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تغيريقرارحنو منهجية لدعم وتفعيل اختاذ 
استخدام األرض مبخططات التنمية العمرانية



املالالدا امليالالر ة حالالدت تغالالري ت اسالالتخدامات األراوالالي الرالالوار  الر يسالالية تالسالالاةقةالعقالالود خالال   
لظالرو  والعوامالل نتيجالة تغالري كثالري مال  اقام كثري مال  سالناا املالدا ةتغيالري اسالتخدامات األراوالي وقد 

دوا سند أو مرجعية قانونية، احمليطة وذلك 

واها االقتيادي، استعماالت األراوي هي انعنس لوظيفة املد نة على أرض الواقع ومدى حتضرها ومست
غيري الستخدام األرض كما إهنا ترتبط ةغريها م  عناصر املنظومة العمرانية ارتباطا وثيقا، لذلك فإا أي ت

ة، وحركة املرور، العمرانية املختلفة مثل النثافة السنانيالتنمية سو   ؤثر على مجيع العناصر )
تعبري ع  اهنكما أ. ومستوى االقتيادي االجتماعي للمنطقة، وقيمة وسعر األرض وغريها م  العناصر

.ناااالحتياجات املختلفة للسةتنو  األنرطة اإلنسانية ت إطار احليز املناين لتلبي

مقدمة



1863ام وذلك نسبة إىل السلطاا عبد العز ز األو  اخلليفة العثماين والذي زار مير ت أواخر مارس ع
شار  عبد العز ز 

جتارة احملمو  حتو  الرار  إىل جتارة األجهزة النهرا ية إىل أا احتل الرار  املنانة الر يسة ت
ومستلزماته م  أكثر املناطق ازدحاما ت العاصمة

وظلت حم ت األاثت مسيطرة على الرار  حىت ةدا ةلألثرايء  ةعد ذلك ةسنوات انتررت جتارة األاثت 
التسعينات

التار خ النبريو عترب م  الروار  ذاتالقاهرةالر يسي لسناا هو القرب م   املدف  قدميًا األصل

تغري  استخدامات األراوي وأتثريه عرب الزم  
تغري استعماالت األراوي  غري م  طبيعة الروار  و ؤدي إىل تغري مناطق أبكملها 



شار  ةورسعيد 
ي عند الزاو ة و نتهالقاهرة ْ عد م  أطو  شوار  القاهرة،،  بدأ م  حي السيدة ز نب وميُر ت أحياء 

ود الروماا، ت عهد الفراعنة حقبة وج، هذا املمر حفره خليج وممر ما يشار  ةورسعيد وكاا احلمراء 
ألثرايء نظرا ، سن  علي اعمرو ة  العاص إعادة شقه فسمح له وم   ومها ُعر  خبليج أمري املؤمنني

للمناظر الطبيعية

وةعد ذلك ظهرت كثري م  1957طلق ةورسعيد عام أثورة  وليو وردم وةعد اختفى 1899وت سنة 
طلبت نقلها نظرا االستعماالت اليناعية عليه خاصة القرب م  األزهر وحد ثا  كثري م  هذه امليانع

.لقرارات احلنومة ةعدم وجود امليانع داخل النتلة العمرانية 



مىت  نوا تغيري استخدام األرض له ورورة وأمهيته-:أوال 
(.نية االرتقاء البيئة العمرا)مدى مراعاة قرار تغيري االستخدام ةتحقيق -:اثنيا
.  العوامل اليت تؤثر على تغيري االستخدام لقطعة األرض-:اثلثا 
.  عناصر العمراا اليت تتأثر ةتغيري االستخدام-:راةعا

.ألراوياألسس واملعا ري اليت مين  االعتماد عليها ت تغيري استعماالت ا-:خامسا
.اهلينل املقرتح الختاذ القرار ةرأا تغيري استعماالت األراوي-:سادسا

 ناقش البحث النقاط التالية



هد  البحث 
دام لألراوي وذلك إىل ووع منهج مين  م  خ   حتد د اإلجراءات ودعم اختاذ القرارات اخلاصة ةتغيري االستخ

.  م  خ   هينل مقرتح  ساعد ت دعم اختاذ القرارات ت هذا الرأا
وين أسباب عدم اخذ تغيري االستخدام الرنل القان

ط و أصالبحت املسالئولية علالى ا لالس األعلالى للتخطالي119ةعالد صالدر قالانوا 2008عدم وجود ترر ع قبالل •
. رار تغيالري االسالتخدامواليت قامت ةتحد الد إجالراءات وقواعالد اختالاذ قالالتنمية العمرانية وهيئة التخطيط العمراين،

وقد مت اقرتاح معا ري واليات تدعم وحتدد كيفية اختاذ هذا القرار املوافقة أو الرفض
2015إسرتاتيجي قبل اكتما  إعداد خمططات االسرتاتيجية ألغلب املدا لعدم وجود خمطط •
.عدم وجود خمططات تفييلية ت كثري م  املدا و القرى حىت أالا•
عدم وجود إجراءات وآليات تنفيذ ة مين  تطبيقها م  على مستوى اإلدارات احمللية •
ملوافقالالة علالالى مالال  قالالانوا البنالاء جالالاء فيهالالا وللمجلالس األعلالالى ةنالالاء علالى عالالرض احملالالاف  املخالت  ا17مالادة •

ة هلالذا القالانوا الرالروط حتالدد ال  حالة التنفيذ التغيري استخدام األراوي ملنطقة أو جزء منهالا أو مبالب ةذاتاله
واإلجراءات الواجب إتباعها ت هذا الرأا



ينعكس على استخدامات األراضي، مما قداألنشطة واالحتياجات السكانية تتطور وختتلف عرب الزمن 
يؤدي إىل تغيري بعض هذه االستخدامات ضمن خمطط و 

.املختلفةالتنمية العمرانية وذلك لتلبية احتياجات السكان ومتطلبات التنمية 

خدام األراويالعوامل اليت تؤثر على اختاذ إجراءات ةرأا تغيري است

تغيير 
االستخدام

الصحة 
العامة 
التلوث 

الضوضاء 
البيئة 
الطبيعية

تغير مسار 
ممر مائي 

القيمة 
ةاالقتصادي

تطور 
وسائل 

والنقل 
0االتصاالت

عمرانية

حيوية

ميزانية 
استعماالت
االراضي  



عوامل اقتياد ة 
عناصرها أهم األراضي، وسعر األرض هو أحد استخدامتعترب قيمة األرض أحد أهم األدوات االقتصادية املؤثرة على 

.والذي حيدد االستخدام األمثل لألرض لتكون هلا جدوى اقتصادية تقابل سعرها
عوامل ةيئية

عند تغري قطعة ارض يف منطقة سكنية من سكين إىل صناعي أو ورش سوفا يؤثر سلبا على البيئة الطبيعية 
والصحية للسكان ألهنا منطقة سكنية هلا خصائصها املميزة فضال عن اإلزعاج والضوضاء اليت تؤثر سلبا على السكان

نسبة استخدامات األراوي وع قتها املعدالت
أسس ومعدالت ميزانية استخدامات األراضي ترتبط بطبيعة املدينة ونشاطها االقتصادي وخصائص سكاهنا االجتماعية 

الدراسة  قبل اختذ قرار بتغيري استخدم وموقعها اجلغرايف وحجم االستثمارات هبا ووظيفتا وغريها من العوامل مما حيتم
الع قة ةني االستعماالت ةعضها البعض 

بعض االستخدامات تتوافق مع بعضها البعض وبعض االستخدامات األخرى تتعارض، وما حيدد هذا هو 
املخططات العمرانية واالشرتاطات البنائية

األراويخداماستالعوامل اليت تؤثر على اختاذ إجراءات ةرأا تغيري 



املعا ري الواجب استيفاؤها ت تغيري استعما  السن  إىل نراط خدمي
أو الوصل فقطمجرياالنراط اخلدمي مسموح على األراوي ةرارعي -❖
.أو الوصلمجرياأا  نوا النراط وم  األنرطة املعتمدة على شارعي -❖
واقفووجود شار  خدمة أو مالفي أا  ستوت املواقف ال زمة للنراط املقرتح وم  حدود أراوي -❖

.أساسية كافية خلدمة النراط
0.1أو عقد اإلجيار الفي م  قيمة األرض قبل البناء أو قيمة % 1دفع رسوم تغيري االستعما  وهي ❖
.إصدار رخية البناء قبل الرخية التجار ة-❖

(ديب)جتارب الدو  العرةية ت تغيري استعماالت األراوي 



مساحة األرضاملووو 
(2م)

اإلستخدام املخطط 
املعتمد

اإلستخدام 
احملافظةاملد نةاملطلوب

املنيامغاغةسكينصناعي47975(احمللج البحريأرض)



.األراويعليها ت ت قرار  تغيري استخداماتاالعتماداألسس واملعا ري اليت مين  

-:قرار تغيري استعماالت األراوي  ؤثر على العناصر ر يسية التالية

ر قرار تغيي
االستخدام

حيوية 
المنطقة 

الكثافة 
العمرانية

حجم 
الحركة 
المرورية 

المرافق 
البنية 
التحتية

مستوى 
الضوضاء 
والتلوث 

الرؤية 
البصرية

المخطط 
العمراني



-:قرار تغيري استعماالت األراوي  ؤثر على العناصر ر يسية التالية

التوحيد و النور

ةورتو مار نا 



دام األراويالع قة ةني املخططات املختلفة ودور كل منهما ت تغيري استخ

صال يتم إصدار تراخي•

يتم إصدار تراخيص•

يتم إصدار تراخيص•

املناطق التخطيطية  
السكنيةالبلوكات

قطع األراضي

قطع األراضي

اهليئة العامة للتخطيط 
العمراين

احملافظة

اإلدارة احمللية، 
اجلامعات، املطور 

العقاري



األراويمثا  على التوافق و التعارض ةني االستعماالت عند تغيري استعماالت

منطقة سكنية•

مال التغيري  استعاملطلوب•
خدمي

سكين إىل 
خدمي

منطقة سكنية•

املطلوب التغيري•
سكينإلستعمال

سكين إىل 
صناعي

ال يتم العرض 
على اجمللس

يتم العرض على 
اجمللس



ي يجب التوالتي تعكس خصائصها المختلفة ومتطلبات االستخدامات 

أخذها في  االعتبار عند تغيير االستخدام 

.ت األراوياألسس واملعا ري اليت مين  االعتماد عليها ت تغيري استعماال



يناخلدمات التجار ة احلي السن-2

خيا   اخلدمات العامة وع قتها ةتغيري استعماالت األراوي  

متر1500

(املتوسط)اإلعدادياملدرسة -2

متر300

املساجد 

600

متر

املدرسة االةتدا ي



األراويعناصر اهلينل املقرتح للتعامل مواويع  تغيري استخدامات

ط ا لس األعلى للتخطي
والتنمية العمرانية

لة ت ممث) اإلدارة احمللية 
(احملافظة 

امة مناطق ليس هلا خمططات ع
وإسرتاتيجية 

مناطق ليس  هلا 
ليةخمططات تفيي

مناطق هلا خمططات
ة عامة وإسرتاتيجي

ت جلنة تغيري استعماال)
لسالتاةعة للمج( األراوي

مناطق هلا خمططات 
راوي   تفييلية وتقسيم أ

حرفية وصناعيةسنين  جتاري  خدماتسنين خمتلط 



خيا   االستعماالت 
الر يسية  

كل منطقة م  االستعماالت الر يسية هلا جمموعة م  اخليا   
واملتطلبات

مات األراويعناصر اهلينل املقرتح للتعامل مع مواويع  تغيري استخدا

درجة م  التوافق مع 
االستعماالت األخرى

كل استعما  له درجة م  التوافق والتعارض مع االستعماالت 
األخرى 

  أسس واشرتاطات التغري م
االستعما  إىل أخر

خر حتد د جمموعة األسس واالشرتاطات لتغيري م  نراط إىل أ
اعتمادا ا على خيا   االستعماالت والعوامل االخرى 

مع قرارات تغيري االستخدامأسس التعامل



منهج مقرتح للتعامل مع مواويع  تغيري استخدامات األراوي

طلب 
تغيري
قطعة 
ارض 

 وجد 
خمطط 
ي إسرتاتيج
معتمد

ال  وجد 
خمطط 
معتمد

خمطط 
أو تفييلي
تقسيم 
أراوي  

خ   ذلك 
 رجئ االمر 
ط  العتماد املخط

قرتحة توافق ةني االستعما  امل
وخيا   املنطقة 

عما  ال  وجد توافق ةني االست
ة املقرتحة وخيا   املنطق

سة توافق جز ي خيضع للدرا

عرض على 
قة احملافظة للمواف

 تم الرفض وإخطار 
ا لس

 عرض على اللجنة 
( األسس واالشرتاطات)

اإلدارة احمللية 
واملطور العقاري

 تم الرفض

قرتحة توافق ةني االستعما  امل
وخيا   املنطقة 

عما  ال  وجد توافق ةني االست
ة املقرتحة وخيا   املنطق

توافق جز ي خضع لدراسة 

سنين خدمات 
 عرض على 
سة احملافظة للدرا

 عرض على اللجنة 
( األسس واالشرتاطات)



منطقة طإسناا خمتلةمناطق سننياالستعما 
خدمات

مركز جتاري
ترفيهي

منطقة 
املرافق 
واحلر 

√سنين
√

√O×

O√O√Oجتاري

√√√√√د ين

OO√√√وحدة صحية

×O√√√مسترفى عام

مسترفى 
√√√ختييي

OO

×O√√√تعليم أساسي

×O√√√تعليم اثنوي

×O√√Oمعاهد عليا
خدمات 
√√√√√اتياالت

×O√√√ثقات



O××ترفيهي وسياحي
√×

رياضي
√√√√×

Oإداري
√√√√

أمني
√√√√√

Oمخازن
√√√√

OOOOمرافق 
√

√××××حرفي

√××××صناعي

ساحات
√√√√

O

إجتماعي
√√√

O×

ةمناطق خضراء وترفيهي

√√√√√

سياراتإنتظار
√√√√√

منطقة إسناا خمتلطةمناطق سننياالستعما 
خدمات

مركز جتاري
ترفيهي

منطقة 
املرافق 
واحلر 



النتا ج والتوصيات

رىتغيري االستخدام  عترب أمر وروري ت ةعض احلاالت وأمر ممن  ت ةعض احلاالت وأمر ممنو  ت حاالت أخ❖
حلد ثالة ممالا  تطلالب تغالري ت ما حيدت م  تغري وتتطور عرب الزم   ؤثر على متطلبات السناا ووسا ل النقل واالتياالت والتقنيات ا❖

.استخدامات األراوي وهو جيعلنا نفنر ت استعماالت أراوي د نامينية تقاةل هذه التغريات
(تعماالت احمليطة، النثافة، اليحة العامة، القيمة االقتياد ة، املرافق، االس)العوامل اليت تؤثر على قرار تغيري االستخدام ❖
(قتيادي االجتماعيالنثافة، املرور، املرافق، اليحة العامة، املستوى اال)-: اهم العناصر اليت تتأثر ةقرار تغيري االستخدام❖
اذ قرار ةرأا تغيريا أمهية االخذ ت االعتبار ع قة االستخدامات ةعضها ةبعض حسب خيا   واحتياجات كل استخدام عند اخت❖

.االستخدام
.تغيري االستخدام أمر هام  ؤثر على هو ة املد نة ووظيفتها ورقي البيئة العمرانية وصحة سننها وغريها❖
ت التغيري واوحة حىت  تم لتحقيق تغيري استخدام أم  الةد اا رفع كفاءة اإلدارات احمللية حبيث تنوا إجراءات ومعا ري واشرتاطال❖

. اختاذ االجراءات املناسبة دوا التأثري سلبا على البيئة العمرانية
د  أيل االرتقالاء البيئالة الةد م  إتبا  أسس وقواعد ت اختالاذ القالرار ةرالأا تغيالري االسالتخدام، الالذي جتالب فيهالا املياللحة العامالة و ال❖

.  العمرانية


