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 )5الطریق املسدود: تقییم السیاسات االقتصادیة للجنرال السیسي (

 العاصمة اإلداریة کنمط مافیوى إلدارة موارد الدولة 

 لدکتور عبد الخالق فاروق ا

للدولة  املتاحة  املوارد  إدارة   �� املافيوى  النمط  ف��ا عن ذلك  العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة وما جرى  تكشف قضية 

، ما  2014االقتصادية �� مصر عام  وخصوصًا ما �علق م��ا باألرا�ىي، منذ أن برز ع�� سطح ا�حياة السياسية و 

ُ�س�ى إ�شاء عاصمة إدار�ة جديدة، وظهور ا�جن�ال السي�ىي، أمام �ام��ات التليفز�ون ب�حبة املستثمر اإلمارا�ي 

“محمد العبار” ولفيف من الوزراء واملسئول�ن والشيخ محمد آل مكتوم رئيس وزراء دولة اإلمارات وحاكم إمارة د�ى،  

يومًا حول هذا املشروع، ومدى أولو�اتھ �� العمل التنموي املصري، خصوصًا �عد أن أعلن ع��  وا�حديث لم ينقطع  

مليارات جنيھ مصري وفقًا   810مليار دوالر (أى ما �عادل    45املأل أن هذه العاصمة ا�جديدة سوف تت�لف مبدئيًا  

 .)2016ألسعار الصرف �عد قرارات �غر�ق ا�جنيھ �� نوفم��  

جدوى  حول  االقتصادي�ن،  وا�خ��اء  املواطن�ن  ب�ن  تتسع  الرفض  ودائرة  ترتفع،  األصوات  أخذت  يوم،  �عد  و�ومًا 

وأولو�ة هذا املشروع، خصوصًا �عد أن ا��حبت منھ الشر�ات العاملية واحدة �عد األخرى، بدأت بالشركة اإلماراتية 

ط املسبق بأن تتو�� هذه الشر�ات العقار�ة الك��ى  ، فبدا بوضوح أن ا�خطCSCEC“ ومن �عدها الشركة الصينية

  �� يتحقق، وأن املشروع  لم  ت�اليفها ومصروفا��ا وأر�احها  تمو�ل هذا املشروع، ومن خالل مبيعا��ا تتحصل ع�� 

ال��اية قد وقع ع�� عاتق شر�ات مقاوالت مصر�ة، سوف تحصل ع�� مستحقا��ا أوًال بأول من ا�خز�نة العامة بأية 

ن الصور، وهنا وقع ا�حظور، فاضطر كبار املسئول�ن وع�� رأسهم رئيس ا�جمهور�ة إ�� التصر�ح عدة مرات صورة م

وأكتو�ر   األخ��ة من شهري سبتم��  األسابيع  العاصمة2017��  بأن هذه  املوازنة     ،  تمول من  ا�جديدة ال  اإلدار�ة 

الرأي لطمأنة  محاولة   �� أخرى،  مصادر  من  و�نما  للدولة،  مطالبة   العامة  أصواتھ  ارتفعت  الذى  املصري،  العام 

 .باستثمار هذه األموال �� بناء املصا�ع و�شغيل املصا�ع املتوقفة وهكذا

بتخصيص األرا�ىي الواقعة جنوب   2016لسنة    57وقد فاجأ ا�جن�ال السي�ىي الرأي العام بأن أصدر القرار رقم  

 645ألف فدان و  16ة للقوات املس�حة ال�ى تبلغ مساح��ا  طر�ق القاهرة السويس الالزمة إل�شاء العاصمة اإلدار�

�عادل   ما  (أى  و��شاء   700فدانًا  تنمية  تتو��  مصر�ة  مساهمة  شركة  إ�شاء  ع��  القرار  ونص  مر�ع،  م��  مليون 
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وتخطيط العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة، وت�ون قيمة األرا�ىي من حصة القوات املس�حة �� رأسمالها، فإذا اف��ضنا 

مليون م�� مر�ع، تقوم هذه الشركة ا�جديدة   70% فقط، أى  10ة البناء ع�� هذه املساحة ست�ون بنسبة  أن �سب

التا�عة للقوات املس�حة �عمليات تقسيم و�يع األرا�ىي ( بمتوسط أر�عة آالف جنيھ للم�� املر�ع )، أو تتو�� �� البناء  

ألف    28.0أو بناء فيالت وقصور فاخرة (بمتوسط    ألف جنيھ)،  11للعقارات الفاخرة (بمتوسط سعر للم�� مبا�ي  

جنية للم�� املر�ع)، فأي ثروات وأر�اح هائلة سوف تتحقق لهذه الشركة ال�ى �شأت من الهواء، وأين ستذهب هذه 

األر�اح، خاصة إذا علمنا أن املشروعات ال�ى تقوم ��ا الشر�ات التا�عة ل�جيش ال �سدد ع��ا ضرائب، و�عفى واردا��ا  

  الرسوم ا�جمركية غالبا؟من 

وهذا هو ال�حيح �� النظم الديموقراطية والدول ال�ى يح��م ��ا القانون وحقوق   –ومن جانب آخر، إذا اف��ضنا  

أن حق ا�خزانة العامة من هذه األرا�ىي تتمثل �� ألف جنيھ للم�� املر�ع، فنحن هنا نتحدث عن ��ب    –الشعوب  

ار جنيھ من مبيعات األرا�ىي وحدها، أما إذا �انت حصة ا�خزانة العامة ألفى  ملي  70.0ا�خزانة العامة بأك�� من  

مليار جنيھ ضاعت ع�� ا�خزانة العامة للدولة، �ان من    140.0جنيھ للم�� املر�ع، فنحن نتحدث وا�حال كذلك عن  

  املمكن أن �ستخدم �� تطو�ر التعليم أو املنظومة ال�حية للفقراء ومحدودي الدخل.

إ�� و�املقاب انتقلت  قد  اللقيطة  الشركة  هذه  خالل  ومن  األرا�ىي  هذه  قيمة  فإن  القوات    ل،  وحسابات  صناديق 

املس�حة ا�خاصة دون أن تت�لف جن��ًا واحدًا، وزاد عل��ا �� هذا القرار أن عائد بيع أو استثمارات العاصمة اإلدار�ة  

 عامة للدولة ع�� هذه الشركة املساهمة.  ا�جديدة �عود إ�� خزانة القوات املس�حة وليس إ�� ا�خزانة ال

وقد ظهر املهندس عالء عبد العز�ز نائب وز�ر اإلس�ان �� لقاء تليفز�و�ي مع اإلعالمي محمد ع�� خ�� �� برنامجھ  

، ليقول بوضوح إن تمو�ل  2017/ 22/10“القاهرة والناس” يوم األحد املوافق  املصرى أفندي ع�� شاشة فضائية  

 .العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة ليست من املوازنة العامة للدولة، و�نما من أموال هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة 

قة إذن؟ وهل �عد أموال وهنا أصبح النقاش أك�� انضباطًا، و�كشف ما سبق أن أكدنا عليھ أك�� من مرة.. فما ا�حقي

  هيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة من األموال العامة ومن املصادر ا�ح�ومية أم ال؟

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 3 of 16 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

October 2, 2022      

و�نطلق جزء كب�� من مشروعات ا�جن�ال السي�ىي من مدرك سيا�ىي �امن يحمل مفهوم�ن ��ما الكث�� من االلتباس، 

جزات الفراعنة وتخليدهم يرتبط باملشروعات البنائية أولهما أقرب إ�� مفهوم الفراعنة املصر��ن؛ حيث كث�� من من

والتشييد، سواء أ�انت معابد أم مقابر أم أهرامات، ولذا شاهدنا تكرارًا ملقوالت من قبيل، إن العاصمة اإلدار�ة  

الت�خيم   �لمات  من  كث��  وهكذا  برج  وأطول  ف��ا،  كنيسة  وأ�خم  مصر،   �� م�جد  أك��  ستضم  ا�جديدة، 

 .والتبجيل

مغلوطًا  ومن   مفهومًا  يحمل  الرجل  فإن  أخرى  تمامًا    – ناحية  وال��ضوي   –كسلفھ  القومي”  “املشروع  ملع�ى 

طلق عليھ �� التار�خ املصرى ا�حديث، مشروع محمد ع�� أو املشروع القومي    للرئيس،
ُ
�� محاولة غ�� موفقة ملا أ

يكرر  الرئيس األسبق (حس�ى مبارك)،  رأينا  الناصر، وهكذا  بداية حكمھ عام   �جمال عبد   �� إ�� األمر�كي�ن  طلبھ 

، و�� ز�اراتھ األو�� للعاصمة األمر�كية، بأهمية مساعدتھ ببناء مشروع قومي، مثلما ب�ى الروس السد العا�� 1981

�جمال عبد الناصر، وحينما لم يجد ما يفيد لدى األمر�كي�ن �� هذا ا�جال، أخذ يردد �� خطاباتھ العامة، و�صورة  

 .!..”ل�خر�ة :” أليس مشروع م��و األنفاق بالقاهرة الك��ى مشروعًا قومياً مث��ة ل

أن املشروع القومي ا�حقيقي    –ر�ما بفعل تواضع ثقافتھ السياسية وا�عدام تجر�تھ الوطنية    –ولم يدرك الرجل  

عن مرحلة عر�ضة   �جمال عبد الناصر لم يكن هو بناء السد العا�� برغم أهميتھ، بقدر ما �ان �عب�� السد العا�� 

للفقراء،   والتح��  مصر،   �� الر�ف  وكهر�ة  والزراعية،  والصناعية  وال�حية  ا�جانية،  التعليمية  ال��ضة  تار�خ   ��

ب�ن  الفوارق  “تذو�ب  شعار  عنھ  ع��  ما  وهو  االجتماعية،  الطبقات  مختلف  ب�ن  والدخول  ال��وات  توزيع  و�عادة 

التأميم وا�حراسات والنظا الكث�� من ا�حاالت هو املدخل والوسائل لتحقيق هذه الطبقات”. و�ان   �� م الضر��ي 

 .الغايات

نصف أن  لنا  جاز  فإذا  (    و�املقابل  السادات  أنور  الرئيس  عمق 1981ـ  1971سياسات  بحكم  القومي،  باملشروع   (

الوال  هيمنة  استعادة  ف�ي  العالم،  ور�ما  �لها،  العر�ية  واملنطقة  مصر  ومستقبل  حاضر   �� املتحدة  تأث��اتھ  يات 

واالستسالم  الص�ح  و�قامة  الرو�ىى،  النفوذ  ملطاردة  معها  والتحالف  العر�ية،  واملنطقة  مصر  ع��  األمر�كية 

إلسرائيل، وا�خروج من العباءة العر�ية، والتح�� الستعادة طبقة رجال املال واألعمال بالتعاون مع الغرب والدول  
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لفقر ع�� حد �عب��ه، ومعاداة مفهوم العدالة االجتماعية باعتباره من  ما أسماه اش��اكية ا   العر�ية النفطية، وهدم

 .م��اث ا�حقد الطبقي للف��ة الناصر�ة واألف�ار االش��اكية الهدامة

)، وأضاف إليھ عمليات ��ب 2011ـ1981وقد سار ع�� ن�ج خلفھ الرئيس األسبق حس�ى مبارك طوال ف��ة حكمھ (

 .ية أقرب إ�� سلوك املافيا �� ��ب و��ر�ب األموالو��ر�ب لألموال و�شكيل كتلة عصاب

إ�� مفهوم مقاول “هدم وردم”، أو   أما ا�جن�ال السي�ىي فإن ما يمكن أن نطلق عليھ مشروعھ القومي، هو أقرب 

بمع�ى آخر التوسع �� اإل�شاءات، ال�ى تت�لف مئات املليارات من ا�جن��ات، مثل مد خمسة آالف كيلوم�� من الطرق 

ألف كيلو طرق)، وحفر تفريعة جديدة   25بأك�� من    2011ح�ى عام    1975بأن مصر قد مدت طرقًا منذ عام  (علما  

مليار جنيھ �� عام واحد)، بخالف ستة أنفاق تحت   35كيلو م�� بت�لفة    37للممر املال�� لقناة السويس (بطول  

  45أسماه العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة بت�لفة  مليار جنيھ)، والشروع فيما    25املمر املال�� لقناة السويس (بت�لفة  

حوا��   (أى  دوالر  العلم�ن   810مليار  مدن  مثل  األخرى  املشروعات  و�عض  سنوات،  عدة  خالل  جنيھ)  مليار 

وعدة آالف من الوحدات السكنية بأسعار اقتصادية بنظام التمليك غالبًا، وهيمنة القوات املس�حة ع��     ا�جديدة،

  .االقتصاد املصرى 

املليون فدان)،  ح� املليون ونصف  طلق عليھ 
ُ
أ (ما  الزراعية  الرقعة   �� للتوسع  الفكرة ال�حيحة  أو  إن املشروع  ى 

التنمية   بمفهوم  وليس  والشراء،  والبيع  السوق  وآليات  بمفهوم  خاصة  شركة  تديره  استثماري  مشروع  إ��  حولھ 

 ء والشباب. و�عادة التوزيع الديموجرا�� للس�ان وامتصاص البطالة ب�ن الفقرا

)، أهمل الرجل امللفات اإلس��اتيجية �� إدارة 2021ـ  2014ومن ثم وطوال السبع سنوات من حكم ا�جن�ال السي�ىي (  

ا�حياة املصر�ة، وأهمها ملفى التعليم وال�حة، تلك املنظومتان اللتان ا��ارتا تمامًا وأصا��ما الفساد طوال األر�ع�ن 

بأن التعليم يحتاج إ�� جهد كب�� وثالثة عشر عامًا ومئات   – ودون خجل    –صر�ح علنًا  عامًا املاضية، ولم ي��دد �� الت

املليارات من ا�جن��ات، وكذلك ال�حة، و�أن مسئوليتھ كرئيس ل�جمهور�ة أقسم ع�� رعاية مصا�ح الشعب رعاية 

 .وليتھ الرئاسية�املة، ال تلزمھ بإجراء واقتحام تلك امللفات ا�خط��ة منذ ال�حظة األو�� لتوليھ مسئ
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وكذلك فقد أهمل مراجعة ملف ا�خ�خصة وما جرى ف��ا من عمليات ��ب، وأهمل تنشيط شر�ات القطاع العام 

ب��وجيت)، وكذلك بنوك    –وقطاع األعمال العام، و�دًال من ذلك بدأ �� طرح شر�ات ناجحة �� قطاع الب��ول (إن�ى  

القاهرة)، (بنك  جديدة  وا�خ�خصة،   عامة  ع��   للبورصة  والضارة  ا�خط��ة  السياسات  من  جديدة  دورة  لنبدأ 

  .مستقبل هذا البلد

إ�� ما لم يجرؤ أن ذهب إليھ الرؤساء السابقون، سواء بالتوقيع ع�� اتفاق القرض مع صندوق النقد   كما ذهب 

 3.0بقيمة    2015مليار دوالر ع�� شرائح ر�ع سنو�ة، ومن قبلھ قرض البنك الدو�� عام    12بقيمة    2016الدو�� عام  

مليارات دوالر، ووضع بالتا�� االقتصاد املصرى تحت الوصاية الدولية ملدة ثالث سنوات �املة، والتنفيذ األك�� من  

املنتجات  أسعار  وز�ادة  املصرى،  ا�جنيھ  (�غر�ق)  �عو�م  مثل  وموظف��ما،  الدو��  والبنك  الصندوق  ألوامر  حر�� 

ي ا�جهاز ا�ح�ومى، مما أشعل نار الت�خم وارتفاع األسعار غ�� املسبوقة الب��ولية والكهر�اء، وتخفيض عدد موظف

 �� بيوت عشرات املالي�ن من املصر��ن الفقراء ومتوسطي الدخول. 

و�املقابل، ذهب �� مسار خط�� لالق��اض من الداخل ومن ا�خارج بصورة غ�� مسبوقة �� تار�خ البالد، فقفز الدين 

، ثم إ��  2019مليار دوالر �� د�سم�� عام    112.0)، إ��  2014�� بداية حكمھ (يوليو    مليار دوالر  46.0ا�خار�� من  

 2021مليار دوالر �� سبتم�� من عام  137

، ومن املتوقع 2019تر�ليون جنيھ �� د�سم�� من عام    4.4تر�ليون جنيھ إ��    1.8أما الدين الداخ�� فقد زاد بدوره من  

 .2021اية عام  تر�ليون جنيھ �� �� 5.0أن يتجاوز 

وا�حقيقة أن ا�جن�ال السي�ىي لم �عر اهتمامًا جادًا باألساس الفلسفي، الذى يقوم عليھ النشاط االقتصادي �� 

مصر، وأوصلها إ�� ما وصلت إليھ من مأزق، ونقصد بھ “اقتصاد السوق” الفوضوي الذى ساد �� مصر منذ عام 

ذب االستثمار واملستثمر�ن، ومن هنا ظلت الدائرة الشر�رة  ، تحت شعار ��جيع االستثمار واملستثمر�ن، وج1974

مستمرة دون أمل أو ضوء �� ��اية النفق. كما لم يحَظ مفهوم التخطيط التنموي، و�عادة توزيع األدوار ب�ن قطاعات 

 .القطاع التعاو�ي)، بأي قدر من االهتمام –القطاع ا�خاص   –النشاط االقتصادي (القطاع العام 
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ا�جن�ال السي�ىي أن ضغط ع�� مستوى معيشة الفقراء والطبقة الوسطى بصورة غ�� مسبوقة كما سوف   وزاد عل��ا

والتصر�حات   دراسية  ومصروفات  الص��  والصرف  الشرب  ومياه  الكهر�اء  أسعار  تطور  حول  جداول   �� �عرض 

قراء م��م.. نحن إزاء رجل  املؤملة ال�ى صاحبتھ �� �ل ظهور إعالمي لھ مّثلت إهانات متكررة للمصر��ن وخاصة الف

 .ي�اد ي�ون منس�خ تماما عن البيئة املصر�ة والقيم املصر�ة

 يف وصف العاصمة اإلداریة.. وملن؟

ملشروع   بالنسبة  رسميا  عنھ  املعلن  ا�خطط  ا�جن�ال  يكشف  حكم  توجهات  طبيعة  عن  ا�جديدة،  املدينة  هذه 

السي�ىي وتح��اتھ االجتماعية، ونمط سياساتھ، �� ظل أزمة اقتصادية خانقة ومركبة �عيشها الغالبية الساحقة 

  من الشعب املصرى منذ أك�� من أر�ع�ن هاما أو يز�د

 : ملشروع نجد اآل�يبالوصف الوارد �� اإلعالنات املروجة رسميا لهذا ا  فإذا أخذنا

تقع العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة ع�� حدود مدينة بدر �� املنطقة الواقعة ب�ن طر�قي القاهرة السويس، والقاهرة 

 .الع�ن ال�خنة، مباشرًة �عد القاهرة ا�جديدة، ومدينة املستقبل ومدين�ي

كم عن الع�ن ال�خنة والسويس   60�  ويعت�� موقع العاصمة االدار�ة ا�جديدة من أهم ما يم��ها حيث تبعد حوا�

جندا��   طر�ق  إ��  املؤدي  السويس  طر�ق  ويعت��  القاهرة،  وسط  مناطق  إ��  2وعن  املؤدي  األسا�ىي  الطر�ق  هو   ،

 �ح�ن االن��اء من الطر�ق األسا�ىي، وهو طر�ق محمد بن زايد.   العاصمة ا�جديدة

العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة ( أى ما �ساوى    168   تبلغ مساحة  ألف فدان أي ما �عادل مساحة مدينة سنغافورة 

مليون م�� مر�ع )، وتنقسم العاصمة ا�جديدة إ�� عدة أحياء �� : �� ح�ومي، و�� دبلوما�ىي، و�� سك�ي،   705.6

 و�� املال واألعمال.

فدان (    1000كب��ة �س�ى “�ابيتال بارك” تبلغ مساحا��ا أك�� من    وتحتوي العاصمة ا�جديدة ع�� حديقة مركز�ة

أي ما �عادل مساحة ا�حديقة املركز�ة بنيو�ورك   –كم    10مليون م�� مر�ع )، وطولها أك�� من    4.2أى ما �ساوى  

ول أفدنة، وتحتوى العاصمة ع�� ��ر أخضر بط   7مرت�ن ونصف. وتم بناء النموذج األول فقط ع�� مساحة حوا��  

كيلو م�� مرتبط بجميع أحياء وجامعات املدينة ليحا�ي ��ر النيل بمدينة القاهرة، ويعت�� ال��ر أك�� محور أخضر   35
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  5�� العالم كما تقول الدعاية ا�ح�ومية للمشروع، يحتوى ع�� حدائق مركز�ة وترف��ية بدخول مجا�ي ع�� مساحة  

 .آالف فدان

آالف �ام��ا �� املدينة و سيتم    6أم�ي وخدمات السالمة العامة عن طر�ق  وتضم املدينة أول مركز سيطرة وتحكم  

ر�ط مشروع العاصمة ا�جديدة بخط سكة حديد جديد مع �افة شب�ات سكك ا�حديد �� ا�جمهور�ة، كما سيتم  

 ر�ط مشروع القطار الكهر�ائي بمدينة العاشر من رمضان و�لبيس عن طر�ق القطار الكهر�ائي. 

كم، وسوف تحتوي املدينة ع�� عدة خدمات أخرى   16مطار دو�� بالعاصمة اإلدار�ة ع�� مساحة    وسوف يتم إ�شاء

 .مدينة للمعارض –مدينة ر�اضية   –مدينة طبية  –مثل: مركز للمؤتمرات 

ـ م�جد الفتاح العليم (هو واحد من أك�� املساجد حول 1ومن املشروعات ا�خدمية �� العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة: 

األوسطالعال الدائري  الطر�ق  ع��  امل�جد  يقع  امل�جد   م)،  اإلجمالية   17ويسع  املساحة  وتبلغ  �خص،  ألف 

ع�� الطراز الفاط�ي   4م��، و�بلغ عدد املآذن    3150ألف م�� مر�ع )، وطولھ    445.2( ما �عادل     فدان  106للم�جد  

  قبة 21دور)، و�بلغ عدد القباب:  31م�� ( 95بطول 

نبية �� العاصمة ا�جديدة، حيث صدر قرار جمهوري بإ�شاء مؤسسة جامعية بالعاصمة ا�جديدة ـ أول جامعة أج2

و�� الفرع الدو�� �جامعة جز�رة األم�� إدوارد الكندية، وتحتوي ا�جامعة ع��    ، مصر” باسم “ا�جامعات الكندية �� 

 .فدان 30ع�� مساحة عدة خدمات مثل: مالعب لكرة القدم وكرة السلة والتنس ع�� الطراز األورو�ي 

 مستویات وأنواع العقارات بهذا املشروع:

فيال ومن�ل   4000أوال: ال�� السك�ي منطقة خاصة بالفيالت وآخري بالتاون هاوس، ومن املقرر أن يتم ��ما إقامة  

مساح��ا   األو��:  مرحلت�ن،  ع��  وستضم:    10مقسم�ن  فدان  و  190أالف  الثانية  71فيال،  و  للبيع،  هاوس  : تاون 

 .تاون هاوس 50فيال،   139ألف فدان وستضم   15ومساح��ا 

برجا سكنيا و�دار�ا وتجار�ا وخدميا،    20و�ضم مشروع أبراج العاصمة ا�جديدة الذي �شمل   ثانيًا: �� املال واألعمال،

 .فدان  195م��، وتبلغ إجما�� مساحة املشروع حوا��  385وتحتوى املنطقة أع�� برج �� إفر�قيا بارتفاع 
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م��، و ت��اوح مساحات الوحدات    580أدوار متكررة، �ل دور مساحتھ    7�ل عمارة من بدروم ودور أر�ىي و   وتت�ون 

إ��    130من   مر�ع  �ل شقة   180م��  تضم  حيث  الداخ��  التوزيع  بحسن  العاصمة   �� الشقق  تتم��  و  مر�ع،  م�� 

 .وشرفاتحمام، ومطبخ، وغرفة نوم بحمام مستقبل،  2غرف نوم، و 3ريسيبشن، و 

جنيھ (أى بمتوسط ي��اوح    4500سعر امل�� للشقق �� العاصمة االدار�ة ا�جديدة من     وعن أسعار هذه الشقق يبدأ

ألف جنيھ). وقد �غ��ت هذه األسعار �عد عام من بداية تنفيذ املشروع فأصبح   675.0ألف جنيھ إ��    585.0ب�ن  

ألف جنيھ للفيالت، ومن ثم أصبح سعر الشقة    28.0للشقق، وألف جنيھ    11.0سعر امل�� املر�ع مبا�ي ي��اوح ب�ن  

 مليون جنيھ.  30.0مليون إ��  15.0الصغ��ة يتجاوز املليون جنيھ فأك��، والفيالت والقصور ت��اوح ب�ن  

للمطور�ن والعقار��ن واملستثمر�ن �عد االن��اء من تأسيس ا�خدمات   3و�ستعد وزارة اإلس�ان لطرح   أالف فدان 

 .جنيھ  5000جنيھ إ��  3500األساسية ��ما، وسوف ي��اوح سعر امل�� �� تلك األرا�ىي ما ب�ن  واملرافق

مليارات جنيھ، وتت�ون الشركة من مجموعة من اإلدارات   6شركة مساهمة برأسمال يقدر بـ     وتتو�� إدارة املشروع

العمرانية،   ا�جتمعات  الوطنية، وهيئة  ا�خدمة  القوات األساسية ��: جهاز مشروعات  أرا�ىي  وجهاز مشروعات 

 امل�جلة. 

أعضاء ممثل�ن    5من األعضاء من ممث�� هيئة ا�جتمعات العمرانية، و  3عضو،    13و�ت�ون مجلس إدارة الشركة من  

مقاوالت ك��ى ع�� تنفيذ املشروع    من ذوي ا�خ��ة �� مجال العقارات، و�ش��ك أر�عة شر�ات  5للقوات املس�حة، و

تحالف أوراس�وم إ�� جانب شركة ب��وجيت   –�ون�ورد    –أبناء عالم    –ملقاولون العرب  ا  –هم: طلعت مصطفى  

الصينية و�� الشركة ال�ى تم تصنيفها  ”CSCEC“ شركة  –تحالف مصري إسبا�ى    –شركة وادى النيل    –للمقاوالت  

ب�ن   شركة  املشروع  250أفضل  من  الصينية  الشركة  ا��حبت  (م�حوظة:  عاملية  مقاوالت  �عدها    شركة  ومن 

 التحالف اإلسبا�ي).

ألف وحدة سكنية �� ال�� السك�ي. وت��اوح مساحات الوحدات السكنية �� ال��    25و تخطط وزارة اإلس�ان إلقامة  

 م�� مر�ع. 180م�� مر�ع إ��  100السك�ي ما ب�ن 
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ا�ح�ومي من   ال��  وزاري،  18و�ت�ون  الرئاسة،   مب�ى  ال��ملان، ومب   ومب�ى ملؤسسة  وتبلغ  ومب�ى  الوزراء.  �ى �جلس 

مليار جنيھ، هذا بخالف نفس املب�ى الرئاسية �� مدينة العلم�ن   10ت�لفة ترفيق أرا�ىي ال�� ا�ح�ومي والسك�ي  

أنت�ى   ا�خديوي إسماعيل والذى  �� عهد  إال  لھ،  لم ترى مصر مثيال  السفيھ  اإلنفاق  �� نمط من  إ�شا��ا  ا�جارى 

  بإفالس مصر واحتاللها.

 شقق العاصمة االداریة الجدیدة؟ شروط حجز

ملن  متاحة  لت�ون  شروط  بدون  فقط  بيانات  باستمارة  ا�جديدة  االدار�ة  العاصمة  شقق  شروط  كراسة  طرح  تم 

�ستطيع سداد ثمن الوحدة السكنية، باإلضافة إ�� �ل من لديھ وحدات �� مشروع دار مصر أو سكن مصر. وتم  

ولكن لم يتم    م��،  180م�� و  120االف جنيھ لوحدات ت��اوح مساحا��ا ب�ن    9تحديد أسعار امل�� بأ��ا لن تز�د عن  

اإلعالن عن السعر ال��ائي للم�� �� الوحدات السكنية من قبل �جنة التسع�� �� وزارة اإلس�ان ال�ى تقوم بدراسة 

 .موقف السوق �عد االرتفاعات �� أسعار مواد البناء

العاصمة شقق  حجز  ميعاد  عن  اإلعالن  مارس    وتم   �� ي�ون  أن  ع��  ا�جديدة  ع��  2018االدار�ة  مقتصر  وهو   ،

فدان. سوف يتم نقل مقرات الوزرات اآلتية إ��    20الشر�ات وليس األفراد؛ حيث ال تقل املساحة املطروحة عن  

والعدل،    العاصمة ا�جديدة: ال�حة واإلس�ان والتعليم العا�� وال��بية والتعليم والتمو�ن واإلنتاج ا�حر�ي واألوقاف

إ�� جانب مب�ى رئاسة ا�جمهور�ة. ومن ا�خطط انتقالها بدايًة من     باإلضافة إ�� مب�ى ال��ملان ومب�ى مجلس الوزراء

 .2020منتصف عام  

  بعض اإلضرار املترتبة یلع هذا املشروع

طن األسمنت �� مصر   ترتب ع�� االندفاع �� تنفيذ هذا املشروع أن زادت أسعار مواد البناء بصورة هائلة، حيث زاد

جن��ا   730إ��    30/9/2017، ثم قفز ��  2013جن��ا للطن �� نوفم�� عام    530، إ��  2003جن��ا للطن عام    230من  

جنيھ للطن، واالن يفاخر ا�جن�ال السي�ىي �� أحد لقاءاتھ القر�بة بأن سعر   800) قارب    2018للطن، و�� ( عام  

  !!..� ألف جنيھ فقط �عد أن أقام مصنع ب�ى سو�ف لألسمنتجنيھ إ� 1300طن األسمنت قد انخفض من 
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 :و�ذا �عمقنا �� األسباب وراء ذلك نجدها �التا�� 

ومواد البناء �سبب التوسع غ�� ا�حسوب وغ�� امل��ر فيما �س�ى مشروعات    ـ ز�ادة الطلب الهائل ع�� األسمنت1

مشروعات اإلس�ان ال�ى غالبي��ا ملن لديھ قدرات مالية السي�ىي الك��ى مثل العاصمة اإلدار�ة، والطرق والكباري و 

 كب��ة.

املواد الب��ولية والغاز ) �سبب احتساب �عضها   –ـ ز�ادة أسعار مستلزمات االنتاج خصوصا الطاقة ( الكهر�اء  2

% من إنتاج األسمنت �� مصر، ورغب��ا �� ز�ادة  75ـ سيطرة الشر�ات األجنبية ع�� أك�� من  3 باألسعار العاملية.

الذى جرى تدم��ه و�يعھ قطعة، قطعة؛ وشركة، شركة  العام  القطاع  لها منافس من  أر�احها، فلم �عد  و�عظيم 

 لألجانب. 

من  4 قفز  فقد  التسليح  حديد  طن  أما  عام    5700ـ  نوفم��   �� للطن  إ��  2013جنيھ   ،11900    �� للطن  جنيھ 

ال أقول تحكم ح�ى ال �غضب عبدة وثن اقتصاد   –، و�القطع �� ظل وجود تخطيط لإلنتاج ورقابة  30/9/2017

�ان من املمكن تجنب تلك اآلثار الضارة ع�� مجمل هي�ل اإلنتاج واألسعار ��   –السوق وآليات العرض والطلب  

  املغا�� فيھ من رجال املال واألعمال وسماسرة األرا�ىي. البالد، فالفو�ىى �� قر�ن الفساد وال��بح

  العاصمة اإلداریة الجدیدة وظاهرة املنتجعات السکنیة الفاخرة

لم يكن مشروع العاصمة اإلدار�ة ا�جديدة، وسياسات ا�جن�ال عبد الفتاح السي�ىي �� مجال األرا�ىي، ال�ى بدت  

، سوى امتداد أك�� وضوحا وكثافة وعمقا 2014يونيھ عام  وا�حة وضوح الشمس منذ أن تو�� ا�حكم رسميا ��  

  .(2010ـ 1980) للسياسات ال�ى جرت طوال األر�ع�ن عاما السابقة عل��ا

ح�ى عام   1980عام  منذ    Compounds وتكشف دراستنا حول إنفاق املصر��ن ع�� املنتجعات السكنية الفاخرة

بالتعاون     )،8، حقيقة ال��وات ال�ى تراكمت لدى فئات محدودة من املضار��ن وسماسرة األرا�ىي واملقاول�ن (2010

والتحالف مع رجال ا�حكم واإلدارة وجن�االت املؤسست�ن العسكر�ة واألمنية، وقد أدى استخدام األرا�ىي اململوكة 

ًا من فساد إ�� توزيع جديد لل��وات و الدخول؛ وساهمت �� �عز�ز دور وثقل للدولة وتخصيصها بطرق ال تخلو كث�� 
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واملقاول�ن (من أمثال آل ساو�رس وطلعت مصطفى وصبور وغ��هم) داخل بنية     جماعات السماسرة، واملضار�ة

 : ا�جتمع، ومن هنا فإن إجراء هذا ا�حصر واإلحصاء و التحليل يحقق عدة أهداف

ن أن  يمكن  ما  ا�حصر  األول:  عمليات  لتطور  وفقًا  العقار�ة،  واألصول  ال��وات  مل�امن  املسا��  الرفع  عليھ  طلق 

 .والتحليل، و�التا�� التعرف ع�� خرائط القوى االجتماعية واالقتصادية �� البالد

و��     الثا�ي: التعرف عن قرب ع�� أحد مصادر ا�جباية الضر�بية �� إطار منظور أك�� استقامة للعدالة االجتماعية

  .الصدارة م��ا العدالة الضر�بية

الثالث: التعرف ع�� حجم األرا�ىي اململوكة للدولة ال�ي خصصت لهذا النوع من اإلس�ان، واألسعار ال�ي بيعت ��ا،  

 .ومقدار الهدر أو الضياع ع�� ا�خزانة العامة �سبب التسع�� املتد�ي لهذه األرض

 .بدائل و السياسات التنمو�ة ا�جديرة باالتباع �� املستقبلالرا�ع: �� ضوء هذا التحديد يمكن تقديم ال

 �� مصر طوال األر�ع�ن عامًا املاضية ؛ ظاهرة بناء منتجعات سكنية    و�ان من أبرز االستخدامات لألرا�ىي امل��و�ة

compounds   ال�ي التجمعات السكنية  ثراًء من غ��ها من  أك��  شبة مغلقة ؛ ذات مستو�ات سكنية واجتماعية 

السادات   –الشروق    –العبور    –مساكن ال��ضة    –أقام��ا الدولة املصر�ة للفقراء والطبقة املتوسطة ( مدن السالم  

 …. إ�خ ). –املنيا ا�جديدة  –ا�جديدة 

 ة ا�جديدة �عدة خصائص ومم��ات أبرزها: وقد تم��ت هذه املنتجعات السكني

 ـ أ��ا ت�اد ت�ون مجتمعات مغلقة ع�� س�ا��ا يحيطها سور و�وابات ل�حراسة. 1

م�� إ��    250شال��ات )، تتم�� با�جمال واال�ساع (  –قصور    – ـ أ��ا وحدات سكنية راقية من حيث البناء ( فيالت  2

 ألف م��).

من تلك الوحدات ا�خاصة با�جتمعات العمرانية للفقراء ومتوسطي الدخول،   ـ أ��ا ذات ت�اليف بناء أع�� وأغ��3

طوال عقدي الثمانينات والتسعينات، ب�ن ألف جنيھ للم�� املر�ع إ��     حيث �انت ت��اوح ت�اليف البناء �� املتوسط
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جنية إ��   200اوح ب�ن  الف��ة ت��    ألف جنية للم�� املر�ع، بينما �انت للوحدات الفق��ة واملتوسطة طوال نفس  30

 جنيھ للم�� مبا�ي.  400

% من إجما�� املساحة ال�لية ا�خصصة 40ـ أ��ا تتم�� بوجود مساحات فراغية وخضراء ال تقل �� املتوسط عن  4

 .%60للبناء، وقد تصل إ�� 

ومش��ك) تقدر    ـ أ��ا قد حققت أر�احًا طائلة للشر�ات املنفذة لهذه املنتجعات السكنية (ومعظمها عر�ي وأجن�ي5

 .�عشرات املليارات من ا�جن��ات

ـ واملدهش أنھ وفقًا لقوان�ن الضرائب السائدة؛ فإن هذه التصرفات الرأسمالية املكسبة لواقعة الر�ح لم تخضع 6

غ�� املعمول ��ا �� النظام الضر��ي املصري �عد اتباع سياسات   capital gains taxes  لضرائب األر�اح الرأسمالية

ان��اء بقوان�ن    1977   لسنة  32و�عديلھ بالقانون رقم    1974لسنة    43نفتاح االقتصادي (بدءًا من القانون رقم  اال 

)، خصوصًا �عد تأسيس و�شغيل البورصة املصر�ة وسوق األوراق املالية �عد 1997لسنة    8حوافز االستثمار رقم  

 .1992عام 

،  2014) لسنة  117، و�عديالتھ بالقانون رقم (2008لسنة    196  ـ واألن ومع تطبيق قانون الضرائب العقار�ة رقم7

أصبح من الضروري أن تتحمل هذه الوحدات واملنتجعات السكنية بوقع ضر��ي يتناسب مع حالة ال��اء ال�ي تم�� 

 أ�حا��ا �� أطار سياسة ضر�بية عادلة توازن ب�ن امل�اسب واألر�اح من جهة، والعبء الضر��ي املتناسب معها ��

 .سياق عدالة اجتماعية يطالب ��ا الشعب املصري، و��ح �� تطبيقها املالي�ن الذين شار�وا �� الثورة املصر�ة

و�بقى السؤال قائمًا : كم �� أعداد هذه الوحدات باملنتجعات الس�انية الفاخرة ؟ وكم ت�لفت ع�� أ�حا��ا ؟ وكم 

أن ال�ي     �ستطيع  الشر�ات  من  سواء  ضر�بيًا  م��ا  األر�اح نحصل  ع��  ضر�بة  صورة   ��) الطائلة  األر�اح  حققت 

الرأسمالية أو ضرائب ع�� الدخل)، أو �� صورة ضرائب عقار�ة سنو�ة �عزز من إيرادات ا�خزانة العامة و�سد جزءًا 

 من ال�جز ال�خم �� املوازنة العامة للدولة؟ 

 أنواع املنتجعات والتجمعات السکنیة الفاخرة

 :وعة من املعاي�� للتقسيم والتمي�� ب�ن هذه الوحدات ا�� أنواع أر�عة �� لقد وضعنا مجم
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السكنية1 املنتجعات  الوحدات  :   Compounds ـ  بر��  تتم��  ال�ى  املغلقة  السكنية  ا�جتمعات  تلك  بأ��ا  فتعرف 

ا�خدمات، بحيث داخلها، حيث تتنوع ب�ن القصور والفيالت والتو�ن هاوس، والتاون هاوس، وتتوافر بداخلها �افة  

  م��ا مر�عا  250�عزلها تماما عن ا�جتمعات ا�حيطة ��ا، وتتفاوت املساحات للوحدة السكنية، بحيث تبدأ بحد أد�ى  

باعتبارها تجمعات   Retreat Resort م�� مر�ع. وقد أطلق عل��ا �عض الدارس�ن منتجعات العزلة  1500وتصل إ��  

 ��.سكنية معزولة عن بقية محيطها االجتما

فتتم�� بوجودها �� املناطق الساحلية باألساس، وتتنوع ب�ن قرى  : Compound tourism  ـ املنتجعات السياحية2

 سياحية، ومنتجعات سياحية. 

�� الشال��ات، والفيالت، واألستوديوهات وعدد الشال��ات ��ا ـ و�قصد بالقرى السياحية: نوع من الوحدات يتمثل  

 تمثل النسبة األك�� من عدد الوحدات. 

��ا فالوحدات  السيا��:  املنتجع  )أما  ب  مصيفيھ    (  شقق  ��ا  سكنية  وعمائر  والفيالت،  الشال��ات،  ب�ن 

 وأستوديوهات. 

م�� مر�ع تكفي ألسرة صغ��ة “. وقد عرفها   50   (ج) أما األستديو : فهو عبارة عن “شقة صغ��ة، متوسط مساح��ا

متعددة   وخدمات  مختلفة  سياحية  أ�شطة  ف��ا  وتتوفر  الذا�ي،  االكتفاء  توفر  ال�ي  املواقع  بأ��ا  الدارس�ن  �عض 

 ألغراض ال��فيھ و االس��احة واالستجمام. 

وأب3 (عمائر  السكنية  املبا�ي  من  مجموعة  عن  عبارة  ف�ى  السكنية:  التجمعات  أما  تتوافر ـ  ال�ي  املتجاورة،  راج) 

بداخلها خدمات، وال يقتصر تواجد هذه التجمعات ع�� املناطق السكنية ا�جديدة، وتتفاوت من حيث مستوى 

 .م�� مر�ع 400  م�� مر�ع إ��70التشطيب واملساحات ال�ي ت��اوح ب�ن 

نوع�ن  4 تضم  مساحة  ع��  �شتمل  ف�ي  ا�ختلطة:  واملنتجعات  التجمعات  وأخ��ا  القصور ـ  ب�ن  ما  العقارات  من 

  �� �� تداخل م�حوظ مثلما هو ا�حال  ـ عمارات) من ناحية أخرى،  العادية (أبراج  ناحية، واملساكن  والفيالت من 

 .مدينة الشروق، والعبور، وأكتو�ر، والقاهرة ا�جديدة وغ��ها من املدن ا�جديدة
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ا أهمها:  االعتبارات  من  مجموعة  ع��  التقسيم  هذا  استند  اإلقامة، وقد  وف��ات  الوحدات،  ونوع  ملساحة، 

لت�اليف االنتاج من ناحية، و�يرادات البيع من ناحية   time stages واالستقاللية للوحدات. كما حددنا تمرحال زمنيا

 : أخرى قائمة ع�� التقسيم الزم�ي التا�� 

  .1990ح�ى عام   1980الف��ة األو��: من عام 

  .2000ح�ى عام  1991الف��ة الثانية: من عام 

  .2011ح�ى عام  2001الف��ة الثالثة: من عام 

 .2022ح�ى عام  2014الف��ة الرا�عة: من عام  

بالتمرحل الزم�ى هو معيار للتقدير ا�حا�� للوحدات السكنية، وفقًا ملتوسط أسعار الف��ات املمتدة من     و يقصد

 .2010وح�ي عام  1980عام 

قد بلغ حجم ما أنفقھ املصر��ن ع�� تلك الوحدات السكنية الفاخرة والشال��ات الساحلية خالل الف��ات الثالثة  ل

)، أما  12أقل تقدير ووفقا ألسعار تلك السنوات املتعاقبة (   مليار جنيھ ع��   415.0) حوا��  2011ـ  1980األو�� (  

، فإن األسعار املطروحة ��ا تلك الوحدات وخصوصا �� عاصمتھ الرا�عة ال�ى تو�� ف��ا ا�جن�ال السي�ىي ا�حكم الف��ة

اإلدار�ة سوف تقفز بالرقم إ�� خمسة أضعاف الرقم األول، وسوف تذهب أر�احها إ�� املقاول�ن والسماسرة والشركة 

 ش.، التا�عة �جهاز ا�خدمة الوطنية ل�جي 2016) لسنة 57ال�ي أ�شأها ا�جن�ال السي�ىي بالقرار ا�جمهوري رقم (

لقد ش�لت األرا�ىي واملضار�ة عل��ا أحد املصادر الك��ى لتحقيق ال��وة وال��اء �� مصر منذ مطلع التسعينات من  

التعم��  األفدنة من هيئة  بمئات  لألرا�ىي  ا�حصول ع�� تخصيصات  �ان ذلك من خالل  العشر�ن، سواء  القرن 

ار �� األرا�ىي التا�عة لهيئة ا�جتمعات العمرانية ا�جديدة والتنمية الزراعية التا�عة لوز�ر الزراعة، أو بمالي�ن األمت

�عض  نفوذ  وقوة  الفاسدة،  املصا�ح  وشب�ات  والوساطات  ا�جامالت  ولعبت  والتعم��.  اإلس�ان  لوز�ر  التا�عة 

  ال�خصيات املوجودة �� ا�حكم، و�� الدائرة الرئاسية ذا��ا دورا �� عمليات الفساد الواسعة النطاق.
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إن من أوائل من دخلوا إ�� هذا ا�جال منذ منتصف الثمانينات، �ان عالء مبارك، النجل األصغر للرئيس  وا�حقيقة ف

املرحوم املهندس حسب هللا الكفراوي، فقد     حس�ى مبارك، ووفقا للرواية الشه��ة ال�ى رواها وز�ر اإلس�ان األسبق

ارة طالبا منھ املوافقة ع�� ا�حصول ع�� ألف فدان فو�� الرجل يوما بنجل الرئيس مبارك يدخل عليھ مكتبھ �� الوز 

�� منطقة تقع ع�� طر�ق القاهرة اإلسماعيلية، و�ان عدم استجابتھ للطلب سببا �� خروجھ من التشكيل الوزاري  

، �عد أن جرى  1993�� أول �عديل جرى، وأ�ى بالدكتور محمد إبراهيم سليمان وز�را لإلس�ان والتعم�� واملرافق عام  

 زارة التعم�� واملرافق إ�� وزارتھ ليصبح هو املسيطر األك�� ع�� مساحات شاسعة من األرا�ىي املصر�ة. ضم و 

، إ�� هذا املصدر 2014وقد انتبھ ا�جن�ال عبد الفتاح السي�ىي بمجرد توليھ منصبھ كرئيس ل�جمهور�ة �� يونيھ عام  

ع الشاذة، واس��داد أموال الدولة من مغتص�ي الهائل لل��وة �� مصر، و�دال من استخدامها لت�حيح تلك األوضا

أن   ع��  حرص  وغ��هم،  والقضاة  واإلدارة،  ا�حكم  ورجال  واألعمال  املال  رجال  كبار  من  هم  الذين  األرا�ىي  هذه 

يحصل ملؤسسة ا�جيش ع�� حص��ا من هذه الغنيمة الك��ى، فأصدر عشرات القرارات ا�جمهور�ة لالستيالء ع��  

والضغط ا�حسوب ع�� �عض ناه�ي أرا�ىي الدولة ل�حصول   –ضنا �� الصفحات السابقة  كما عر   –هذه األرا�ىي  

 م��م ع�� �عض املستحقات املالية. 

هنا �عرض �عض تلك ا�حاالت املعروفة �� ��ب األرا�ىي، و�عض اإلجراءات ال�ى اتخذت �عد ثورة ا�خامس والعشر�ن  

دم بكشف مئات قضايا الفساد و��ب األرا�ىي، وذلك دون  ، للتخفيف ع�� الرأي العام الذى ص2011من يناير عام  

أن يمس جوهر عمليات الفساد، ال�ى شاركت ف��ا هذه املرة مؤسسة عر�قة من مؤسسات الدولة، تحت اإلشراف 

  املباشر ل�جن�ال السي�ىي.

ة املسئول عن  و�� جهاز الدول  –قامت وزارة الزراعة واستصالح األرا�ىي     ،2011يناير عام    25ففى أعقاب ثورة  

ال�ي  املناطق   �� واالس��راع  االستصالح  ألغراض  تخصص  ال�ي  ال�حراو�ة  األرا�ىي   �� والتصرف  واستغالل  إدارة 

�شملها خطة مشروعات استصالح األرا�ىي، و�� أرا�ىي طرح ال��ر وتمارس سلطات املالك �� �ل ما يتعلق �شئو��ا 

نحو    – تبلغ  وأ�خاص  لشر�ات  أرا�ىي  و   26بحصر مساحات  مصر   767ألف  بطر�قي  �شاطها  �غي��  تم  فدان، 

  إسماعيلية. –إسكندر�ة، ومصر 
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وأكد اللواء محمد حل�ي، رئيس هيئة التعم�� والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وعضو �جنة اس��داد ارا�ىي الدولة،   

ار املزارع�ن بزراعة ألف فدان مقسمة إ�� ثالث مستو�ات، وقد أهتم صغ  50أن منطقة سهل الطينة ��ا مساحة  

األرض، بينما خالف كبار املزارع�ن بتحو�ل األرض لنشاط االس��ارع السم�ي. وقال �� تصر�ح لـ ”الدستور” إن هيئة 

التعم�� قررت �حب األرا�ىي من شركت�ن زراعيت�ن �عمالن �� شرق العو�نات لم �ستكمل عمليات االستصالح،  

 االستصالح. بينما ثالث شر�ات أخرى استكملت عمليات

واستعرضت ال�جنة أيضا نتائج املوجة ا�حادية عشر إلزالة التعديات وال�ى أكد تقر�رها قيام �افة ا�حافظات بتنفيذ  

ب�ن  �امل  وتنسيق  اللواء محمود شعراوي  برئاسة  ا�حلية  التنمية  متا�عة وزارة  م��ا، من خالل  املطلوب  ا�خطط 

الدفاع والداخلية و�افة ا�حاف �� تحقيق املس��دف من املوجة خالل وزارات  الوالية، وهو ما أسهم  ظات وجهات 

الف فدان أرا�ىي   151الف م�� مر�ع أرا�ىي بناء، و  165مليون و   2الف��ة املاضية حيث تمت إزالة �عديات ع��  

 زراعية.

زالة مع قيام �ل وشدد رئيس ال�جنة ع�� استمرار موجة اإلزاالت خالل الف��ة القادمة الستكمال تنفيذ أعمال اإل 

محافظة بوضع مخطط الستخدام األرا�ىي ال�ي تم اس��دادها �� نطاقها، سواء تخصيصها ملشروعات قومية أو 

 .خدمية أو اإلعداد لعرضها �� مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون 

قطعة بمساحة   39م بيع  كما أعلنت الوزارة، ممثلة �� الهيئة العامة ملشروعات التعم�� والتنمية الزراعية، أنھ ت 

ألف جنيھ، وذلك خالل آخر جلست�ن باملزاد العل�ي الذى   368مليونًا و  51فدانًا، بمبلغ    747إجمالية تقدر بنحو  

فدان ضمن أرا�ىي مشروع تنمية سيناء بمنطقة ب�� العبد، واملفتوح   7500عقد باملتحف الزرا��، وا�خصص لبيع  

 ألبناء جميع ا�حافظات. 

ألف جنيھ، بينما �ان جل رجال املال واألعمال    80.0ألف جنيھ إ��    50بيع فدان األرض بمبلغ ي��اوح ب�ن  هكذا أعيد  

 200.0جن��ا و    50.0ورجال ا�حكم واإلدارة قد حصلوا ع�� مساحات هائلة من األرا�ىي �سعر للفدان ي��اوح ب�ن  

 ن األرا�ىي. جن��ا فقط ال غ�� �� أك�� عملية ��ب واستن�اف لل��وة الوطنية م

 واألن جاء من �ستو�� ع�� األرا�ىي بمئات اآلالف من األفدنة دون أن �سدد جن��ا واحدا ل�خزانة العامة. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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