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 المقدمة

البد ان نبدء  باالدارة السليمة لالراضي" حكومي " في رحلة الحصول علي مسكن مدعم   
وهذا يثبت العالقة الوطيدة  ما بين االسكان وتنظيم االراضي وادارتها وكان البد من مراجعة اآلليات السابقة ووضع معايير 

 جديدة  في التقسيم والبناء وتشديد العقوبات فيما يخص اي تعدي علي االراضي 
والتي تختص باالدارة المنظمة  2030خطة مصر وقد وضعت الحكومة المصرية العديد من االجراءات الصارمة في 

"التنمية العمرانية " لالراضي من خالل المحور العاشر في تلك الخطة    
, العاصمة االدارية الجديدة , االسمرات  , بشاير الخير " و التي يتم حاليا  تنفيذها بالفعل في المشروعات العمرانية مثل   

والتي بالفعل بدأت تنفيذ تلك التوصيات التي تخص ادارة االراضي  وتنظيمها  واستشعار الفرق بينها  ... "  , مدينة العلمين 

 وما بين الماضي بما فيه من عشوائية وعدم تنظيم
  

 



INFORMATION ON METHODOLOGY / COUNTRY / PARTNERS / OTHER BACKGROUND INFO  

منهجية البحث 

 analysis methodologyالمنهج التحليلي 

 يستخدم هذا المنهج تحليل البيانات وهدفه الوصول الي افضل حلول حيث يقوم علي التفسير والنقد واالستنباط

البلد 

 جمهورية مصر العربية 

البحث قائم علي الدراسة التحليلة الخاصة بتنظيم وادارة اراضي جمهورية مصر العربية وتم تحديد الحالة الدراسية داخل 

 محافظة االسكندرية بمنطقة غيط العنب



بشاير الخير/ تنظيم وادارة االراضي وعالقتها باالسكان المدعم حكوميا   

مصر,االسكندرية,ادارة وتنظيم االراضي   

 ادارة وتنظيم االراضي
  واستعماالتها وخصائصها االرض مفهوم 

 طريق هبة من الطبيعة،و تشمل  الموارد الطبيعية و المصنعة القائمة على سطح األرض و التي يمكن السيطرة عليها عن 

الحيازةحق بسط   
الغلة تخضع لقانون  –عنصر غير متجانس  –غير قابلة لالنتقال  –ذات مساحة ثابتة  –االرض دائمة البقاء : وخصائصها   

استعماالت االراضي 
 حزمة من الخطوات االجرائية التي يجري اعدداها اليجاد االستخدام االمثل لالرض

 اهمية تخطيط استعماالت االراضي 
 االلمام بالخريطة السكانية وما يتبعها من مرافق مهم لمخطط استعماالت االراضي

 محدودية مساحة االراضي 
 المحافظة علي الموارد الطبيعية

 التغلب علي مشاكل الناتجة عن تغير انماط استخدام االراضي
 تغيير الوضع القائم والخاص بتطوير ادارة استعاالت االراضي

 نظريات استعماالت االراضي 
النوايا متعدد  - نموذج مان - نموذج القطاعات - النطاقات المركزية   



بشاير الخير/ تنظيم وادارة االراضي وعالقتها باالسكان المدعم حكوميا   

مصر, اسكندرية , تنظيم وادارة االرضي في جمهورية مصر العربية   

 تنظيم وادارة االراضي في جمهورية مصر العربية  
 مراجعة منظومة تنظيم االراضي في مصر 

 – 2030تحقيق االستراتيجة –مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية  –تعظيم االستفادة من امالك الدولة : لالسباب التالية 

  رفع كفاءة المنظومة
اوجه القصور في منظومة السابقة الدارة االراضي بمصر 

غياب المخطط  –تراكم القوانين التي تنظم ادارة االراضي  –تعدد الجهات التي تملك وتتصرف في اراضي الدولة 

تعدد المفاهيم والتصنيفات الغير متسقة –عدم وجود نظام معلوماتي متكامل  –االستراتيجي الشامل   

جهود اصالح منظومة االراضي في مصر 
عمل خريطة تنمية الراضي مصر  –عمل مشروع قانون التخطيط الموحد  -تشكيل لجان استراد االراضي    

مقترحات تنظيم وادارة االراضي في مصر 
فصل التخطيط عن التنفيذ  –االستفادة من التطورات التكنولوجية  –تكامل سياسات االراضي مع السياسات التنموية 

ضوابط  موحدة  للتخطيط والتسعير  –رؤية موحدة لسياسات االراضي  –والمتابعة   



بشاير الخير/ تنظيم وادارة االراضي وعالقتها باالسكان المدعم حكوميا   

مصر, االسكندرية , االسكان المدعم   

 "  الحكومي " االسكان المدعم 
هو المسكن الذي يحقق المصالح الضروالية للفرد واسرته ويسد الحد االدني من احتياجات االسرة وبتكلفه محدودة تتناسب 

 مع دخلها 

دور الدولة كمنتج لالسكان المدعم 
هو قيام الدولة بأنتاج المسكن المدعم ويتفاوت ما بين التمويل الجزئي او الكلي او تسهيل حصول المواطن المستحق علي 

 قروض ميسرة او من خالل توزيع االراضي المملوكة للدولة علي االفراد كمنح اوبأسعار رمزية 

 دور الدولة كمنظم لمشروعات االسكان المدعم 
يتمثل في وضع التشريعات والضوابط االساسية المنظمة لعملية توفير االسكان الميسر ومتابعة تنفيذها واختيار المستحقين 

 لها

 الحكومي " عالقة تنظيم وادارة االراضي باالسكان المدعم" 
هواستغالل  كل قوانين تنظيم االراضي لصالح بناء مسكن مدعم مناسب من خالل اختيار االرض ومكانها والموارد التي  

 بها ونوع الخدمات المتوفرة بها ومناسبتها لهذا النوع من االسكان  



الخيربشاير / تنظيم وادارة االراضي وعالقتها باالسكان المدعم حكوميا    

مصر, االسكندرية , حكومياالمصرية للمباني المدعمة  ربةالتجاالراضي في نظريات تطبيق   

 حكومياتطبيق نظريات االراضي في التجربة المصرية للمباني المدعمة 
 
تطوير منطقة غيط العنب 

 بالعشوائيةقامت الدولة بأخالء منطقة غيط العنب والتي كانت تعج 

 والبلطجة والخروج عن القانون واعادة تنظيمها واحالل البنية التحتية  

 ضمنبها مع مراعاة الجانب االنساني واقامة مباني سكنية المتهالكة 

 شامل يضمن الوحدات السكنية وما يتبعها مشروع تنموي قومي  

 خدمات ثقافية وعلمية وصحية وتجارية وترفيهية 

 
 

 1بشاير الخير 
 وحدة سكنية بخدماتها االجتماعية  1632الف متر تضم  51مساحتها 

 واالقتصادية  المتنوعة



بشاير الخير/ تنظيم وادارة االراضي وعالقتها باالسكان المدعم حكوميا    

مصر, االسكندرية , المصرية للمباني المدعمة حكوميا ربةتطبيق نظريات االراضي في التج  

 2الخير بشاير 
 الخدماتوحدة سكنية  ملحق بها كافة  1869عمارة بأجمالي  37بلوكا و 18تشمل 

 والثقافيةاالجتماعية واالقتصادية  

 

 

 

 3الخير بشاير 
 عمارة سكنية وملحق به منطقة استثمارية  200افدنة تضم  105اقيم علي مساحة 

 فدان 30مساحة علي 

 

 

 
 
 5بشاير الخير 

 ملحقوحدة سكنية  200الف و 15فدان بأجمالي  90يقام المشروع علي مساحة 

 الخدمات والمساحات الخضراء  كافة به  
 



 النتائج والتوصيات

 النتائج و التوصيات

البد من تفعيل النظريات والقوانين الخاصة بتنظيم االراضي 

ربط التنمية العمرانية للمشاريع العمرانية الجديدة بالمخطط العام للدولة 

 عمل قانون موحد للتخطيط وعمل خريطة تنمية الراضي جمهورية مصر العربية 

 احكام سيطرة الدولة علي اراضيها وسن القوانين التي تنظم عملية البيع او االنتفاع 

االستفادة من االساليب  التكنولوجية الحديثة في منظومة ادارة االراضي في مصر 

مراعاة الجانب االنساني والثقافي عند اقامة المشاريع العمرانية الجديدة 

 اصالح المناطق العشوائية الموجودة داخل المدن واعادة تنظيمها افضل من االتجاه للصحراء في بعض التجارب 

 مراعاة عدم الخلط بين االنماط السكانية المختلفة داخل التجمعات السكنية الواحدة توفير كل الخدمات التي تلبى

 احتياجات السكان في تلك المشاريع وربطها بشبكة مواصالت تسهل عمليه االنتقال منها واليها 

 

 



THANK YOU FOR THE ATTENTION! 


