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 نا إمام. م
مان س  م ما ي  بمل  بالقطاع البا  بشركا  اةسحشا ا  الان سي  والحصمي  ال ايل 

وم اسح ام  مواة أفل   المبان     ض

2030ر   ي  مص: اسحراتيجي  مصر للحنمي  المسح ام 

المسحبلص

غيننر  نن   ننل اةسننحغالل الجننائر للمننوا ة الطبي ينن  وال ننغ  الاائننل بلنن  البيتنن ، أةى ذلنن  إلنن   اننو  الح

ننف من  الحغين ر المننناي  المنناي ؛ لنال   انر  الداجنن  إلن  البننام األي ننر والمسنح ام كالين  أساسني  للح يُّ

يننر منن  المننواة  المبننان  تسننحال  ال ث. وللحب يننف منن  اةنب ا ننا  ال ربونينن  الناتجنن  بنن  ةو ف حينناف المبننن 

ج كمي  هائل  م  الن ايا  الصلب  سننويًّا سنوام من  البننام أو ا شنغال أو الحشن
 
غيل أو الان م، البام، وتُنح

المنننوا ة انب نننا  ك نننامف اسنننحاالك: وتمثلننن  المشننن ل  البدثيننن   ننن . ياونننً   ننن  تركينننب أفل ننن  المبنننان 

لًبا بل  الطبي ي  ياو  فير المحج ةف، وانب ا  ك امف تصمي  المبان ؛ مما أةى إل   او  مبان  تر ر س

  و نن  هنن ق البدننث إلنن. ونند  المسننحب مي ، وزينناةف اسننحاالك الطا نن  لحدقينند الراحنن  الدرا ينن  ال ايلينن 

ر والمسنح ام ة اس  وتد ي  ُسُبل تدقيد اسح ام  مواة أفل ن  المبنان  كالين  لح اينا انحشنا  البننام األي ن

 .2030   ضوم اسحراتيجي  مصر للحنمي  المسح ام  

( 2030صننر   ينن  م)وابحمنن  البدننث بلنن  ة اسنن  اآلليننا  الُمحَّب نن  باسننحراتيجي  مصننر للحنمينن  المسننح ام  

انرم األي نر لحدقيد انحشا  أنمناط البننام األي نر وت نين  م نايير اسنح ام  المنواة و ًقنا لحصننيف نظنام ال

  و نن  تووننل  ال  اسنن  إلنن  أن أنمنناط البنننام األي ننر والمسننح ام مامننا ت نن ة  تقنياتاننا،  انن. المصننري

ام األي ننر الحصننمي  السننلب  والحصننمي  ا يجنناب ، وأن منظومنن  البننن: تنقسنن  إلنن  نمطنني  أساسننيي  همننا

ابينن ، الحشننري ي ، والمرسسنني ، والحقنينن ، واة حصنناةي ، واةجحم: تح ننون منن  بنن ف جوانننب أساسنني  هنن 

حن يننا والبيتينن ، وأن برنننامج تدقينند انحشننا  أنمنناط البنننام األي ننر والمسننح ام فيننر ُمنن َ ج بجنن ول مراحننل ال

.  2030باةسحراتيجي  حح  بام 

 ف إلنن  وأوون  ال  اسنن  بأهمين  ةو  ال ولنن   ن  تشننجي  وإلنناام الحدنول منن  أنمناط البنننام الحقلي ين  السننائ

ت بالارم األنماط الب رام والمسح ام ، وب رو ف ت  يل البنام األي ر بقانون البنام الموح  وأهمي   بط

.األي ر المصري

.امأفل   المبان ، البنام األي ر، الحغير المناي ، الارم األي ر المصري، مواة البن: ال لما  ال ال 
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مق م 

من  سن ان ال نال ، ومن  زيناةف % 56أي 2022مليا ا  نسنم  بالمن ن بنام 4.4و ًقا للبن  ال ول ، ي يش ندو 

10من  كنل 7، سني يش منا يقنرب من  2050ب ة س ان الد ر إل  أكثر م  ض ف حجما  الدال  بدلول بام 

م  انب ا ا  ال ربون؛ مما يرةي % 70م  اسحاالك الطا   وندو % 78أشبا     الم ن، وتُمثل الم ن ندو 

. 1إل  تقويى الحنمي  المسح ام 

إلنن  أن م ظنن  أهنن اق الحنمينن  المسننح ام    World Cities Report)2020" )تقريننر المنن ن ال ننالم "ويشننير 

ا بلن  المجحم نا  بن ًلا من  ال ملينا ؛  وسنائل تن ينا الان ق( (SDGsال المي   الدناةي الُمرتبط  بالم ن تركِّ

ا بشننر الَم ننن  بج ننل المنن ن مسننح ام  مقينن ف للغاينن ؛ حيننث إن فايننا  هنناا الانن ق ة تغطنن  وسننائل الحن ينن

ثننل وسننائل تن يننا األهنن اق الُمرتبطنن  بالمنن ن 
 
اه والطا نن  المينن)المطلوبنن  لحدقينند الحد ننر المسننح ام، وبالم

. 2ة تغط  ب ى المحطلبا  األساسي  للم ن( والحصني  وتغير المناخ
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اسننحراتيجي  2016أفلقنن  مصننر بننام ،2030و نن  ضننوم الحوجننت ال ننالم  لحدقينند أهنن اق الحنمينن  المسننح ام  

، وت ننمن  بشننرف مدنناو ، وتركننا ال  اسنن  بلنن  المدننو  ال اشننر النناي (2030  ينن  مصننر  (الحنمينن  المسننح ام 

ل ربي  لالس ان كما أنت    ضوم اةسحراتيجي  ال المي  لالس ان واةسحراتيجي  ا. يبحص بالحنمي  ال مراني 

، وت  2020ت  إب اة اسحراتيجي  ا س ان المصري  بام،2030و  ي  مصر 2030والحنمي  الد ري  المسح ام  

حدقيند تقسي  سياسا  ا س ان باا إل  أ ب   مداو  أساسي ، وتركا ال  اسن  بلن  المدنو  الرابن  الم نن  ب

.  3(2)المس   المسح ام م  يالل ب ى اآلليا  الموضد  بالملدد 

ل األبنين  إلن  أبنين  مسنح ام  وأكثن ر مرونن ؛      ل الحوجت ال الم  إل  ال منل المنناي ،  انر  ضنرو ف تدنوُّ

ا ن  م  إجمال  انب ا نا   نان  أكسني  ال ربنون ال المين  المرتبطن  بالط% 38حيث مثَّل  طاع الحشيي  والبنام 

ج ن اينا . م  اةسحاالك ال نالم  لل اربنام% 55،  ويسحال  ما يقرب م  20194وال مليا     بام 
 
كمنا ُيننح

 ا   الن اينا  إلن  ولب  هائل  سنويًّا بمصر ياوً  بحركيب أفل   المبان ؛ حيث وول  نسب  مواة البنام    م

.  5%9ندو 

إن أفل نن  المبننان  هنن  القشننرف الحنن  تح ننر 

: مباشننننننرًف للبيتنننننن  البا جينننننن ، وتحمثننننننل  نننننن 

األسننننننطح، والدننننننوائ  البا جينننننن ، والمننننننواة 

ال ازلنن ، وُأُفننر النوا ننا واألبننواب، ويننر ر منن ى

لاننا لل وامننل المنايينن  بلنن  جننوةف البي تنن  تدمُّ

ال ايلينننننن  واسنننننننحاالك الطا نننننن  بالمبنننننننان ؛ 

 المبنننننان  تسنننننحال  ال ثينننننر مننننن  المنننننوا ة،

ج مبل ننننننا  منننننن  البنننننننام وا شننننننغال 
 
وتُنننننننح

والحشننننننغيل والانننننن م، بجانننننننب اةنب ا ننننننا  

لرف  ال ربوني  وا ت اع اسحاالك الطا  ، وبنا

بننام م  ذل ، ل  يُنَظر إل   طناع الحشنيي  وال

  اة حصناة كُمَحَطلَّب م  ُمَحَطلَّبا  الحوجنت إلن

.األي ر

ف وُ شن  انب ا  ك ام: و   تبلو   المش ل  البدثي    

اسننننحب ام المننننواة والطا نننن  بالمبننننان  وتأ رهننننا بال وامننننل 

يننر ر المنايينن  وتنن هو  جننوةف البيتنن  ال ايلينن  بالمبننان ؛ ممننا

بلنننننن  ونننننند  المسننننننحب مي  والبيتنننننن  وحقننننننوق األجيننننننال 

بنننام المسننحقبلي ، وبنن م وضننوم ُسننُبل وم ننايير تدقينند ال

.األي ر والمسح ام
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ال  اسا  السابق 

 ام  المسن  ، تدلينل نظن  تقيني  اسنح( ة اس  تدليلي  لننظ  تقيني  اسنح ام  المبنان  السن ني )اسحا    

، والناي يدقند وبيان م ى تدقيقاا الحوازن بني  بناونر اةسنح ام  البيتين  واة حصناةي  واةجحمابين  الثقا ين 

  بحقيني  م اوم اةسح ام  الدقيق ، و   ابَحَم   بل  تدليل ب ى نظ  الحقيي  ال المين  وال ربين  الباون

 ظ  نظ  و   توول  إل  أن م. المبان  الس ني ؛ للو وق بل  م ى تدقيقاا لم اوم اةسح ام  الدقيقي 

لدقيقنن ، الحقينني  المحناولنن  لنن  تدقنند الحننوازن المطلننوب بنني   كننائا اةسننح ام  لحدقينند م اننوم اةسننح ام  ا

اليابانينان، و (CASBEE)ونظنام  (LEED)نظام : وونَّ   ال  اس  أنظم  الحقيي  إل  أنظم  الجيل األول وه 

(Green Star)األسنحرال ، و(The Code for Sustainable Home, CSH)اسنح ام "البريطنان ، و"(ESTIDAMA) 

والح  تركنا بلن  الجواننب البيتين  ؛(Green Pyramid Rating System, GPRS)ا ما ات ، والارم األي ر المصري 

وازن بني  الحن" نظن  تقيني  المبنان  المسنح ام "أكثر م  الجوانب األيرى،    حي  حققن  أنظمن  الجينل الثنان  

DGNB.6 كائا اةسح ام  ومناا نظام الحقيي  األلمان  

بناة  تو يف م رةا  الم الجا  المنايين  لل منا ف الحقلي ين  والم اونرف لحدقيند م)كما اسحا    ة اس  

 ي حانا  ون  وتصننيف م نرةا  الم الجنا  البيتين  الحقلي ين  وتطو هنا فبًقنا لو( ال ما ف الب رام    مصنر

لنن  وتطو هننا منن  الشنن ل الحقلينن ي إلنن  الشنن ل الح نولننوج  بال مننا ف الم اوننرف، منن  يننالل تدليننل بنن ف أمث

م اوننرف اسننحم   تصننميماتاا منن  م ننرةا  ال مننا ف الحقلي ينن ، و نن  أوضنند  نحننائج ال  اسنن  أن ال مننا ف 

أحن  أهن  اةتجاهنا  الد يثن ، وهنو م انوم جسن تت ال منا ف الحقلي ين  مننا  (Green Architecture)الب نرام

   ن  الق م، وأن الم الجا  الحقلي ي  ه  أول   رف بمل م ظ  الحقنيا  الد يثن ، وأن ال ناونر الحن  نجدن

با ضنا   تدقيد مسحويا  جي ف م  الحاوي  والحبرين  والح  تن  ابحمن   بلن  م نرةا  الم الجنا  الحقلي ين 

 ا ن   ن  أحمنال إل  الحقنيا  الد يث     تو يف األنظم  بالي  ال  امف وأنظم  الحد      المبن  لحقليل ال

ال اكسن  ين األلومنيومالحبري  والح  ت  والنحد   ال لن  بانا، وذلن  باسنحب ام األلنوام الشمسني  والسنطوم 

رينام من  واسحب ام ال اسرا  الرأسي  واأل قي  المحدرك  م  تو يف اسحب ام الطا   الشمسي  وفا   ال

  و ن  أوون  ال  اسن  بنأن الحصنمي. يالل األنظم  ال اروضوئي ؛ مما ي منل بلن  ي نى اسنحاالك الطا ن 

 نولوجيا الجي  لل ما ف الب رام المسح ام  يحدقد ببر ت امل مباة  ال ما ف الحقلي ي  م  نظ  ووسائل الح

7.الد يث ؛ وذل  م  أجل بما ف مدلي  ي رام

بدننث وتد ينن  ُسننُبل تدقينند"هنن    ال  اسنن  إلنن  ولننال ، 

نننام اسننح ام  مننواة أفل نن  المبننان  كالينن  لح ايننا انحشننا  الب

ينن  األي ننر والمسننح ام  نن  ضننوم اسننحراتيجي  مصننر للحنم

نننن  إلنننن  بنننن ة منننن  " 2030المسننننح ام   كانننن ق  ئنننني  ُمقسَّ

البننام الح نرُّق بلن  أنمناط: األه اق ال ربي  الحن  تمثلن   ن 

م  األي نننننر والمسنننننح ام، وتوضنننننيح منظومحنننننت، ومننننن ى تََقننننن ُّ

ندنننو تدقيننند 2030اسنننحراتيجي  مصنننر للحنميننن  المسنننح ام  

انحشنننا  أنمافنننت، وللوونننول إلننن  الاننن ق المنشنننوة ابحمننن   

.المناج الوو   اةسحقرائ ال  اس  بل  
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 Effectiveness of High Energy Efficiencyو ن  اسنحا    ة اسن 

to Minimize Energy Consumption for Residential Buildings in 

Egypt) )ينننا  تقيننني  أةام الطا ننن  للمبنننان  السننن ني  باسنننحب ام تقن

السننطح البننا ة، والسننطح األي ننر، والسننطح: األسننطح المبحل نن 

 Phaseالم ننناول، والسنننطح المنننن مج مننن  منننواة محغينننرف الطنننو  

Change Material, PCM)  )مصر، والح  يم   أن ترةي إلن  حلنول   

  بل  وابحم   ال  اس. مبحل   للسقف لحدقيد أةام مثال  للطا  

. ل نن مقا ننن  أةام الطا نن  للمبننن  باسننحب ام تقنيننا  األسننطح المبح

و ننن  توونننل  نحنننائج ال  اسننن  إلننن  أن انننن ماج األسنننطح مننن  المنننواة 

  محغيرف الطو  هو أ  ل حنل لغنالق المبنن ؛  انو  ّ نال للغاين   ن

المبنان  الحبري  وتو ير الطا   بن ما يح  تطبيقنت بلن  األسنطح  ن 

8. لي الس ني     مصر، ويم   أن يقلل ال اربام وي از الراح  ال اي

مداكناف تدسي  األةام البيت  للمبن  م  ينالل)با ضا   إل  ة اس  

اوننر ة اسنن  تطبيقينن  بلنن  ا سنن ان اةجحمنناب  بم يننن  ن–الطبي نن  

والحننن  ابحمننن   بلننن  ة اسننن  اسنننحراتيجيا  ( –مصنننر–فنننرب أسنننيوط 

حبال  هاه الح يُّف م  البيت  ل ى النباتا  وياوً  نبا  الصبا  ةس

اونر اةسحراتيجيا   ن  تطبيقانا بلن  النمنوذج المبحنا  وهنو م ينن  ن

. اكناففرب أسيوط،    تقيي  األةام الدنرا ي للمبنن  ب ن  بملين  المد

ي  األةام واسحا    ال  اس  الووول إل  اسنحراتيجي  بيتين  لحدسن

ظ  البيت  للمبان  ياو   ن  المننافد الدنا ف بن  فريند مداكناف النن

 رافنا  البيولوجي  للحأ ل  م  البيت  لحب يف الدمنل الدنرا ي ةاينل

نبنا  المبان ، م  يالل تطبيد مناج مداكاف الطبي   المباشر بل 

و نننننن  أوضنننننند  نحننننننائج ال  اسنننننن  أن تطبينننننند المداكنننننناف . الصننننننبا 

المناسنب  بلن  المبنان  يسناب   ن  ة اسن  (Biomimicry)الطبي ي 

حمننال وم الجنن  بناوننر المبننن  بال امننل، وبالحننال  تنننب ى نسننب  األ

9.الدرا ي  وينب ى اسحاالك الطا  

 Analytical study of the causes of material)كمننا أن ة اسنن  

waste in implementing the construction envelopes in Egypt)

   منواة اسحا    تد ي  األسباب والحنأ يرا  الرئيسن  وال ربين  لَان

  البنننام أفل نن  المبننان   نن  مصننر لحال ياننا وتقليننل مبل ننا  البنننام  نن

  إلنن  والحشنيي  المصننري، وابحمنن   بلنن  المننناج الحدليلنن ، وتووننل

أن ال اننن  الجيننن  وإةا ف الحو  نننا   ننن  جميننن  مراحنننل تن ينننا أفل ننن  

ن يقلنال يم ن  أ( الُمصنم ، الُمن نا، الُمسنح ي )المبن  وةو ف الديناف 

10.م  إه ا  المواة
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11 2030اسحراتيجي  مصر للحنمي  المسح ام  

م  اللجن  ال ولي  الح  ش لحاا األم  المحد ف  (The Sustainable Development)ُبرَِّ   الحنمي  المسح ام  

 ن  بلجنن  1987بام 
 
: بلن  أنانا،(Brundtland Commission)برنحالنن ل  اس    ايا البيتن  والحنمين ، والحن  ُبر

حياجاتانننا الحنميننن  الحننن  تَُلبننن  اححياجنننا  الداضنننر ةون المسننناس بقننن  ف األجينننال المسنننحقبلي  بلننن  تلبيننن  اح"

12".الباو 

ً ا مدط  أساسي     مسيرف الحنمي  الشامل  بمصر وتأكي2030مثل  اسحراتيجي  مصر للحنمي  المسح ام  

ا، وم   َ َّ ترت ا الحنم ا وبيتيًّ ا و طابيًّ ي  باةسنحراتيجي  بلن  ةلحاام النظام اة حصاةي بالنمو المحوازن جغرا يًّ

 اسن  بلن   ال   أب اة  ئيس  تشمل الب   اة حصاةي واةجحمناب  والبيتن  وتح نم  بشنرف مدناو ، وتركنا ال 

(.الحنمي  ال مراني )المدو  ال اشر 

  ال مرانين  و    ل ا ت اع ال ثا ا  الس اني  والبنائين  واسنحن اة الدينا ال مرانن ؛ ممنا أةى إلن  تن هو  البيتن

ل   ن  اتبناذ والحلوث البيت  وتنا ص المساحا  الب رام وزياةف انب ا ا  فاز  ان  أكسي  ال ربون، ب أ  ال و

ين  و ن  تبلنو   الر . ا جراما  الالزم  للبروج م  الديا الم مو  ال نيد إلن  المجحم نا  ال مرانين  الج ين ف

: ثنان  وهمنااةسحراتيجي  لااا المدو     تدقيد  ال   أهن اق  ئيسن ، وينرتب  هناا البدنث بالان  ي  األول وال

بيتن  زياةف مساح  الم مو  بما يحناسب م  توا ر الموا ة وحج  وتوزي  الس ان، واة تقنام بمسنحوى جنوةف ال

.ال مراني 

لننب تننو ير مننوا ة مالينن  هائلنن ؛ ممننا يحط: وتمثلنن  تدنن يا  تدقينند أهنن اق الحنمينن  ال مرانينن  المنشننوةف  نن 

اسنننحد اث آلينننا  ج يننن ف للحموينننل، وتشنننجي  مشنننا ك  القطننناع البنننا  المدلننن  وا  ليمننن ، كمنننا أن ا فنننا  

ا يننرتب  الحشنري   الدنناك  لمنظومن  الحنمينن  ال مرانين   نن  مصننر ة يحواكنب منن  الحطنوير المنشننوة، ياونً  منن

و نانون ا ةا ف المدلين    ن  1973لسنن  70و نانون الحبطني    ن  2008لسن  119بقانون البنام الموح      

.1979لسن  43
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م  الحد يا  إل   الث مجموبا   ئيس  مرتب  و ًقنا ل ولوينا  والسناول  النسنبي  للنح د ُّ   يانا، و ن  وُ سِّ

 ى الحد يا  وج   الحد يا  الباو  بالبنام األي ر ومواة البنام    المجموبحي  الثاني  والثالث ، وتحمثل ب

م نا  ب م وجوة سياسا  تد ياي  للبنام األي ر والمسنح ام، وبن م مالممن  الحبطني  ال مرانن  للمجح:   

ا  المننناخ الصنندراوي، وضنن ف الحشننري ا  واآللينن: ال مرانينن  الج ينن ف منن  ابحبا اتاننا البيتينن  الباونن ، مثننل

 ف بلنن  الحن ياينن   لنناام القطنناع البننا  بالمواونن ا  ال نينن   نن  الحبطنني  ال مراننن ، وبنن م الحأكنن  منن  القنن 

ننا؛ ممننا يننرالحشننيي ي اسننحغالل المننوا ة بالمنننافد الج ينن ف، وضنن ف الطا نن   ةي إلنن  والقنن  ف الحن ياينن  مدليًّ

.ا ت اع ت ل حاا لاياةف اةبحماة بل  الب ما  والمواة فير المدلي 

،  ّكنا  ال  اسن  بلن  2030و   ت نمن  اةسنحراتيجي  بن ف بنرامج ياون  بحطنوير الحنمين  ال مرانين  ححن  بنام 

، كالين  لدنل ب نى (1)كمنا هنو موضنح بنالملدد   ن  " تدقيد انحشا  أنماط البنام األي ر والمسنح ام"برنامج 

.ناي تد يا  الحنمي  ال مراني  ولحدقيد مرون  واسح ام  المبان  للح يف والحب يف م  الحغير الم

أنماط ومنظوم  البنام األي ر والمسح ام

  ب  نامف بالين   ن  و ًقا ل ليل م ايير اةسح ام  البيتي ،  إن األبني  الب رام ه  مبان  و يق  للبيت  وتحمحن

دقند اسحب ام الموا ة الطبي ي ، وت مل بل      ك امف اسحاالك الطا ن  والميناه والمنوا ة بشن ل بنام، وت

: وتنقسنن  أنمنناط البنننام األي ننر والمسننح ام إلنن  نمطنني  أساسننيي  همننا13.بيتنن  ونندي  وآمننن  للمسننحب مي 

، ومنن  المم نن  اتبنناع أحنن  النمطنني  أو النن مج بينامننا لحدقينند الانن ق 14الحصننمي  السننلب  والحصننمي  ا يجنناب 

.المنشوة

الش ل

الحصمي  المناي  بحوجيت المبن  وتأ يره بل  حرك  الريام

1

، "ال ما ف الب رام والطا   واةسح ام  البيتي (. "2019)حام ، سامح مدم  : المص  
.425،   50، ال  ة 14مجل  جام   األزهر القس  الان س ، المجل  

وي نننننننننن  الحصنننننننننمي  السنننننننننلب  

Passive Design، تقلينننل أحمنننال

المبنننننن  باسنننننحب ام السياسنننننا 

  منن  البيتينن   نن  البنننام والحصننمي

اسننحب ام أنظمنن  إنشننائي : يننالل

   ومواة بنام مدلي  فبي ي  ألفل

المبننننننننن ، واسننننننننحغالل الحاوينننننننن  

 ، الطبي يننن  وا ضنننامف الطبي ينننن

وزيننننناةف المسنننننطدا  الب نننننرام 

والحشنننننننننجير، وتوجينننننننننت المبنننننننننن  

وتشننننننن يلت كمنننننننا هنننننننو موضنننننننح 

، ونسننننننننننب (1)بالشنننننننننن ل   نننننننننن  

.ال حدا  إل  الدوائ 
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 انو تصنمي  واسنحب ام أنظمن  البننام المنو رف للطا ن  والنحد   من  ،Active Designأما الحصمي  ا يجاب  

نننب اةسننننحب ام الم ننننرط للصننننلب والاجنننناج واأللومنيننننوم،  ينننالل اسننننحب ام مننننواة ذا  فا نننن  منب  نننن ، وتجنُّ

ي  وفا ن  واسحب ام األنظم  المي اني ي  وال اربائي  لالسح اةف م  الطا نا  المحجن ةف كالطا ن  الشمسن

.الريام، واألجااف الاكي  لمن  الا  ، وتدسي  تقنيا  ا ضامف

يوضننح جوانننب منظومنن  البنننام األي ننر ( 2)ووننوًلا إلنن  منظومنن  البنننام األي ننر والمسننح ام،  الشنن ل   نن  

ال سحو  المصري حيث : م  الحشري ا  واألكواة ذا  الصل ، ومناا15ويح ون الجانب الحشري  والمسح ام، 

بلنن  الد ننا  بلنن  المننوا ة الطبي ينن  ومرابنناف حقننوق األجيننال القاةمنن ، و ننانون البنننام ( 32)نصنن  المنناةف   نن  

، وبل  الرف  م  إو ا  ب ى أكواة اةسح ام  بقرا  م  وزينر ا سن ان والمرا ند 2008لسن  119الموح      

م، ومنن  هنناه األكننواة
 
وة ال نن: والمجحم ننا  ال مرانينن ،  إنننت ة يوجنن   ننانون يننا  بالبنننام األي ننر بشنن ل ُملننا

، وكنوة تن وير  المبل نا  الصنلب  2009لسنن  190المصري لحدسي  ك امف اسحب ام الطا      المبنان    ن  

النناي فبقننت المركننا 2020، وكننوة المنن ن الاكينن  لسننن  2017لسننن  440المبحل نن  واسننحب اماا  نن  البنننام   نن  

HBRC.16القوم  لبدوث ا س ان والبنام 

الش ل

منظوم  البنام األي ر والمسح ام

2

الجانننب الحشننري  

الجانب المرسس 

الجاننننننننننب الحقنننننننننن 

يالجانب اة حصاة

الجانننننننننننب البيتنننننننننن 

الجانننب اةجحمنناب 

,إب اة الباحث: المص  

اة حصننناةي)تننن ايل 

( والبيت  واةجحماب
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وزا ف : المسننرول  بنن  البنننام األي ننر والمسننح ام ومنانناالجانننب المرسسنن  وأم نن  حصننر ب ننى مرسسننا  

 سنن  :  17ا سنن ان والمرا نند والمجحم ننا  ال مرانينن ، والجاننا  والايتننا  الحاب نن  لاننا، ومنن  ماننام الننوزا ف

سياسننا  ا سنن ان، وة اسنن  وإبنن اة يطنن  وبننرامج الحنمينن  ال مرانينن ، ووضنن  الم ننايير  نن  مجننال ا سنن ان 

البننام والمركنا القنوم  لبدنوث ا سن ان و. وأس  تصنمي  وشنروط تن ينا األبمنال ا نشنائي  وأبمنال البننام

18HBRC،نننا للبدنننث ال لمننن  تابً نننا لنننوزا ف ا سننن ان ومننن  ماامنننت إوننن ا  أكنننواة البننننام : وُيَ ننن  م انننً ا ح وميًّ

.البناموالمواو ا  ال ني ، وتنظي  ةو ا  ت  يبي  محبصص  للمان سي  وال لمام بقطاع الحشيي  و

وهننو منظمنن  فيننر  بدينن  Egypt GBC،19المجلنن  المصننري للبنننام األي ننر : ومنن  المرسسننا  فيننر الد ومينن 

نن  بننام  ، وهننو ب ننو ناشننئ  نن  المجلنن  ال ننالم  ل بنينن  2012بموجننب  ننواني  جماو ينن  مصننر ال ربينن  ُأسِّ

".ترشي "لالسح ام ، وإنشام نظام تصنيف مدل  2030ةب    ي  مصر : وم  ماامت،WGBCالب رام 

   او أنظم  تقيي  البنام األي ر والمسح ام، وي رق بأننت مجموبن  من  المرشنرا  الحن20،الجانب الحقن أما 

اترتب  بمقوما  اةسح ام  البيتي  الح  يحبناها كل نظام تقيي  بل  ح ف، وم  أه  هاه األنظم  ب نظام : الميًّ

BREEAM) ) بننننام  
 
، ويحب ننننت نظننننام1990البريطنننان ، وُيَ نننن  هنننناا النظننننام أول نظننننام لالبحمننناة األي ننننر، وُأونننن 

(The Code for Sustainable Home, CSH) ند بنام
 
مقيناس الريناةف  ن  تصنميما  الطا ن  LEED، و2007وُأفل

.1998بام  USGBCوالبيت  الاي أو  ه المجل  األمري   ل بني  الب رام 

م  أنظم  ، و"ناج المبان  الب رام"وتَُ   هاه األنظم  الجيل األول للحقيي ؛ حيث ت حم  بل  م ايير تسم  

 The German Sustainable)النظنام األلمنان  ": نانج تقيني  ةو ف الديناف"الجيل الثان  للحقيي  الح  ت حمن  بلن  

Building Council, DGNB)، اسننح ام "نظننام : ومنن  أنظمنن  تقينني  الجيننل األول ال ربينن "(ESTIDAMA)، النناي

الانرم )، والنظنام القنوم  لحصننيف البننام األي نر المصنري 2010أو  تت ةول  ا منا ا  ال ربين  المحدن ف بنام 

  حيث  ام المركا القوم  لبدوث ا س ان والبنام بمشا ك؛ (Green Pyramid Rating System, GPRS)(األي ر

.  ، وهو ما تركا بليت ال  اس 212011المجل  المصري لل ما ف الب رام بإو ا  النسب  األول  بام 

ومنن  أنظمنن  الحقينني  المدلينن  األيننرى

، الاي أون  ه المجلن (ترشي )نظام 

 Egypt GBCالمصننري للبنننام األي ننر 

بننننننالحوا د منننننن  الم ننننننايير 2015بننننننام 

ال المينننن  للمجلنننن  ال ننننالم  للبنننننام 

تننننن  2018و ننننن  بنننننام ،WGBCاألي نننننر 

 ر تطويره ليشنمل سياسن  ونا   ون

Net-Zero Waste.22مبل ا  
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بالجن ول وبالرجوع إل  بنوة نظام الارم األي نر المصنري لحدقيند اةسنح ام  البيتين  بالمبنان  كمنا هنو موضنح

نقطنننن  ة يننننح  ابحمنننناةه، ومنننن  40إذا حصننننل المشننننروع بلنننن  أ ننننل منننن  23:، يننننح  الحصنننننيف كنننناآلت (1)  نننن  

نقطنن  يدصننل بلنن  الاننرم ال  نن ، ومنن 59إلنن  50ومنن  ،GPRSنقطنن  يدصننل المبننن  بلنن  شننااةف 49إلنن  40

نقطن  أو أكثنر يدصنل المبنن  بلن  تصننيف الانرم األي نر 80نقط  يدصل بل  الارم الاهب ، ومن  79إل  60

.وهو أبل  تقيي 

ج ول

بنوة تقيي  المبان  لنظام الارم األي ر المصري

1

2011الو ن النسبي لنسخة فئال ال رم األ ضر

%15اتمدامة الموقع

%25مفاءة الطاقة 

%30مفاءة الميا 

%10المواد والموارد

%10ةجودة البيئة الدا لي

%10اسدارة

نياط إ افية(إ افي)ادبمكار 

عدد النقاطالمعيار

إلزاميعمل جدول للمواد الرميسة المسمخدمة في المشرو 

إلزاميتبسموساليضاء على تعرض ااغلي المباني للمواد السامة الخطرة مأل األ

3ثر البيئي للنيلللةد م  األ( المواد المةلية)ا قليمي إالمواد المشمراة 

1اتمخدام مواد البناء الم نعة والجاهزة في الموقع

3اتمخدام الم ادر الممجددة للمواد

3عادة اتمخدام الموادإ

4اتمخدام المواد المعاد تدويرها

1اتمخدام مواد  فيفة الو ن

1اتمخدام مواد ذال ممانة عالية

3اتمخدام عناحر البناء الجاهزة

1للمواد في المشرو LCCتةليل تكلفة دورة الةياة 

20إجمالي عدد النياط

.المركا القوم  لبدوث ا س ان والبنام: مصر(. 2011)نظام تقيي  المبان  الارم األي ر : المص  

ج ول

م ايير تقيي  المبان  الباو  ببن  المواة والموا ة لنظام الارم األي ر المصري 

2

طا ن     ضوم أه اق هناا البدنث سنيح  الحركينا بلن  بنن  المنواة والمنوا ة لمنا لنت من  أ نر بلن  تدقيند ك نامف ال

منا هنو موضنح وجوةف البيت  ال ايلي  بجانب الد ا  بل  موا ة البيت  الطبي ي ، ويح م  البن  م نايير  ربين  ك

(.2)بالج ول     

.المركا القوم  لبدوث ا س ان والبنام: مصر(. 2011)نظام تقيي  المبان  الارم األي ر : المص  
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نننا  ننن  الناحيننن  اة حصنننوونننوًلا إلننن  الجاننننب اة حصننناةي للمنظومننن ،  اةي ؛  نننإن اسنننح ام  المنننواة تنننر ر إيجابيًّ

ننل الح ل نن  الالزمنن  لنقننل المننواة منن  مسننا ا  أب نن ، وكننال  اسننحب ام
 
المننواة  باسننحب ام المننواة المدلينن  تَق

الُم نناة تنن ويرها والُم نناة اسننحب اماا يننو ر منن  ت ل نن  شننرام مننواة ج ينن ف، كمننا أن فننوال ةو ف حينناف المبننن  

ا ي نننوة يُسنننَحبلص مننن  مبل اتنننت منننوا ة ا حصننناةي  تُسنننَحبَ م بالصنننناب  أو يَُ ننناة اسنننحب اماا كمنننواة بننننام؛ ممننن

منن  وبالحننال  بالمن  نن  بنن ًلا منن  اةنب ا ننا  ال ننا ف الناتجنن  بنن  المبل ننا  وآ ا هننا السننلبي  بلنن  البيتنن  والمجح

يساب  بلن   LCCاة حصاة، ويَنحج ب  ذل  سلوك اسحاالك  ُمسح ام، كما أن تدليل ت ل   ةو ف الدياف للمواة 

.ايحيا  الب يل األ ل ت ل  

ي الجين   البنام األي ر يساه     تدسي  جوةف البيت  ال ايلي  من  ينالل األةام الدنرا  أما الجانب اةجحماب ، 

ا لمو   المبن ، با ضا   إل  أن اسحب ام المواة المدل ي  يسناه   ن  للمبن  باسحب ام المواة المالئم  مناييًّ

حصنمي  الد ا  بل  الطاب  الم ما ي ل ل منطق ؛ مما يول  ا حساس باةنحمام واة تباط الم ان ، كما أن ال

ا يدقنند السننلب  يَُمّ نن  منن  اةسننحغالل األمثننل للمننوا ة الطبي ينن  المحجنن ةف منن  إضننامف وتاوينن  فبي ينن ؛ ممنن

.حياجاتااالراح  الصدي  والن سي  للُمسحب م، كما يدا   بل  حقوق األجيال المسحقبلي     تلبي  اح

68

الناتج  سوام وحماي  البيت  الطبي ي  م  اةنب ا ا الجانب البيت  كما يساه  البنام األي ر    الد ا  بل  

ب  م  بمليا  النقل أو م  مبل ا  البننام والان م، أو الناتجن  فنوال ةو ف حيناف المبنن  من  اةسنحاالك ال ن

 ةف، وير   م  للطا   نحيج  انب ا  جوةف البيت  ال ايلي ،  ُيَرّش  م  اسحب ام الموا ة الطبي ي  فير المحج

. مرون  المبان  و   تاا بل  الح يُّف م  الحغير المناي 

منن  ت ل نن  % 30تننو ير ندننو 24:ومنن   وائنن  تطبينند م ننايير األبنينن  الب ننرام بمصننر

 ننى القطنناع السنن ن  نحيجنن  تدسنني  ا نننا ف ومرا بنن  تسننرب الطا نن  والمينناه، وي

%.64، وي ى اسحاالك المياه بندو %66اسحاالك ال اربام بندو 
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الش ل

ا ياما  الصنابا   2030و ًقا لر ي  مصر ( ياما  البنام، الباما  الدجري )الحوزي  الجغرا   ونسب  تركُّ

3

.90،   2، ال  ة 22مجل  جام   أسيوط للبدوث البيتي ، المجل  (. 2019)ي ر، ياسر مدم  بباس : المص  

مواة أفل   المبان 

من  م ناةن ح ي ين  وفينر ح ي ين  الم ناةن25:أم   تقسي  مواة البنام م  حيث يصائصاا ال يايائي ، كالحال 

مثننلوالمننواة المركبنن  مثننل األيشنناب، والمننواة الطبي ينن  مثننل الاجنناج، والمننواة المصننن   مثننل األلومنيننوم، 

ني ،  نإن البامنا  وو ًقا للطريق  الحقلي ي  األكثر شيوًبا    البنام، وه  الاياكل ا نشائي  البرسا. األسمن 

وهنناه ،(الطننوب األسننمنح  والط لنن : البرسننان ، وح ينن  الحسننليح، والطننوب ومنننت)األساسنني  ا نشننائي  هنن  

.الباما  لاا أ ر بيت  سلب  و ًقا لطريق  تصني اا

نا يامنا  الصننابا  حنول مشنروبا  ( 3)أما الب ائل المسح ام   مناا الموا ة الطبي ي ، ويوضح الشن ل  تركُّ

الجننب  والرمننال )يامننا  البنننام : ، ومنن  ضننم  هنناه البامننا 2030تنمينن  المنننافد الصنننابي  و ًقننا لر ينن  مصننر

 ننالموا ة الطبي ينن  منن  مقومننا  26(.الدجننر الجيننري والننال  والريننام والجرانينن )، والبامننا  الدجرينن  (والطنني 

لقائمن ، الطنرق، الحجم نا  ال مرانين  الج ين ف وا: )الحنمي  الصنابي  إل  جانب مقوما  الحنمي  الم انين  وهن 

اسننحب ام الدجننر ( 4)وبنال  يُالحنن  الحنراب  بنني  الصننناب  والبننام، كمننا يوضنح الشنن ل   ن  27(.مصناة  الطا نن 

.  الجيري بمصر بالد ا ا  الق يم 

و ارة المجارة وال ناعة 

هيئة المنمية ال ناعية

مخلفال مواد البناء

التبعية التبعية

و ارة المجارة وال ناعة 

هيئة المنمية ال ناعية

 امال حجرية
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الش ل

اسحب ام الدجر الجيري بمبط  تطوير سو  مجرى ال يون 

4

 International Finance)الننناي أفلقحنننت مرسسننن  الحموينننل ال وليننن  (EDGE User Guide)ويشنننير ةلينننل

Corporation) نشننائ  إلنن  أن المننواة ا نشننائي  ة يننح  ت ننميناا بشنن ل كامننل، وذلنن  ةسننحي ام الحصننمي  ا

 نن  حنني  أشننا  الاننرم األي ننر المصننري إلنن  ب ننى اةشننحرافا  الباونن  بنسننب المننواة 28.ةبحبننا ا  السننالم 

حرط الُم نناة تنن ويرها والُم نناة اسننحب اماا منن  إجمننال  نسننب  المنناةف ن سنناا المسننحب م  بننالمبن ،  مثًلننا اشنن

م  إجمال  نسب  منواة المشنروع، ونسنب  % 25الارم األي ر ب م تقليل نسب  المواة الُم اة اسحب اماا ب  

29. ٪ م  إجمال   يم  مواة المشروع50كوناا مدلي  ة تقل ب  

كاسنننحب ام كاسنننرا  الشنننم  30هننناا با ضنننا   إلننن  تو ينننف م نننرةا  ال منننا ف الحقلي يننن  بطنننرق ت نولوجيننن 

ننا و ًقنا ةتجناه ال نا للدماين  من  أشنن   الشنم ، و نحح النوا نا أوتوماتي يًّ شنم  حسننب المحدركن  أوتوماتي يًّ

(.6)و( 5)الداج  كما هو موضح بالش لي      

Source: Cairo construction hub, "PM inspects development work in Magra El-Oyoun Fence and Eyen Al-Sera Lake." Accessed at: 
November 3, 2022.
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الش ل

اسحب ام ال اسرا  الشمسي  بل  النوا ا

5

الش ل

ا  بأبو  ب  والح  تداك  المشربيا  ت نولوجيًّا الحصمي  البا ومحري بأبراج البدَّ

6

.137  –132،   1، ال  ة 39مجل  اةتجاها  الان سي  المحق م ، المجل  (. 2020)أحم ، مدم  بام  : المص  

الكاسرات الشمسية
Source: Jacoby, M. “The future of low-cost solar cells.” Chemical & Engineering News Magazine, May 2, 2016.

Source: Tallman, E. "Reflecting on Energy-efficient Building". 
E- magazine. January 8, 2020.

Source: Tallman, E. "Reflecting on Energy-efficient Building". 
E- magazine. January 8, 2020.



البالو 

 ننن   نننل األزمننن  المناييننن  الداليننن  تبلنننو   الداجننن  ال الميننن  إلننن 

بمننا الحدنول األي نر للوونول إلنن  ا حصناةا  منب  ن  ال ربنون، و

  أن  طننناع الحشنننيي  والبننننام مننن  القطابنننا  المسنننحال   للطا ننن

والمننننننوا ة، بجانننننننب مسنننننناهمحت ال بيننننننرف باةنب ا ننننننا  ال ربونينننننن 

منا ال المي ، كان م  ال نرو ي الحدنول إلن  أنمناط البننام األي نر ل

نننف مننن  الح غينننر لانننا مننن  مرونننن  وتنننأ ير  ّ نننال  ننن  الحب ينننف والح يُّ

  المناي ؛ لال  ابحم   ال  اس  بل  مراج ن  ال  اسنا  السنابق

ضننا   للووننول إلنن  البنن ائل المسننح ام  لمننواة أفل نن  المبننان ، با 

نمينن  إلن  ة اسن  آليننا  ومراحنل تن ينا بننرامج اسنحراتيجي  مصنر للح

، وة اس  2020واسحراتيجي  ا س ان المصري   2030المسح ام  

ري م ننايير تدقينند اسننح ام  المبننان  و ًقننا للنظننام القننوم  المصنن

 EDGE User Guide)وأيً نا ةلينل ،(GPRS)لحصننيف البننام األي نر 

IFC, WBG, 2021)ر وذلننن  لحوضنننيح ُسنننُبل تدقيننند البننننام األي ننن؛

م   ي  مصر ندو تدقيد انحشنا  هناا الننم  2030بمصر وم ى تق ُّ

د و   وج   ال  اس  اتجاها  ب ين ف كمداولن  للحو ين. م  البنام

 يرا  بننني  الننننظ  البيتيننن  الطبي يننن  والمشنننّي ف، وللدننن  مننن  الحنننأ

. السلبي  ل ملي  البنام

نمناط وتبحلنف هناه اةتجاهنا  و ًقنا لال لني  المنناي  الموجنوة بنت المبنن ، كمنا توضنح أن أ

: البنننننام األي ننننر، مامننننا ت نننن ة  تقنياتاننننا،  انننن  تنقسنننن  إلنننن  نمطنننني  أساسننننيي  همننننا

يننن  ا ةا ف اسنننحراتيجي  الحصنننمي  السنننلب ، واسنننحراتيجي  الحصنننمي  ا يجننناب ، بجاننننب أهم

الطا ن  الرشي ف يالل ةو ف حياف المبن ؛ مما ير ر ب  الي  بلن  ك نامف اسنحاالك المنوا ة و

. واسحغالل المبل ا  ال ا ف وتدويلاا لمو ة ذي  يم  ي وة بالمن   

72
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:مما سبد توول  ال  اس  إل  ب ة م  النحائج وه 

م باتبناع أنمناط البننام األي نر2008لسنن  119أن  انون البنام الموح      ▪
 
فينر ُملنا

ري، والمسح ام، والح  يوضنح م نايير وُسنُبل تدقيقانا نظنام الانرم األي نر المصن

 نإن وبالرف  م  إو ا  ب ى األكواة الباو  باسح ام  المبنان  وإةا ف المبل نا 

.يلهاه األكواة ة تحطرق إل  مرحل  الحصمي ، وإنما تَُرّكا بل  مرحل  الحشغ

2030و ًقنننا لبنننرامج تطنننوير الحنميننن  ال مرانيننن  وجننن ول مراحنننل تن يننناها ححننن  بنننام ▪

،  ننإن برنننامج (1)باسنحراتيجي  مصننر للحنمينن  المسنح ام  كمننا هننو موضنح بننالملدد 

، 2030بنامتدقيد انحشا  أنماط البنام األي ر فير ُم َ ج بج ول مراحل الحن يا حح 

2020كمننا أن آليننا  تدقينند سياسننا  ا سنن ان باسننحراتيجي  ا سنن ان المصننري 

تحنناول تدقيند اةسنح ام  بلن  ( 2)ياوً  بالمدو  الراب  كما هنو موضنح بنالملدد 

 ام  المسننحوى الد ننري ولنني  بلنن  المسننحوى الم مننا ي الَم ننن  بحدقينند اسننح

ام المبنننان ، وممنننا سنننبد أم ننن  اسنننحنحاج أننننت  ننن  إفنننا  تدقيننند انحشنننا  أنمننناط البنننن

يطنوا  2030األي ر والمسح ام ة تبطو اسحراتيجي  مصر للحنمين  المسنح ام  

.واضد  ندو تدقيد انحشا  هاا النم  م  البنام

:و ًقا لما سبد  ق  أوو  ال  اس  بالحال 

المننناي ، اةهحمننام بمرحلنن  الحصننمي  بايحيننا  مننواة البنننام المناسننب  و ًقننا لال لنني ▪

 Biopolymersالبنوليمرا  الديوين  : واةهحمنام باألبدناث ال لمين  ذا  الصنل  مثنل

.كب ائل مسح ام  ألفل   المبان 

ننن▪ ا اسننحب ام األحجنننا  الجيرينن  كبننن يل للطننوب؛  اننن  مننو ة فبي ننن  منحشننر جغرا يًّ

بمصننر، بجانننب بالننت الجينن  للدننرا ف، كمننا أنننت مننو ة يُ نناة اسننحب امت، بجانننب أنننواع

الحسنبي  الطنوب النو ةي الرملن  الناي يُصنن  ب: الطوب األ ل تلويًثا بالبيت ، ومناا

.   ق  والطوب األبيى الجيري

اسننحب ام المننواة الُم نناة تنن ويرها والُم نناة اسننحب اماا كمننا أشننا  الاننرم األي ننر ▪

ي ر المصري بم ايير بن  المواة والموا ة، وهو ما يحطلب ضرو ف ت  يل البنام األ

وأيً نننا ،(GPRS)بقنننانون البننننام الموحننن  وأهميننن   بطنننت بنننالارم األي نننر المصنننري 

من  إةا ف ضرو ف الحنسيد بي   طاع الحشيي  والبنام م  با   القطابنا ، وياون ً 

المبل نننا ؛ ممنننا يسننناه   ننن  تدقيننند م ينننا  اسنننحب ام المنننواة الُم ننناة تننن ويرها 

وجنت والُم اة اسحب اماا، وأيً نا الحنسنيد من   طناع الصنناب  ياونً   ن   نل الح

إلنننن  تننننوفي  الصنننننابا ؛ ممننننا ي نننناز منننن  تدقينننند انحشننننا  أنمنننناط البنننننام األي ننننر 

ا با ضا   إل  تقليل الوا ةا  وتنشني   الصننابا  باسحب ام المواة الُمحاح  مدليًّ

.بجانب ي ى اةنب ا ا  ال ربوني  والح ل  
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(:1)الملدد     

:2030بام تدقيد انحشا  أنماط البنام األي ر والمسح ام كأح  برامج تطوير الحنمي  ال مراني  حح برنامج 

ع أنمناط يا ق هاا البرنامج إل  ةمج الد ا  بل  البيتن   ن  الحنمين  ال مرانين  من  ينالل اتبنا: ووف البرنامج

ال حننرف البنننام األي ننر، والنناي ُيَ نن  منن  أهنن   كننائا الحنمينن  المسننح ام ، ومنن  المسننحا ق تن يننا البرنننامج يننالل

. ، وي   هاا البرنامج م  البرامج ذا  الح ل   المحوسط (2025-2030)

:ال ناور األساسي  للبرنامج

المبحل ن  تطوير ة اسا  مقا ن  لحد ي  الطريد األمثل للبنام األي ر المناسب لمننافد الحنمين  الج ين ف▪

.سوام    الجانب الم ما ي أو ا نشائ  أو المواة البام المسحب م 

.الحقلي ي تطوير أكواة البنام وا فا  الحشري   لحقني  وتن يا مما سا  البنام األي ر والمسح ام فير▪

قن  ا  ال نين  وض  آلي  وم ايير مد ةف لحقيي  اآل ا  البيتين  الشنامل  للمنشنا ، وتن ينا برننامج لحطنوير ال▪

حقيي  األ ر لل واة  البشري  المبحص  بمراج   المبططا  الم ما ي  وا نشائي  وا شراق بل  الحن يا ل

.البيت  للمنشأف

ام  إوننن ا   نننانون يح نننم  الم نننايير الُملامننن  للشنننركا ، والحننن  ت نننم  أن ت نننون تلننن  ا نشننناما  مسنننح ▪

.وو يق  للبيت 

ج ةبنن ، بننرام)وضنن  سياسننا  تد ياينن  لحوجيننت القطنناع البننا  لالسننحثما   نن  البنننام األي ننر والمسننح ام ▪

(. وتب يف ببم ضريب ، وفيرهما
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2020آليا  تن يا المدو  الراب  بسياسا  ا س ان باسحراتيجي  ا س ان المصري  (:2)الملدد     

ج ول

سح اماآلليا  والبط  وا جراما  لحن يا سياسا  ا س ان    تدقيد أه اق المنافد الس ني  والمس   الم

2

النطاقا جراما /الح يال لسياس ا
ا فا  

الامن 
الجاا  المسرول أنواع الح يال 

 أ
مب
د 
قي
د
ت

 
بي
ما
جح
ة
  ا
ال
 
 
ال

مراج   ةةئل أبمال 

الحبطي  ال مران  

للحأكي  بل  األس  

المسح ام  والمبح رف

جمي  منافد 

ا س ان 

الج ي ف 

والقائم 

محوسط  

الم ى
 ني  وبمراني 

والمرا دا س انوزا ف▪

ال مراني والمجحم ا 

للحبطي ال ام الايت ▪

ال مران 

وض  ضواب  لحدقيد

ال  ال     إم اني  

الدصول بل  مس   

.ب مناسب بح ل   مناس

جمي  منافد 

ا س ان 

الج ي ف 

والقائم 

محوسط  

الم ى

مالي  و انوني  

وبمراني 

والمرا دا س انوزا ف▪

ال مراني والمجحم ا 

الد ومي فيرالمنظما ▪

 أ
مب
د 
قي
د
ت

 
 ي
م
لح
وا
  
 ك
شا

م
ال

بمل اجحمابا  بي  

القياةف المجحم ي  

ومرسسا  المجحم  

ي  الم ن  وبي  المبحص

. بالم ين  بجااز الم ين

جمي  منافد 

ا س ان 

الج ي ف 

والقائم 

 صيرف 

الم ى
مالي  وإجرائي 

والمرا دا س انوزا ف▪

ال مراني والمجحم ا 

الد ومي فيرالمنظما ▪

ةب  مجال  الشباب 

المدلي  وما يشابااا، 

.وتشجي  إنشائاا

جمي  منافد 

ا س ان 

الج ي ف 

والقائم 

محوسط  

الم ى
مالي  وإجرائي 

والمرا دا س انوزا ف▪

ال مراني والمجحم ا 

الد ومي فيرالمنظما ▪

المرحل  األول 

2016-2020

.ال مراني الحنمي وإةا فتبطي منظوم وحوكم المرسسي البني إوالم▪

.2052القوم ال مران المبط م شاملاسحثما يمبط  ب ▪

.ال مراني المبططا وإةا فتن يا  المدليا ةو ت  يل▪

.لج ي فاالحنمي لمنافدمرا دإم اة  والحوس األساسي المرا دشب ا وتج ي إحالل▪

.القائ بال مرانوالح  يا الحجاوزا م الد ▪

.اآلمن فيروالمنافدال شوائيا  اهرفم ا د ▪

.ا س ان طاع  والطلبال ر بي الحوازنتدقيد▪

.الج ي فال مراني المجحم ا   الحشيي ي الق  فزياةف▪

المرحل  الثاني 

2021-2025

.ال مراني المبططا وإةا فتن يا  المدليا ةو ت  يل▪

.اآلمن فيروالمنافدال شوائيا  اهرفم ا د ▪

.ا س ان طاع  والطلبال ر بي الحوازنتدقيد▪

.الج ي فال مراني المجحم ا   الحشيي ي الق  فزياةف▪

.الج ي فالحنمي منافد  الس ان الحوفي تد يا▪

.بالم نالجماب النقلوسائلوجوةفاةسحي ابي الق  فزياةف▪

المرحل  الثالث 

2026-2030

.اآلمن فيروالمنافدال شوائيا  اهرفم ا د ▪

.ا س ان طاع  والطلبال ر بي الحوازنتدقيد▪

ج ول

2030مراحل تن يا برامج تطوير الحنمي  ال مراني  حح  بام 

1
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النطاقا جراما /الح يال لسياس ا
ا فا  

الامن 
الجاا  المسرول أنواع الح يال 

 أ
مب
د 
قي
د
ت

 
 ي
م
لح
وا
  
 ك
شا

م
ال

إبطام ال ر  لمشا ك 

الس ان    الصيان  
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