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 ملخص البحث:

تسهم لوانٌن وتشرٌعات البناء فى ضبط وتنظٌم البناء داخل المجتمعات،وهو دور أساسى لضمان تطبٌك االشتراطات 

الرئٌسى لسن لوانٌن وتشرٌعات العمارة والعمران. ولد البنائٌة ،وتوحٌد النمط العمرانى للمدن،وهو ما ٌمثل الهدف 

أسهمت الموانٌن والتشرٌعات فى تحمٌك هذا الهدف إلى حد كبٌر إال أنها لم تتمكن من حث المالن، وأصحاب المشروعات 

ات على الحرص على إضافة أبعاد تكسب مشروعاتهم مٌزات خاصة، كالحفاظ على الهوٌة، أو الطابع، أو ادراج المشروع

ضمن لوائم تصنٌف المبانى الخضراء. وٌرجع ذلن إلى عدم احتواء تلن الموانٌن على محفزات لتشجٌع أصحاب المشارٌع 

والمعمارٌٌن على إضافة تلن األبعاد، كما أغفلت العدٌد من الجوانب البٌئٌة للعمارة، أو حموق االرتفاق والهوٌة الثمافٌة، 

عاداته وتمالٌده وإرثه الحضارى، وهى معاٌٌر هامة لدعم مبادئ العمارة وأدت فى مجملها إلى فصل المجتمع عن 

 الخضراء.

لذا، تؤتى الورلة البحثٌة كمحاولة جادة لحث المشرعٌن على تفادى األخطاء المإدٌة إلى اغتراب العمارة عن مجتمعاتها، 

والمعمارٌٌن؛ إلضافة أبعاد بٌئٌة  وعدم مراعاتها لمحٌطها البٌئى، وتوجٌه الموانٌن نحو تحفٌز أصحاب المشروعات

واجتماعٌة إلى مشروعاتهم من خالل استعراض األخطاء الراهنة بموانٌن البناء، وطرح أفكار لتشجٌع وحث متخذى 

المرار على المساهمة فى انتشار تطبٌمات العمارة الخضراء داخل المدن الجدٌدة التى تمثل نواة عمارة المستمبل؛ لكى 

 التحدٌات التى باتت تمرع االفاق. تتمكن من مواجهة

لٌخلص البحث إلى مجموعة من التوصٌات ألهم النماط الواجب تعدٌلها بموانٌن البناء الحالٌة وفى ممدمتها االشتراطات 

البنائٌة بمانون البناء الموحد، وأهم النماط الواجب إضافتها؛ لتشجٌع متخذى المرار من المالن والمعمارٌٌن للتوجه نحو 

 العمارة الخضراء التى باتت مطلب ضرورى لمواجهة تحدٌات المستمبل.

 الكلمات الدالة:

 االشتراطات البنائٌة –تشرٌعات العمارة والعمران  –العمارة الخضراء  –لوانٌن البناء 

Abstract: 

The codes and legislation of building contribute to the control and regulation of building 

inside the societies. It is considered the main role to ensure applying the building requirements 

and standardize the urban style of cities. It represents the main aim of the enactment of codes 

and legislation of architecture and Urban. Despite the codes and legislation that have 

contributed to achieving this aim to the limit, but have not able to encourage the owners and 

entrepreneurs to concern for adding dimensions that give significant features for their projects 

such as Preservation of identity, character, inclusion of projects in green architecture 

classification lists. it was due to those codes did not contain incentives to encourage 
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entrepreneurs and architects to add these dimensions, as well as, a lot of the environmental 

aspects for architecture or easement rights and cultural identity have overlooked and led to the 

separation of the society from its customs, traditions and civilizational heritage which are 

considered the important standards to support the principles of the Green Architecture. 

therefore, this paper is considered as a serious attempt to induce the legislators avoiding the 

errors that lead to the alienation of architecture from their societies, without taking account of 

its surrounding environment,  directing the codes towards stimulating the entrepreneurs and 

architects to add the dimensions of social, environmental  to their projects through reviewing 

the current errors about the building codes and providing the ideas about encouraging and 

inducing the decision-makers to contribute in spreading the applications of green architecture 

inside new cities which represent the core of future architecture in order to face the challenges 

that have now become imminent. in the conclusion of the search, there is an outline of the set 

of recommendations of the most important points which must modify by the current building 

codes, foremost among which the building requirements under the Uniform Building By-

Laws and the most important points to add to encourage the decision-makers either owners or 

architects to head toward the green architecture that became a necessary requirement to face 

the challenges of the future. 

Key Words:  

Building codes - green architecture - legislation of architecture and Urban - the building 

requirements 
 

 تمهيد:

إن الموانٌن الحالٌة لم تراعى العادات والتمالٌد مما أفمد المجتمعات هوٌتها الثمافٌة التى تعتبر جزًءا هاًما فى معاٌٌر العمارة 

الخضراء، بخالف عدم مراعاتها لجانب األداء البٌئى للمبانى، كما أن االشتراطات الخاصة باألبعاد واالرتدادات 

ٌئى. فعلى سبٌل المثال إن تحدٌد عرض ثابت للشارع، دون اعتبارات توجٌه الشارع ٌإدى واالرتفاعات لم تراعى البعد الب

إلى اختالف االداء البٌئى للمبانى المطلة علٌه؛ألن توجٌه شارع فى اتجاه الشمال الجنوب له تؤثٌر  مختلف على معدالت 

رب؛ وكذلن عدم مراعاة االرتفاعات بٌن اكتساب الحرارة والتعرض لالضاءة  لشارع بنفس العرض فى اتجاه الشرق الغ

 الكتل العمرانٌة لتؤثٌر حركة الشمس واألظالل الوالعه على المبانى. 

وهو ما ٌدفعنا إلى ضرورة تعدٌل تلن الموانٌن لتشمل الجانب البٌئى للعمارة، كؤحد الجوانب الهامة خاصةً فى ظل ارتفاع 

الستهالن المزٌد منها بهدف تحسٌن األداء البٌئى للمبانى، وهو ما ٌعد أحد أسعار الطالة والتؤثٌرات السلبٌة على البٌئة؛ 

 أبرز مسببات تغٌر المناخ ، وهو بدوره أحد أهم تحدٌات المستمبل التى تواجه البشرٌة.

 اإلشكالية البحثية:

افتماد لوانٌن وتشرٌعات البناء إلى المحفزات؛ لتشجٌع متخذى المرار للتوجه نحو عمارة خضراء، باإلضافة إلى المصور 

فى مراعاة االشتراطات البنائٌة للبعد البٌئى ٌإدى إلى اغتراب العمارة عن محٌطها البٌئى سواء على المستوى األداء 

 تمعى والثمافى للمجتمع، وارتباطه بعاداته وتمالٌده. البٌئى للمبانى، أو على مستوى األداء المج

 هدف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق هدفين رئيسيين يسهمان فى دعم تطبيقات العمارة الخضراء، وهما:

 التوصل إلى مجموعة من المحفزات؛ لتشجٌع متخذى المرار للتوجه نحو العمارة الخضراء. -2

 بموانٌن البناء الواجب تعدٌلها؛ لتحسٌن األداء البٌئى للمبانى.إلماء الضوء على النصوص الحالٌة  -0
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 الفرضية البحثية:

ٌفرض البحث أن تعدٌل لوانٌن البناء لتشمل الجانب البٌئى واالجتماعى، وتضمنها لمحفزات لتشجٌع متخذى المرار 

 كثر لدرة على مواجهة تحدٌات المستمبل.بالتوجه نحو العمارة الخضراء، ٌساهم فى إنتاج عمارة أكثر توافمًا مع بٌئتها، وأ

 منهجية البحث:

 ٌتبع البحث منهجٌن رئٌسٌٌن للتوصل إلى أهداف البحث، وهما: 

 اوال: المنهج الرصدى 

 وٌتمثل فً رصد األخطاء الواردة بنصوص لوانٌن البناء التى التراعى األبعاد البٌئٌة والثمافٌة واالجتماعٌة. 

 االستنباطىثانيا: المنهج التحليلى  

وٌتمثل فً تحلٌل النصوص الحالٌة، واستنباط نصوص حدٌثة أكثر لدرة على تشجٌع متخذى المرار؛ للتوجه لتطبٌمات 

 العمارة الخضراء.

 مقدمة:

لمد أصبح التوجه نحو عمارة متوافمه مع بٌئتها مطلب ضرورى فى ظل تحدٌات المستمبل. وفى ممدمتها تغٌر المناخ نتٌجة 

لمفرط للطالة المستخدمة؛ لتحسٌن األداء البٌئى للمبانى فى العمارة المعاصرة. لذا،توجهت األبحاث فى نهاٌة االستهالن ا

المرن العشرٌن ومطلع المرن الحادى والعشرٌن إلٌجاد حلول للحد من استهالن الطالة بتحسٌن األداء البٌئى للمبانى، 

هذه االبحاث لم تجد صدى مجتمعى لتطبٌمها، رغم أنها لدمت حلول  والتوجه نحو تطبٌمات العمارة الخضراء. إال أن معظم

مبتكرة لخفض التكالٌف وحماٌة البٌئة؛ كنتٌجة ألسباب ارتبط معظمها بارتفاع التكلفة الفورٌة، ممابل الحصول على خفض 

ات العمارة الخضراء. تكالٌف مستمبلٌة. مما ٌتطلب البحث عن حل لتلن األزمة التى تإدى إلى محدودٌة انتشار التطبٌم

وهو ما ٌسعى إلٌه البحث من خالل أحد أهم المحاور المغفلة، والتى لد ٌإدى االهتمام بها ودراستها بعناٌة إلى زٌادة 

تطبٌمات العمارة الخضراء، وٌدعم انتشارها، وهو تبنى الدول لسٌاسات تدعم انتشار تطبٌمات العمارة الخضراء، 

، وذلن من -؛ لتطبٌك أسس العمارة الخضراء بمشروعاتهم-تمعى من المالن والمعمارٌٌنكمحفزات لمتخذى المرار المج

خالل سن الموانٌن التى تحفز متخذى المرار المجتمعى على تطبٌك أسس العمارة الخضراء؛ بالتشجٌع على دفع التكالٌف 

 درتهم على تحمل التكالٌف الفورٌة.الفورٌة ،وانتظار الفوائد المستمبلٌة فى ممابل  الحصول على ممٌزات تعزز من ل

 تعديالت قوانين البناء بالدولة المصرية:-1

اهتمت حكومات الدولة المصرٌة على مر العصور بسن وتشرٌع لوانٌن لضبط عملٌة البناء منذ الدولة الفرعونٌة وصواًل 

الموانٌن، وكذلن فى فترة الدولة الحدٌثة م ،حٌث تم توثٌك تلن  2171إلى  2321إلى بداٌة العهد العثمانى خالل الفترة من 

م، وهى تعد أهم الفترات  0221إلى  2112م، إال إن البداٌة الحمٌمٌة لظهور اللوائح كانت فً الفترة من  2123-2117

ا من ". فمد خضعت أعمال البناء ابتداءً 1التى ظهرت بها لوائح تنفٌذٌة لموانٌن البناء المتعدد والمتغٌرة خالل تلن الفترة."

،والذى  2722لسنة  30واستمر العمل به حتى صدور لانون رلم 2117إلى األمر العالى، والذى تم تعدٌله عام  2112

،والذى  2714لسنة   14،الذى استمر العمل به حتى صدور لانون  2740لسنة    23استمر العمل به حتى صدور لانون 

 "2." 0221لسنة  227ٌعتبر المانون السابك لمانون البناء الموحد رلم 

بشكل عام مثلت تعدٌالت الموانٌن خالل تلن الفترة استجابة للتغٌرات المجتمعٌة سواء االجتماعٌة أوالسٌاسٌة أو لمعالجات 

ثغرات ومشكالت تفالمت وأصبح تعدٌل المانون الحل للتصدى لها. ولد جاءت الموانٌن  خاصةً فى فترة االحتالل 

فى مجملها ابتداء من تلن الفترة ممتبسة من الموانٌن الغربٌة ،مما أفمد العمارة والعمران  2714إلى  2110البرٌطانى من 

هوٌتهما الثمافٌة، وتباعدا عن عادات وتمالٌد المحٌط، كما أنها لم تراعى االختالفات المناخٌة بٌن المناطك الحارة والمناطك 
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لداخل إلى االنفتاح نحو الخارج، ولم تراعى الخصوصٌة البصرٌة، المعتدلة. فمد مثلت االرتدادت تمن انفتاح المسكن على ا

أو الظروف المناخٌة؛ فمد نصت لوانٌن البناء على تحدٌد ارتداد بٌن لطع األراضى المعدة للبناء من األمام والخلف، ومن 

اغات خارجٌة ثبت الجانبٌن، أو أحد الجوانب أو التالصك من الجانبٌن فى بعض الحاالت. ونتٌجةً لذلن ، ظهرت فر

بالتجربة الوالعٌة عدم استخدامها وعدم صالحٌة معظمها إللامة أى نشاط خارجى، إما بسبب عدم مالئمة أبعادها التى لد 

م فمط ،وهو ما ٌعنى أنها التعدوا أكثر من ممر، أو كنتٌجة لعدم صالحٌة استخدام الفراغات الخارجٌة، فى 0.3تصل إلى 

ناطك الحارة. وهو ما ٌعنى أن تلن االرتدادات ال تحمك أى منفعة حمٌمٌة للمستخدمٌن؛ مما ٌدفع أغلب أولات السنة فى الم

الكثٌر من المالن إلى البناء بداخلها بطرق عشوائٌة غٌر مرخص بها، وهو ما ٌفمد االرتدادات الهدف الرئٌسى منها، وهو 

 جانب توفٌر الخصوصٌة البصرٌة والسمعٌة بٌن الجٌران. توفٌر حٌز ٌسمح بتحمٌك اإلضاءة والتهوٌة الكافٌة للفراغات، ب

 :2002لسنة  111قانون البناء الموحد رقم -2

، أى بعد ما ٌزٌد عن ثالثون عام، ارتكبت خاللها مالٌٌن المخالفات 2714لسنة  224صدر لانون البناء بدٌاًل للمانون رلم 

التشرٌعٌة من التوصل إلى مواضع الضعف بالمانون السابك، التى البنائٌة، وبرغم تلن الفترة الطوٌلة لم تتمكن الخبرات 

دفعت المستخدمٌن إلى خرق المانون، وتركزت تصورات المشرعٌن حول تؤخر مدة إصدار الترخٌص، والرغبات الفردٌة 

إصدار للمستخدمٌن لخرق المانون، فجاءت مواد المانون مركزة على هذٌن المحورٌن،  محور إلزام الجهات المعنٌة ب

ٌوم، والمحور الثانى: تمٌٌد المستخدمٌن باشتراطات بنائٌة محددة ال تخضع للتصالح.  12الترخٌص بمدة محددة ال تتخطى 

وأى تخطى لها ٌستوجب اإلزالة بهدف توحٌد اشتراطات البناء على مستوى جمهورٌة مصر. إال إن اشتراطات المانون لم 

ن البٌئات المصرٌة، من ثمافة، وعادات، وتمالٌد، وكذلن المستوى اإللتصادى، تراعى العدٌد من االختالف الجوهرٌة بٌ

بجانب الظروف البٌئٌة، من حرارة، ورطوبة، ومستوى سطوع شمسى، وهو ما أدى إلى عدم تكٌف العمارة مع محٌطها 

عوق أى محاولة تدعم تطبٌمات البٌئى، واغترابها عن مجتمعها؛ لعدم التعبٌرعن هوٌته الثمافٌة وعاداته االجتماعٌة؛ مما ٌ

 العمارة الخضراء. 

 سلبيات االشتراطات البنائية العامة  بقانون البناء الموحد :2-1

كنتٌجة لعدم مراعاة الجوانب البٌئٌة، والظروف المناخٌة، وأبعاد اجتماعٌة، وثمافٌة، والتصادٌة، ظهرت العدٌد من 

الجزء الخاص باالشتراطات البنائٌة، والموضح بالباب الثالث الفصل األول  السلبٌات بمانون البناء الموحد، وٌتناول البحث

 ،وهى المواد التى حددت االشتراطات البنائٌة العامة ونصها كالتالى: 221وانتهاًء بالمادة رلم  72بدًءا من المادةرلم 

 (:11نص المادة رقم مادة ) 2-1-1

تسري أحكام هذا الباب على كافة أعمال العمران، بوحدات اإلدارة المحلٌة، والمناطك السٌاحٌة، والصناعٌة، والتجمعات  

 العمرانٌة الجدٌدة، وعلى المبانً، والتجمعات السكنٌة التً ٌصدر بتحدٌدها لرار من الوزٌر المختص .

ئحة إعداد، وإمسان النماذج، واالستمارات، والشهادات، وعلى الجهات المائمة على تنفٌذ أحكام المانون وهذه الال

 "2والسجالت الواردة بالالئحة ."

: سلبيات نص المادة:  أوالا

توحٌد العمران على كافة المناطك واأللالٌم، دون االعتبارات البٌئٌة للمناخ ،والثمافة، والظروف االجتماعٌة، وااللتصادٌة 

البٌئى، وٌعد أحد أبرز أسباب اختراق المانون، ورفض المجتمع لنصوصه، وعدم  ٌإدى إلى اغتراب العمارة عن محٌطها

 تطبٌمه.
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 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

تسرى أحكام هذا الباب على كافة أعمال العمران، بوحدات اإلدارة المحلٌة، والمناطك السٌاحٌة، والصناعٌة، والتجمعات 

عات السكنٌة ذات الطبٌعة الموحدة، والظروف البٌئٌة، واالجتماعٌة، والثمافٌة التى العمرانٌة الجدٌدة، وعلى المبانً، والتجم

 تمع ضمن تصنٌف الدلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر، وٌصدر بتحدٌدها لرار من الوزٌر المختص.

 (:12نص المادة رقم  مادة ) 2-1-2

مطابمًا لالشتراطات التخطٌطٌة، والبنائٌة  ال ٌصرح بإصدار ترخٌص بناء ألي مبنى على أٌة لطعة أرض، إال إذا كان 

 "2لمناطك استعماالت األراضً المختلفة، والصادرة من الجهة اإلدارٌة المختصة. "

: سلبيات نص المادة:   أوالا

لصور شروط التصرٌح بالبناء على االشتراطات التخطٌطٌة، والبنائٌة الستعماالت األراضى فمط، دون الرجوع إلى دلٌل 

لخصائص البٌئٌة، واالجتماعٌة، لكل إللٌم ٌحد من التزامات التصمٌم منذ البداٌة، خاصةً فى مراحل دراسات إرشادى ل

الجدوى، وتوجه المشروع، واختٌار الطابع، والتطبٌمات الحدٌثة التى تهدف إلى ترشٌد الطالة، وتتوافك مع العادات، 

 والتمالٌد، والهوٌة الثمافٌة. 

      مادة:ثانياا: مقترح تعديل ال

ال ٌصرح بإصدار ترخٌص بناء ألي مبنى على أٌة لطعة أرض، إال إذا كان مطابمًا لالشتراطات التخطٌطٌة ،والبنائٌة  

لمناطك استعماالت األراضً المختلفة، والصادرة من الجهة اإلدارٌة المختصة، وٌراعى أسس العمارة الخضراء الواردة 

 بالدلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر.

 (13نص المادة رقم  مادة ) 2-1-3

ٌكون الحد األدنى لصافً االرتفاع الداخلً للطابك الواحد مماًسا من مستوى السطح النهائً لألرضٌة، حتى بطنٌة سمفه 

متر، بالنسبة للمداخل، والطرلات الداخلٌة، 0.12متًرا. وٌجوز أن ٌمل االرتفاع المذكور إلى  0.1الظاهر فً جمٌع األدوار

امات، وغرف الغسٌل، وغرف حراس البناء، ومافً حكمها، واألجزاء المائلة من األسمف العلوٌة، بما ال ٌجاوز والحم

 "2% من مساحة الغرفة . "03

: سلبيات نص المادة:   أوالا

األبعاد تحدٌد أبعاد لمختلف االلالٌم ٌحد من لدرة المصمم على مراعاة االختالفات الجوهرٌة بٌن كٍل منها، ففى حٌن تإدى 

الغرض منها فى بعض االلالٌم، تصبح عاجزة عن تحمٌك نفس المدر من تؤدٌة الغرض فى إللٌم آخر بظروف مناخٌة 

 مختلفة.

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

ٌكون الحد األدنى لصافً االرتفاع الداخلً للطابك الواحد مماًسا من مستوى السطح النهائً لألرضٌة، حتى بطنٌة سمفه 

ر فً جمٌع األدوار لادًرا على تؤدٌة الغرض من النشاط، وفمًا لما هو منصوص علٌه بالدلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر. الظاه

وٌجوز أن ٌمل االرتفاع المذكور بالنسبة للمداخل، والطرلات الداخلٌة، والحمامات، وغرف الغسٌل، وغرف حراس البناء، 

علوٌة، بما ال ٌجاوز النسبة المئوٌة من مساحة الغرفة المنصوص علٌها، ومافً حكمها، واألجزاء المائلة من األسمف ال

 بالدلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر.
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  (14نص المادة رقم  مادة ) 2-1-4

 "2ٌجب أال ٌمل المسطح الداخلً ألي غرفة من غرف المبنى، أو مرافمه ،أو أي بعد فٌها عما ٌلً : " 

 الحد األدنى للبعد ) بالمتر ( الداخلي ) بالمتر المربع (الحد األدنى للمسطح  االستخدام

 0.3 1.3 غرف سكنٌة

 2.12 2.12 دورة مٌاه

 2.32 1.22 مطابخ

 2.02 2.32 حمامات

 0.22 3.22 غرفة الحارس

 

: سلبيات نص المادة:      أوالا

الجوهرٌة بٌن كل ٍمنها. ففى حٌن تإدى األبعاد تحدٌد أبعاد لمختلف األلالٌم ٌحد من لدرة المصمم على مراعاة االختالفات 

الغرض منها فى بعض االلالٌم، تصبح عاجزة عن تحمٌك نفس المدر من تؤدٌة الغرض فى إللٌم آخر بظروف مناخٌة 

مختلفة. كما أن المادة التؤخذ البعد االلتصادى بٌن مستوٌات اإلسكان المختلفة كعامل فاعل فى أبعاد الفراغات. ففى حٌن 

 مبل األبعاد فى مستوى التصادى معٌن الٌمكن لبولها فى مستوى التصادى اخر.ت

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

ٌجب أال ٌمل المسطح الداخلً ألي غرفة من غرف المبنى، أو مرافمه، أو أي بعد فٌها عن األبعاد المنصوص علٌها 

 بالدلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر.

 (:15)نص المادة رقم  مادة  2-1-5

 "2ٌجب تهٌئة دورة مٌاه الستعمال المترددٌن على المحاالت التجارٌة . "

: سلبيات نص المادة:  أوالا

عدم النص على تحدٌد خصائص واشتراطات تحترم العادات والتمالٌد ٌعد لصور فى توجٌه المصمم نحو مراعاة تلن 

 االحتٌاجات األساسٌة للمجتمع.

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

ٌجب تهٌئة دورة مٌاه الستعمال المترددٌن على المحاالت التجارٌة تراعى الشروط االجتماعٌة لكل إللٌم وفمًا للدلٌل 

 اإلرشادى أللالٌم مصر.

 :(16نص المادة رقم  مادة ) 2-1-6

ضاءة الطبٌعٌة ٌجب أن ٌكون لكل غرفة أو مرفك من مرافك البناء للوحدات السكنٌة فتحة، أو عدة فتحات للتهوٌة، واإل  

تطل على طرٌك، أو فناء مستوف لالشتراطات المبٌنة فً هذه الالئحة ، وٌجب أال ٌمل المسطح اإلجمالً للفتحة عما ٌلً 

" :2" 

 %( من مسطح أرضٌة الغرف السكنٌة .1) -

 ه ( .وما إلٌ –بئر السلم بالدور  –دورة مٌاه  –مطبخ  –%( من مسطح أي مرفك من مرافك البناء ) حمام 22) -

وفً حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة الالزمة على أساس مجموع مساحات الفتحات، وبشرط أال ٌمل مسطح 

 الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع بغرف السكن ،والمكاتب ،وآبار السلم ، وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافك البناء.

 استمبال ( معاملة الغرف السكنٌة . –طعام  غرفة –وتعامل األماكن المخصصة للمعٌشة ) صالون 
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وال تسري هذه األحكام على صاالت التوزٌع، والطرلات، والمداخل، والصنادر، وآبار المصاعد، وغرف تشغٌل 

 الماكٌنات واألجهزة، والطلمبات، والخزانات، والغالٌات، والمحوالت، ولوحات التوزٌع، ومافً حكمها .

واالضاءة بالنسب المبٌنة فً هذه المادة بالسمف، بشرط أن تكون هذه المنتجات متصلة وٌجوز عمل فتحات للتهوٌة، 

 بالهواء الخارجً مباشرةً، ومزودة بوسائل فتح وإغالق مناسبة .

وفٌماعدا مطابخ الوحدات السكنٌة ٌجوز إنارة وتهوٌة المكاتب، ومرافك البناء بطرٌمة صناعٌة ، على أنه ٌجوز فً حالة 

لمستشفٌات والمبانً العامة والمبانً اإلدارٌة التً ال تتوافر بها تهوٌة صناعٌة أن ٌكون الفناء المخصص لتهوٌة الفنادق وا

 . ٌمل أي من أبعاده عن متر واحدمتر مربع ،وال2.3وإنارة الحمامات ودورات المٌاه الملحمة بالغرف بمسطح ال  ٌمل عن 

 ن النسب المحددة بهذه الالئحة .وتستثنى الفتحات بواجهات المبانً اإلدارٌة م

ٌجوز أن تكون المطابخ فً الوحدات السكنٌة جزء من فراغ صالة المعٌشة ،بشرط توفٌر التهوٌة المطلوبة لصالة المعٌشة 

 وفك أحكام هذه الالئحة من الجزء الممابل للمطبخ، مع توفٌر التهوٌة المٌكانٌكٌة المناسبة للمطبخ، إذا لزم األمر.

 مراعاة توافر الشروط اآلتٌة فً الفتحات :ٌجب 

 فً حالة وجود باب ٌفتح مباشرة على درج سلم ، فإنه ٌجب أن تفصل بٌنهما مسافة ال تمل عن متر واحد . .2

من المتر إال فً حالة وجود بلكونات أو شرفات أمام هذه الشبابٌن من 2.7أال ٌمل ارتفاع جلسات الشبابٌن عن  .0

 من المتر . 2.7السموط ) دربزاٌن ( بارتفاع الٌمل عن  الخارج، أو وجود مانعات

ٌجب أن تكون الفتحة المتصلة بالهواء الخارجً بكامل مساحتها ، وال تعتبر أي فتحة ممترنة بجهاز آلً لجهاز  .1

 "2التكٌٌف فتحة تهوٌة . "

: سلبيات نص المادة:  أوالا

٪ من مسطح أى مرفك 22من مسطح أى غرفة سكنٌة، أو  ٪1تنص المادة على أن الحد االدنى لنسبة الفتحات هو نسبة 

من مرافك البناء مثل المطبخ، أو الحمام، أو بئر السلم . ولم ٌراع ذلن النص االختالف بٌن البٌئات، فبٌنما تإدى نسبة 

 فتحات ألل من ذلن الغرض من الفتحات فى البٌئات عالٌة السطوع الشمسى، تتطلب البٌئات منخفضة السطوع نسبة

ضعف تلن النسبة، كما لم تراعى نسبة الفتحات البٌئات الرطبة والبٌئات الجافة؛ حٌث تصبح  تلن النسبة غٌر كافٌة فى 

البٌئات الرطبة، وال تسمح بحركة الهواء الضرورٌة للحد من تؤثٌر الرطوبة المرتفعة، بٌنما تصبح تلن النسبة غٌر مالئمة 

جهاد حرارى لمستعملً الفراغ فى أولات الظهٌرة فى فصل الصٌف، حٌث الحاجة للبٌئات الجافة؛ مما ٌتسبب فى حدوث إ

إلى خفض حركة الهواء للحد األدنى. وهو ما ٌجعل من اشتراطات الفتحات فى لوانٌن البناء غٌر مالئمة لتحمٌك أداء بٌئى 

 ٌرشد من استهالن الطالة

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

فك من مرافك البناء للوحدات السكنٌة فتحة أو عدة فتحات للتهوٌة واإلضاءة الطبٌعٌة تطل ٌجب أن ٌكون لكل غرفة أو مر

 على طرٌك أو فناء مستوف لالشتراطات المبٌنة فً الدلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر.

 (:17نص المادة رقم  مادة ) 2-1-7 

 "2ٌكون الحد األدنى لعروض األبواب على النحو التالً : " 

 سم .12السكنٌة والمكاتب : الغرف  .2

 سم .12المطابخ والحمامات ودورات المٌاه  .0

 سم .222المحالت التجارٌة  .1

 سم . 012الجراجات  .2
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: سلبيات نص المادة:  أوالا

عدم االشتراط على مراعاة عنصر السالمة للمبانى عالٌة اإلشغال ٌعد لصور فى نص المادة ؛حٌث ٌجب أن توجه المادة 

تناسب عدد األبواب مع عدد المستخدمٌن ،وطبٌعة النشاط، وما ٌترتب على طرٌمة فتح تلن األبواب، المصمم نحو مراعاة 

 وأماكن توزٌعها، وسهولة الوصول إلٌها.

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

ٌكون الحد األدنى لعروض األبواب على النحو التالً،  مع ضرورة مراعاة عدد األبواب وأماكن توزٌعها وفمًا للكود 

 المصرى للسالمة والصحة المهنٌة: 

 سم .12الغرف السكنٌة والمكاتب :  -2

 سم .12المطابخ والحمامات ودورات المٌاه  -0

 سم .222المحالت التجارٌة  -1

 سم . 012الجراجات  -2

 

 (: 12نص المادة رقم  مادة ) 2-1-2

ٌراعى عند إلامة المبانً أو تعلٌتها أو إجراء تعدٌالت بها أن تتوافر باألفنٌة المخصصة إلنارة وتهوٌة غرف ومرافك 

 "2البناء االشتراطات الموضحة بالجدول اآلتً : "

 الحد األدنى لمسطح الفناء الفناءالحد األدنى ألبعاد  نوع الفناء الجزء من المبني المطلوب إنارته وتهويته

 الغرف السكنٌة والمكاتب

 خارجً .2

 

 داخلً .0

متر  أٌهما  1ع أو 2.03

 أكبر.

متر  أٌهما  1ع أو 2.03

 أكبر.

مترمربع أو مربع ربع  7

 االرتفاع أٌهما أكبر

 –سلم  –دورة مٌاه  –مطبخ  –حمام 

 األماكن المخصصة للتخزٌن

 خارجً .2

 داخلً .0

 م0.3

 م0.3

مربع إذا كانت ع متر 1.3

 م . 22ألل من أو تساوي 

متر مربع إذا كانت ع 22

 م .02ألل من أو تساوي 

متر مربع إذا كانت 20.3

 .م12أوتساوي ع ألل من 

متر 0.3وٌزداد المسطح 

م زٌادة فً  22مربع لكل 

 االرتفاع

 

 مطلوب إضاءتهاوتهوٌتها من هذا الفناء .)ع( تساوي ارتفاع أعلى واجهة للبناء تطل على الفناء مماًسا من جلسة أول فتحة 

 وفً حالة عمل برواز أو كرانٌش، فٌجب أال ٌملل ذلن من الحد األدنى لمسطح الفناء ،وبالنسب الموضحة بالجدول عالٌه .

 "2وٌجب أن ٌزود كل منور أو فناء مكشوف بالتجهٌزات الالزمة لتصرٌف مٌاه األمطار . "
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: سلبيات نص المادة:  أوالا

تحدٌد أبعاد لمختلف األلالٌم ٌحد من لدرة المصمم على مراعاة االختالفات الجوهرٌة بٌن كٍل منها، ففى حٌن تإدى األبعاد 

الغرض منها فى بعض األلالٌم ،تصبح عاجزة عن تحمٌك نفس المدر من تؤدٌة الغرض فى إللٌم آخر بظروف مناخٌة 

 مختلفة.

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

د إلامة المبانً أو تعلٌتها أو إجراء تعدٌالت بها أن تتوافر باألفنٌة المخصصة إلنارة وتهوٌة غرف ومرافك ٌراعى عن

 البناء االشتراطات الموضحة بالدلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر.

 ( :11نص المادة رقم  مادة ) 2-1-1

الفناء مباشرة ٌجوز عمل ارتدادات ) منور  فً حالة وجود غرف أو مرافك ال ٌتٌسر فتح نافذة لها مطلة على الطرٌك أو

الجٌب ( بواجهات المبانً المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو األفنٌة بمصد اإلنارة والتهوٌة ، وٌشترط فً هذه الحالة 

جوز أال ٌتجاوز عمك االرتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة فً الجانب المواجه للطرٌك أو الفناء المباشر ، وٌ

 "2عمل شرفات باالرتداد فً حدود نصف عرضه فمط . "

: سلبيات نص المادة:  أوالا

تحدٌد أبعاد لمختلف األلالٌم ٌحد من لدرة المصمم على مراعاة االختالفات الجوهرٌة بٌن كٍل منها، ففى حٌن تإدى األبعاد 

الغرض فى إللٌم اخر بظروف مناخٌة الغرض منها فى بعض األلالٌم، تصبح عاجزة عن تحمٌك نفس المدر من تؤدٌة 

 مختلفة.

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

فً حالة وجود غرف أو مرافك ال ٌتٌسر فتح نافذة لها مطلة على الطرٌك أو الفناء مباشرة ٌجوز عمل ارتدادات ) منور 

والتهوٌة ، وٌشترط فً هذه الحالة  الجٌب ( بواجهات المبانً المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو األفنٌة بمصد اإلنارة

 تحمٌك األبعاد المنصوص علٌها بالدلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر.

 (:100نص المادة رقم  مادة ) 2-1-10

متًرا .وتستثنى من هذه االشتراطات ساللم أبراج دور 0.2ٌجب أن ٌكون الحد األدنى لصافً االرتفاع فوق أي درجة 

الدائري والمروحة فٌجب أن تتوافر فٌها االشتراطات الموضحة بالجدول على أن تماس عرض  العبادة، أما بالنسبة للساللم

 "2سم من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلً . "23النائمة على بعد 

 الطول الظاهر للدرجة
 سم إذا كان عدد الوحدات بالدور ال ٌزٌد على أربع وحدات222

 على أربع وحداتسم إذا كان عدد الوحدات بالدور ٌزٌد 212

 المطاع العرضً للدرجة
 سم 01النائمة التمل عن

 سم 21المائمة ال تزٌد عن

 درجة تلٌها صدفة ال ٌمل عرضها عن أربع نوائم22 الحد األلصى لعدد الدرجات المتوالٌة

 سم 72 ألل ارتفاع للكوبستة
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: سلبيات نص المادة:  أوالا

على الرغم من أن نص المادة ٌرجع إلى دراسات أو أكواد، إال إن تحدٌد أبعاد ثابتة ٌعٌك تطبٌك أى دراسة حدٌثة تثبت 

ضرورة تعدٌل األبعاد. لذا، ٌفضل أن ٌشار إلى إمكانٌة استخدام أبعاد أخرى حال الرارها بالكود ،وعدم الحاجة إلى 

 االنتظار إلى تعدٌل آخر للمانون. 

 قترح تعديل المادة:ثانياا: م

متًرا .وتستثنى من هذه االشتراطات ساللم أبراج دور 0.2ٌجب أن ٌكون الحد األدنى لصافً االرتفاع فوق أي درجة 

العبادة، أما بالنسبة للساللم الدائري والمروحة فٌجب أن تتوافر فٌها االشتراطات الموضحة بالجدول على أن تماس عرض 

رف الدرجة عند المنحنى الداخلً . أو وفمًا لما ٌصدر من أكواد تنص على أبعاد بخالف سم من ط23النائمة على بعد 

 ذلن.

 (: 101نص المادة رقم  مادة ) 2-1-11

ال ٌجوز إلامة ساللم أو مصاعد أو أٌة منشآت أخرى ٌكون من شؤنها تملٌل أبعاد أو مسطحات األفنٌة عن الحدود الدنٌا 

 "2ئحة . "المنصوص علٌها بؤحكام هذه الال

: سلبيات نص المادة:  أوالا

تحدٌد أبعاد لمختلف االلالٌم ٌحد من لدرة المصمم على مراعاة االختالفات الجوهرٌة بٌن كٍل منها، ففى حٌن تإدى األبعاد 

الغرض منها فى بعض األلالٌم ،تصبح عاجزة عن تحمٌك نفس المدر من تؤدٌة الغرض فى إللٌم آخر بظروف مناخٌة 

 مختلفة.

 انياا: مقترح تعديل المادة:ث

ال ٌجوز إلامة ساللم أو مصاعد أو أٌة منشآت أخرى ٌكون من شؤنها تملٌل أبعاد أو مسطحات األفنٌة عن الحدود الدنٌا 

 المنصوص علٌها بالدلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر.

 (:102نص المادة رقم  مادة ) 2-1-12

أفنٌة مشتركة تتوافر فٌها الشروط المنصوص علٌها فً هذه الالئحة ،  ألصحاب العمارات المتالصمة االتفاق على إنشاء

وال ٌجوز فصل هذه األفنٌة المشتركة إال بحاجز ال ٌحجب الضوء وال ٌمنع الهواء وال ٌزٌد ارتفاعه على ثالثة أمتر داخاًل 

وٌجب على المالن شهر العمد المثبت متًرا ، 2.1فٌها ارتفاع الحائط الممام علٌه الحاجز ،وعلى أال ٌجاوز ارتفاع الحائط 

 لهذا االتفاق لمنفعة المبانً لبل منح الترخٌص ألي منهم مع مراعاة المواعد الخاصة بالمحافظات الحدودٌة .

وفً حالة إنشاء أفنٌة مشتركة بٌن أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالن واحد أو فً حالة تخصٌص جزء من لطعة أرض 

لمالن كفناء لمنفعة البناء ٌجب شهر العمد المثبت لهذا االتفاق لمنفعة المبانً المطلة علٌها لبل منح مجاورة ومملوكة لنفس ا

 "2الترخٌص بالبناء . "

: سلبيات نص المادة:  أوالا

تحدٌد أبعاد لمختلف األلالٌم ٌحد من لدرة المصمم على مراعاة االختالفات الجوهرٌة بٌن كٍل منها ،ففى حٌن تإدى األبعاد 

الغرض منها فى بعض األلالٌم ،تصبح عاجزة عن تحمٌك نفس المدر من تؤدٌة الغرض فى إللٌم آخر بظروف مناخٌة 

 مختلفة.

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

ألصحاب العمارات المتالصمة االتفاق على إنشاء أفنٌة مشتركة تتوافر فٌها الشروط المنصوص علٌها بالدلٌل اإلرشادى 

 أللالٌم مصر.
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 (:103نص المادة رقم  مادة ) 2-1-13

 ٌجب عمل بروز فً واجهات المبانً الممامة على حد أي طرٌك عام أو خاص طبمًا للشروط اآلتٌة :

عمل كورنٌش أو بروز نافذة فً الدور األرضً بشرط أن ٌمام على ارتفاع الٌمل عن مترٌن ونصف متر من منسوب  .2

سم فً الشوارع التً ٌتراوح  عرضها بٌن ثمانٌة وعشرة  22اجهة على سطح الرصٌف والٌزٌد بروزه على صامت الو

 سم فً الشوارع التً ٌزٌد عرضها على ذلن .02أمتار ، على بعد 

ٌجب فً المبانً الممامة على حد الطرٌك أال ٌمل االرتفاع بٌن أسفل جزء من البلكونات أو األبراج وأعلى سطح  .0

 ً حالة عدم وجود رصٌف عن أربعة أمتار .طرفٌه الرصٌف أو منسوب محور الشارع ف

من المتر بالنسبة لألدوار الخمسة األولى  2.7أال ٌمل ارتفاع درابزٌن الشرفات والبلكونات والساللم المكشوفة عن  .1

سنتٌمترات لكل طابك من الطوابك التالٌة وبحد ألصى 3أعلى منسوب سطح الرصٌف وٌزداد هذا االرتفاع بممدار 

 سم فؤكثر .22ب أن ٌكون الدرابزٌن مصمًما بحٌث ٌمنع سموط األشٌاء ذات األلطار من متًرا ، وٌج2.0

%من عرض الطرٌك على أال ٌتجاوز البروز 3% واألبراج22ال ٌجوز أن ٌتعدى ألصى بروز للبلكونات المكشوفة  .2

بروز للبلكونات المكشوفة أو متًرا من حدود المبانً المجاورة بدون أي 2.3متًرا ، كما ٌجب أن ٌترن 2.03فً الحالتٌن 

درجة فٌلزم أن ٌترن متر ونصف  212األبراج فٌها . وإذا كانت الزاوٌة الخارجٌة بٌن واجهتً مبنٌن متجاورٌن تمل عن 

من منتصف الزاوٌة من الواجهتٌن دون عمل بروز فٌها ، وبشرط أال ٌتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة وتستثنى 

 أو األدوار غٌر السكنٌة .من هذا الشرط المبانً 

سم زٌادة على البروز المسموح به بالنسبة إلى عرض الطرٌك 03ٌجوز البروز بكرانٌش أو عناصر زخرفٌة بممدار  .3

طبمًا لنص البند السابك أو من صامت الواجهة فً األجزاء غٌر المسموح فٌها بعمل بلكونات أو أبراج فً الواجهات 

 المطلة على أفنٌة خارجٌة .

ٌصرح ببروز أي بلكون أو فرنده على طرٌك أو شارع عرضه ألل من ستة أمتار أو داخل الحدود الدنٌا للمناور  ال .4

 "2واألفنٌة واالرتدادات . "

: سلبيات نص المادة:  أوالا

األبعاد تحدٌد أبعاد لمختلف األلالٌم ٌحد من لدرة المصمم على مراعاة االختالفات الجوهرٌة بٌن كٍل منها ،ففى حٌن تإدى 

الغرض منها فى بعض األلالٌم، تصبح عاجزة عن تحمٌك نفس المدر من تؤدٌة الغرض فى إللٌم آخر بظروف مناخٌة 

 مختلفة.

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

ٌجب عمل بروز فً واجهات المبانً الممامة على حد أي طرٌك عام أو خاص طبمًا للشروط المنصوص علٌها بالدلٌل 

 أللالٌم مصر.اإلرشادى 

 (:104نص المادة رقم  مادة ) 2-1-14

ال ٌدخل فً حساب ارتفاع المبنى ارتفاع مرافك الخدمات العامة ) مثل غرف المصاعد وآبار الساللم وخزانات المٌاه 

ومعدات التكٌٌف المركزي( . وٌكون ارتفاعها بحد ألصى خمسة أمتار ، وال ٌسمح باستخدامها ألي أغراض مخالفة 

 ات المبنى .لخدم

% من مسطح الدور األرضً، وأال تشكل فً مجموعها 03وٌجب أال ٌزٌد مسطح مرافك الخدمات بدور السطح على 

 "2وحدة سكنٌة، كما ٌصرح بوصول المصاعد لخدمة دور السطح . "
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: سلبيات نص المادة:  أوالا

للمعالجات البٌئٌة من حساب ارتفاع المبنى بما ٌتوافك مع عدم االشارة إلى استثناء ماللف الهواء او العناصر المستخدمة 

 اشتراطات السالمة المهنٌة ٌعد لصور ٌجب تالفٌه فى هذه المادة.

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

ال ٌدخل فً حساب ارتفاع المبنى ارتفاع مرافك الخدمات العامة ) مثل غرف المصاعد وآبار الساللم وخزانات المٌاه 

تكٌٌف المركزي وماللف الهواء وعناصر تستخدم للمعالجات البٌئٌة( . وٌكون ارتفاعها بحد ألصى خمسة ومعدات ال

 أمتار، أو بما تنص علٌه اشتراطات الصحة والسالمة المهنٌة، وال ٌسمح باستخدامها ألي أغراض مخالفة لخدمات المبنى.

سطح الدور األرضً ، وأال تشكل فً مجموعها % من م03وٌجب أال ٌزٌد مسطح مرافك الخدمات بدور السطح على 

 وحدة سكنٌة ، كما ٌصرح بوصول المصاعد لخدمة دور السطح . 

 (223مادة ) نص المادة رقم  2-1-15

 "2على المهندس أو المكتب الهندسً المصمم مراعاة متطلبات الشركات المختصة بتوصٌل المرافك والخدمات للعمار. "

: سلبيات نص المادة:  أوالا

عدم تحفٌز المصمم على توفٌر المتطلبات باستخدام تمنٌات حدٌثة وتطبٌمات داعمة للحفاظ على الموارد مثل المٌاه 

 والكهرباء.

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

على المهندس أو المكتب الهندسً المصمم مراعاة متطلبات الشركات المختصة بتوصٌل المرافك والخدمات للعمار. 

 ق تسهم فى الحد من الفمد والتسرب ،وتتٌح إعادة االستخدام.وتصمٌمها بطر

 (:106نص المادة رقم  مادة ) 2-1-16

ٌجب االلتزام بتطبٌك أحكام الكود المصري ألسس التصمٌم واشتراطات التنفٌذ لحماٌة المنشآت من أخطار الحرٌك  -

 فً إنشاء المبانً التً سٌتم الترخٌص بها فٌماعدا ماٌلً :

 السكنٌة ) الشمك السكنٌة والفٌالت ( والتً ٌنطبك علٌها ما ٌؤتً :المبانً  .2

 متر من منسوب الشارع . 24أ . ارتفاع منسوب أرضٌة أعلى طابك الٌزٌد على 

 متر مربع . 222ب . مساحة أي طابك بما فً ذلن البدروم ال تزٌد على 

 ة أمتار من  منسوب الشارع .ج . انخفاض منسوب أرضٌة  البدروم  ) إن وجد ( ال ٌزٌد على ثالث

مبانً اإلشغاالت اإلدارٌة والمهنٌة ومبانً اإلشغاالت التجارٌة ومجموعة اإلشغاالت الصناعٌة والتخزٌن منخفضة  .0

 الخطورة إذا كان :

 متر من منسوب الشارع . 2أ .  ارتفاع منسوب أرضٌة أعلى طابك بالمبنً الٌزٌد على

 متر مربع .022بدروم ال تزٌد على ب .  مساحة أي طابك بما فً ذلن ال

 "2ج . انخفاض منسوب أرضٌة  البدروم  ) إن وجد ( ال ٌزٌد على ثالثة أمتار من  منسوب الشارع . "

: سلبيات نص المادة:  أوالا

ٌعٌك تطبٌك أى دراسة حدٌثة تثبت ’ على الرغم من أن نص المادة ٌرجع إلى دراسات أو أكواد ،إال إن تحدٌد أبعاد ثابت

ضرورة تعدٌل االبعاد. لذا، ٌفضل أن ٌشار إلى إمكانٌة استخدام أبعاد أخرى حال إلرارها بالكود، وعدم الحاجة إلى 

 االنتظار إلى تعدٌل آخر المانون. 
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 ثانياا: مقترح تعديل المادة:  

من أخطار الحرٌك فً ٌجب االلتزام بتطبٌك أحكام الكود المصري ألسس التصمٌم واشتراطات التنفٌذ لحماٌة المنشآت 

 إنشاء المبانً التً سٌتم الترخٌص بها فٌماعدا ماٌلً :

 أو وفمًا لما تنص علٌه الدراسات الحدٌثة واألكواد الالحمة.

 (:107نص المادة رقم  مادة ) 2-1-17

الحرٌك فً ٌجب االلتزام بتطبٌك أحكام الكود المصري ألسس التصمٌم واشتراطات التنفٌذ لحماٌة المنشآت من أخطار 

 الحاالت اآلتٌة :

التوسعات أو التعلٌات حتى لو كانت ضمن الحاالت المنصوص علٌها فً المادة السابمة إال بعد التؤكد من أن المبنى  .2

 بعد التعدٌل محممًا ألحكام الكود .

 "2عند تعدٌل نوعٌة اإلشغال للمبنى أو لجزء منه بحٌث ٌكون ذلن التعدٌل محممًا لمتطلبات الكود . " .0

: سلبيات نص المادة:   أوالا

 ضرورة أن ٌسمح المانون بإضافة تعدٌل وفمًا للدراسات الحدٌثة.       

 ثانياا: مقترح تعديل المادة: 

ٌجب االلتزام بتطبٌك أحكام الكود المصري ألسس التصمٌم واشتراطات التنفٌذ لحماٌة المنشآت من أخطار الحرٌك فً 

 ٌها بالمادة االصلٌة(، أو أى حاالت ٌتم إضافتها بناء على دراسات حدٌثة.الحاالت اآلتٌة : )المنصوص عل

 (:102نص المادة رقم  مادة ) 2-1-12

ٌلتزم  طالب الترخٌص بتوفٌر أماكن مخصصة إلٌواء السٌارات ٌتناسب عددها والمساحة الالزمة لها وتصمٌمها مع 

طمة وأحكام كود الجراجات فً الكود المصري الشتراطات الغرض من المبنى وذلن وفمًا لالشتراطات التخطٌطٌة للمن

األمان للمنشآت المتعددة األغراض وكذلن أحكام ) الملحك أ( من ذات الكود ، وٌستثنى من ذلن المبنى الذي ال ٌتجاوز 

 "2متر مربع . "032إجمالً مسطحاته المبنٌة 

: سلبيات نص المادة:  أوالا

 دٌل وفمًا للدراسات الحدٌثة.ضرورة أن ٌسمح المانون بإضافة تع 

 ثانياا: مقترح تعديل المادة:

ٌلتزم  طالب الترخٌص بتوفٌر أماكن مخصصة إلٌواء السٌارات ٌتناسب عددها والمساحة الالزمة لها وتصمٌمها مع 

راطات الغرض من المبنى . وذلن وفمًا لالشتراطات التخطٌطٌة للمنطمة، وأحكام كود الجراجات فً الكود المصري الشت

األمان للمنشآت المتعددة األغراض ،وكذلن أحكام ) الملحك أ( من ذات الكود ، وٌستثنى من ذلن المبنى الذي ال ٌتجاوز 

 متر مربع، أو أى حاالت ٌتم إضافتها بناء على دراسات حدٌثة.032إجمالً مسطحاته المبنٌة 

 البناء الموحد :أهمية إعادة صياغة االشتراطات البنائية العامة  بقانون   2-2

تمثل إعادة صياغة اشتراطات البنائية العامة أهمية قصوى لتوجيه المصمم والمالك نحو اختيار تطبيقات تدعم العمارة 

 الخضراء ،ويمكن تلخيص هذه األهمية فى النقاط التالية:

 تنظٌم البناء داخل المجتمعات، وهو دورأساسى لتوحٌد النمط العمرانى للمدن 

  هوٌة  المجتمع الثمافٌة، و الطابع المعمارى الممٌز.الحفاظ على 

  .تفادى االخطاء المإدٌة إلى اغتراب العمارة عن مجتمعاتها، وعدم مراعاتها لمحٌطها البٌئى 

  .تحفٌز أصحاب المشروعات والمعمارٌٌن إلضافة أبعاد بٌئٌة واجتماعٌة إلى مشروعاتهم 
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 جدٌدة التى تمثل نواة عمارة المستمبل؛ لكى تتمكن من مواجهة التحدٌات نشر تطبٌمات العمارة الخضراء داخل المدن ال

 التى باتت تمرع اآلفاق.

  إضافة أبعاد من  الجوانب البٌئٌة للعمارة، أو حموق االرتفاق والهوٌة الثمافٌة لدمج  المجتمع مع عاداته وتمالٌده وإرثه

 الحضارى، وهى معاٌٌر هامة لدعم مبادئ العمارة الخضراء.

 .التوجه نحو العمارة الخضراء التى باتت مطلب ضرورى لمواجهة تحدٌات المستمبل 

 

 مساهمة تعديالت قانون البناء الموحد فى دعم تطبيقات العمارة الخضراء: – 3

ٌمكن أن ٌسهم تعدٌل لانون البناء الموحد فى دعم تطبٌمات العمارة الخصراء من خالل مراعاة األبعاد البٌئٌة والظروف 

المناخٌة فى االشتراطات البنائٌة واحترام االختالفات المناخٌة لكل إللٌم ،باإلضافة الى إمكانٌة إضافة نصوص مستحدثة 

تمنح المشروعات التى تتبنى استراتٌجٌات وتطبٌمات صدٌمة للبٌئة مٌزات خاصة تشجع المالن على تحمل التكالٌف 

ثل استخدام الخالٌا االشمسٌة لتولٌد الطالة أو تسخٌن المٌاه او استخدام الفورٌة المرتفعة لتطبٌمات العمارة الخضراء ،م

مواد بناء حدٌثة صدٌمة للبٌئة تسهم فى ترشٌد استهالن الطالة، أو حتى استخدام العزل التملٌدى للحوائط الخارجٌة ؛للحد 

لتدفئة شتاًء ،أو االلتزام بالطابع المعمارى، من هدر الطالة الالزمة لتحسٌن األداء البٌئى للمبنى سواء بالتبرٌد صٌفًا، أو ا

ودعم الهوٌة الثمافٌة والعادادت والتمالٌد االجتماعٌة. ولد تتضمن تلن المحفزات للمشروعات التى تتضمن تطبٌمات للعمارة 

 عدة جوانب منها: الخضراء

 اإلعفاء من رسوم إصدار التراخٌص.  -2

 تخفٌض أسعار أراضى البناء.  -0

 ثمن أراضى البناء بدون فوائد.زٌادة مدة سداد  -1

 تخصٌص األراضى باألمر المباشر.  -2

 اإلعفاء من الضرائب العمارٌة. -3

 اإلعفاء من رسوم التعالد على المرافك. -4

 اإلعفاء من العوائد العمارٌة. -1

 تخصٌص لطع أراضى ممٌزة  بدون رسوم  تمٌز. -1

 منح نسب بنائٌة أعلى بما ال ٌضر بالمخططات العامة. -7

 ت إصدار الترخٌص.تسرٌع إجراءا -22

 تجارب فى تعديل القوانين لدعم تطبيقات العمارة الخضراء :  -4

أسرعت بعض الدول نحو تعدٌل لوانٌن البناء لمناعتها بؤن لوانٌن البناء هى المصدر الرئٌسى لتوجه المجتمع نحو سٌاسات 

ضراء مطلب رئٌسى لدول العالم، ومن ضمن معٌنة ،ومع األزمات العالمٌة للطالة والمناخ أصبح التوجه نحو العمارة الخ

 تلن التجارب:

 تجربة أوستن في والية تكساس االمريكية 4-1

، وذلن من خالل تكوٌن لجنه فنٌة من علماء 0222توجهت بلدٌة مدٌنة أوستن إلى تبنً مباديء البناء االخضر منذ عام 

فً البناء االخضر ومهندسٌن ومماولٌن، ووجدوا أن لوانٌن البناء الحالٌة أكبر عائك لتطبٌك مباديء العمارة الخضراء، 

ات التى تتبنى أسس العمارة الخضراء، وشملت هذه التسهٌالت مابٌن وبناء علٌه، تم وضع تسهٌالت وحوافز للمشروع
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تسهٌالت فنٌة وإجرائٌة باإلضافة إلى تسهٌالت مالٌة وإعفاءات ضرٌبٌة. مما شجع المستثمرٌن على تحمل نفمات 

                                                              التطبٌمات الخضراء.                                                                             

وخالل سنوات للٌلة نجحت بلدٌة أوستن فً ذالن، وأصبحت مركز إعالمً إللامة مإتمرات وورش عمل حول البناء 

األخضر، واستطاعت خفض التكالٌف إلى مستوى البناء التملٌدي الغٌر مستدام بعد أن كانت تتراوح ما بٌن 

من مالن  % زٌادة عن البناء العادي؛ وذلن بسبب تعاون كافة المشاركٌن فً عملٌة التصمٌم والبناء22%إلى12

ومهندسٌن وعلماء ومماولٌن وموردٌن مواد بناء وتحملهم المسإولٌة إلنجاز مبانً مستدامة لصالح االنسان وحماٌته من 

    "                                        20التلوث. "

 تجربة مرسيليا في فرنسا   4-2

المهندس المعماري لوكوربوزٌٌه عندما كلفته الحكومة الفرنسٌة بمنتصف المرن الماضً من أجل تصمٌم مجمع سكنً  -

شمة ، اشترط علٌهم إعفاإه من تطبٌك لوانٌن البناء فً بلدٌة مرسٌلٌا ووافمت له الحكومة  142فً مرسٌلٌا لٌتسع لحوالً 

وبهذا استطاع أن ٌبدع فً عمله وأنجز أفضل وأجمل مبنً سكنً حتى اآلن ؛ألنه ٌوفر الراحة للسكان من على ذلن، 

 "           20جهة، ومرافك وخدمات وكؤنها مدٌنة صغٌرة متكاملة من جهة أخرى."

 

 مقترح محتوى الدليل اإلرشادى: -5

دلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر، وٌعد تكرار هذا النص بغالبٌة نصت معظم ممترحات تعدٌل المواد بمانون البناء على اتباع ال

المواد الممترح تعدٌلها هو إشارة واضحة نحو تاكٌد ضرورة احترام االختالفات الجوهرٌة بٌن ألالٌم مصر سواء 

زة له ،ومن خالل االختالفات البٌئٌة، أوالمناخٌة ،أواالجتماعٌة، أوااللتصادٌة ،أوالثمافٌة حٌث إن لكل إللٌم خصائصه الممٌ

( ،على أن 2دراسة ألالٌم جمهورٌة مصر ٌمكن تمسٌم األلالٌم إلى ستة ألالٌم رئٌسٌة وفمًا للممترح الموضوح بالشكل رلم )

ٌشمل كٍل منها ثالث ألالٌم فرعٌة تشمل الشمال والجنوب والوسط. كما ٌتم التمسٌم وفما للمستوى االلتصادى لثالث 

 المدن".–فاخر وٌتم الفصل بٌن كال من الحضر والرٌف"المرى  -  متوسط -مستوٌات التصادى 

 

 

 

 

 تقسيم اقاليم مصر بالدليل اإلرشادى لقانون البناءمقترح  (1شكل رقم )

 المصدر )الباحث (

 

من خالل تطبٌك هذا الدلٌل سٌصبح لكل إللٌم هوٌته الثمافٌة واالجتماعٌة، وٌراعى األوضاع االلتصادٌة ،واألنشطة 

البشرٌة، باإلضافة إلى مراعاة الجانب المناخى للحفاظ على الطالة، كما أن شمول لوانٌن البناء على محفزات تطبٌك 
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؛  مما ٌساعد فى انتشار تطبٌمها فى جمهورٌة مصر وٌإكد فرضٌة الدلٌل ٌعد دعم مباشر لتطبٌمات العمارة الخضراء

 البحث.

 النتائج:

النصوص الحالٌة لموانٌن البناء تستخدم أبعاد هندسٌة جامدة ال تمتلن المدرة على تفسٌر كثٌر من حاالت االختالف فى  -2

ٌة مختلفة، أو حتى عند اختالف توجٌهات المبانى وعروض الشوارع واالرتدادات والبروز عند تطبٌمها فى مناطك بٌئ

 التوجٌه نحو الجهات األصلٌة فى المولع الواحد.

االشتراطات التخطٌطٌة للبلوكات السكنٌة ال تراعى المناخ السائد ،وال ٌمكنها التمٌٌز بٌن المناخ الحار الجاف أو  -0

وال ٌمكن وفًما لتلن االشتراطات تطبٌك المناخ الحار الرطب ،لٌظهر بذلن النسٌج العمرانى غٌر متوائم مع محٌطه البٌئى، 

 خصائص النسٌج المتضام أو النسٌج الشرٌطى الموائم لكل نمط.

لانون البناء الحالى الٌراعى تنوع واختالف البٌئات الثمافٌة واالجتماعٌة المصرٌة ،أو الظروف المناخٌة وااللتصادٌة   -1

 المتباٌنة.

 ن البناء الحالى التراعى الخصوصٌة البصربة للمجتمع المصرى.االشتراطات واالرتدادت المنصوص علٌها بمانو -2

الفراغات الخارجٌة الناتجة عن االرتدادت األمامٌة والخلفٌة والجانبٌة ال تصلح لالستخدام فى المناطك الحارة ممارنةً  -3

 ن الخصوصٌة.بتجمٌع تلن المسطحات على أفنٌة داخلٌة ،وتوجه البناء نحو الداخل ٌساعد على تحمٌك لدر أكبر م

 التوصيات:

ٌجب أن ٌتم تعدٌل االشتراطات البنائٌة لكى ٌتضمن خط العرض كمحدد أساسى ضمن المعادالت الهندسٌة للتوصل  -2

 إلى األبعاد المناسبة للشوارع والفراغات واالرتفاعات واالرتدادت والبروز.

أساسى لتحدٌد نمط النسٌج العمرانى ونسبة ٌجب أن ٌتم تعدٌل االشتراطات البنائٌة لتشمل الرطوبة النسبٌة كمحدد  -0

 الفتحات وارتفاعات المبانى.

 ٌجب أن تتضمن الموانٌن منع استخدام مواد بناء ضارة بالبٌئة أو المستخدمٌن. -1

 ٌجب أن تتضمن لوانٌن البناء اشتراطات السالمة الصحة المهنٌة. -2

 ٌة تلن الفراغات لالستخدام.ٌجب أن تراعى االشتراطات واالرتدادت المناخ السائد ،ومدى صالح -3

ضرورة صدور دلٌل إرشادى لمناطك وألالٌم جمهورٌة مصر ٌحدد الخصائص البٌئٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة لكٍل  -4

منها ،وٌعد بطرٌمة تجعل منه مرجع لالشتراطات البنائٌة لكل إللٌم بشكل منفصل بؤبعاد واشتراطات تناسب ظروفه 

 المختلفة.

البحاث حول تفاصٌل الدلٌل اإلرشادى أللالٌم مصر لٌشمل التنوع المناخى واالجتماعى والثمافى اجراء المزٌد من ا -1

 لكل إللٌم.

 المراجع: 

 .0221لسنة  227الالئحة التنفٌذٌة لمانون البناء الموحد رلم  -2

1-allaa7a al tanfezea le qanwn el benaa al mow7ed rakm 119 le sant 2008. 
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