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نظراً لتفاقم البيئة العمرانية ىف كثري من املناطق القدمية واملتدهورة ىف مدينة القاهرة .ونظراً لصعوبة التعامل مع هذه املناطق
سواء بأسلوب اإلرتقاء وتوفري اخلدمات واملرافق العامة أو بأسلوب اإلزالة والتطوير الذى يتطلب إستثمارات كبرية ال
تستطيع الدولة حتملها .فإن األ مر يستدعى البحث عن أسلوب أخر لتطوير هذه املناطق الىت حتتل مساحات كبرية ىف
قلب املدينة العريقة .ومبثل االساليب املتبعة ىف مثل هذه احلاالت ىف بعض املدن العربية واألجنبية فإنه ميكن إنشاء
شركات عقارية تعطى هلا الصالحية الكاملة ىف تطوير هذه املناطق بأسلوب املسامهة الشعبية من أصحاب العقارات
اململوكة ىف هذه املناطق والىت ال تسمح حالتها اإلنشائية ىف اإلبقاء عليها .كما تدخل الدولة كشريك ىف هذه الشركات
مبا متتلكه من طرق وشوارع وخدمات ومرافق عامة إن وجدت .وبذلك خيري صاحب العقار بعد تقييم مثنه من تاريخ
إنشاء الشركة عما إذا كان يرغب مبسامهة كامل الثمن أو جزء منه و يعطى اجلزء اآلخر نقداً أو أرضاً جديدة ىف مناطق
جديدة .أويعوض بكل الثمن أوبتوفري مبىن مماثل ىف مناطق اإلمتداد العمراىن إلسكان الشاغلني ىف املبىن القدمي يتم بناؤه
وهتيئته مسبقاً .ويصبح عمل هذه الشركات العقارية شامالً للبناء ىف املناطق اجلديدة إلستقبال سكان املناطق القدمية
واملنهارة مث تطوير هذه املناطق األخرية باإلسلوب الذى تراه كل شركة ىف موقعها املختار من الناحية اإلستثمارية على أن
يتم ذلك ىف ضوء اإلستعماالت ونظم البناء الىت تضعها الدولة متمثلة ىف أجهزهتا اخلاصة بالتخطيط العمراىن وتنظيم
البناء وميكن إعادة فئات خاصة من السكان األصليني إىل املنطقة بعد تطويرها إذا ما كان هناك إشتاط إىل ذلك ىف عقد
املسامهة مع الشركة.
وحتدد احملافظة مناطق التخصيص لعمل الشركات اجلديدة وذلك ىف ضوء البيانات واملسوحات الىت يتم إجراؤها حلاالت
املباىن وإرتفاعاهتا وعدد الوحدات السكنية أو اإلدارية أوالتجارية فيها .وحتدد املباىن الىت يتم التعامل معها ىف عمليات
التطوير على أساس املعايري الىت تضعها اهليئة العامة للتخطيط العمراىن للقطاعات العمرانية املتجانسة .وهكذا تصبح
عملية البناء ىف مناطق التعمري اجلديدة موازية ومواكبة لعملية التطوير وبناء املناطق القدمية واملنهارة .األمر الذى يساعد
على خلخلة املناطق املكتظة بالسكان من ناحية وإعادة وجه القاهرة املشرق ىف هذه املناطق.
يتكون رأس مال هذه الشركات من األموال اخلاصة املسامهة من البنوك باإلضافة إىل مسامهة أصحاب العقارات املراد
إزالتها ومسامهة الدولة بقيمة مامتتلكه من شوارع ومرافق عامة .وميكن أن تعامل هذه الشركات كمثيالهتا الىت تعمل ىف
اجملتمعات العمرانية اجلديدة و يفتح باب اآلستثمار فيها لرأس املال احمللى والعرىب ونطرح أسهمها للكتتاب العام .وميكن
الرجوع لوضع نظمها املالية واإلدارية إىل بعض الشركات املماثلة ىف الدول العربية و األجنبية (شركة سوليدير ببريوت أو
شركة مكة لل نشاء والتعمري ىف مكة املكرمة وشركة التعمري ىف الرياض وأرض املواىن القدمية ىف لندن ،وشركة هنر املريزى ىف
ليفربول بإجنلتا ...وغريها)
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تقوم هذه الشركات بتطوير البنية األساسية للمناطق مث تنفذ بعض املباىن العامة واخلاصة للتأجري أو التمليك وتتك بعض
تقاسيم األراضى لصغار املستثمرين .وذلك ىف ضوء التصميم احلضرى للمناطق الذى يوضح لكل منطقة شروط البناء و
تنسيق املواقع مبا يضمن إعطاء كل منطقة طابعها اخلاص .وبذلك ميكن احلفاظ على الطابع العام للمناطق بعد تطويرها
و من مث إعادة التوازن العمراىن واملعمارى للمدينة.
وتعتمد مثل هذه الشركات على أسلوب ونظام التسويق إلنتاجها املعمارى ىف الداخل و ىف اخلارج هبدف جذب
إستثمارات املصريني باخلارج ،األمر الذى يتطلب إقامة املعارض واجملسمات والكتيبات الىت تدعم نظام التسويق.
إن العمل على إنشاء مثل هذه الشركات سوف يساعد إىل حد كبري على إعادة الصورة املشرقة للمدينة املصرية دون أن
تتحمل الدولة أعباء التعمري.
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