لةتسكاة فكي األرنن (6)نهالر 177الج ائا 
 ب()نهالر 564

مككككو  المسككككنس االقادككككذنع . تعريــــا المســــكب االقتصــــادي.1-3 
علكى  ااألتسكا  ا  الكدوا المكنخفل فتذ ال ايذجذ   المنذتسكسنس مال

ال ناجكككذهح الا لفكككة ي ين ينكككون ن لفاككك  مالئمكككة ألهضكككذعهم المذنيكككة علكككى
 اككى مككس نوككا األفككاان يه األتسككا  ٪ 30:  25 الاقديا ككة للمسككنس  ككدهن

نقكدر مسكفة ا ه (8(ا)7)نلقية ن كذليف المييةكة األتسذتسكية األوكا   يامننوا مس
بجملككككة  مقذرمككككة ٪ 70الضلككككك علككككى اإلتسككككنذن االقادككككذنع فككككي مدككككا 

 ب (9) 2017  اى مدا   افي  المضلو ة السننية الو دا 

 
 االقادكككذنعين اإلتسكككنذن  المدكككاع  يعلكككس جهكككذح اإل دكككذ  2017هفككي 

يلككف ه ككدة  186,2المانفككة األهلككككى حفقكككذ لنوعيكككة القنكككذ  بعككدن  فككيجككذ  
يلكككف ه كككدة  96هنكككالم اإلتسكككنذن الماوتسكككط بعكككدن ا ٪58,7بنسكككفة قكككدرمذ 
يلكف ه كدة  25,3الماوتسط بعككدن  ا ثم اإلتسنذن فوق ٪30,2بنسفة قدرمذ 
ا هفككى المانفككة األويككاة مككس  يككا العككدن جككذ  اإلتسككنذن ٪8بنسككفة قككدرمذ 
العككذ   اإلجمككذليمككس  ٪3,1يلككف ه ككدة بنسككفة قككدرمذ  9,8الفككذوا بعككدن  

كمككذ مككو موضككه  2017/ 2016للو ككدا  السككننية المنفككإة وككالل عككذ  
 ب(10) (2بذلجدهل رقم )

فكككي  همااقفكككة السكككوق العقكككذرع  كككفط هقكككد ين  عكككد  هجكككون تسيذتسكككة ل
 نوكاه  الو كدا  السكننية المعاهضكة الفجوة بكيس يتسكعذرمدا  لى ح ذنة 

مكس النذ يكة  المنذتسككالسكنس  نكوافااألتساة م كدهنة الكدوا ه ذلاكذلي عكد  
ا  يككا لككم نواكككك لالككي الفتككذ االجامذويككة فككي  ككدهن اإلمنذمككذ  المذليككة 

 لاعكككدانوفًقكككذ ف اتسكككنذنل  كككذنة فكككي يتسكككعذر ه كككدا  اإلال  ككذنة فكككي الكككدوول ا
مليكون  11.7يوجد في مدكا مكذ يقكاح مكس  2017السنذن األويا لعذ  

مليون شخصا يه يكثا مكس مدكف  50شقة شذغاةا مظا ًّذ ن في إليوا  
ال كخم ف مك  فكي عككذ   هعلكى الكاغم مكس مكإا الفكذئلا (11)السكنذن نقا ًفكذ

 نككوفيا مككس األتسككا المدككا ة ن مككا ن ككذليف ٪49.2ا لككم نسككاض  2016
ا 2017فكي همكس المكاجه ين نانفك  مكإم النسكفة  مسنس مالئم اقادذنيًذا

فكي  كيس لكم يكنمد الكدوا  ال  ٪31.1 يا ارنفعكت يتسكعذر المنكذحل بنسكفة 
همو يقكا مكس ثلكا ن كخم يتسكعذر  ٪ 11.7 لى  ٪6.3بنسفة ناااهع بيس 

(12)المنذحل
. 

 (3)ندنيف لفتذ  المجام  المداع حفقًذ للدوا( 1جدول رقم )

 الحد األدنى للد   الشهري  ف ات الد  

 20,000 فوق المتوسط

 14,000 الد  متوسط 

 4,750 2محدود الد   

 2,100 < "ال قراء"1محدود الد  

 (7)2017/  2016في الفااة  يعدان الو دا  السننية( 2جدول رقم )
 أعداد الوحدات السكنية"الف" نوع اإلسكان

 0 منخ ض
 186,2 اقتصادي

 96 متوسط
 25,3 فوق المتوسط

 9,8 فا ر
 317,2 إجمالي
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 مدينة المنيا الجديدة. االقتصادي فيمشروعات اإلسكان  عرض
نعاض الورقكة الف ثيكة فكي مكإا الجك   نعا كف بمدينكة المنيكذ الجديكدة 
مككس  يككا عككدن السككنذن بهككذ همعككدال  النمككو السككنذميا  جككم مةككاهعذ  
اإلتسككككنذن االقادكككككذنع المنفككككإة بذلمدينكككككة مككككس وكككككالل ميتككككة المجامعكككككذ  
العمااميكككة الجديكككدةا ثكككم عكككاض هن ليكككا لكككفعل المةكككاهعذ  الاكككي نمكككت 

 الدراتسة الاضقيقية بهذب

 

نق  مدينة المنيذ الجديدة شاق  . تعريا بمدينة المنيا الجديدة.2-1
كما هيهض ت نراتسذ   15مدينة المنيذا هنفعد عس مدينة المنيذ 
 المنيذمدينة ب ين عدن السنذن الجهذح الماك ع للاعقتة العذمة هاإل دذ 

 هنضور  2007مسمة في  4668بلغ  الجديدة

2017مسمة عذ   15122 لى  
 638ين المساهدس في  يس  (13) 

ه لي حفقًذ لمخضضذ  ميتة المجامعذ  العماامية  2050يلف في 
ا هقد اتساخلص الفذ ا مس  لي ين المعدل الاقا قي (14)للمدن الجديدة 

يع  2007/2017مسمة /عذ  في الفااة بيس  1045للنمو السنذمي مو 

مس المساهدس لهذا هل ي ندا  ٪2.37ين المدينة  ققت مسفة 
 فمس المفااض ين ننمو  2050لى العدن المساهدس في المدينة  

مسمة نقا فًذ تسنو ًذ ه لي كمذ مو موضه  18875المدينة بمعدل 
(ب هنسا و  مةاهعذ  اإلتسنذن االقادذنع بمدينة 3الجدهل رقم )

المنيذ الجديدة قضذال كقيا مس  يا المسذ ة هاالتساثمذرا  الاي بلات 
مةاهعذ  اإلتسنذن ا هن م 7/2016مليون جني  في  1125

اإلتسنذن  امفذرك للةفذحاالقادذنع في المدينة كا مس  تسنذن 
المةاهال  اال ااإلتسنذن  االمساققا ا  تسنذناالقادذنع المضور

 ب(15) (4كمذ مو موضه بذلجدهل رقم) االجامذعي ا المةاهالالقومي
 

 

الدراسة" بمدينة . عرض مشروعات اإلسكان االقتصادي"محور 2-2
 المنيا الجديدة.

في  حذر  يجذن  لول لمةنلة اإلتسنذن هن قيق مدس المسكذهاة فكي  
فا  ال دول على المسكنس المالئكم بسكعا منذتسكك لل ذلكة االقادكذنية 

بانفيككككككإ  1996لضفقككككككة م ككككككدهنع الككككككدواا قذمككككككت ال نومككككككة منككككككإ عككككككذ  
مجموعذ  مااذلية مس المةاهعذ  السكننية بذلمكدن الجديكدة نا مكا فيهكذ 

نلكي الو كدة شكذملة الماافكق هالخكدمذ  ه لكي  مس ن لفكة ٪40الدهلة م و 
 بهدس نوفيا المسنس المالئم لفتة م دهنع الدواا 

 
 
 

 
 
 

االقادككذنع  -همككس يمككم نلككي المةككاهعذ  ) تسككنذن مفككذرك للةككفذح 
اإلتسكككنذن  -المةكككاهال القكككومي  -اإلتسكككنذن ال كككا  - المسكككاققا -المضكككور

االجامذعي(بهنانككذهل الورقككة الف ثيككة نراتسككة هن ليككا مةككاهعذ  اإلتسككنذن 
كمثذل للمدن الجديكدة المنفكإ بهكذ جميك   الجديدة المنيذ ةنيبمداالقادذنع 

-1ح(ا )-1ي( ا)-1(ا )1هنوضككككه األشككككنذل رقككككم )نلككككي المةككككاهعذ  
اككككي نككككم  جككككاا  الف ككككا الميككككدامي بهككككذ ن( مواقكككك  المةككككاهعذ  ال-1ج(ا) 

الجكدهل  يوضكههاتساضالال آرا  السنذن المقيميس بالي المةاهعذ ا كمذ 
نلكي المةكاهعذ  بذلمدينكة هالهكدس  عاض للفاكاة ال منيكة إلقذمكة (5رقم )

 بجهذ  الامو ا هالدعمه  في الانفيإمس كا منهم هالجهذ  المةذركة 

 
 
 
 
 

 
 

السكككنذن همعككككدل النمكككو بمدينكككة المنيككككذ مقذرمككككة بكككيس عكككدن ( 3جـــدول رقـــم )
 (11)2050هالماوق  عذ   2007/2017الجديدة في الفااة 

 2050 2017 2007 العام
 المستهدف

 638000 15122 4668 عدد السكان

 1887  1045 -- مسمة /عذ  معدل النمو

 (12) 2018المنيذ الجديدة  اى  بمةاهعذ  اإلتسنذن االقادذنع بمدينةعدن الو دا  المنفإة ( 4جدول رقم )

 المشروع
مبارك 
 للشباب

االقتصادي 
 المطور

 الحر المستقب 

 االجتماعي القومي

 اإلجمالي ما تم تن يذه ابني بيتك وحدات

 24952 10368 5718 9564 112 1034 260 1950 عدد الوحدات

حماا  المنيذ  ال ي الااب  بذلمدينة الموقع
 الجديدة

المنيذ الجديدة هحماا  
 المنيذ الجديدة

حماا  المنيذ الجديدة 
 "منضقة االمادان"



 

- 23 - 

                        Vol. 39, No. 2. July 2020 

 

 

 (16)بمدينة المنيا الجديدة مواقع مشروعات اإلسكان االقتصادي التي تم بها إجراء البحث الميداني  ( 1شك  رقم )

أ( صورة  -1شك  رقم )
للحي الرابع به إسكان جوية 

مبارك والمستقب  
واالقتصادي بمدينة المنيا 

 الجديدة

 

ب(  -1شك  رقم )
صورة جوية لمنطقة 

 2ابني بيتك المرحلة
 بمدينة المنيا الجديدة

 

ج( صورة  -1شك  رقم )
جوية لإلسكان القومي 

 بزهراء المنيا الجديدة

 

( صورة ن -1شك  رقم )
لإلسكان جوية 

االجتماعي بزهراء المنيا 
 الجديدة
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 (جهات التموي  والدعم -جهات التن يذ  -هدف المشروع -)ال ترة الزمنية  مشروعات اإلسكان االقتصادي المن ذة بمدينة المنيا الجديدةعرض  (5جدول رقم )

 (26ا25ا24ا23)اإلسكان االجتماعي (22ا21)لإلسكان المشروع القومي (20)إسكان المستقب  (20ا19)االقتصادي المطور (18ا17)ك إسكان مبار  

نية
لزم

رة ا
ال ت

 

 نمكككككت 1995بكككككدي  ف كككككاة المةكككككاهال فكككككي يكاكككككو ا 
 ب2005جمي  ماا ل  في عذ  

بككدي المةككاهال فككي يهائككا الاسككعينذ  هاماهككت جميكك  
 2000يعمذل  عذ  

تسككنة بدايككة الاف يككا فككي ننفيككإ المةككاهال فككي فقاايككا 
ا هاماهكككى ننفيكككإ المةكككاهال بذل ذمكككا فكككي عكككذ  1998
2000 

ا 2011  عككذ   اككى 2005 عككذ  مككس بككدي المةككاهال
هنكم االماهكذ   2012ثم نم مد فااة الانفيإ  لى عكذ  

مككككس جميكككك  يعمذلكككك  مككككذ عككككدا مةككككاهال ابنككككي بياككككي 
 3الما لة 

 2014بككككككدي الاف يككككككا فككككككي المةككككككاهال مككككككس عككككككذ  
 هجذرع العما ب   اى انن

دف
ه

روع 
مش

ال
 

 2  63ه ككككككككككدة تسككككككككككننية بمسككككككككككذ ة  1950  قذمككككككككككة
للمسا قيس مس الةفذح هم دهنع الكدوا بقكاهض 

 (18)مذلية ميساة ندعمهذ الدهلة

لم ككدهنع 2 63ه ككدة تسككننية بمسككذ ة  260  قذمككة
 الدوا مس الةفذحب

 2 63ه كككككككككككدة تسكككككككككككننية بمسكككككككككككذ ة  1034 قذمكككككككككككة 
لم كدهنع الككدوا مككس الةككفذح علككى يراضككي ناماكك  

 بنذفة الماافق

ه كككككدة تسككككككننية للةكككككفذح هم ككككككدهنع  1302  قذمكككككة
 2  63الدوا بمسذ ة 

ه كككدة تسكككننية لم كككدهنع الكككدوا   8328   قذمكككة
 2  70بمسذ ة 

 يذ
التن

ت 
جها

 

 ميتككككككة المجامعككككككذ  العمااميككككككة  القطــــــاع العــــــام "
 الجديدة"

 ميتككككككة المجامعككككككذ  العمااميككككككة  القطــــــاع العــــــام "
 الجديدة"

 ميتككككككة المجامعككككككذ  العمااميككككككة  القطــــــاع العــــــام "
 الجديدة"

 ميتككككككة المجامعككككككذ  العمااميككككككة  القطــــــاع العــــــام "
 الجديدة"ب

 ميتككة المجامعككذ  العمااميككة  القطــاع العــام "
 الجديدة"

-- -- --  المساثما س"ب القطاع الخاص"  المساثما س"ب القطاع الخاص" 

-- -- --  باألفراد -- 

عم
والد

ي  
مو

 الت
ات

جه
 

 "القطاع العام "الدولة 
 مليذر جني :4* القيمة االتساثمذر ة للمةاهال 

مليككككككذر جنيكككككك  نعمكككككككذ  1,5* نا مككككككا الدهلككككككة م كككككككو 
 للةفذحب

* يككككككام نقككككككديم األرض بذلمجككككككذن  يككككككا ال يا ككككككمس 
 الدعم ن لفة األرض المقذ  عليهذ المةاهالب

يلككككف جنيكككك   لككككى  51* ندككككا ن لفككككة الو ككككدة مككككس ) 
يلكككككف جنيككككك  ( ه اكككككااهع الكككككدعم مكككككذ بكككككيس )  28,5

جني ( هفقًذ لمسكضه الو كدةا  20000:  15000
( مكس ن لفكة ٪ 45:  20يع  نا ما الدهلة مكس )

 الو دة السننية

 "القطاع العام "الدولة 
 ياما  المسافيد مس الو دة السننية بقاضيس ممذ:

 ٪ 5يلكككف جنيككك  بفوائكككد  15* قكككاض نعكككذهمي قيماككك  
 تسنةب 40نسدن على فااة 

آالس جنيككك  بكككدهن فوائكككد  10* قكككاض ن ميلكككي قيماككك  
 جني  شها ذً  80تسنة بقسط  40يسدن على 

 "القطاع العام "الدولة 
 مليذر جني ب 1,2* الا لفة اإلجمذلية 
جني  مس ن لفة الو دة  15000* يا ما المسافيد 

 جني  فقطب 1000بمقد   ج  يدا  لى 
بذل دككككول علككككى قككككاض نعككككذهمي * ياماكككك  الةككككذح 

جنيكك  يسككدن علككى يقسككذ  شككها ة  14000قيماكك  
 5جنيككك  شكككها ًذ ه فذئكككدة تسكككنو ة  67ال ن  كككد عكككس 

 ب٪

 "القطاع العام "الدولة 
مليككذر جنيكك  تسككنو ذ  1* قككدمت الدهلككة نعككم مفذشككا 

 لانفيإ الو دا  السننيةب
 - 15000* ياماكككك  المسككككافيد مككككس الو ككككدة بمقلككككغ 

 ان بجني  من ة ال ن 25000
جنيكك  كمقككد   جكك   5000* يقككو  المككواحس بسككدان 

للو كككدة ثكككم يسكككدن قسكككط شكككهاع بعكككد اتسكككاال  الو كككدة 
لمكدة  ٪ 7,5جنيك  بفذئكدة نا ايكد بنسكفة   160هقدرم 

 تسنة 20

 "القطاع العام "الدولة 
 مليذر جني ب 150ن لفة المةاهال الاقديا ة 

يلكف  25*يقد  حكندهق الامو كا العقكذرع "نعكم 
 دوا المواحس"بجني  حفقًذ ل

القنكككككي الماكككككك ع مكككككس وكككككالل القنكككككوك  تسكككككذمم* 
هال ناايكككا حكككوال  ٪ 7العقذر كككة بفوائكككد مخف كككة 

 فااة الامو اب
 2*تسذممت الهيتة الهندتسية للقوا  المسكل ة بكك 

 مليذر جني 
* تسككذممت ميتككة المجامعككذ  العمااميككة الجديككدة 

 مليذر جني  12,1
مليكككذر  5,8* تسكككذمم الجهكككذح الماكككك ع للاعميكككا 

 جني 

-- -- 

 "القطاع الخاص"رجال األعمال 
مليككذر  1قكدمت جمييكة المسكاققا نعمكًذ يدكا  لكى 

 جني ب
-- 

 .المجتمع المدني 
 50 * قككدمت ال نومككة اإلمذرانيككة من ككة إلمةككذ 

 يلف ه دة تسننية
هتسكدان  جنيك ا 5000*يقو  المواحس بدف  مقد  

مكككس ثمكككس الو كككدة وكككالل شكككهاا هقسكككط  15٪
جنيكككك  ب  ككككذنة تسككككنو ة  480شككككهاع يقككككدي مككككس 

 عذمًذب 15ك د يقدى لمدة  ٪7ندا  لى 
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( والــذي تــم مــب   لــه 5بتحليــ  البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )
اإلســكان االقتصــادي بمدينــة المنيــا الجديــدة  وعاتشــر عــرض بعــض م
 يتضح ما يلي 

  الجديككدة هنفاقككا المنيككذ  ةنككيجميكك  المةككاهعذ  علككى يحككااس مد نقكك
لةككفنة الضككاق الاككي نا ضهككذ بفككذقي يجكك ا  المدينككة يه بذلمدينككة يغلقهكذ 

 األ ا كمذ يمهذ نق  بعيدة عس الخدمذ  بذلمدينةب

 فكي الاكي نكم نراتسكاهذ جميك  المةكاهعذ  مكسالهدس الائيسكي  يامثا 
نوفيا السنس فقطا نهن الاف يا في ولق مجام  ما ذمكا ناكوافا بك  

سكككذعد علكككى االتسكككاقاار هاالتسكككايضذن بكككذلمجام  فكككا  العمكككا الاكككي ن
 الجديدب

 هنمو كا القضكذال العكذ  مكو الجهكة الائيسكية المسك لة عكس ننفيكإ يعاقا 
ا ل س اوالفت بعل المةكاهعذ  فكي نكداوا في جمي  المةاهعذ 

 القضذعذ  األوا  في الامو ا هالانفيإ همم: بعل

 األعمذلبمةاهال  تسنذن المساققا اشااك في نمو ل  رجذل  -

 نمو لكككككككك  هننفيككككككككإم اشكككككككااك فككككككككي لإلتسككككككككنذن المةكككككككاهال القككككككككومي -
 المساثماهن هاألفاانب

القضككككككذال  فككككككي نمو لكككككك مةككككككاهال اإلتسككككككنذن االجامككككككذعي اشككككككااك  -
 الخذ ب

  اعامككد  جميكك  المةككاهعذ  علككى القضككذال العككذ  فككي "نمو ككا هنعككم
المةكككككككاهعذ " مكككككككذ عكككككككدا  تسكككككككنذن المسكككككككاققا  يكككككككا قكككككككد  القضكككككككذال 

نمو اًل للمةاهالا كمذ مجد اشاااك المجامك   الخذ "رجذل األعمذل"
المكككككدمي فككككككي مةكككككاهال اإلتسككككككنذن االجامكككككذعي مككككككس وكككككالل المن ككككككة 
اإلمذرانيككة المقدمككة مككس نهلككة اإلمككذرا  العا يككة للمسككذممة فككي  قذمككة 

 المةاهالب

ه كككككاام  اإلتسكككككنذن االقادكككككذنع  هعذ مةكككككا بعككككد الدراتسكككككة النظا كككككة ل
الدراتسككة  ثيككة فككي الجكك   الاككذليا نانككذهل الورقككة الف بمدينككة المنيككذ الجديككدة

الميدامية هعاض هن ليا ماذئ  اتساضالال ريع السنذن  كول مالئمكة نلكي 
المةككاهعذ  للماضلفككذ  االقادككذنية هاالجامذويككة هالعمااميككة لهككم هيهجكك  

 بالقدور في نلي المةاهعذ 

 معايير إعداد مشروعات اإلسكان االقتصادي على المستوى العالمي.
يانذهل الف ا ايمذ يلي بعل المعذييا العذلمية الاي في ضوئهذ يكام 
نقيكككككيم مكككككد  ن قيكككككق مةكككككاهعذ  اإلتسكككككنذن ه دكككككفة وذحكككككة مةكككككاهعذ  
اإلتسنذن االقادكذنع للمالئمكة االقادكذنية هاالجامذويكة هالعمااميكة للفتكذ  
المساهدفة مس م دهنع الدواا همس نلي المعذييا معذييا السكنس الالئكق 

 بككذل قوق  الخككذ  الككدهلي العهككدة األمككم الما ككدة ضككمس حفقككًذ لدراتسكك

مسككانفضة مكس ن ليكا هنقيككيم معكذييا ه  ة"اهالثقذايك االقادكذنية هاالجامذويكة

مةكككككاهعذ  علكككككى المسككككاو  العكككككذلمي فككككي  قذمكككككة  نجككككذرح بعكككككل الككككدهل
 باإلتسنذن االقادذنع

 . معايير السكب ال  ق طبقًا لدراسة األمم المتحدة.3-1
السككنسا ل ككس الاعا ككف الككإع  فككي لل ككق نعا ككف مككس يكثككا يوجكد

 هشذح هرجا اماية  كا  ق هضعا  األمم الما دة للسنس الالئق مو "مو

  ليك  ينامكي م لكي ي ه ك  همجامك  آمكس بيكت علكى ال دكول فكي هحفكا

 األمكم  كدن   1991عكذ  هفكي"ا (27)هال اامكة  السلم ظا في اي  ه ييش

االقادككذنية  بككذل قوق  الخككذ  الككدهلي العهككدى بككك "يسككم مككذ الما ككدة
علكى  لكي  هقعكت الاكي الكدهل ة" هنعكد مدكا مكسهالثقذايك هاالجامذويكة

 المسكنس فككي هنككم اعافكذرم قكذمون هنككم  نراج مكذنة وذحكة بككذل ق العهكد

 علكى منظمكذ   قوقيكة عكدة نعمكا هالاكي ا 2012 نتسكاور فكي المالئكم

 2013نتساور في هنوتسيع  نضو ام
 الكك فكي مذننك   لكي العهكد ا ه كنص(28)

 المالئكم ل كا فكان"ا السكنس فكي ال كق ه عمكذل ه مذيكة ا اكاا " علكى 11

 :(29)يرئيسة نامثا ف معذيا تسفعة هالإع يةما
 ب)العقذر يه نمليي لةرض يه  يجذر( لل يذحة  القذمومي ال مذن 

 الد ي هالضذقة هالداس الةاح ميذم( الماافق  ودمذ  نوفيا( 

 الماافككقا  فكوانيا ضككاائكا يقسكذ ا  يجككذرا( المالئمكة  الا لفكة
 )حيذمة

 الفااغكذ ا  نوح ك  هموويكة المسكذ ةا للسكنس )الاك ا ما الدكال ية
 )هاإلمةذئي الد ي األمذن

  اال ايذجذ  الخذحة هلإه   الةعك المخالفةا لفتذ ( اإلنذ ة( 

 الاعليميككةاة ه الدكك ي العمككا هالخككدمذ  فككا  الموقكك  )نككوافا 

 )هالاافيهية هالاجذر ةا

 افق االجامذعي هالثقذفي(بقذايًذ )الاو م ثمالئ 

تقييم مشروعات اإلسكان االقتصادي المستنبطة مب معايير . 3-1
 على المستوى العالمي. تحلي  تجارب بعض الدول

اتساعذن الفذ كا فكي نقيكيم مةكاهعذ  اإلتسكنذن االقادكذنع بمعكذييا 
ن ليا مةاهعذ   تسنذن م دهنع الدوا المسكانفضة مكس نجكذرح بعكل 

)نذيالمككدا الهنككدا الج ائككاا األرنن( بككفعل علككى المسككاو  العككذلمي  الككدهل
هالاكي ككذن ن قيكق جك   منهكذ مكو تسكقك مجكذع نلكي  (30)الدراتسذ  السكذبقة

اجاهكككد  ال نومكككذ  الماعذقفكككة فكككي المةكككاهعذ  بنسكككك مافذهنكككةا  يكككا 
دهل فككككي هضككككك  وضكككككط ه ككككاام  مخالفكككككة ل ككككا مةكككككنلة  تسكككككنذن نلككككي الككككك

مقذرمكككة بكككيس مكككإم  (6رقكككم )ا ه وضكككه الجكككدهل المافكككق م كككدهنع الكككدوا
الاجكككذرح فكككي الخضكككط المافعكككة بمجكككذل اإلتسكككنذن االقادكككذنع مكككس  يكككا 
الككدعم المقككد  لالككي المةككاهعذ  هاألتسككذليك المافعككة فككي القنككذ  هالجهككذ  

 المةذركة في ننفيإ نلي المةاهعذ ب
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(32ا31)تاي ند 
(33)الهند 

(35ا34)الجزا ر 
(37ا36)األردن 
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 منككإ  االقتصــادي دعــم بــراما اإلســكان
 ب1970

 االقتصــــادي دعــــم بــــراما اإلســــكان 
 منككككإتســــهي  دور القطــــاع العــــام ه

كاكيكككككك ة مككككككس ركككككككذئ  وضككككككط  1994
 اإلتسنذن االقادذنع بذلهندب

 االقتصـــادي دعـــم مشـــروعات اإلســـكان 
وحارة لككككككعةككككككا ة الخضككككككة ه لككككككي ضككككككمس ال

 محــــــدوديلإســــــكان اإلتسككككككنذن إلمةككككككذ  
  هالعذمليس بذلقضذال العذ ب الدوا

  مكككس انيـــة جديـــدة إنشـــاء مجتمعـــات عمر
جكككككإبت  الاكككككيالو كككككدا  الم ليككككة  وككككالل

  ليهذ العديد مس السنذنب

 االقتصــادي دعــم مشــروعات اإلســكان 
 قذمككككة مةككككاهعذ  المواقكككك  هالخككككدمذ ا ه 

لككككككككككككككدعم نلككككككككككككككي القككككككككككككككاهض  هنسككككككككككككككهيا
 لمةاهعذ با

  ــــــــي ــــــــة ف اســــــــتخدام أســــــــالي  حدي 
 "المنةآ  تسذبقة الاجهي "بالبناء

 اســـتخدام أســـالي  حدي ـــة فـــي البنـــاء 
اقليككا ن لفككة بعقدككى قككدر مكك  ال فككذ  ل

علككى تسكككالمة المقنككى "المنةكككآ  تسكككذبقة 
 الاجهي "ب

-- -- 

  تـــوفير قاعـــدة اقتصـــاداة بمشـــروعات
 -- اإلسكان

  الاعذمككككككككككا مكككككككككك  مةككككككككككاهعذ  اإلتسككككككككككنذن
ــــة اقتصــــاداة ا تسككككوا  كمشــــروعات تنمي

 كذمت لإليجذر يه للقي ب
-- 

 ن ككت رعذيككة  إنشــاء منةمــة مجتم يــة
هحارة نضكككككككككو ا اإلتسكككككككككنذن االجامكككككككككذعي 

 ه مذية اإلمسذنب
  قذمككككككككة مةككككككككاهعذ   تسككككككككنذن ضككككككككخمة 

بمةذركة يكثا مس جهة "هحارة اإلتسنذن 
الوحنيكككككككككككككككككككككةا منظمكككككككككككككككككككككة الاضكككككككككككككككككككككو ا 

 المجامعيابني الاوفيا ال نومي"ب

 التعاون مع المؤسسـات المجتم يـة 
إلقذمكككة مةكككاهعذ   تسكككنذن م كككدهنع 

 الدوا
-- -- 

-- 

  فكككككي  القطـــــاع الخـــــاصزيـــــادة دور
 المةذركة في مةاهعذ  اإلتسنذنب

 فككككككككي  زيــــــــادة دور القطــــــــاع الخــــــــاص
المةككككذركة بمةككككاهعذ  اإلتسككككنذن بدككككفة 
عذمكككة ه تسكككنذن م كككدهنع الكككدوا بدكككفة 

 وذحةب

 ـــــــــادة دور القطـــــــــاع الخـــــــــاص اقكككككككككديم ب زي
الاسككككككككهيال  فككككككككي بيكككككككك  هشككككككككاا  األراضككككككككي 

تشــــــجيع المســــــت مريب لاإلتسككككككنذن لمةككككككاهعذ  
ل شــتراك فـــي االســـت مار  المحليــيب واألجانـــ 

 بفي القطاع السكني

-- 

  ــة فــي إدارة إتبــاع سياســة ال مركزي
 بالمشروعات

  ال مركزيـــــة فـــــي إدارة إتبـــــاع سياســـــة
يهائكككا الثمذمينكككذ  مكككس  منكككإ المشـــروعات

 القان العةا س مس والل:
نةجي  الو دا  الم ليكة علكى  مةكذ   -

مجامعكككذ  عمااميكككة جديكككدة جكككإبت  ليهكككذ 
 العديد مس السنذن بعيدًا عس العذحمةب

من كككككككت ال نومكككككككة األراضكككككككي لقنككككككككذ   -
المةكككككككاهعذ  السكككككككننية هنكككككككوفيا الكككككككدعم 
الككالح  إلنمككذ  نلككي المةككاهعذ  لاةككجي  

 ب(38)نلي السيذتسة

-- 

  مةكككككاهعذ  الخكككككدمذ  هالمواقككككك   قذمكككككة
 1977همةككاهعذ  المسككنس النككواة مككس 

 ينمكككككذ بلاكككككت المنكككككذحق  1980 اكككككى 
مدينكككة هن كككم  300فكككي  5500الفقيككاة 
مليكككككككككون مسكككككككككمة ال يسكككككككككاضيعون  8,25

 ال دول على المسنس المالئمب
  ب2000عذ   منإاالرتقاء بالمناطق العشوا ية 

-- -- 

   نكككككم  مةكككككذ  ميتكككككة الاضكككككو ا  1980عككككذ
 العشوا يات.لتطوير ال  اع األرنمية 

--  .تشجيع المشاركة الشعبية -- -- 
  مةكككككاهال  تسكككككنذمي ضكككككخم  ةقذمكككككBaan 

Mankong Housing Program" ل كا "
مةككنلة اإلتسككنذن هالق ككذ  علككى العةككوائيذ  

 ب2003عذ  
  ننفيككككككإ مةككككككاهال المليككككككون ه ككككككدة تسككككككننية

مدينكككككككةا  200لم كككككككدهنع الكككككككدوا فكككككككي 
 600هحارة اإلتسكككككككنذن الوحنيكككككككة  يمةكككككككع 

منظمككككككككككككة الاضكككككككككككككو ا ه يلككككككككككككف ه ككككككككككككدةا 
يلككككككككف ه ككككككككدةا بنككككككككي  300المجامعككككككككي 

مككس  يلككف ه ككدة 100الاككوفيا ال نككومي 
 ب2008 اى  2003عذ  

  730هحارة اإلتسككككككنذن الككككككوحني يقذمككككككت 
م ككككدهنع الككككدوا ليلككككف ه ككككدة تسككككننية 

 ب2010عذ  (39)المقذمة

  م كككككدهنع للمسكككككنس المالئكككككم انكككككوفيا
الهيتككة  مككس وككالل 2007الككدوا فككي 

ظمكة الوحنية لإلتسكنذن ال  كاع همن
 Nationalاإلتسكككككنذن العذلميكككككة 

Urban Housing and 
Habitat Policy":ندعم " 

 نةجي  المةذركة الةعقيةب -
 نةجي  القضذال الخذ ب  -
الاعكذهن مكك  الم تسسكذ  المجامييككة  -

إلقذمة مةاهعذ   تسكنذن م كدهنع 
 الدواب

 

  الاعذمككككا مكككك  مةككككنلة  تسككككنذن م كككككدهنع
 الدوا في الاسعينذ  مس والل:

اإلتسكككنذن حفقككككًذ للفتككككة نعكككم مةككككاهعذ   -
 المسافيدة مس المةاهالب

نمو ا مةاهعذ  اإلتسكنذن االجامكذعي  -
)  مس يكثا مكس جهكة هم دهنع الدوا

بنكككككككككوك  ٪ 40 –هحارة المذليكككككككككة  ٪ 50
المسككككككككافيديس مككككككككس  ٪ 10 –اإلتسككككككككنذن 
 المةاهال(ب

  باام  لمةكاهعذ  اإلتسكنذن يباحمكذ  ةقذم
 "بامككذم  " تسككنذن مالئككم ل يككذة كا مككة" 

Decent Housing for Decent 
Living"  نككم نمو لكك  مككس ققككا مسككاثما س

 يجذمك منهم الممل ة العا ية السعونيةب
 

 : عدان الفذ ا مس المدذنر السذبق  كامذالمصدر

 
مةككككككاهعذ  اإلتسككككككنذن نجككككككذرح ل( 7جككككككدهل رقككككككم )العككككككاض كمككككككذ ي

مجموعكة مكس العنذحكا مس والل ن ليكا  بالي الدهلاالقادذنع المنفإة 
الجهكككذ  المةكككذركة فكككي ا ه الهكككدس مكككس المةكككاهالا ه موقككك  المةكككاهالهمكككي 
 جهذ  الامو ا هالدعمبا ه الانفيإ

 
 
 
 
 

 
 

 بفعل الدهل على المساو  العذلميمقذرمة الخضط هالقاام  المافعة لإلتسنذن االقادذنع لم دهنع الدوا  (6جدول رقم )
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 بفعل الدهل على المساو  العذلميمةاهعذ  اإلتسنذن االقادذنع المنفإة بيس مقذرمة ( 7جدول رقم )

 -بانكوك –مشروع "روم ك و 
(40ا13)تاي ند

 
 (33)الهند-مشروع "ألوار

 –غردااة  –"تافي ت الجديدة مشروع 
(34ا53)الجزا ر

 
مشروع الرم ا النموذجي 

 (63ا73)باألردن
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  ككككم مكككس العذحكككمة  5,5يقككك  علكككى بعكككد
 بذم وكب

  نوجككد مدينككة يلككوار فككي م ذفظككة راجسككاذن
ككككم  3بعكككد  المةكككاهال قككك  شكككمذل الهنكككدا ه 

المدينكةا هقا كك  فكيمس الخكدمذ  العذمكة 
 مس حاق الموا

   كككم  1ه فعككد الج ائككايقكك  شككمذل حكك اا
عككككس مدينككككة غانايككككة هنا ضكككك  بهككككذ حككككاق 

 للمواحال ب
 

   فككي مدينككة الامثككذ )الاذبعككة  المةككاهاليقكك
 لم ذفظة  ر د شمذل األرنن(
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   نكوفيا السككنس لم ككدهنع الككدوا ممككس ال
ا  نهالر 1,250ي  كككككد نولهككككككم الةككككككهاع 

 2000بككككدعم مككككذنع مفذشككككا يدككككا  لككككى 
 نهالر يما ني لةتساةب

  ه كككككككدة تسكككككككننية للفقككككككككاا   3000نكككككككوفيا
 "Alwarهم كككدهنع الكككدوا فكككي مدينكككة 

مككككككس العككككككذئال  الككككككإع يدككككككا ماوتسككككككط 
 شها ذً  نهالر 82نولهم 

 

 ل ا مس نوفيا المسنس المالئم: 
 نهالر 1,77ألتسككا  ا  الككدوا الم ككدهن ا 

 شها ذً 
  الفقكككككاا  ممكككككس ال يسكككككاضيعون نكككككوفيا مسككككككنس

 نا فا ال نومة بدف  قيمة الو دةب

 ي نولهكذ اكاللةتسكا  نوفيا المسنس المالئكم
 بنهالر 564الةهاع 

 

  نةكككككككجي  األمةككككككككضة االقادكككككككذنية بذلمنككككككككذحق
السننية الجديدة بهكدس ن سكيس نوكول الفتكذ  

 م دهنة الدواب
 نعم هننمية المجام ب 
 نعم األعمذل الاجذر ة الداياة للسنذنب 
  ننفيإ باام  ندر قية للسكنذن عكس حا كق الهيتكة

 الوحنية للد ة هالسنذنب

-- -- -- 
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 الهيتكككككككككة الوحنيكككككككككة  القطـــــــــاع العـــــــــام(
 لإلتسنذن(ب

 شكككككككاكة اإلتسككككككككنذن  القطـــــــاع العـــــــام
 ب(HUDCO)هالانمية 

 بالعام القطاع  ميتكككككة نضكككككو ا العمكككككاان العـــــام القطـــــاع(
 هاإلتسنذن األرنمية(ب

-- 
 بعككككل شككككاكذ   القطــــاع الخــــاص(

القضكككككذال الخكككككذ  نةكككككااك فكككككي بنكككككذ  
 الو دا  السننية(ب

 بالخاص القطاع 
-- 

 م تسسكككككة الاضكككككو ا المجتمـــــع المـــــدني(
 -- المجامعي(

 منظمذ  المجاميية(بالمجتمع المدني(  ــــــدني )نةككككككااك منظمككككككة الهذبياككككككذ   المجتمــــــع الم
(Habitat for Humanity in Jordan فكي )

ننظكككككككيم بكككككككاام  مخالفكككككككة لاكككككككوفيا السكككككككنس المالئكككككككم 
 لم دهنع الدوا(ب

 المةذركة الةعقية( األفراد( -- -- -- 
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 القطاع العام 
 نهالر ل ا يتساةب 2000نعم مفذشا مس ال نومة - 
ال نكككومي بمقكككدار بنكككي اإلتسكككنذن مكككس قكككاض  -

مليككون نهالر  7,5مليككون بككذ  بمككذ يعككذنل  300
يما نكككي لكككوحارة اإلتسكككنذن الوحنيكككة ل كككا مةكككاهال 
تسككنني علككى ين نقككو  ال نومككة باسككديد القككاض 

 على يقسذ  ر   تسنو ةب
ثمكس الو ككدة علكى يقسككذ  شككها ة  نسكدن األتسككاة-

 مككس الكككدوا الةككهاع بفذئكككدة ٪ 15ال ن  ككد عكككس 
 بعذمذً  30على  ٪7: 5 تسنو ة

 القطاع العام 
مكس نوفيا األرض هنخضيط المةاهال  -

قضككككككككككذال الاضككككككككككو ا ال  ككككككككككاع وككككككككككالل 
(UIT)ب 

شكككككاكة مكككككس وكككككالل نقكككككديم القكككككاهض  -
نمو كككككا  تسكككككنذن القضكككككذال العكككككذ  الاذبعكككككة 

 بلل نومة الهندية

 القطاع العام 
 نعم مس ال نومة ه ني اإلتسنذن كذنني:-
بنككككككككككككككككككككوك  ٪40 –هحارة المذليككككككككككككككككككككة  ٪ 50)

المسكككككككككككككككافيديس مكككككككككككككككس  ٪ 10 –اإلتسكككككككككككككككنذن 
 المةاهال(

نككككدعم ال نومككككة يكثككككا مككككس مدككككف ثمككككس  -
الو دة   ا نعكد لهذ عد  مقدرة المسافيد مس 

 الو دة مس عج م عس تسدان قيماهذب

 القطاع العام 
 القنككككككوك الم ليككككككة هاإلتسككككككالميةنككككككوفيا القككككككاهض مككككككس -

نينكككككذر يرنمكككككي )ناككككااهع قيمكككككة الو كككككدة  13,000ندككككا 
نككككككذر يرنمككككككيا ني 16000: 15000السكككككننية مككككككذ بككككككيس 

هللمسافيد في  ذلة الامليكي  كق ال دكول علكى قكاض 
مس ي كد القنكوك العقذر كة يه اإلتسكالمية يكام تسكدانم علكى 

 10نينكككككككذر يرنمكككككككي شكككككككها ًذ لمكككككككدة  150يقسكككككككذ  نقلكككككككغ 
 تسنوا (

هالخككككدمذ   ذ لمةككككاهعايراضككككي  نككككوفيا -
 ال نومةب مس والل

-- -- 

 المجتمع المدني 
 AMIDU جميية 

 المجتمع المدني 
 ب Habitatمنظمة الك  -
 نعم مس  نومة تسو سااب -
 نعم مس المفوضية الدمماكيةب -

-- -- 
 األفراد 

 المسافيديس مس المةاهالب
-- 

 : عدان الفذ ا مس المدذنر السذبق  كامذالمصدر
 

( بعكل المعككذييا الاككي 7ا 6اتسكاخلص الفذ ككا مككس ن ليكا الجككدهليس رقككم)
 اإلشككككذرة  ليهككككذ يمهككككذ مككككس يمككككم يتسككككفذح مجككككذع مةككككاهعذ  اإلتسككككنذن يمنككككس

ينرج الفذ كككا مجموعكككة مكككس الم شكككاا  ه االقادكككذنع بذلاجكككذرح العذلميكككةا 
 قيذس كا مييذر على الن و الاذلي:ل

  الخضككككككككككككط هالقككككككككككككاام  المافعككككككككككككة فككككككككككككي مةككككككككككككاهعذ  اإلتسككككككككككككنذن
االقادذنع"يا كككككككمس الم شكككككككاا  الاذليكككككككة": نعكككككككم المةكككككككاهعذ ا 

 اشكككاااك -اتسكككاخدا  يتسكككذليك  ديثكككة للقنكككذ  لاقليكككا ن لفكككة المنةكككآ 
 -نةككجي  المةككذركة الةككعقية -م ليككة هنهليككة منظمككذ  مجامييككة

 نةككجي  -الانميككة االقادككذنية منملككة لانميككة مةككاهعذ  اإلتسككنذن
 الالماك  ة في  نارة المةاهعذ ب -نهر القضذال الخذ 

   موقكك  المةاهال"يا ككمس الم شككاا  الاذليككة":  سككس اوايككذر الموقكك
 نوفيا الخدمذ ب -هر ض  بضاق المواحال  

  الهكككدس مكككس المةاهال"ه ا كككمس الم شكككاا  الاذليكككة": نكككوفيا تسكككنس
 نوفيا تسنس هفا  عما للسنذنب -فقط 

  الانفيإ"يا كمس الم شكاا  الاذليكة": القضككذال الجهكذ  المةكذركة فكي
 األفاانب -القضذال الخذ   -العذ ا المجام  المدمي
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  جهذ  الامو ا هالدعم"يا مس الم شاا  الاذلية": القضكذال العكذ- 
 األفاانب -القضذال الخذ   -المجام  المدمي

 معايير تقييم مشروعات اإلسكان االقتصادي بمدينة المنيا الجديدة.
عككككذييا  عككككدان مةككككاهعذ  اإلتسككككنذن االقادككككذنع علككككى مفككككي ضككككو  
معذييا السكنس الالئكق حفقكًذ لدراتسكة الاي ن م كال مس  المساو  العذلمي

مجككككككذع مةككككككاهعذ  اإلتسككككككنذن االقادكككككككذنع معككككككذييا األمككككككم الما ككككككدةا ه 
علككككى المسكككككاو   المسككككانفضة مككككس ن ليكككككا هنقيككككيم نجككككذرح بعكككككل الككككدهل

قككككذ  الفذ ككككا فككككي مككككإا الجكككك   بككككذقاااع بعككككل  العككككذلمي السككككذبق  كاممككككذ
المعكككذييا لاقيكككيم بعكككل مةكككاهعذ  اإلتسكككنذن االقادكككذنع بمدينكككة المنيكككذ 
الجديدة مقسمة  لى مجموعايس ي م كا مييذر مجموعة مكس الم شكاا  

 :(2)الةنا رقمهكمذ يوض    على الن و الاذلي
ـــى مـــب المعـــايير  ـــتم تحليلهـــا مـــب المجموعـــة األول ي

 .اء السكان  ل استبيان آر 
   ـــــا ـــــار األول   ي ـــــة الم ي ـــــات االجتما ي ـــــوافر المتطلب مـــــدى ت

ه ا مس م شا س )ن قيق مجام  تسكنني ماوافكق اجامذويكًذ هثقذايكًذا 
 ن قيق نجم  تسنني فقط(ب

   يــــا  مــــدى تــــوافر المتطلبــــات االقتصــــاداةالم يــــار ال ــــاني  
ه ا ككككمس م شككككاا  ) المالئمككككة االقادككككذنيةا نككككوفيا فككككا  عمككككاا 

الككككككككككدعم هالقككككككككككاهضا مالئمككككككككككة االشككككككككككاااحذ  الخذحككككككككككة مالئمككككككككككة 
 بذلمسافيديس(ب

   ه ا كمس   يـا  مـدى تـوافر المتطلبـات العمرانيـةالم يار ال الـث
م شكككككاا  ) سكككككس اوايكككككذر الموقككككك  هشكككككفنة الضكككككاقا نكككككوفيا تسكككككقا 
المواحككككال ا نككككوفيا الخككككدمذ  األتسذتسككككيةا كفككككذ ة الماافككككق العذمككككةا 

 بالمالئمة المعمذر ة(

يـــتم تحليلهـــا مـــب مـــب المعـــايير المجموعـــة ال انيـــة 
 .  ل الدراسة النةرية والتحليلية للمشروعات

   طـــط الدولـــة المتبعـــة فـــي الم يـــار الرابـــع   يـــا  مـــدى تكامـــ 
ـــــــع مشـــــــروعات اإلســـــــكان االقتصـــــــادي ـــــــ  م ه ا كككككككمس  التعام

نعم المةكككاهعذ ا اتسكككاخدا  يتسكككذليك  ديثكككة للقنكككذ  لاقليكككا م شكككاا )
نةكجي   -م لية هنهليكة منظمذ  مجاميية اشاااك -ن لفة المنةآ 

الانميكككة االقادكككذنية منملكككة لانميكككة مةكككاهعذ   -المةكككذركة الةكككعقية
الالماك  كككككة فكككككي  نارة  -نهر القضكككككذال الخكككككذ  نةكككككجي  -اإلتسكككككنذن

 (بالمةاهعذ 

 جهـــات التمويـــ  والـــدعم الم يـــار الخـــامس   يـــا  مـــدى تنـــوع 
ال العكككذ ا القضككذ نعككدن شككااكة ككككا مككس ) ه ا ككمس م شكككاا  والتن يــذ

 (باألفاان –القضذال الخذ   -المجام  المدمي

 

 الفذع عدان  المصدر.  بمدينة المنيا الجديدةمعايير تقييم مشروعات اإلسكان االقتصادي ( 2شك  رقم )
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 الدراسة الميدانية "التطبيق على مدينة المنيا الجديدة".
لمةاهعذ  اإلتسكنذن االقادكذنع المنفكإة  في مذ يلي عاض هن ليا

بمدينكككة المنيكككذ الجديكككدةا  يكككا قكككذ  الفذ كككا بعمكككا نراتسكككة ميداميكككة ن كككم 
نوح ككك  اتسكككامذرة اتسكككاقيذن نرا  السكككنذن  كككول مكككد  ن قيكككق المةكككاهعذ  
لماضلفكككككذنهم االجامذويكككككة هاالقادكككككذنية هالعمااميكككككةا عمكككككا  كككككوارا  مككككك  

ون لهكذا هنسكجيا بعكل السنذن للاعاس على يمم المةذكا الاكي ياعاضك
المال ظكككككذ  الةخدكككككية للفذ كككككا مكككككس وكككككالل ال  كككككذرة الميداميكككككة لمواقككككك  

 المةاهعذ ب

 . الهدف مب االستبيان.5-1
مجككككذع  مككككد  االتسككككاقيذن  لككككى اتسككككاضالال ريع السككككنذن  ككككوليهككككدس 

فكي نكوفيا مسكنس بمدينكة المنيكذ الجديكدة ذ  اإلتسنذن االقادكذنع مةاهع
االقادككككذنية يه االجامذويككككة هالعمااميككككة لفتككككذ  ي قككككق الماضلفككككذ  مالئكككم 

لال ايذجككذ  ال ذليككة  ذ المةككاهعنلككي ا همككد  مال مككة م ككدهنع الككدوا
 بهالمساققلية لهإم الةا  ة مس السنذن

 . معايير تصميم استمارة االستبيان.5-2
اعامكككد  المنهجيكككة المافعكككة لادكككميم اتسكككامذرة اتسكككاقيذن آرا  السكككنذن 

ذنع بمدينككة المنيككذ الجديكككدة علككى المعكككذييا بمةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككك
الثالثة األهلى السذبق  كامم لاحد يمم الم شاا  الاي نم ن قيقهكذ بالكي 
المةاهعذ  هيهج  القدور الاكي ظهكا  مايجكة  غفكذل بعكل الم شكاا  
األوكككا ا كمكككذ قكككذ  الفذ كككا فكككي بدايكككة ممكككو ج االتسكككاقيذن بضكككاع بعكككل 

همعافكككككة  قادكككككذنع للسكككككنذنالمسكككككاو  االجامكككككذعي هاالاألتسكككككتلة لقيكككككذس 
األتسككفذح الاككي نفعككاهم للسككنس بمةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع بمدينككة 

 المنيذ الجديدة ه لي كمذ يلي:

: هككككذن المســـتوى االجتمـــاعي واالقتصـــادي للســـكان أواًل  تحديـــد
الهدس منك  رحكد الظكاهس االجامذويكة هاالقادكذنية للسكنذن هيمكم 

اإلتسكككنذن االقادكككذنع  األتسكككفذح الاكككي نفعكككاهم للسكككنس بمةكككاهعذ 
 بذلمدن الجديدةب

  ــــوافر المتطلبــــات ــــا  مــــدى ت ــــار األول  ي ــــة الم ي فــــي االجتما ي
: ي ككم م شككا س ممككذ:ن قيق نجمكك  تسككنني فقككطا مشــروعات اإلســكان

 ن قيق مجام  ماوافق اجامذويًذ هثقذايًذب

  فــــي  االقتصــــاداة يــــا  مــــدى تــــوافر المتطلبــــات الم يــــار ال ــــاني
جموعككة مكككس الم شككاا  مكككي: المالئمكككة : ي كككم ممشــروعات اإلســـكان

االقادككككككذنية لككككككدوا األتسككككككاةا نككككككوفيا فككككككا  عمككككككاا مالئمككككككة الككككككدعم 
هالقاهض للدواا مالئمكة االشكاااحذ  الخذحكة بذلمسكافيد مكس الو كدة 

 السننيةب

  يــــا  مـــــدى تــــوافر المتطلبـــــات العمرانيــــة فـــــي الم يــــار ال الـــــث 
: ي ككككم مجموعككككة مككككس الم شككككاا  مككككي:  سككككس مشــــروعات اإلســــكان

يذر الموق ا نكوفيا المواحكال ا نكوفيا الخكدمذ  األتسذتسكيةا كفكذ ة اوا
 الماافق العذمةا المالئمة المعمذر ةب

 
ككا منهكذ نم ندميم اتسامذرة االتساقيذن بذتساخدا  موعيس مس األتستلة ه 

 الاذلي:يندرج ن ت مجموعة مس الم شاا  على الن و 
 ( يتسككتلة م ككدنة اإلجذبككةClose Ended Question  ا هالاككي يقككو)

بذوايككذر هن ديككد  جذبككة م ككدنة نمثككا األهلو ككة  يفككاان عينككة الف ككافيهككذ 
يه الاكككعثيا األكقكككا مكككس مجموعكككة اوايكككذرا ا ه لكككي ل كككمذن ال دكككول 

 على  جذبذ  نقيقة هم دنةب
 ( يتسككتلة غيككا م ككدنة اإلجذبككةOpen Ended Question ا هالاككي)

لةخدكية هاإلنال  باوضكيه هجهكة مظكام ا يفكاان عينكة الف كايقو  فيهكذ 
 ببايي  ب ا ة

( المعذييا هالم شاا  األتسذتسكية الاكي نكم فكي 3ه وضه الةنا رقم )
 ضو مذ هض  يتستلة اتسامذرة االتساقيذن:

 
ذ  مةككككاهعبككككفعل اتسككككاضالال ريع السككككنذن المقيمككككيس  يجككككا  الفذ ككككا

 اإلتسنذن االقادذنع بمدينة المنيذ الجديدة على الن و الاذلي:
المضكككور نكككم  قكككذ  نهكككم فكككي  –المسكككاققا  –مةكككاهعذ   تسكككنذن مفكككذرك  أ.

 ب2000 اى عذ   1995الفااة مس عذ  

 

 بمدينة المنيا الجديدة اإلسكان االقتصاديفي مشروعات والعمرانية االقتصاداة و  المتطلبات االجتما يةمعايير ومؤشرات  يا   (3رقم )شك  

ومؤشراتمعايير
المتطلباتقياس

االجتماعية
االقتصاديةو

فيوالعمرانية
اإلسكانمشروعات

المستوى  تحديد
االجتماعي 

انواالقتصادي للسك  

معرفة الدخل 
 الشهري

عدد أفراد 
 األسرة
تحديد 

مستوى 
تحديد مكان 

 العمل
معرفة سبب 
 اختيار السكن

 قياس مدى توافر المتطلبات
العمرانية في مشروعات 

 اإلسكان االقتصادي
 حسن اختيار الموقع

 توفير المواصالت

 توفير الخدمات األساسية

قياس مدى توافر المتطلبات 
في مشروعات االجتماعية 

 اإلسكان االقتصادي

 تحقيق تجمع سكني فقط

اً تحقيق مجتمع متوافق اجتماعي
 ً  وثقافيا

قياس مدى توافر المتطلبات 
في مشروعات  االقتصادية

 اإلسكان االقتصادي

االقتصادية لدخل األسرةالمالئمة   

 توفير فرص عمل

 مالئمة الدعم والقروض للدخل

مالئمة االشتراطات الخاصة 
 بالمستفيد من الوحدة السكنية

 كفاءة المرافق العامة

 المالئمة المعمارية
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هوككص ايكك   2011 اككى  2005المةككاهال القككومي لإلتسككنذن"بدي عككذ   ب.
 :الفذ ا م ور س ممذ

  الما لككة  ابنككي بياككيم ككور نككوفيا قضكك  يراضككي للسككنذن مةككاهال
الثذميككةا  يككا ين الما لككة األهلككى نقكك  بجككوار ال ككي الماميكك  ممككذ 
من هككككذ مميكككك ا  لككككم ناككككوافا للمةككككاهعذ  األوككككا ا يمككككذ الما لككككة 

 الثذلثة لم يام نهيتاهذ للسنس  اى اننب

  م كككككور نكككككوفيا ه كككككدا  تسكككككننية للامليكككككي بمنضقكككككة حمكككككاا  المنيكككككذ
 الجديدةب

 ب2014 دة" ه دي مس عذ  اإلتسنذن االجامذعي "مةاهال المليون ه  ج.

إلمنذميكككة "pilot survey" هقكككذ  الفذ كككا بعمكككا ب كككا ميكككدامي 
ن ديد  جم العينة الاي تسيام اوايذرمكذ بنكا مةكاهال همكس ثكم ن ديكد عكدن 
اتسككامذرا  االتسككاقيذن الاككي تسككيام نوح عهككذا هعليكك  ال ككب الفذ ككا الاةككذب  

نكم يوكإ ال قيا بكيس آرا  السكنذن بنكا مةكاهال مكس المةكاهعذ ا همكس ثكم 
مككس عككدن األتسككا المقيمككة بنككا مةككاهال مككس  ٪ 10عينككة عةككوائية بنسككفة 

يتساةا هنم نوح ك  االتسكامذرا  علكى  70المةاهعذ  هكذن  جمذلي العينة 
 العينة العةوائية على الن و الاذلي:

  اتسككككامذرة بمةكككككاهعذ   50مكككككس االتسككككامذرا  بواقككككك   ٪80نضقيككككق
ابكككك  ه لكككككي المضكككككور( بككككذل ي الا  –المسككككاققا  –) تسككككنذن مفككككذرك 

  بذعافذرمذ يكثا المةاهعذ  الاي نم نعميامذ هاألكثا  شاذاًلب

 اتسككامذرا  بمةككاهال ابنككي  10االتسككامذرا  بواقكك  مككس  ٪10نضقيككق
 بياي "الما لة الثذمية" على األحااس الجنو ية للمدينة"ب

 اتسككككككامذرا  بذلعمككككككذرا   5 االتسككككككامذرا  بواقكككككك مككككككس  ٪5 نضقيككككككق
السكككننية بذلمةكككاهال القكككومي بمنضقكككة حمكككاا  المنيكككذ الجديكككدة  يكككا 

ال ككككب الفذ ككككا االمخفككككذض الةككككديد فككككي عككككدن السككككنذن المقيمككككيس 
 ب2005بذلاغم مس يم  نم نسليم نلي الو دا  مس عذ  

 اتسكامذرا  بمةكاهال اإلتسكنذن  5 االتسكامذرا  بواقك مس  ٪5 نضقيق
ه ككدة بمنضقككة حمككاا  المنيككذ الجديككدة  االجامككذعي "مةككاهال المليككون 

  يا يندر هجون تسنذن بمنضقة المةاهالب

هقكككد هضككك  الفذ كككا شكككاه  للعينكككة الاكككي يكككام  جكككاا  االتسكككاقيذن معكككذ 
 على الن و الاذلي:

 ين ن ون ال ذلة االجامذوية للسذكس ما هجب 

  آالس جني  شها ًذب 5000ين ينون نوا األتساة ال ي  د عس 

 بدفة مساديمة بذلو دة السننيةب ين ن ون األتساة مقيمة 

نتا ا استبيان آراء السكان بمشروعات اإلسكان االقتصادي بمدينة 
 المنيا الجديدة.

ذ  اإلتسككنذن مةككاهعمككس ن ليككا اتسككاقيذن آرا  السككنذن ب  بعكد االماهككذ
اتسككاخلص الفذ ككا بعككل النقككذ  فككي  الجديككدة المنيككذمدينككة ب االقادككذنع

 كا مييذر على الن و الاذلي:

 ن.المستوى االجتماعي واالقتصادي للسكا . تحديد6-1
ن الاعكككاس المسكككاو  االجامكككذعي هاالقادكككذنع للسكككنذ ن ككمس ن ديكككد

علككى نوككا األتسككاةا هعككدن يفاانمككذ همسككاو  الاعلككيم لككاح األتسككاةا هن ديككد 
منذن العما ناوا يه وذرج مدينة المنيذ الجديدة هتسكقك اوايكذر السكنسا 

اككككذئ  االتسككككاقيذن الككككإع نككككم مكككك  عينككككة ( م4يوضككككه الةككككنا الاككككذلي رقككككم )
 عةوائية  مس السنذنب

 ( يتضح ما يلي 4السابق رقم )بتحلي  البيانات بالشك  

  النسفة الاذلفة مس تسكذكني مةكاهعذ  اإلتسكنذن االقادكذنع ندكا  لكى
جنيكك ا  2000: 1000مكنهم ياكااهع الكدوا الةكهاع لةتسكاة بكيس  90٪

 هاإل دكذ  العذمكة الجهذح الماك ع للاعقتكةهنلي األتسا حفقًذ لدراتسذ  
نعاقككككككا مككككككس األتسككككككا الفقيككككككاة هلككككككير م ككككككدهنع الككككككدوا ه لككككككي حفقككككككًذ 

 ب (41) 2017في إل دذئيذ  الدوا هاإلمفذق 
  يفككاانا مذعككدا مةكككاهال  4النسككفة الاذلفككة مككس السكككنذن يقلككغ عككدن يفككاان األتسكككاة

 يفاانب 6ابني بياي الإع يدا فيهذ عدن يفاان األتساة  لى 

  ه ككذلاغم مككس  لككي النسككفة الاذلفككة للسككنذن  ذحككليس علككى م مككا عككذلي
فككك ن مسكككاو  الكككدوا مكككنخفل جكككدًا لاذلقيكككة السكككنذن الكككإع نكككم  جكككاا  

 االتساقيذن معهمب

  بينمككذ بككذقي السككنذن يقكك   ٪10ال ناعككد  مسككفة العككذمليس بذلمدينككة عككس
ممككذ يةككيا ين المدينكة نمثككا لهككم منككذن عملهكم وككذرج المدينككة الجديكدةا 
 بللسنس فقط هال نوفا فا  عما

 العينكة نقكيس ين يمكم العوامكا الاكي نفعكت السكنذن  مس ال كوار مك  يفكاان
لالماقككذل  لككى المكككدن الجديككدة مكككو ننذتسككقهذ مككك  يهضككذعهم االقادكككذنية 
هاالجامذويككةا بذإلضكككذفة  لكككى هجكككون مةكككذكا بذلسكككنس القكككديم "والفكككذ  

 
 بمةاهعذ  اإلتسنذن االقادذنع بمدينة المنيذ الجديدة المساو  االجامذعي هاالقادذنع للسنذن مقذرمة بيس عواما ن ديد( 4شك  رقم )
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مك  الجيككاان يه مةكذكا امةككذئية بكذلمقنى" هلككير لوجكون عنذحككا جككإح 
 للسنس بذلمدينةب

مشروعات اإلسكان ب ةر المتطلبات االجتما ي يا  مدى تواف. 6-2
 بمدينة المنيا الجديدة. االقتصادي

اتسانا  الفذ ا مس  جذبذ  السنذن هال وار معهم يمك  لكم يكام  جكاا  
نراتسكككة اجامذويكككة للسكككنذن الماقكككدميس لل دكككول علكككى الو كككدا  السكككننية 

لاكككوفيا القيتككككة المالئمكككة ل ككككا فتككككة مكككس الفتككككذ  الماعكككدنة الاككككي اوالضككككت 
بذلمةكككككاهال الوا كككككد ممكككككذ ين   لكككككى االمعككككك ال النسكككككقي للسكككككنذن هضكككككعف 
الاواحككككككا االجامككككككذعي بيككككككنهم لعككككككد  نككككككوافا الاوافككككككق الثقككككككذفي هالعلمككككككي 

 (ب5هاالجامذعي همو مذ نوض   النسك بذلةنا رقم )

مشروعات اإلسكان ب  يا  مدى توافر المتطلبات االقتصاداة. 6-3
 بمدينة المنيا الجديدة. االقتصادي

بمةكككككاهعذ   قيكككككذس مكككككد  نكككككوافا الماضلفكككككذ  االقادكككككذنيةن كككككمس 
اإلتسككنذن ن ديككد كيايككة ال دككول علككى الو ككدة هالانذتسككك الو ككدة هالككدوا 

هالدعما همالئمة شكاه  ال دكول علكى الو كدةا هالانذتسكك بكيس األقسكذ  
( مسكك 6هالدوا هالدعم المقد  هالقكاهض الماذ كةا يوضكه الةكنا رقكم )

  جذبذ  السنذن بذالتساقيذنب

 

 
 ( يتضح ما يلي 6بتحلي  البيانات بالشك  السابق رقم )

  اإلجكاا ا  القذموميكة الاكي ن كمس هحكول الو كدا  فكي ضكعف  يوجد
ه لكي لوجكون مسكفة  اتسكاااللهذ فكي االتسكاثمذر العقكذرع لمسا قيهذ هعد  

مككس السككنذن قككذموا بةككاا  الو ككدا  السككننية مككس يفككاان هلككير مككس جهككة 
  نوميةب

  بكككدي  مةكككاهعذ  اإلتسكككنذن االقادكككذنع بعتسكككعذر منذتسكككفة  لكككى  كككد مكككذ
لككككككدوا الفككككككان م ككككككدهنع الككككككدوا همككككككم الفتككككككة المسككككككاهدفة مككككككس نلككككككي 

 

 بمةاهعذ  اإلتسنذن االقادذنع بمدينة المنيذ الجديدة مد  نوافا الماضلفذ  االجامذوية م شاا  نقييم(  5الشك  رقم )

 

 بمدينة المنيا الجديدة االقتصاداة بمشروعات اإلسكان االقتصاديمدى توافر المتطلبات  ( مؤشرات تقييم6رقم )شك  
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ذر نلكككي الو كككدا  نهن المةكككاهعذ  ل كككس بمكككاهر الوقكككت ارنفعكككت يتسكككع
ح ذنة مقذبلكة لهكذ فكي نوكا المسكافيد منهكذا كمكذ مكو ال كذل فكي مةكاهال 

 ابني بيايا همةاهال اإلتسنذن االجامذعيب

  ان ه مس االتسكاقيذن هجكون ننذتسكك  لكى  كد مكذ بكيس األقسكذ  الم كدنة
هالككدوا الةككهاع للفككان بجميكك  المةككاهعذ  مككذ عككدا مةككاهال اإلتسككنذن 

   األقسذ  عس  دهن الدوا الةهاعباالجامذعي الإع ارنفعت ب

   اجمكك  تسككنذن مةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع علككى ين الككدعم المقككد
 للو دا  السننية ال يانذتسك م  يتسعذر الو دا ب

  يكد جمي  يفاان عينة االتساقيذن بجمي  المةاهعذ  علكى يمهكم  دكلوا
على قكاهض التسكا مذل ثمكس الو كدة السكننية همكنهم مكس اضكضا لقيك  

نيذنهم لسدان ثمس الو دةا مكذ عكدا مةكاهال الو كدا  السكننية بعل مقا
 بذلمةاهال القوميب

  اجمككك  يي كككًذ يفكككاان عينكككة االتسكككاقيذن علكككى ين القكككاهض المفاهضكككة ال
 ننذتسك الدوا الةهاع لةتساة كمذ نانف  فوائدمذب

مشروعات اإلسكان العمرانية ب يا  مدى توافر المتطلبات . 6-4
 لجديدة.بمدينة المنيا ا االقتصادي

ن ككمس قيككذس الجوامككك العمااميككة بمةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع 
ثالثكككة جوامكككك يتسذتسكككية مكككي: الجوامكككك المعمذر كككةا الخكككدمذ  األتسذتسكككيةا 

 المواحال ب
 توافر الجوان  المعمارية. مدى  يا 
نكوافا الجوامكك المعمذر كة بذلو كدة السكننية  مكد  ي م مييكذر قيكذس

يتسككككككككتلة عككككككككس مسككككككككذ ة الو ككككككككدة هالفااغككككككككذ  الداوليككككككككةا همككككككككد  ن قككككككككق 
الخدوحككيةا همسككك الفااغككذ  بقضكك  األراضككي همالئمككة ارنفككذال العمككذرة 
السكننية همالئمككة النمككذ ج المضاه ككة لماضلفكذ  السككنذن ه وضككه الةككنا 

ً  علككككى اتسككككاقيذن آرا  ( ماككككذئ  ن ليككككا نلككككي الجوامككككك بنككككذ7الاككككذلي رقككككم )
 السنذنب

 

 يلي  ( يتضح ما7بتحلي  البيانات بالشك  السابق رقم )

  بكككذلاغم مكككس ين ماوتسكككط عكككدن يفكككاان األتسكككاة فكككي مةكككاهعذ  اإلتسكككنذن
يفككاان ه لككي كمككذ يهضكك   الجكك   الخككذ  بم شككاا   4االقادككذنع مككو 

المسكككاو  االجامكككذعي هاالقادكككذنع بذالتسكككاقيذن  ال يمككك  يوجكككد  جمكككذال 
على عد  مالئمة مسذ ة الو دا  السكننية لعكدن يفكاان األتسكاةا هيي كًذ 

 السننية بمةاهال ابني بيايبمسذ ة الو دة 
  يجم  السنذن على حكاا مسكذ ة الفااغكذ  الداوليكةا ه دكفة وذحكة

غافككة األبنككذ  الاككي ال نسكك   ال تسككا ا نهر ككس هنهالح حككايا هال يوجككد 
 منذن لمناك للمإاكاةب

  لككم ي قككق الادككميم المعمكككذرع لاجمكك  العمككذرا  السككننية الخدوحكككية
 (ب8قم )ال ذاية للسنذن كمذ مو موضه بذلةنا ر 

  يرض مةككاهال ابنككي بياككي بككذلاغم مككس  مسككذ ةيجمكك  السككنذن علككى حككاا
انسككذال األراضككي الدكك ااه ة الم يضككة بهككذ كمككذ مككو موضككه بذلةككنا رقككم 

 (ب9)

  حككككاا مسككككذ ة األراضككككي ين   لككككى ارنفككككذال مسككككفة الفااغككككذ  الم ككككدنة
بقضكك  األراضككي للسككمذع باككاك فااغككذ  كذايككة بككيس العمككذرا  ممككذ يثككا 

 حاا مسذ ة الو دةب بةنا مفذشا على

 

 ندميم معمذرع وذ  بهمب

  م دهنيكككة ارنفكككذال المقنكككىا ين   لكككى شكككعور السكككنذن بعكككد  االتسكككااالل
 األمثا لةرض لاعو ل حاا المسذ ةب

 

 

 بمةاهعذ  اإلتسنذن االقادذنع الماضلفذ  العماامية ضمسالجوامك المعمذر ة  مد  نوافا م شاا  نقييم( 7شك  رقم )
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نسبة الفراغات . هـمساحة قطعة األرض . دالخصوصية. جمساحة الفراغات . بمساحة الوحدة . أ
المحددة على قطعة 

األرض

دد ارتفاع البناء المح. و
على قطعة األرض

النماذج المعمارية . ز
المطروحة من جهاز 

المدينة

عمل تصميم. ح
معماري خاص 
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  المضاه ة مس الجهذح جمذال آرا  السنذن على ين النمذ ج المعمذر ة 

 غيا منذتسفة ال ايذجذنهم االجامذويةا ه ميلون  لى عما  

 

 

 
 توافر الخدمات األساسية. مدى  يا 

نكككككوافا الخكككككدمذ  األتسذتسكككككية الخكككككدمذ   مكككككد  ي كككككم مييكككككذر قيكككككذس
الاعليميكة هالاجذر كة هالدك ية هالدينيكة هالاافيهيكةا همكد  نكوافا ماضلفككذ  

السنذن همد  اعامذنمم علكى المدينكة األ  فكي ق كذ  ماضلفكذنهما همكد  
كفكككككذ ة الماافكككككق العذمكككككة بذلمةكككككاهعذ  المخالفكككككة كمكككككذ نوضككككك   النسكككككك 

 (ب10بذلةنا الاذلي رقم )
 

 ( يتضح ما يلي 10بتحلي  البيانات بالشك  السابق رقم )

  يظها  مسك آرا  السنذن هجون قدور في نوفيا الخكدمذ  الاعليميكة
هالدككككك ية بةكككككنا كقيكككككاا بذإلضكككككذفة  لكككككى مقكككككص الخكككككدمذ  الاجذر كككككة 

يثكككا جميعهكككذ علكككى جكككإح السكككنذن لالماقكككذل  لكككى المدينكككة هالدينيكككة ممكككذ 
مكنهم علكى ق كذ  ماضلفكذنهم مكس المدينكة  ٪ 90الجديدةا  يا يعامد 

 األ  ممذ ي  د مس ن لفة المييةة بذلمدينةب

  مس آرا  السكنذن هالمعذينكة الميداميكة يا كه ين المةكاهعذ  ال نوميكة
 الد يب بسو  مساو  الماافق العذمة بدفة وذحة يعمذل الداس

  مكككس المعذينكككة الميداميكككة للفذ كككا ال كككب هجكككون مفكككذمي وكككدمذ  مالقكككة
ه ككدة هغيكا مسكاالة هنكم الاعكدع علككى بع كهذ بذلا سكيا بع كهذ مثكا 

  ككذمة بمةككاهال اإلتسككنذن االجامككذعي ب مككاا  ه  مككول نجككذرع ه  حكك ية
 لكي  ه دة ح ية بمةاهال ابنكي بياكي الما لكة الثذميكةا ه المنيذ الجديدة

 ثذفة تسنذمية بالي المنذحقببسقك عد  هجون ك

 يا حا جا نا مكككككككككككككككككا ها ح – 11نوضككككككككككككككككه األشككككككككككككككككنذل رقككككككككككككككككم )
( مفككككذمي لككككفعل الخككككدمذ  غيككككا المسككككاالة ندككككو ا الفذ ككككاالمصــــدر.

 بذلمةاهعذ  المخالفةب

 

 

 
عمذرا  اإلتسنذن االجامذعي ب ماا  المنيذ الجديدة ( 8شك  رقم )

 على ودوحية الو دا  السننيةنوضه نقذرح العمذرا  ممذ ي ثا 
 ندو ا الفذ االمصدر.

 

 
مةاهال ابني بياي الما لة الثذمية بذلمنيذ الجديدة نوضه ( 9شك  رقم )

 انسذال األراضي الف ذ  هالةوارال هحاا قض  األراضي
 ندو ا الفذ االمصدر.

 

 بمشروعات اإلسكان االقتصادي العمرانية المتطلبات ضمبالخدمات األساسية  مدى توافر ( مؤشرات تقييم10شك  رقم )
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–مياه –صرف صحي "كفاءة المرافق العامة . دباتاالعتماد على المدينة القديمة في قضاء المتطل. جتوافر المتطلبات اليومية بالمدينة الجديدة. بترفيهي-ديني-تجاري-صحي-تعليمي. أ
"كهرباء

المطور–المستقبل –إسكان مبارك  ابني بيتك المرحلة الثانية العمارات السكنية اإلسكان االجتماعي

س
ن

ب 

جز

 يرة



- 34 - 

 
  

حضانة بمشروع اإلسكان االجتماعي بزهراء المنيا الجديدة  ب(-11شك  رقم ) أ( مدرسة تعليم أساسي بالحي الرابع بالمنيا الجديدة.-11شك  رقم )
 "مغلقة

 

 

 

 
 

 

  

ج( وحدة صحية بمشروع اإلسكان االجتماعي بزهراء المنيا -11شك  رقم )
 الجديدة "مغلقة"

المنيا  -د( وحدة صحية بمشروع ابني بيتك المرحلة ال انية -11شك  رقم )
 بالمبنى"الجديدة "مغلقة وتم تكسير الشبابيك 

  

و( جامع بمنطقة ابني بيتك المرحلة ال انية تم تمويله وتن يذ -11شك  رقم ) هـ( جامع بزهراء المنيا الجديدة تم تمويله وتن يذ بالجهود الذاتية-11شك  رقم )
 بالجهود الذاتية

  

ز( مول تجاري بمشروع اإلسكان االجتماعي بزهراء المنيا -11شك  رقم )
 الجديدة "مغلق"

ح( عمارة بمشروع إسكان مبارك بالمنيا الجديدة توضح مشاك  -11شك  رقم )
 الصرف الصحي
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 توافر المواص ت. مدى  يا 
ان ككه بسكك ال السككنذن وككالل االتسككاقيذن ين مككس يمككم عوامككا رفككل 

السنذن يواجهكون مةكنلة االماقكذل  مس ٪ 90السنس بذلمدينة الجديدة ين 
ألمكككذكس عملهكككم الكككإع يقككك  وكككذرج المدينكككة الجديكككدة يوميكككذ بسكككقك مقكككص 

 (12رقككم ) هتسككذئا المواحككال  العذمككة همككو مككذ نوضكك   النسككك بذلةككنا
 يككا نعككد مككي هتسككيلة االماقككذل المالئمككة  لككى  ككد مككذ مككس  يككا الا لفككةا 

مظا كككذ يوجككككد ينو يسكككذ  للنقككككا مكككس ه لككككى  يكككا يككككد السككككنذن علكككى يمكككك  
المدينكككككة الجديكككككدة ل كككككس عمليكككككذ ن مكككككس المةكككككنلة فكككككي عكككككد  نةكككككايا نلكككككي 

األنو يسككذ  همككس ثككم حككعو ة المواحككال  مككس ه لككى المدينككة الجديككدة ثككم 
ا ه وضكككه مةكككنلة عكككد  هحكككول نلكككي المواحكككال   لكككى بعكككل المنكككذحق

تسكنذن ( حورة جو ة موضكه عليهكذ مواقك  مةكاهعذ  اإل13الةنا رقم )
االقادكككككذنع علكككككى يحكككككااس مدينكككككة المنيكككككذ الجديكككككدةا هموقككككك  مةكككككاهعي 

كككم مككس مدينككة المنيككذ 4اإلتسكنذن القككومي هاإلتسككنذن االجامككذعي علككى بعككد 
 الجديدة بعيدًا عس حاق المواحال ب

 
 

 

 بمشروعات اإلسكان االقتصادي العمرانية المتطلبات  ضمب المواص ت مدى توافر ( مؤشرات تقييم12شك  رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( صورة جوية لبعض مشروعات اإلسكان االقتصادي بمدينة المنيا الجديدة وزهراء المنيا الجديدة وطريق الواص  بينهما....13شك  رقم )

 image@ Google earth2018.المصدر  
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مالئمة تكلفة السيارات األجرة.دمالئمة تكلفة المواصالت العامة.جوسيلة المواصالت المستخدمة.بةتوافر المواصالت من وإلى المدينة الجديد. أ
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 بمدينة المنيا الجديدة. ياالقتصادمشروعات اإلسكان تقييم 
بعككد عكككاض هن ليكككا بعكككل مةكككاهعذ  اإلتسكككنذن االقادكككذنع الاكككي 

 ا هن ليا االتساقيذن بمدينة المنيذ الجديدةننذهلاهذ الورقة الف ثية بذلدراتسة 
الككككإع نككككم مكككك  عينككككة عةككككوائية مككككس تسككككنذن نلككككي المةككككاهعذ ا قككككذ  

للماضلفكككذ  االجامذويكككة  مةكككاهعذ ال نلكككي مكككد  ن قيكككقالفذ كككا باقيكككيم 

مككس وككالل المعككذييا الاككي نككم هضككعهذ فككي ضككو   هاالقادككذنية هالعمااميككة
 معككذييا  عككدان مةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع علككى المسككاو  العككذلمي

 ب(8ذلجدهل رقم )بوضه السذبق  كامذ كمذ مو م

 

 بةاالقتصادي بمدينة المنيا الجديدمشروعات اإلسكان بعض تقييم  (8جدول رقم )

 المؤشر الم يار
 نقييم بعل مةاهعذ  اإلتسنذن االقادذنع بمدينة المنيذ الجديدة

إسكان 
 مبارك

 المستقب  المطور
 القومي

 االجتماعي
التجارب 
المحققة 
ابني  العمارات لك  مؤشر

 2بيتك 
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م ن
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ذيي
 

هل
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 0 0 0 0 0 0 0 ن قيق مجام  تسنني ماوافق اجامذويًذ هثقذايذً 
 6 √ √ √ √ √ √ ن قيق نجم  تسنني فقط

 ٪50 ٪50 ٪50 ٪50 ٪50 ٪50 ٪  1 1 1 1 1 1 عدن المؤشرات المحققة بالم يار لك  تجربة 
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ا
 

 4 0 0 √ √ √ √ المالئمة االقادذنية
 0 0 0 0 0 0 0 نوفيا فا  عما

 0 0 0 0 0 0 0 مالئمة الدعم هالقاهض
 0 0 0 0 0 0 0 مالئمة االشاااحذ  الخذحة بذلمسافيديس
  0 0 1 1 1 1 عدن المؤشرات المحققة بالم يار لك  تجربة

٪ 25٪ 25٪ 25٪ 25٪ 0٪ 0٪ 
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 0 0 0 0 0 0 0  سس اوايذر الموق  هشفنة الضاق 
 0 0 0 0 0 0 0 نوفيا تسقا المواحال 

 3 0 0 0 √ √ √ نوفيا الخدمذ  األتسذتسية
 0 0 0 0 0 0 0 كفذ ة الماافق العذمة
 0 0 0 0 0 0 0 المالئمة المعمذر ة

  0 0 0 1 1 1 عدن المؤشرات المحققة بالم يار لك  تجربة 
٪ 20٪ 20٪ 20٪ 0٪ 0٪ 0٪ 

 ليل
هالا

ا ة 
نظ

ة ال
راتس

 الد
الل

 و
مس

هذ 
 ليل

م ن
ا ن

عذيي
م

 ية
ااب 

ر ال
ييذ

الم
 

م  
 تكا

دى
م

عة 
متب

ة ال
دول

ط ال
 ط

ان 
سك

 اإل
عات

شرو
ع م

  م
عام

 الت
في

دي
صا

القت
ا

 

 6 √ √ √ √ √ √ نعم المةاهعذ 
 0 0 0 0 0 0 0 يتسذليك  ديثة للقنذ  لاقليا ن لفة المنةآ 

 1 √ 0 0 0 0 0 م لية هنهلية اشاااك منظمذ  مجاميية
 1 0 √ 0 0 0 0 نةجي  المةذركة الةعقية

 0 0 0 0 0 0 0 الانمية االقادذنية منملة لانمية مةاهعذ  اإلتسنذن
 1 0 0 0 √ 0 0 نهر القضذال الخذ  نةجي 

 0 0 0 0 0 0 0 الالماك  ة في  نارة المةاهعذ 
  2 2 1 2 1 1 عدن المؤشرات المحققة بالم يار لك  تجربة 

٪ 14٪ 14٪ 28٪ 14٪ 28٪ 28٪ 

ر
خذم

ر ال
ييذ

الم
 

نوع
ى ت

مد
 

ت 
جها

دعم
 وال

وي 
التم

 
 يذ

والتن
 

 6 √ √ √ √ √ √ القضذال العذ 
 1 √ 0 0 0 0 0 المجام  المدمي
 1 0 0 0 √ 0 0 القضذال الخذ  

 1 0 √ 0 0 0 0 األفاان
  2 2 1 2 1 1 عدن المؤشرات المحققة بالم يار لك  تجربة  

٪ 25٪ 25٪ 50٪ 25٪ 50٪ 50٪ 
إجمالي عدد المؤشرات )المحققة بك  المعايير إجمالي المؤشرات 

 (مؤشر 23
  5 5 4 7 5 5 عدن
٪ 22٪ 22٪ 30٪ 17٪ 22٪ 22٪ 
 * افااض الف ا نسذهع القيمة النسقية لجمي  م شاا  الاقييم الاي ن مناهذ الدراتسة

 الم شا غيا م قق (0الم شا م قق      ) (√** )
 المددر: الفذ ا
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المةكككاهعذ  المخالفككككة بمدينكككة المنيككككذ بمقذرمكككة الم شكككاا  الاككككي  ققاهكككذ 
مةككاهال  تسككنذن المسككاققا  قككق يعلككى مجككد ين ( 8الجديككدة فككي الجككدهل رقككم )

مككس  جمككذلي م شككاا  المعككذييا الخمسككةا  ٪ 30( م شككاا  بنسككفة 7معككدل )
بينمكككذ ككككذن مةكككاهال العمكككذرا  السكككننية ضكككمس المةكككاهال القكككومي يقكككا عككككدن 

 شكاا  المعكذييا الخمسككةا مككس  جمكذلي م ٪17م شكاا " بنسكفة  4م شكاا  "
ه كا  الفذ كا يمك  بككذلاغم مكس ن قيكق عكدن مككس الم شكاا  بالكي المةككذر    ال 
يم  منذك قدور مايجة عد  ن قيق بعل الم شكاا  الهذمكة هالاكي ين   لكى 
العديد مس المةذكا بهذ هعد   قفذل كثيا مس الفتكذ  المسكاهدفة للسكنس بهكإم 

 ا ايمذ يليبالمةاهعذ  ه لي كمذ مو موضه بذلا لي

 ".المتطلبات االجتما ية"  يا  مدى توافر  الم يار األول. 7-1
مكس م شكاا  مكإا  ٪50بذلاغم مس ن قيق جمي  المةاهعذ  لنسفة 

المييكككككذرا  ال ين  غفكككككذل ن قيكككككق الم شككككككا األهل همكككككو ن قيكككككق الاوافككككككق 
ين   لككككى االمعكككك ال النسككككقي للسككككنذن االجامككككذعي هالثقككككذفي بككككيس السككككنذن 

اتسككاقاار نلككي المجامعككذ   الاواحككا االجامككذعي ممككذ يكك ثا علككىهضككعف 
 السننيةب

 االقتصاداة".المتطلبات ال اني "  يا  مدى توافر الم يار . 7-2
 ققككت بعككل المةككاهعذ  مثككا  تسككنذن مفككذرك هالمضككور هالمسككاققا 

مكس  جمكذلي م شكاا  مكإا المييكذر فقكطا ه وجكد العديكد مككس  ٪ 25مسكفة 
هككذ جميكك  المةككاهعذ  بنككا م شككا علككى الن ككو المةككذكا الاككي نةككااك في

 الاذلي:

 "4: ن قكككككق مكككككإا الم شكككككا فكككككي مؤشـــــر "الم ءمـــــة االقتصـــــاداة 
مةكككاهعذ  ه ذلدراتسكككة يا كككه ين نلكككي المةكككاهعذ  مكككي الاكككي نكككم 

هالاي شهد  فاكاة اتسكاقاار تسيذتسكي  2005 قذماهذ في الفااة  اى 
علكى  هاقادذنع بذلدهلة هالاي يثا اوااللهذ بةنا كقيكا ايمكذ بعكد

يتسعذر الو كدا  السكننية فكي المةكاهعذ  الاكي نمكت فكي الفاكاا  
ا افككذلاغم مككس ين النسككفة الاذلفككة للسككنذن  ذحككليس 2011مككذ بعككد 

علككى م مككا عككذلي  ال يمنككذ مجككد امخفككذض الككدوا لاذلقيككة السككنذن 
مكس تسكذكني  ٪90 يكا ين مسكفة  الإع نم  جاا  االتسكاقيذن معهكم

ع الكككدوا الةكككهاع لةتسكككاة مةكككاهعذ  اإلتسكككنذن االقادكككذنع ياكككااه 
جني  همكو مكذ ال يكاالئم مك  يتسكعذر الو كدا   2000: 1000بيس 

 السننية في مةاهعذ  مثا اإلتسنذن االجامذعيب

 " ـــوفير فـــرص عمـــ لكككم يا قكككق مكككإا الم شكككا فكككي يع  :مؤشـــر "ت
مةككاهال مكككس المةكككاهعذ  م كككور الدراتسكككةا  يكككا اقادكككا الهكككدس 

فقككككط نهن مككككس  قذمككككة مةككككاهعذ  اإلتسككككنذن علككككى نككككوفيا السككككنس 
االمامككككذ  باككككوفيا قذعككككدة اقادككككذنية ناككككيه فككككا  عمككككا للسككككنذن 

هيحككككف ت  للاةككككجي  علككككى االتسككككاقاار هاالمامككككذ  للمدينككككة الجديككككدة
مككس  ٪90مسككفة     يعمكامدينكة المنيككذ الجديككدة منكذن للسككنس فقككط 

  بسنذن في المدينة األال
 " لم يا قكق مكإا الم شكا فكي يع  "مة الدعم والقروضءم مؤشر

المةككاهعذ  م ككور الدراتسككة ه ككدل علككى مككإا  جمككذال  مةككاهال مككس
السككنذن علككى ين الككدعم المقككد  للو ككدا  السككننية ال يانذتسككك مكك  
يتسككككعذر الو ككككدا ا يمهككككم  دككككلوا علككككى قككككاهض التسككككا مذل ثمككككس 
الو ككدة السككننية همككنهم مككس اضككضا لقيكك  بعككل مقانيككذنهم لسككدان 

 بثمس الو دة

 " لككم يا قككق : "مــة االشــتراطات الخاصــة بالمســت يديبءم مؤشــر
مكككإا الم شكككا فكككي يع مةكككاهال مكككس المةكككاهعذ  م كككور الدراتسكككةا 

 ياإلتسكنذن المكدعم فك   ي د يمم شاه  االتسافذنة مكس مةكذر  يا 
 ين ياككككوفامدككككا مككككو  ثفككككذ  الككككدوا همككككإا الةككككا  مككككس السككككها 

س يهماككككذع  لككككى نرجككككة مككككذ للعككككذمليا س بذلقضككككذال ال نككككوميلعككككذملل
علكككى لةجكككور در المجلكككر األقكككهل كككس مي بذلقضكككذال الخكككذ  الاتسككك

مدكككا  يفككك يعملككون نهن عقكككد رتسككمي ط مسككفة مكككسيبككوحارة الاخضككك
هن نان نلي النسفة تسكنو ًذا ممكذ يكدل علكى ين فتكة  (xlii) ٪64بن و 

كقيككاة مككس م ككدهنع الككدوا ال يسككاضيعون الاقككد  لل دككول علككى 
 نلي الو دا 

 العمرانية".المتطلبات ال الث "  يا  مدى توافر الم يار . 7-3
المةككاهعذ  مثككا  تسككنذن مفككذرك هالمضككور هالمسككاققا  ققككت بعككل 

مككس  جمككذلي م شككاا  مككإا المييككذر فقككط مامككثاًل فككي م شككا  ٪ 20مسككفة 
ها ككككدا هلككككم نا قككككق يع مككككس الم شككككاا  األوككككا  بذلمييككككذر فككككي يع مككككس 

 المةاهعذ  ه لي على الن و الاذلي:

 " لككم يا قككق مككإا  :"حســب ا تيــار الموقــع وشــبكة الطــرق مؤشــر
الم شككا فككي يع مةككاهال مككس المةككاهعذ  م ككور الدراتسككة بككذلاغم 
مكككس األمميكككة الفذلاككككة لهكككإا الم شككككاا  يكككا ين  عككككد  الدقكككة فككككي 
اوايكككذر موقككك  مةكككاهال اإلتسكككنذن هر ضهكككذ بةكككفنة مواحكككال  قو كككة 

ا م  العج  ال قيا في  جكم هتسكذئا المواحكال  لايسيا الوحول
ة  لكككى مكككدرة المواحكككال   لكككى مكككس ه لكككى المدينكككة الجديكككدة بذإلضكككذف

منضقككككة االماككككدان "حمككككاا  المنيككككذ الجديككككدة" الاككككي نفعككككد عككككس المنيككككذ 
كككما ين   لككى المعذمككذة الةككديدة الاككي يواجههككذ  4الجديككدة بمسككذفة 

السككنذن وككالل ر النهككم اليوميككة ألعمككذلهم الاككي نقكك  بذلمدينككة األ  
مككككنهم حفقككككًذ لمككككذ يهضكككك   االتسككككاقيذنا كمككككذ يعككككذمي  ٪ 90لنسككككفة 

لسكككنذن مكككس عكككد  هجكككون شكككفنة مواحكككال  ناوليكككة بذلمدينكككة ممكككذ ا
 بيدعك مع  الا اك ناوا المدينة لاوفيا ا ايذجذنهم اليومية

 " 3: ن قككق مككإا الم شككا فككي "تــوفير الخــدمات األساســيةمؤشــر 
يوجككد عجكك  كقيككا فككي مةككاهعذ  فقككطا ه ككذلاغم مككس  لككي  ال امكك  

اكككك  الاجذر كككة نكككوافا نلكككي الخكككدمذ  فمكككثاًل ال كككب الفذ كككا ين الما 
المدممة بنا  ي وذليكة هال يوجكد بهكذ يمةكضة نجذر كة ممكذ يكدف  
السكككنذن  لكككى نكككوفيا ماضلفكككذنهم مكككس المدينكككة األ ا يمكككذ الخكككدمذ  
الدكك ية فككال يوجككد غيككا ماككك  حقككي ها ككد بذلمدينككة يقكك  بككذل ي 
الاابك  هال يعمككا حكوال اليككو ا همساةككفى القلكك هالدككدر هال يوجككد 

ذال  الضذرئكة يه ويكذنا  وذرجيكةا كمكذ ال بهذ قسكم التسكاقفذل ال ك
يوجكككككككككككد غيكككككككككككا مدرتسكككككككككككة  نكككككككككككومي ها كككككككككككدة لما لكككككككككككة الاعلكككككككككككيم 

 عكككدانع" همدرتسكككة ثكككذموع بنكككيسا بنكككذ ا كمكككذ  –األتسذتسكككي"ابادائي 
نعككككذمي منككككذحق المةككككاهعذ  مككككس قدككككور فككككي ال مذيككككة األمنيككككةا 
المةكككككذكا القيتيكككككة مثكككككا اماةكككككذر ال يوامكككككذ  ال كككككذلة هال ةككككككاا  

ه دة تسننية مكس  19932االمادان الاي ن م  الضذئاةا يمذ منضقة
بامكذمجي اإلتسكنذن القككومي هاإلتسكنذن االجامكذعي فهككي وذليكة مككس 
السككنذن  ال عككدن م ككدهن جككدًا مككس األتسككا فهككي نفاقككا  لككى جميكك  

الدينيكككة"  -الاافيهيكككة -الاعليميكككة -الدككك ية -الخكككدمذ  "الاجذر كككة
يه  نارة افككذلاغم مككس هجككون المنةككآ   ال يمكك  ال يوجككد بهككذ عمذلككة 

لاةكككايلهذ هنعاضكككت بعكككل المنةكككآ   لكككى الا سكككيا فكككي هاجهاهكككذ 
 لكى القدككور فكي ال مذيككة األمنيكة لفعككد  ةالخذرجيكةا  لكي بذإلضككذف

 كمب 4المنضقة عس العماان بمسذفة 
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 " لككم يا قككق مككإا الم شككا فككي يع  :"ك ــاءة المرافــق العامــةمؤشــر
انسكككككككمت مةكككككككاهال مكككككككس المةكككككككاهعذ  م كككككككور الدراتسكككككككةا  يكككككككا 

بسككو  مسككاو  الماافككق العذمككة بدككفة وذحككة يعمككذل   المةككاهعذ
 الداس الد يب

  لكككم يا قكككق مكككإا الم شكككا فكككي يع  " المعماريـــة مـــةءالم "مؤشـــر
بذلاغم مس ين ماوتسط عدن يفاان األتسكاة  ،مةاهال مس المةاهعذ 

يفكككاان  ال يمككك  يوجكككد  4فكككي مةكككاهعذ  اإلتسكككنذن االقادكككذنع مكككو 
 جمككذال علككى عككد  مالئمككة مسككذ ة الو ككدا  السككننية لعككدن يفكككاان 
ا األتسككككاةا هيي ككككًذ مسككككذ ة الو ككككدة السككككننية بمةككككاهال ابنككككي بياككككي

ه دككفة وذحككة  حككاا مسككذ ة الفااغككذ  الداوليككةا بذإلضكذفة  لككى
األبنكككذ  الاكككي ال نسككك   ال تسكككا ا نهر كككس هنهالح حكككايا هال غافكككة 

لككم ي قككق الادككميم المعمككذرع ا كمككذ يوجككد منككذن لمناككك للمككإاكاة
ا كمكككذ ين لاجمكك  العمككذرا  السكككننية الخدوحككية ال ذايكككة للسككنذن

ارنفككذال مسككفة الفااغككذ  الم ككدنة بقضكك  ه حككاا مسككذ ة األراضككي 
 مكككك  ةاألراضككككي يثككككا بةككككنا مفذشككككا علككككى حككككاا مسككككذ ة الو ككككد

م دهنيكككككككة ارنفكككككككذال المقنكككككككىا ين   لكككككككى شكككككككعور السكككككككنذن بعكككككككد  
 االتسااالل األمثا لةرض لاعو ل حاا المسذ ةب

 التعام  مع فيالمتبعة  طط الدولة الرابع " تكام  الم يار . 7-4
 ".مشروعات اإلسكان االقتصادي

 ٪28 ققت بعل المةاهعذ  م ور الدراتسة م شكا س فقكط بنسكفة 
بذلمييكككذر مثكككا مةكككاهال المسكككاققا هابنكككي بياكككي  م شكككاا  7مكككس  جمكككذلي 

هاالجامككذعيا يمكككذ بكككذقي المةككاهعذ  لكككم ن قكككق تسككو  م شكككا ها كككد فقكككط 
 مس  جمذلي الم شاا ا هايمذ يلي ن ليا لالي الم شاا : ٪14بنسفة 
 بككذلاغم مككس ين مككإا الم شككا ن قككق فككي : "دعــم المشــروعات" مؤشــر

ال ياضككككور  جميكككك  المةككككاهعذ  م ككككور الدراتسككككة  ال ين  لككككي الككككدعم
بذلنسكككككفة ال ذايكككككة الاكككككي نانذتسكككككك   ارنفكككككذال األتسكككككعذر الماال قكككككة هال 
نانذتسككك مكك  ال  ككذنة الضايفككة الاككي ن ككدث بذلككدوا الةككهاع لةتسككاةا 
كمثكككذل لكككإلي مجكككد ين تسكككعا الو كككدة السكككننية فكككي القامكككذم  القكككومي 

ا هحان تسككعا الو ككدة فككي 2005يلككف جنيكك  ه لككي عككذ   50لإلتسككنذن 
يع  2017يلككف جنيكك  عككذ   184امككذعي  لككى بامككذم  اإلتسككنذن االج

عككذ  بماوتسككط ح ككذنة تسككنو ة نقككدر بككك 12وككالل  ٪ 368ح ككذنة بمقككدار 
ا بينمككذ ال  ككذنة فككي الككدوا ال نانذتسككك مكك  نلككي ال  ككذنة فككي ٪ 6¸30

 يتسكككعذر الو كككدا  السكككننية  يكككا ككككذن فكككي شكككاه  القامكككذم  القكككومي
عكككس  نوكككا األتسككاة ال ي  كككدا ه جنيكك  1000ال ي  ككد عكككس  الفكككان نوككا

ا بينمكككذ فكككي شكككاه  بامكككذم  اإلتسكككنذن االجامكككذعي (xliii) جنيكك  1500
نوكككا األتسككاة ال ي  كككد عكككس ا ه جنيكك  3500ال ي  ككد عكككس  الفكككاننوككا 
 ب(xliv) جني  4750

 "لكم يا قكق مكإا الم شكا استخدام األسالي  الحدي ة في البناء"مؤشر :
بككذلاغم مككس ين نلككي الضككاق نسككذعد فككي نقليككا  فككي يع مككس المةككاهعذ 

مكككس الا لفكككة اإلجمذليكككة للمنةكككآ  هوذحكككة فكككي مكككإم األراضكككي الدككك ااه ة 
الفعيدة عس الخدمذ ا هقد هاج  المسكافيديس مكس مةكاهال ابنكي بياكي 

 ال ثيا مس المةذكا في مواق  المةاهعذ  مظاًا لمذ يلي:
فكككككذ  يه األراضكككككي غيكككككا معكككككدة للقنكككككذ  هعليهكككككذ يككككككوا  مكككككس المخل -

 ال جذرةب
 ارنفذال ن لفة القنذ  مظاًا لدعو ة ال فا في األراضي الدخا ةب -
حككككككعو ة نككككككوفيا المككككككذ  الككككككالح  للقنككككككذ  بككككككذلمواق  ممككككككذ ي ككككككضا  -

 المسافيديس مس المةاهال  لى شاا  عا ذ  مذ  بمفذلغ كقياةب

ارنفككذال ن لفككة العمذلككة لفعككد مواقكك  المةككاهال عككس المواحككال  ممككذ  -
 االماقذل اليوميةب ي  د مس ن لفة

االرنفذال الماال ق في يتسعذر موان القنكذ  نهن هجكون رقذبكة فعليكة  -
 على نقنيس نلي األتسعذرب

 -  حكككاا مسكككذ ة قضعكككة األرض مككك  م دهنيكككة االرنفكككذال ممكككذ يقلكككا
 مس الجده  االقادذنية للمةاهال

 لكككم يظهكككا مكككإا اشـــتراك منةمـــات مجتم يـــة محليـــة ودوليـــة" مؤشـــر :"
اهال اإلتسككككنذن االجامككككذعي بذشككككاااك نهلككككة اإلمككككذرا  الم شككككا  ال فككككي مةكككك
 يلف ه دة تسننيةب 50باقديم من ة لقنذ عدن 

 ن قككق مككإا الم شككا فككي مةككاهال ابنككي نةككجي  المةككذركة الةككعقية "م شككا "
اقادا  المةكذركة الةكعقية علكى بنكذ   بياي فقطا ه ذلاغم مس مإا فقد

مةكككذركاهم األفكككاان لو كككدانهم السكككننية فكككي مةكككاهال ابنكككي بياكككي نهن 
ب بدا  آرائهم فكي الادكميم المعمكذرع لا ديكد ا ايذجكذنهم الفعليكة فكي 
ندككككككميم نلككككككي الو ككككككدا  بمككككككذ يانذتسككككككك مكككككك  يهضككككككذعهم األتسككككككا ة 
هاالجامذويكة يه الخكدمذ  الالحمكة لهكم يه كيايكة نيسكيا السكقا لقنكذ  

 نلي الو دا ب

 لكم  "التنمية االقتصاداة مكملـة لتنميـة مشـروعات اإلسـكان" مؤشر
 غفكذل وضكة يا قق مإا الم شا فكي يع مكس المةكاهعذ ا فقكد ين  

 ذلانميكة االقادكذنية ننميكة مةكاهعذ  اإلتسكنذنالدهلة عس االمامكذ  ب
افكذلاغم مكس هجكون   لى فقدان يمم عنذحا جإح السنذن لالتساقاارا

فككدان  ال ين منككذك عجكك  فككي  جككم  50منضقككة يعمككذل  اايككة نقلككغ 
ة االقادكككذنية ه لكككي لعكككد  هجكككون  كككذف  العمذلكككة إلقذمكككة نلكككي القذعكككد

كمككذ  ألحكك ذح رسهس األمككوال إلقذمككة مةككاهعذ  حككاياة بذلمدينككةا
 ٪10مكس السكنذن يعملكون بمدينكة المنيكذ األ ا ه ٪90مجد ين مسكفة 

 فقط يعملون بمدينة المنيذ الجديدة يه وذرج مدينة المنيذب

 ن قكق مكإا الم شكا فكي مةكاهال  "تشجيع دور القطاع الخـاص" مؤشر
ا ه كككذلاغم مكككس يمميكككة  لكككي القضكككذال فكككي المةكككذركة فكككي المسكككاققا فقكككط

قضذال اإلتسكنذن االقادكذنع لاخايكف العكك  مكس علكى كذمكا الدهلكة 
 ال يم  لم ناوافا انلية ال ذاية ل فط يتسعذر الو دا  فكي ظكا مكإم 

ن ككككمنت وضككككة الدهلككككة نهر يسككككمه المةككككذركةا ففككككي الوقككككت الككككإع 
اإلتسككككنذن االقادككككذنع  فككككي مةككككاهعذ  ة القضككككذال الخككككذ بمةككككذرك

نكككوفيا بذلمكككدن الجديكككدة مثكككا مةكككاهال اإلتسكككنذن القكككومي مكككس وكككالل 
بعتسككككككعذر مدعمكككككك  نككككككم  كذملككككككة الماافككككككق األراضككككككيمسككككككذ ذ  مككككككس 

القنذئيكككة  اشكككاااحذنهذنخديدككهذ إلقذمكككة مةككاهعذ  تسكككنني  نا ككمس 
 اقادكذنعمس المسذ ة المقنية كو كدا   تسكنذن  ٪50ين يام  مةذ  

 القكككككومي حكككككذر القامكككككذم   فكككككينخدكككككص للةكككككفذح  2 63بمسكككككذ ة 
ا هكككذن مككس المفاككاض ين جنيكك  للماككا المسككضه 70لإلتسككنذن بسككعا 

 ال يمنذ مجد ين السكعا ال لكي  (xlv)يلف نقا فذً  45ن ون تسعا الو دة 
يلككف جنيكك  ممككذ جعلهككذ غيككا  75ارنفكك   لككى  الفعلككي للو ككدة السككننية

 ب"2005/2009" مالئمة اقادذنيًذ للفتة المساهدفة في  لي الوقت
 " لكم يا قكق  لكي الم شكا  "ال مركزية فـي إدارة المشـروعات مؤشر

 فككي مةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع م ككور الدراتسككة  يككا نقادككا
بعككل الةككتون الاككي ن اككذج  علككى جهككذح المدينككة الجديككدةمسككتوليذ  

  لككككى ماذبعككككة ميداميككككة بينمككككذ نظككككا تسككككلضة انخككككذ  القككككاارا  مانفضككككة
الاخضيضيككككة ارنفذحككككذ هثيقككككذ بككككذإلنارة العليككككذ هكككككإلي نظككككا السيذتسككككذ  

ن ك  المخضكط العكذ   المذلية مس تسلضة اإلنارة العليذ الايهاإلنار ة ه 
 بنوج  المي امية هفقذ ألهلو ذ  عذمةللمدن هن دن كياية اإلنارة ه 
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اهعذ  في ن قيق بعل م شكاا  مكإا المييكذرا فنجكد اوالفت المة

مةكككاهعذ   تسكككنذن المسكككاققاا هابنكككي بياكككيا هاالجامكككذعي  ققكككت مسكككفة 
مس م شاا  المييذر بذواالس الم شاا  الم ققةا في  كيس بكذقي  50٪

المةكاهعذ  لكم ن قكق تسكو  م شكا ها كد فقكطا همكس ن ليكا المةككاهعذ  
 مجد ين:

  ـــ لقضكككذال العكككذ  ممكككثاًل فكككي ميتكككة : يعاقكككا ابالنســـبة لجهـــات التموي
المجامعككككذ  العمااميككككة الجديككككدة مككككو الممككككول الائيسككككي لمةككككاهعذ  
اإلتسكككنذن االقادكككذنع بذلمكككدن الجديكككدةا ثكككم بكككدي يهل اشكككاااك جهكككذ  
يوا  في الامو ا في مةاهال  تسنذن المسكاققا  يكا تسكذمم القضكذال 
الخكككذ  مكككس وكككالل جمييكككة رجكككذل األعمكككذل فكككي المسكككذممة بمليكككذر 

  المةكككاهالا هتسكككذمم المجامككك  المكككدمي مكككس وكككالل المن كككة جنيككك  لقنكككذ
ه ككدة  2112يلككف ه كدة تسككننيةا يقك  مككنهم  50اإلمذرانيكة فككي ننفيكإ 

 بمدينة المنيذ الجديدةب
 يعاقا القضكذال العكذ  يي كًذ ممكثاًل فكي ميتكة بالنسبة لجهات التن يذ :

المجامعذ  العماامية الجديكدة الجهكة المسك لة عكس نخضكيط هندكميم 
جميككككك  مةكككككاهعذ  اإلتسكككككنذن االقادكككككذنعا ثكككككم بكككككدي نوكككككول هننفيكككككإ 

المةذركة الةكعقية "األفكاان" فكي نلكي المةكاهعذ  مكس وكالل مةكاهال 
 يكا يقكو   2005ابني بياي ضكمس المةكاهال القكومي لإلتسكنذن فكي 

المسكككافيد بانفيكككإ ه دنكككك  السكككننية فقكككط مككككس وكككالل ممكككذ ج معمذر ككككة 
لمجامعكككككذ  م كككككدنة للمسكككككذقط األفقيكككككة هالواجهكككككذ  ن كككككعهذ ميتكككككة ا

العمااميكككة الجديككككدة ههاجككك  المسككككافيديس العديكككد مككككس المةكككذكا يممهككككذ 
ضككككيق فاككككاة الانفيككككإ هااللاكككك ا  بمواعيككككد الاسككككليم الجهككككذحا همعوقككككذ  
الموقككك  هنككككوفيا الميكككذم هارنفككككذال العمذلكككةا ثككككم فكككي مةككككاهال اإلتسككككنذن 

فكي ننفيكإ  لهيتة الهندتسية للقكوا  المسكل ةاالجامذعي ظها اشاااك ا
 ا  المةاهال بمخالف م ذفظذ  الجمهور ةبعدن مس ه د

 ا والتوصيات.النتا 

  . النتا ــا8-1
نراتسكككا  بذلورقكككة الف ثيكككة  كككول نكككوفيا المسكككنس فكككي ضكككو  مكككذ تسكككقق 

المالئككم مككس وككالل مةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع الاككي نقككدمهذ الدهلككة 
مككككككس  لم كككككدهنع الككككككدوا بذلمككككككدن المدكككككا ة الجديككككككدةا همككككككذ نكككككم ن ليلكككككك 

اإلتسنذن االقادذنع بمدينة المنيكذ الجديكدة فكي مكد  ن قيقهكذ مةاهعذ  
ا للماضلفككذ  االجامذويككة هاالقادككذنية هالعمااميككة لفتككذ  م ككدهنع الككدوا

 :بعل الناذئ  على الن و الاذلي لفذ اااتساخلص 
نعككذمي العديكككد مككس مةكككاهعذ  اإلتسككنذن االقادكككذنع مككس مةكككذكا  .1

مككككذعي بككككيس اجامذويككككة مايجككككة عككككد  هجككككون نجككككذمر ثقككككذفي يه اجا
مكس  ٪100:  60تسذكني المةاهال يه المنضقة السننية هيكد  لكي 

السكككنذن ممكككذ نفككك  فتكككة مكككنهم  لكككى ماكككذنرة ه كككدانهم هالف كككا عكككس 
 منذن آوا مايجة الخالفذ  بيس السنذنب

ال نةككككنا كثيككككاًا مككككس مةكككككاهعذ  اإلتسككككنذن االقادككككذنع مجامككككك   .2
نكة ما ذما ياوافا ب  فا  عما لجإح السنذن لالتسايضذن بذلمدي

هنعميامذ ه ا ه  لي مس مسفة العذمليس بذلمدينة الاكي ال ناعكد  
ر النهكككم  مايجكككةممكككذ يةكككنا عقتكككًذ اقادكككذنيًذ علكككى السكككنذن  10٪

 اليومية مس ه لى المدينة األ  ألمذكس عملهمب
مدكا  ياإلتسنذن المدعم ف   ي د يمم شاه  االتسافذنة مس مةذر  .3

س يلعكككذملل اين ياكككوفمكككو  ثفكككذ  الكككدوا همكككإا الةكككا  مكككس السكككها 
س ي ككككذ ماككككذع  لككككى نرجككككة مككككذ للعككككذمليهمككككو ييا بذلقضككككذال ال نككككوم

در المجلكككر األعلكككى لةجكككور قكككهل كككس مي بذلقضكككذال الخكككذ  الاتسككك
مدكككا  يفككك يعملككون نهن عقكككد رتسككمي ط مسككفة مكككسيبككوحارة الاخضككك

هنككك نان نلكككي النسكككفة تسكككنو ًذا ممكككذ يكككدل علكككى ين فتكككة  ٪64بن كككو 
د  لل دككول علككى كقيككاة مككس م ككدهنع الككدوا ال يسككاضيعون الاقكك

 نلي الو دا ب

اجمكككك  يفككككاان عينككككة االتسككككاقيذن علككككى ين القككككاهض الماذ ككككة غيككككا  .4
مالئمكككة لكككدوول الفتكككة المسكككاهدفة مظكككاًا الرنفكككذال الفوائكككد هاألقسكككذ  
المفاهضككة ممكككذ ي  كككد مككس العكككك  علكككى م ككدهنع الكككدوا لاسكككديد 

 بنلي القاهض

بمدينككة المنيككذ الجديككدة  لككى  مةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع نفاقككد .5
مجكككذع مةكككاهعذ  اإلتسكككنذن االقادكككذنع همكككي ي كككد يمكككم عوامكككا 

فككال يوجككد  ال حا ككق ها ككد عقككا مهككا شككفنة الضككاق هالمواحككال  
النيككا يا ضهككذ بمدينكككة المنيككذ األ ا كمككذ نعكككذمي المدينككة مككس مقكككص 
 ذن في هتسكذئا المواحكال  لخدمكة السكنذن فكي ر النهكم اليوميكة 

ة هامعككككدا  هتسككككذئا المواحككككال  ناوككككا المدينككككة مككككس ه لككككى المدينكككك
 مفسهذب

نفاقككا مدينككة المنيككذ الجديككدة بةككنا كقيككا للخككدمذ  األتسذتسككية ممككذ  .6
 السنذن  لى نوفيا ماضلفذنهم مس المدينة أل ب ٪ 90نف  

األتسذتسككية مككس شككفنذ  مككذ  هحككاس  الماافككقنعككدن مةككذكا يعمككذل  .7
 حككك ي هكها كككذ  ممكككذ ين   لكككى كثيكككا مكككس المةكككذكا الاكككي ن كككا

 بسالمة المفذميب
 الماضلفكذ عد  مالئمة الادميم المعمكذرع للو كدا  السكننية مك   .8

 الو كككككدا مظكككككاًا لدكككككاا مسكككككذ ذ  المييةكككككية للفتكككككذ  المسكككككاهدفة 
 مس عينة االتساقيذنب ٪ 100الداولية كمذ يكدم  هحاا الفااغذ 

المةكككذركة الةكككعقية علكككى بنككذ  األفكككاان لو كككدانهم السكككننية  اقادككذر .9
بنكككي بياكككي" نهن مةكككذركاهم ب بكككدا  آرائهكككم فكككي "كمكككذ فكككي مةكككاهال ا

الادككميم المعمكككذرع لا ديكككد ا ايذجكككذنهم الفعليككة فكككي ندكككميم نلكككي 
الو ككككدا  بمككككذ يانذتسككككك مكككك  يهضككككذعهم األتسككككا ة هاالجامذويككككة يه 
 الخدمذ  الالحمة لهم يه كياية نيسيا السقا لقنذ  نلي الو دا ب

مظكاًا  ةكذئ  ممةاهال ابني بياكي الجكده  االقادكذنية مكس  ي ققال  .10
 اإلمةككذ لم دهنيكة المسككذ ة هاالرنفككذال بككذلاغم مككس ارنفككذال ن ككذليف 

 مايجة حاا مسذ ة األرض هم دهنية ارنفذال المقنىب

القضككككذال العككككذ  مككككو الجهككككة الائيسككككية فككككي ننفيككككإ المةككككاهعذ  مكككك   يعاقككككا .11
 نداوا م دهن مس القضذال الخذ  هالمجام  المدمي هاألفاانب

القضكككككذال الخكككككذ  فكككككي مةكككككاهعذ  بكككككذلاغم مكككككس يمميكككككة مةكككككذركة  .12
اإلتسكككنذن االقادكككذنع لاخايكككف العكككك  عكككس كذمكككا الدهلكككة  ال ين 
نداولككك  فكككي بعكككل المةكككاهعذ  ككككذن تسكككلقيًذ مظكككاًا الرنفكككذال تسكككعا 
الو ككككككدا  المعاهضككككككة مككككككس واللكككككك  ممككككككذ جعلهككككككذ غيككككككا مالئمككككككة 

 اقادذنيًذ للفتذ  المساهدفةب

 بالتوصيات. 8-2
مكذ  مكس الاوحكيذ  يممهكذ نناهكي الورقكة الف ثيكة بمجموعكةممذ تسكقق 

 يلي:
نكوفيا غيا قذحكاة علكى  يجك ين نوفا الدهلة مجامعذ  عماامية ب1

  يتيكةه قيتكة عمااميكة همعمذر كة ب المسنس فقط با مجامعكذ  ناماك 
للفتككككككذ   االقادككككككذنية هاالجامذويككككككة ةمالئمككككككهن قككككككق الا منذتسككككككفة

الخككدمذ  الاجذر ككة هالدكك ية هالاعليميككة  بهككذا هناككوافا المسككاهدفة
 بمنيةا هودمذ  النقا هالمواحال هاأل

م ككدهنع الككدوا لككير فقككط  االمامككذ  بذلانميككة االقادككذنية لفتككذ  ب2
باككوفيا مسككنسا ل ككس مككس وككالل نعككم األعمككذل الاجذر ككة الدككاياة 
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لفتككذ  نلككي افككي المنككذحق السككننية الجديككدة بهككدس ن سككيس نوككول 
 ب  المساهدفة مس م دهنع الدوا

قيس مكككككس األفكككككاان للمسكككككا  فعلكككككيضكككككاهرة عمكككككا نراتسكككككة ه دكككككا  ب3
لمةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع ل ككمذن  دككول فتككذ  الككدوا 

الكككدعم لمكككس الم كككدهن علكككى المسكككنس المالئكككم هضكككمذن ين يدكككا 
  بيسا ق

االمامكذ  بعمكا نراتسككذ  اقادكذنية لا قيكق نيسككياا  مذليكة لاسككديد  ب4
القكككاهض المانفضكككة بمةكككاهعذ  اإلتسكككنذن االقادكككذنع مكككس  يكككا 

  نوككككككا األتسككككككاة م ككككككدهنة الككككككدوا األقسككككككذ  هالفوائككككككد لاككككككاالئم مكككككك
 المساهدفة مس نلي المةاهعذ ب

 ذ  المةكذبهة لمةكاهالمةكاهعذلب نيسيا السقا لقنكذ  نلكي الو كدا  ب5
 السككننية بذلمةككاهال ةالو ككدن لفككة ننفيككإ  الرنفككذالابنككي بياككي ه لككي 

 مظاًا للمعوقذ  الموجونة بذلمواق ب
ه ككدا  عمككا نراتسككة فعليككة لا قيككق الجككده  االقادككذنية مككس بنككذ   ب6

تسككككننية مثككككا مةككككاهال ابنككككي بياككككي همااعككككذة الانذتسككككك بككككيس ارنفككككذال 
 المقنى همسذ ا  ال لية هالنسفة القنذئية هاتسلوح ندميم ب

 مجامكك للاقو ككة رهع االمامككذ  ل المةككذركة الةككعقية هن فيكك  نةككجي  ب7
مس والل مةذركة السنذن بكآرائهم فكي الادكميم المعمكذرع  الجديد

ذ يانذتسكككك مككك  يهضكككذعهم األتسكككا ة لا ديكككد ا ايذجكككذنهم الفعليكككة بمككك
 هاالجامذوية يه الخدمذ  الالحمة لهمب

مااعككذة اال ايذجككذ  الفعليككة فككي الادككميمذ  المعمذر ككة للو ككدا   ب8
السككننية بمككذ يككاالئم مكك  عككدن يفككاان األتسككاة ها ايذجذنهككذ مككس  يككا 

 الو دة مسذ ة الفااغذ  الداوليةب مسذ ة
ذل الااإيككككة بذلميككككذم االمامككككذ  بانفيككككإ الماافككككق األتسذتسككككية مككككس يعمكككك ب9

هالداس الد ي هال ها ذ  هماذبعكة هحكيذمة نلكي العمكذل بدكفة 
 نهر ة لافذنع المةذكا المساماة بذلمفذميب

اوايككذر مواقكك  مةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع بذلمككدن الدقككة فككي  ب10
الجديكككدة مكككس وكككالل نكككوفيا الماافكككق هالخكككدمذ  هالمواحكككال  بمكككذ 

لاعميككككا نلككككي المنككككذحق يانذتسككككك مكككك   منذميككككذ  م ككككدهنع الككككدوا 
 هن في مم للسنس بهذب

همكككككنه يجهككككك ة المكككككدن  المةكككككاهعذ الالماك  كككككة فكككككي  نارة  نفعيكككككا ب11
 الجديدة تسلضذ   نار ة همذلية إلنارة المةاهعذ ب

نككوفيا الو ككدا   مكك  الدهلككة فككي ن فيكك  القضككذال الخككذ  للمةككذركة ب12
 لكككإهع الكككدوا المكككنخفل السكككننية  لكككى جذمكككك القضكككذال ال نكككومي

نيسكياا  مذليكة هنمو ليكة هنةكا يية نادكف ه لي مس والل عما 
بذلماهمة المضلو ة لمواجهكة الاايكاا  الاكي يمنكس ين ن كدث يثنكذ  

 المةاهعذ  المخالفةبننفيإ 
المكدمي فكي المجامك  م تسسكذ  مفكذنرا  ضاهرة نفعيا هاتسكااالل  ب13

نمو ككا مةككاهعذ  اإلتسككنذن االقادككذنع بهككدس  قذمككة يكقككا عككدن 
قنكككذ  مجامعكككذ  السكككننية للفتكككذ  م كككدهنة الكككدوا ل مكككس الو كككدا 
 بآمنة ما ذملة

لقكاام  همةكاهعذ  اإلتسككنذن ذلماذبعكة هالاقيكيم المسككاما االمامكذ  ب ب14
  ككككد  الاكككككذئ  بذلمككككدن الجديككككدة  االقادككككذنع لم ككككدهنع الككككدوا

هالانميككككككة العمااميكككككة بذلمجامعككككككذ  العمااميككككككة  األتسذتسكككككية للاضككككككو ا
ا ككة هماذبعاهككذ بهككدس الاعككاس اجالالعمككا علككى نسككجيا ه  االجديككدة

علكككى ايجذبيذنهكككذ هتسكككلقيذنهذا هالعمكككا علكككى ندككك يه المسكككذر فكككي 
 بالمةذر   المساققلية
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من سكان مدينة المنيا الجديدة استمارة استبيان لعيّنة  

اإلسكان االقتصادي بالمنيا الجديدةمن ساكني مشروعات لجمع معلومات وبيانات   

العمرانية واالقتصادية واالجتماعية سكان لمتطلباتهماإلمشروعات  تحقيقعن مدى   
 ــــــــــــــــــــــــــ

دينة ادي بمء ومشاكل ومتطلبات السكان المقيمين في مشروعات اإلسكان االقتصمعرفة آرااإلستبيانية على محاولة دراسة ال خالل الباحث ركز

توافر متطلباتهم المنيا الجديدة لالستفادة من مشاركة كل منهم من خالل تقييمهم لمالئمة تلك المشروعات اقتصادياً ألوضاعهم االقتصادية ومدى كفاءة و

 العمرانية واالقتصادية واالجتماعية، وذلك بهدف تحديد اإليجابيات والسلبيات، ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة.

يتك "ضمن مشروع ابني ب –وقد اهتم الباحث باختيار فئات سكانية من مشروعات سكنية اقتصادية مختلفة ) مثال : إسكان مبارك للشباب  هذا     

يتم  دون أن فقطالبحثية حصائية اإلألغراض في االبيانات تلك  المشروع القومي لإلسكان االجتماعي( على أن يتم استخدام –المشروع القومي" 

انات ، كما ركز الباحث على ضرورة تعبئة هذه االستمارة البحثية بدقة نظراً ألهمية كل من تلك البيعليها بشكل فردي ها أو اإلطالعاستخدام

 المستخلصة من اآلراء المختلفة في صياغة المنهجية المقترحة بالبحث.

هذا وسوف يتم تطبيق ذلك االستبيان على عينة من السكان تتوافر بهم بعض الشروط أهمها:

 أن تكون الحالة االجتماعية للساكن متزوج. .1

 آالف جنيه شهرياً. 5000أن يكون دخل األسرة ال يزيد عن  .2

 أن تكون األسرة مقيمة بصفة مستديمة بالوحدة السكنية. .3

 تتمثل النقاط الرئيسية لالستبيان عن رأى السكان في كل مما يأتي : 

لعمرانية في مشروعات اإلسكان االقتصادي من خالل:: قياس مدى توافر المتطلبات ا أوالً   

 تحديد مدى استيفاء الوحدات المعروضة للمتطلبات المعمارية للساكن. .1

 تحديد مدى مالئمة قطع األراضي المعروضة للمتطلبات المعمارية للساكن. .2

 ى السكن بها.تحديد مدى استيفاء المشروعات للخدمات األساسية والمواصالت، وتأثيرها على اإلقبال عل .3

 ً من خالل: : قياس مدى توافر المتطلبات االقتصادية في مشروعات اإلسكان االقتصاديثانيا  

.  معرفة المستوى االجتماعي واالقتصادي للمستفيد من المشروع.1  

.  تحديد نقاط القصور في الشروط الموضوعة لالستفادة من مشروعات اإلسكان االقتصادي.2  

سعر وحدات مشروعات اإلسكان االقتصادي لدخل المستفيد منها..  قياس مدى مالئمة 3  

.  قياس التناسب بين قيمة الدعم والسعر الكلي للوحدة.4  

.  قياس التناسب بين قيمة القرض وفوائده ودخل المستفيد من الوحدة.5  

 ثالثاً: قياس مدى توافر المتطلبات االجتماعية في مشروعات اإلسكان االقتصادي من خالل:

؛ الشارع؛ تحديد مستوى التواصل االجتماعي بين السّكان؛ على مستوى الدور السكني الواحد؛ المبنى السكني الواحد؛ المربّع السكني

 والمنطقة.

 
االستبيان أسئلة

 

أساسية بيانات

 :اإلسكان، الحياسم مشروع  .أ

المستقبلإسكان  □    اإلسكان المطور               □     إسكان مبارك       □  

اإلسكان الحر    □  

قطعة  –ة ) وحدة سكني اإلسكان االجتماعي □           وحدة باإليجار ( –ابني بيتك  -)وحدة سكنية   البرنامج القومي لإلسكان  □

 أرض (

 نمط اإلسكان: .ب

قطعة أرض □        وحدة سكنية  □   

 نوع الحيازة: .ج

إيجــار □تمليــك                □   

 :  السن .د

 

 ..................................................................  الحالة االجتماعية: .ه
 

 ......................................................................................... : عدد أفراد األسرة .و
 

 :الشهري)جنيه(الدخل  .ز
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   3000:  2000من  □       2000:  1000من  □     1000من أقل  □

  5000:  4000من  □   4000:  3000من  □

 ..........القراءة والكتابة / مؤهل متوسط/ مؤهل عالي( ال يقرأ وال يكتب /: ) التعليممستوى  .ح
 

 أخرى......(-محاسب-مهندس-محامي-طبيعة العمل : ) عمل فني / عمل إداري / عمل مهني " طبيب .ط

 ............: داخل المدينة الجديدة / خارج المدينة / أين؟........................ مكان العمل .ي
 

 هذا المشروع :تتقدم للسكن باألسباب التي جعلتك   .ك

االجتماعية تيامتناسب مع احتياج □   قريب من العمل الحالي            □  

الحصول على ذلك المسكنالعمل ساعدني في  □     أوضاعي االقتصاديةمتناسب مع  □  

..........................................................................أخرى . □  

االقتصادي اإلسكان مشروعات في العمرانية المتطلبات توافر مدى قياس أوالً 

 تحديد مدى استيفاء الوحدات المعروضة للمتطلبات المعمارية للساكن: .1
 

 ................................................................ :.التي حصلت عليها الوحدة السكنية احةمسهي  ما .أ

 ؟الوحدة مناسب الحتياجاتك  احةمسهل  .أ
مناسبغير  □إلى حد ما                   □              مناسب □  

 ؟الفراغات مناسبة الحتياجاتك  احةمسهل  .ب

مناسبغير  □إلى حد ما                   □              مناسب □  

 ...........................................................................  ؟ما هو مسطح الوحدة مناسب الحتياجاتك    .ج

 

 ؟ما رأيك في توافر الخصوصية بمسكنك  .د

غير محققة □           متوسطة          □محققة                □      

 ما هي السلبيات المعمارية اّلتي وجدتها في الوحدة السكنية .ه

.................................................................................................................  

 تحديد مدى مالئمة قطع األراضي المعروضة للمتطلبات المعمارية للساكن: .2

 ............................................................األرض  قطعة موقع .أ

 

  ..........................نسبة البناء: ....  ..........................................   مسطح األرض: .......... .ب

 .............................؟ ...............................المسموح بها للبناء خاللها الفترة الزمنية .ج

 

 ما هي عواقب اإلخالل بالبناء في الفترات المحددة؟ .د

.................................................................................................................  

 هل الفترة المحددة للبناء كافية؟  لماذا؟ .ه

ال □                  إلى حد ما □                نعم    □      

.................................................................................................................  
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 ما هي الفترة الكافية في رأيك؟ .و

.................................................................................................................  

 ما رأيك في مساحة قطعة األرض المخصصة لك؟ .ز

كبيرة □              مناسبة       □صغيرة             □  

 على قطعة األرض؟ المحددةنسبة الفراغات  فيما رأيك  .ح

كبيرة □مناسبة             □صغيرة               □  

 على قطعة األرض؟ المحددما رأيك في ارتفاع البناء  .ط

عالي □مناسب            □محدود               □   

 ما رأيك في النماذج المعمارية المطروحة من جهاز المدينة؟ .ي

ةغير مناسب □          ةمتوسط □               ةمناسب □  

 هل تفضل وجود نماذج معمارية أخرى لتختار منها؟    .ك

ال أفضل ذلك □           ذلك أفضل □  

 ؟     المحددةهل تفضل عمل تصميم معماري خاص لمسكنك بداًل من النماذج المعمارية  .ل

ال أفضل ذلك □           أفضل ذلك □  

 تحديد مدى استيفاء المشروعات للخدمات األساسية والمواصالت، وتأثيرها على اإلقبال على السكن بها: .3
 

 ؟بالمشروعأسلوب توزيع وكفاءة الخدمات العامة األساسية  فيما رأيك  .أ

  غير مناسبة □       متوسطة □مناسبة          □    تعليمية *

  غير مناسبة □       متوسطة □مناسبة          □    صحية *

  غير مناسبة □       متوسطة □مناسبة          □    ترفيهية *

غير مناسبة □       متوسطة □مناسبة         □    تجارية *  

غير مناسبة □       متوسطة □مناسبة          □    دينية *  

 ؟        بالمشروعهل هناك خدمات غير متوفرة  .ب

ال □                     نعم □   
.................................................." ما هي تلك الخدمات؟ نعم  في حالة اإلجابة بـ "  

 

 )مياه، صرف صحي، كهرباء(. بالمشروعما رأيك في كفاءة المرافق العامة  .ج

غير راضي تماًما □      ي إلى حد ما  راض □       جداً       راضي □  

 توفر وسائل المواصالت من المدينة القائمة إلى المدينة الجديدة ؟ فيما رأيك  .د

كافيةغير  □              كافية إلى حد ما □                   كافية □  

 وسائل المواصالت من المدينة القائمة إلى المدينة الجديدة ؟هل تواجه صعوبة في  .ه

ال □               إلى حد ما □                   نعم □  

 ما هي وسيلة المواصالت التي تستخدمها خارج وداخل المدينة الجديدة؟ .و

السيارات األجرة □           العامةالمواصالت  □     سيارتي الخاصة □  

 هل تكلفة المواصالت العامة مناسبة لك ؟ .ز

ال □               إلى حد ما □                   نعم □  

 هل تكلفة السيارات األجرة مناسبة لك ؟ .ح

ال □               إلى حد ما □                   نعم □  
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 توفر وسائل المواصالت الداخلية بالمدينة الجديدة ؟ فيما رأيك  .ط

متوسطة □                    كافيةغير  □                  كافية □  

 المدينة الجديدة ؟ب هل تواجه صعوبة في توفير متطلباتك اليومية .ي

ال □               إلى حد ما □                   نعم □  

 ؟متطلباتكهل تعتمد على المدينة القديمة في قضاء بعض  .ك

ال □               إلى حد ما □                   نعم □  

 ؟ما هي المتطلبات التي تحتاج توافرها بمنطقة المشروع .ل

....................................................................................................  

 ما هي المشاكل التي تجعلك ترفض السكن بمشروعات اإلسكان االقتصادي بالمدن الجديدة؟ .م

.................................................................................................................  

االقتصادي اإلسكان مشروعات في االقتصادية المتطلبات توافر مدى قياس  ً ثانيا
 

 تحديد نقاط القصور في الشروط الموضوعة لالستفادة من مشروعات اإلسكان االقتصادي: .1
 

 : حصلت على الوحدة السكنية كيف .أ

مشتري من شخص آخر □    مشتري أصلي من إحدى الجهات التي أقامت المشروع    □  

 * في حالة اإلجابة بـ" مشتري من شخص آخر"

هل سبق أن تقدمت بأحد المشروعات ولم تحصل على وحدة؟    

ال □               نعم □  

 هل توجد معايير موضحة للحصول على الوحدة السكينة ؟ .ب

ال □               نعم □   

 الوحدة السكينة؟ما رأيك في شروط الحصول على  .ج

مرضيةغير  □إلى حد ما                 مرضية □مرضية            □  

 ما هي شروط الحصول على الوحدة السكينة؟ .د

.................................................................................................................  

 في رأيك ما هي الشروط األفضل تطبيقها الحصول على الوحدة السكينة؟ .ه

.................................................................................................................  

 هل واجهت صعوبات في التقدم للحصول على الوحدة السكينة ؟ .و

ال □                         إلى حد ما □                نعم □  

 ما أهم الصعوبات التي واجهتك عند التقدم للحصول على الوحدة السكينة ؟ .ز

....................................................................................................  

 قياس مدى مالئمة سعر وحدات مشروعات اإلسكان االقتصادي لدخل المستفيد منها:   .2
 

 ما هو ثمن الوحدة السكينة ) وحدة سكنية أو أرض( التي حصلت عليه؟ .أ

............التمليك( ما هي قيمة الوحدة ؟* ) في حالة   

................* ) في حالة اإليجار( ما هو قيمة اإليجار ؟  
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 ؟هل ثمن الوحدة مناسب لدخلك  .ب

مناسبغير □ ب إلى حد ما       مناس□         مناسب□   

 ......................................................ما هو ثمن الوحدة المناسب لدخلك؟ .ج

 

 هل تفضل اإليجار أم التمليك؟ .د

تمليــك           ال □                   اإليــجار □  

 ما هي طريقة سداد ثمن الوحدة؟   .ه

أقساط□               دفعة واحدة□   

 * في حالة القسط : 

؟ ..................................................... ما هو قيمــة القسـط -        

…….....…….................……ما هي قيمة الدفعــة األولية؟  -        

هل القسط المطلوب سداده مناسب لدخلك؟ -        

مناسبغير □ ب إلى حد ما       مناس□         مناسب□        

..................................................لدخلك؟ ما هو قيمة القسط المناسب -         

 قياس التناسب بين قيمة الدعم والسعر الكلي للوحدة: .3
 

 هل يوجد دعم مقدم للحصول على الوحدة السكينة / قطعة األرض؟ .أ

ال□                     نعم□   

 ما هي كيفية الحصول على الدعم؟ .ب

دفعات على مراحل زمنية□               دفعة واحدة□   

 ما قيمة الدعم المقدم لك للحصول على الوحدة السكينة / قطعة األرض ؟ .ج

.................................................................................................................  
 

 لماذا ؟هل ترى أن قيمة الدعم مناسبة لسعر الوحدة / قطعة األرض؟  .د

   ال □                إلى حد ما□                              نعم    □    
 

 ما هو قيمة الدعم المالئم في رأيك؟ .ه

.................................................................................................................  

 

 

 القرض وفوائده ودخل المستفيد من الوحدة:قياس التناسب بين قيمة  .4
 

 هل حصلت على قرض؟ .أ

ال□               نعم□   

 ما هي الجهة التي حصلت منها على القرض؟ .ب

.................................................................................................................  

 القرض؟ما هي شروط الحصول على  .ج

.................................................................................................................  
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 ما هي قيمة القرض ، قيمة الفوائد المالية ؟ .د

.................................................................................................................  

 ما هي الفترة الزمنية المحددة لتسديد القرض؟ .ه

 .................................................................................................................  

 ؟ مناسبة للدخلهل ترى أن القروض المتاحة وأسلوب تسديدها  .و

غير مناسبة للدخل   □                    إلى حد ما□                  للدخل مناسبة □  

أخرى ........................  □        قيمة األقساط مرتفعة   □فوائدها مرتفعة                □  
 

 ما هو قيمة القرض المالئم لدخلك ؟ .ز

.................................................................................................................  

 ما هي الفترة الزمنية المناسبة إلمكانية التسديد في حدود دخلك ؟ .ح

.................................................................................................................  

االقتصادي اإلسكان مشروعات في االجتماعية المتطلبات توافر مدى قياس  ً ثالثا
 
 تحديد مدى تحقيق التجانس االجتماعي لسكان المنطقة:
 

   ؟ المنطقةسكان وبين  كهل هناك توافق اجتماعي بين .أ

   ال □                حد ماإلى □                              نعم    □    

 مستوى الدور السكني الواحد؛ المبنى السكني الواحد؛ المرّبع السكني؛ الشارع؛ والمنطقة هل هناك تواصل اجتماعي بينك وبين السكان على  .ب

 

   ال □                إلى حد ما□                              نعم    □    

   ؟ أبنائك وبين أبناء المنطقةهل هناك توافق اجتماعي بين  .ج

   ال □                إلى حد ما□                              نعم    □    

 ما هي السلبيات التي وجدتها في التواصل االجتماعي بينك وبين سكان الدور/ المبنى/ المربع/ الشارع / المنطقة .د

.................................................................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


