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تعريفاتال  
  -:الكتلة العمرانية

المساحة المبنية فى المدينة أو القرية والمشغولة باألنشطة المختلفة وما يتخلل هذه المساحة مـن أرض    
  فضاء أو مزروعة أو مسطحات مائية كما تشمل التقاسيم التى تم اعتمادها

  -:المجاورة السكنية 
لعامة وخدماتها الضرورية علـى أسـاس خـدمتها    عبارة عن مجموعة متكاملة من المساكن بمرافقها ا

  .بمدرسة تعليم اساسى وأن توفر لسكانها الوصول الى الخدمات العامة بها دون مشقة

  -:الكثافة السكانية االجمالية للمدينة أو القرية
نسبة عدد السكان منسوبا إلى المساحة العمرانية للمدينة أو القرية، وتحسب تلك المساحة علـى أسـاس    
ساحات اراضى جميع االستعماالت العمرانية عدا مساحات الجبانات واألراضى الزراعية والصحراوية م

  .القوميةت أالراضى ذات الصفة اإلقليمية ووالمسطحات المائية ومساحا

  -:الكثافة السكنية الصافية 
اد مسـاحة  نواتج قسمة عدد الوحدات  السكنية مقسوما على اجمالى مساحة قطعة األرض بعـد اسـتبع   

  .الطرق والمناطق العامة 

  -:معدل التزاحم
  اجمالى عدد افراد االسرة المقيمين بالغرفة الواحدة و يحسب كمتوسط لكل منطقة بالمدينة او القرية 

  -:البلوك
  قطعة من األرض محاطة من جميع جوانبها بشوارع أو طرق أو حدائق أو مجارى مائية  

  -:قطعة األرض
أى مساحة من األرض معدة كوحدة للتصرف فى ملكيتها أو القيام بأعمـال التنميـة    جزء من البلوك أو 

  .العمرانية عليها 

  -:مساحة قطعة األرض
  .المساحة االجمالية األفقية مقاسة من حدود قطعة األرض بخالف الممرات المؤدية الى عقارات أخرى 

  -:نسبة اشغال األرض 
  .األرضى من مساحة قطعة األرض طابقالنسبة المئوية لمساحة مبانى ال 

  -) :معامل استغالل االرض(الكثافة البنائية 
وتمثل كحد اقصى بنسبة اجمالى المساحات المبنية بكافة ادوار المبنى الى اجمالى مساحة قطعة االرض  

  المقام عليها المبنى 

  -:مخطط تقسيم األراضى 
ألرض الى قطع أراضى غير قابلـة للتجزئـة   خريطة مبين عليها تفاصيل ومقاسات تقسيم مساحة من ا 

  .طبقاً لالستعمال المحدد لكل قطعة 
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  -:استعمال االرض 
الغرض الذى تخطط أو ترتب أو تعد له أرض أو منشأة أو يجرى ألجله أشغالها أو االحتفـاظ بهـا أو    

  .النشاط المسموح بممارسته عليها وفقاً لالستعماالت المسموح بها 

  -) :يم حضرىتصم(منطقة سكنية 
مشروع سكنى يحتوى بداخله على خدمات طبقا لمتطلبات واحتياجات السـكان علـى ان يعتمـد فـى      

 الخدمات االخرى على الخدمات المحيطة بالمشروع 

  -:مناطق االمتداد
االراضى المضافة للكتلة العمرانية القائمة بالمدينة او القرية الستيعاب الزيادة السكانية و يسـمح فيهـا    
االستعماالت المختلفة طبقا لالشتراطات التخطيطية للمخطط االستراتيجى العـام للمدينـة و القريـة و    ب

  المخطط التفصيلى
  -:البنية األساسية العامة

التجهيزات و الخدمات و المنشآت و ملحقاتها الضرورية التى تفى باالحتياجات العامة مثل نظم حركـة   
األمطار و شبكات التغذية بالمياة و توزيعها و الصرف و معالجته المشاة والسيارات وشبكة صرف مياه 

... و منشآت معالجة و التخلص من المخلفات الصلبة و السائلة وشبكات و منشآت الطاقة واالتصـاالت  
  . الخ

  -:الخدمات العامة
 االستراتيجة بالمخططات الخدمات اليومية او الشهرية او الموسمية  التى يحتاجها المواطن  و الواردة  

، رية، االداثقافية، التجارية، الدينية ، الجتماعيةالا، صحية، الالخدمات التعليميةمثل  للمدن و القرى العامة
  .)، الخترفيهيةال

  -:المناطق الترفيهية
هى قطعة او مساحة من االرض او الماء يتم تخصيصها او تحديدها او حجزها لالستعماالت الترفيهيـة   

 خاصة، و قد تشتمل على مبانى و خدماتالعامة او ال

  -:الطريق العام  
  .الحيز أو الفضاء المخصص للمنفعة العامة و المعد للمرور العام

  -:الطريق الخاص 
الحيز أو األرض الفضاء المملوكة للفرد أو عدة أشخاص للوصول الى مبانيهم ويكون احد هذه المبانى  

  .على االقل ال يتصل بالطريق العام

  -) :الشوارع غير النافذة(ق ذو نهاية مغلقة طري
  .طريق له مخرج واحد مع فراغ كافى ومالئم للدوران بالسيارات للخلف بأمان بالنسبة للمرور اآللى
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  -:المنطقة المتجانسة 
هي المنطقة التي نشأت في فترات أو مراحل زمنية متقاربة ، وذات نسيج عمراني ناتج تراكميـاً عبـر   

و وفقاً لفكر تخطيطي سائد في مرحلة تاريخية محددة ، أو منطقة تتميز مبانيها بطابع معماري الزمن ، أ
  .موحد ، أو أنها ذات طابع عمراني متميز 

  -:حد الطريق
  .الخط الذى يحدد عرض الطريق عاماً كان أو خاصاً

  -:خط التنظيم
خاصة والمنفعة العامة ، وقد يكـون  الخط المعتمد الذى يوضع لتعيين حد الطريق ويفصل بين األمالك ال

  .على حد الملكية أو داخالً أو خارجاً عنه

  -:زوائد التنظيم
المساحة الزائدة المحصورة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم خـارج حـدود   

  .الملكية 

  -:ضوائع التنظيم
وجود خط تنظيم داخل حدود الملكية وتخضع  المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن

  .للملكية الخاصة ويلزم ضمها للمنفعة العامة 

  -:محور الطريق
  .مسار الخط الذى يحدد منتصف عرض الطريق

  -:خط البناء
الخط الذى يسمح بالبناء عليه سواء كان مصادفاً لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتداً عـن أى منهمـا   

  .ات تصدر من السلطة المختصةبمسافة تحددها قرار

  -:ارتفاع المبنى
ارتفاع ظهر منسوب البالطة الخرسانية للدور االخير مقاسا من منسوب الرصيف امام منتصف واجهـة  

 المبني ، وال يدخل فى حساب االرتفاع المقرر قانونا ارتفاع الدراوى وغرف الخدمات بالسطح

  -:االرتفاع الكلي للمبني
  ي المبني مقاساً من منسوب الرصيف امام منتصف واجهة المبنيارتفاع اعلى نقطة ف

  -:اإلرتداد األمامى
  .المسافة التى يرتد بها خط البناء عن خط التنظيم أو حد الطريق أو حد الملكية

  -:اإلرتداد الجانبى
  .المسافة التى يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الجانبية

  -:اإلرتداد الخلفى
  .سافة التى يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الخلفيةالم
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  -:الوحدة السكنية
المكان الذى يوفر لإلنسان االقامة واحتياجات الحياة اليومية األساسية وتشتمل على حمام ومطبخ وغرفة 

  .سكنية واحدة على األقل 

  -:الغرفة السكنية
فيما عدا صاالت وطرقات التوزيع ، وتعتبر الصالة الرئيسـية  الغرفة التى تكون معدة للمعيشة واإلقامة 

  .والتى تستخدم كصالة معيشة فى حكم الغرفة المعدة للسكن

  -:مرافق البناء
أى مساحة غير مهيأة للمعيشة أو اإلقامة مثل المطبخ ودورات المياه وصـاالت وطرقـات التوزيـع ،    

  .واألماكن المخصصة للغسيل أو التخزين

  -:مات بالسطحمرافق الخد
المرافق التى تخدم المبنى كحيز المصاعد أو آبار الساللم أو خزانـات الميـاه أو أجهـزة المضـخات     

  . الخ.... والكهرباء ومعدات التكييف المركزى 

  -:دورة المياه
  .المرفق الذى يحتوى على مرحاض وحوض لغسيل األيدى 

  -:الحمام
حوض حمام أو حـوض  (ومرحاض ووعاء لإلستحمام المرفق الذى يحتوى على حوض لغسيل األيدى  

  ).قدم 

  -:المطبخ
  .المرفق المخصص إلعداد وطهى الطعام و به حوض للغسيل  

  -:طابق الميزانين
هو طابق واحد يكون فوق الطابق األرضى ، وال تخرج منه أى بروزات أو زوائد عن حـدود الـدور   

  .األرضى

  -:الفناء
ارجى ويخصص لتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء ويمتد من أسفله فراغ متصل من أعاله بالفضاء الخ

  .إلى أعاله دون أى عائق بخالف البروزات المسموح بها عليه

  -:الفناء الخارجى
  .فناء متصل من أعاله بالفضاء الخارجى وأحد جوانبه على األقل على حد الطريق

  -:الفناء الداخلى
  .حاط بالحوائط من جميع الجهات أو بعضهافناء متصل من أعاله بالفضاء الخارجى وم

  -:الفناء المشترك
  . فناء يدخل ضمن أكثر من ملكية  
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   -:الفناء الخدمى
  .فناء الهدف منه توفير اإلضاءة الطبيعية والتهوية لمرافق المبنى، مثل فراغ السلم والحمامات والمطابخ

   -:الفناء السكنى
  ة والتهوية لبعض غرف المبنى، مثل الغرف وصاالت المعيشة  فناء الهدف منه توفير اإلضاءة الطبيعي

  -:منور الجيب 
الفراغ المتصل من أعاله بالفضاء الخارجى والفناء أو الطريق من أحد جوانبه وتفتح عليه فتحات التهوية 

  .واإلنارة للغرف ومرافق البناء التى ال يتيسر إتصالها مباشرة بالفناء أو الطريق

  -):البلكون ( ة الشرفة المكشوف
بروز ألرضية أى دور محاط بحاجز ال يتجاوز ارتفاعه قامة الشخص بحيث يسـمح بـاإلطالل علـى    

  .الفضاء الخارجى 

  -:البرج
 .بروز ألرضية أى دور علوى مسقوف محاط بحوائط بكامل ارتفاع الدور

  -:الرواق
الفاصل  يكونوون من عدة بواكى ويتك ،أو الفراغ الخارجى  الجزء المسقوف والمفتوح من جهة الفناء 

 .ى أو الفراغ الخارجى الداخل الفناءو منشأبين ال

   -:دروة السطح
  .السور العلوى الذى يتم بناؤه أعلى سقف الدور األخير للمبنى 

   -:السور
السياج المحدد لحدود قطعة األرض، وتكون مادة إنشائه من المبانى أوالخرسـانة أو أى مـادة إنشـائية    

  .أخرى

  -:لتشطيبات الخارجيةا
تغطية واجهات المبانى القائمة سواء المطلة على الطريق العام أو غير المطلة عليه بالبيـاض بأنواعـه   

  .المختلفة أو التكسيات المختلفة ، وكذلك أعمال الحليات أوالكرانيش والدهانات 

  -:الكورنيش
  . أى عنصر زخرفى يبرز عن الحائط الخارجى

  -:المخرج 
  . لذى يؤدى إلى اإلنتقال من الطابق الذى يخدمه إلى الطريق العام أوإلى مساحة آمنةالجزء ا 

  -:بيان صالحية الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية 
بيان تصدره الجهة اإلدارية المختصة لتحديد االشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع وتحديـد  

  .نوعية االستخدام

  -:معماريةاالشتراطات ال
  .االشتراطات الخاصة بالتصميم المعمارى للمبنى داخلياً وخارجياً
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  -:االشتراطات اإلنشائية
  .االشتراطات الفنية الخاصة بالتصميم الهندسى اإلنشائى للعناصر الحاملة للمنشأ

  -:التركيبات الصحية
ومواسير توزيع المياه  التركيبات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى من األجهزة واألدوات الصحية

  .المستعملة فى مختلف األغراض وملحقاتها ، وكذا مواسير وأعمدة الصرف  

   -:اشتراطات أعمال التركيبات الصحية
االشتراطات الفنية الواجب تحقيقها فى أعمال التمديدات والتركيبات الخاصة بالتغذية بالميـاه والصـرف   

  .الصحى بالمنشأ

   -:ت الكهربائيةاشتراطات أعمال التركيبا
  .االشتراطات الفنية الخاصة بالتمديدات والتركيبات الكهربائية

  -:المبنى السكنى
المبنى الذى يقتصر على االستعمال السكنى ويتكون من طابق واحد أو أكثر ويضم وحدة سكنية واحدة أو 

ول وقـد يكـون   ويمكن أن يضم إشغال تجارى أو إدارى بالدور األرضى واأل. أكثر وله مدخل مستقل
  .المبنى مستقال أو متصال بمبانى سكنية أخرى 

  -:المجموعة السكنية
  .مجموعة من المبانى السكنية يجمعها موقع واحد ولها مداخل ومخارج محددة 

  -:المجمع السكنى
  .مبنى يحتوى على مجموعة من الوحدات السكنية يحتوى على أكثر من مدخل ومخرج 

  -:المبانى غير السكنية 
  .انى ذات إشغال يتطلب اشتراطات خاصة تختلف عن اشتراطات المبانى السكنية مب

األسواق الكبيرة المغلقة التى تكون عادة عبارة عن مبنى يحتوى على عدد -:المجمعات التجارية المغلقة 
  .كبير ومختلف النشاطات من المحالت التجارية وأماكن الترفية ومطاعم الوجبات الخفيفة

  -:جارية المراكز الت
عبارة عن أسواق تجارية مفتوحة تشتمل على عدد من المحالت التجارية مجمعة فى موقع واحـد وقـد   

  .تكون ذات نشاط واحد أو متعددة األنشطة

  -:المبانى ذات اإلشغاالت المرتفعة أو المتعددة 
أو ترفيهيـة  مبانى تحتوى على أنواع مختلفة من اإلشغاالت سواء كانت إداريـة أو سـكنية أوتجاريـة    

  .أومستشفيات أو غيرها طبقاً 
  



 المعدالت والمعايير الفنية المصرية
 

7  

 

  االسكان -1

مان والصحة العامة والتهوية والراحة وتوفير بيئـة  اليهدف تخطيط المناطق السكنية الى توفير االمن وا
  .سكنية جميلة وجذابة 

واالسـتعماالت التجاريـة    الحرفيـة ولتحقيق ذلك يجب ان تخرج من المناطق السـكنية االسـتعماالت   
اعية وان يتم التحكم فى ارتفاعات المبانى واحجامها ومساحة قطع االرض ومساحة المبانى المقامة والصن

تصل (عليها وان تشغل االرض المخصصة لالغراض السكنية النسبة الكبيرة من مساحة ارض المدينة ،
  ).الى مايقرب من نصف مساحة المدينة 

  :السكنية كاآلتى وتنص القوانين فى بعض الدول على تقسيم المناطق 

  غيرها –عمارات عالية  –عمارات متوسطة االرتفاع  –فيالت : انماط المبانى السكنية  

  فاخر  –فوق متوسط  –متوسط  -ادى  صاقت: مستويات االسكان 

  ممارسة بعـض   –الجراجات (استعماالت اضافية يسمح بها فى كل منطقة بشروط معينة مثل
  )المهن والحرف وغيرها 

  .ضاعلى االشتراطات البنائية وبعض االشتراطات العامة االخرى وتنص اي

  :آلتى الى اكما تقسم قوانين الدول االخرى عدد الوحدات السكنية فى المبنى 

  تشغل االسرة المبنى السكنى من االرض للسـقف مـع   : مبانى سكنية مخصصة السرة واحدة
  .لة وجود مدخل مستقل وخدمات مستقلة واستعماالت لالرض مستق

  تشترك وحدتين سكنيتين فى شغل المبنى السـكنى  :دوبلكس  –مبانى سكنية مخصصة السرتين
 .مع وجود مداخل وحمامات منفصلة واحيانا تكون مشتركة  ، ىة فوق االخردواح

  مبانى سكنية مخصصة لثالث اسر فأكثر ،غالبا مايوجد مدخل مشترك وخدمات عامة واستعمال
 . عام لالرض

ة الدول المساكن حسب عالقة المبنى بالمبانى المجاورة حيث توضع االنواع السـابقة مـن   كما تقسم هذ
  :المبانى فى اى شكل من االشكال اآلتية 

  اى مفتوح من االربعة جوانب  هفضاء حول هكل مبنى سكنى ل: مبانى منفصلة.  

  جاوراتصال جزئى اى يوجد حائط مشترك لكل مبنى مع المبنى الم: مبانى شبة متصلة. 

  سواء فى شكل مجموعات او مصفوفات أى حـائطين مـن حـوائط المبنـى      :مبانى متصلة
 .ماعدا النهايات  –مشتركين مع المبنى المجاور 
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  :اشتراطات االبعاد: اشتراطات المناطق  2-1

  مساحة الوحدة السكنية و عناصرها 2-1-1
حد االدنى لمسـاحة الوحـدة السـكنية و    غالبا ما تنص قوانين االسكان في كثير من دول العالم على ال

العناصر التي تتكون منها و تنص الئحة القانون في مصر على تقسيم االسكان الـى اربعـة مسـتويات    
  :كاالتي

  
  :المستوى االقتصادي-1

 )حمام و مطبخ ( حجرة و مدخل و ملحقات  .أ 

  )حمام و مطبخ ( حجرتين و مدخل و ملحقات  .ب 
 )مطبخ  حمام و( حجرة و صالة و ملحقات  .ج 

  2م 50تدرج مساحة الوحدة حتى ) ج  -ب  –أ (  
 )حمام و مطبخ ( حجرتين و صالة و ملحقات  .د 

 )حمام و مطبخ ( ثالث حجرات و مدخل و م صالة و ملحقات  .ه 

  2م 85تتدرج مساحة الوحدة حتى ) ج  –ث (  
البيـاض   –البياض الـداخلي  : و نصت الالئحة على مواصفات تشطيب المسكن االقتصادي من ناحية 

 –دربزينـات السـالم و الشـرفات     –الساللم  –األعمال الصحية  –النجارة  –األرضيات  –الخارجي 
  .الكهرباء

  

  :المستوى المتوسط  -2
  2م 56صالة معيشة و غرفة نوم واحدة و مطبخ و حمام بمسطح ال يزيد على  -  أ

ال يزيد علـى  صالة معيشة و غرفة نوم رئيسية و غرفة ثانوية و مطبخ و حمام بمسطح  - ب
 2م 75

صالة معيشة و غرفة نوم رئيسية و غرفتين ثانويتين و مطبخ و حمام و دورة مياه مستقلة  - ت
 2م 95بها مرحاض و حوض غسيل ايدي داخلها او خارجها بمسطح ال يزيد على 

صالة معيشة و غرفة نوم رئيسية و ثالث غرف ثانوية و مطبخ و حمـام و دورة ميـاه    - ث
 2م140حوض غسيل ايدي داخلها او خارجها بمسطح ال يزيد على  مستقلة بها مرحاض و

  
 –البياض الـداخلي  : و نصت الالئحة على مواصفات تشطيب المسكن من المستوى المتوسط من ناحية 

دربزينات السالم و الشرفات  –الساللم  –األعمال الصحية  –النجارة  –األرضيات  –البياض الخارجي 
  .و اعمال الكهرباء  –
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  :المستوى فوق المتوسط  -3
  2م 60صالة معيشة و غرفة نوم واحدة و مطبخ و حمام بمسطح ال يزيد على  -  أ

صالة معيشة و غرفة نوم رئيسية و غرفة ثانوية و مطبخ و حمام بمسطح ال يزيد علـى   - ب
 2م 90

صالة معيشة و غرفة نوم رئيسية و غرفتين ثانويتين و مطبخ و حمام و دورة مياه مستقلة  - ت
 2م 110ها مرحاض و حوض غسيل ايدي داخلها او خارجها بمسطح ال يزيد على ب

صالة معيشة و غرفة نوم رئيسية و ثالث غرف نوم  ثانوية و مطبخ و حمـامين و دورة   - ث
 2م 140مياه مستقلة بمسطح ال يزيد على 

 

اض الـداخلي  البي: من ناحية و اشترطت الالئحة مواصفات تشطيب المسكن من المستوى فوق المتوسط 
دربزينـات السـالم و    –السـاللم   –األعمال الصحية  –النجارة  –األرضيات  –البياض الخارجي  –

  .و اعمال الكهرباء  –الشرفات 
  
  :المستوى الفاخر -4

يحدد موقع االسكان الفاخر بالمناطق المتميزة كالمناطق المطلة على بحر او نهر و التي تتميز باعتـدال  
 ةالمختص ذوى االختصاصات المسئولةع السياحي و يصدر بتحديد هذه المناطق قرار من المناخ او بالطاب

  :و يجب اال تقل مكونات و مسطحات المسكن الفاخرعن 
  2م 60صالة معيشة و غرفة نوم واحدة و مطبخ و حمام بمسطح ال يقل عن  -  أ

مسـتقلة    صالة معيشة و غرفة نوم رئيسية و غرفة ثانوية و مطبخ و حمام و دورة ميـاه  - ب
 2م 90بمسطح ال يقل عن 

صالة معيشة و غرفة نوم رئيسية و غرفتين ثانويتين و مطبخ و حمام رئيسـي و حمـام    - ت
 2م 110ثانوي و دورة مياه مستقلة ال يقل عن 

صالة معيشة و غرفة نوم رئيسية و ثالث غرف ثانوية و مطبخ و حمامين  و دورة ميـاه   - ث
 2م 140مستقلة ال يقل عن 

ة أو اكثر و أي عدد مناسب من الحجرات و اي عدد من الحمامات بحيـث ال  صالة معيش - ج
يقل عن حمام لكل حجرتين نوم و مطبخ واوفيس ودورة مياه مستقلة بمسطح يزيد علـى  

 2م 140

و في كل االحوال يجب ان يشتمل المبنى على جراج تكفي مساحته اليواء سيارة على االقل لكل وحـدة  
قع غرفة واحدة على االقل لكل وحدة سكنية مع تزويـد هـذه الجراجـات و    سكنية و غرف خدمات بوا

  .الغرف بدورات المياه الالزمة
  .ويتعين اقامة المصاعد الالزمة في المباني التي يزيد ارتفاعها على ثالثة أدوار بما فيها الدور االرضي

وى المباني الصادر بها و يجب ان يتضمن ترخيص البناء تحديد مستوى المبنى و يلتزم المالك بمست
الترخيص و ال تؤثر اي زيادة في مواصفات التشطيب اثناء التنفيذ على مستوى المبنى الصادر به 

الترخيص ما لم تصل به الى المستوى الفاخر و نصت الالئحة على الحد االدنى لموصفات تشطيب 
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األعمال  –النجارة  –رضيات األ –البياض الخارجي  –البياض الداخلي : من ناحية  المساكن الفاخرة
  .و اعمال الكهرباء  –دربزينات السالم و الشرفات  –الساللم  –الصحية 

  
  مسطحات الوحدات السكنية

  
يراعى ان يدخل في حساب المسطحات المبنية نصف المسـاحات المخصصـة    

للشرفات الرئيسية و الثانوية و ال يدخل في حسابها المساحات المخصصة للساللم 
  .صاعدو الم

في حالة اقامة مسكن من دورين يربط بينهما سلم او مصعد داخلي تحسب مساحة  
 .المصعد ضمن المسطحات الواردة بالمادة السابقةوالسلم 

 .يقصد بصالة المعيشة المساحة المخصصة لممارسة الحياة اليومية 

وفقا لسـعر السـوق    –او كلما دعت الحاجة  –تحسب التكاليف التقديرية سنويا  
لسائد محليا و تتولى تقدير التكاليف التقديرية اللجان النوعية لتوجيه االستثمارات ا

 .بالتجمعات السكنية

و بالنسبة لعناصر الوحدة السكنية فقد نصت الالئحة التنفيذية على الحد االدنى لمساحة و عرض الوحدات 
  :كاالتي

  متر  2.70متر مربع و العرض  10المساحة : غرفة النوم و المكاتب  -1
 متر 1.2متر مربع و العرض  2المساحة :    الحمام                   -2

 متر 1.5متر مربع و العرض  3المساحة :     المطبخ                 -3

  متر 0.8متر مربع و العرض  1المساحة :    المرحاض               -4

  الكثافة البنائية 2-1-2
نية و الكثافة البنائية فالكثافة السكانية هي نسبة اجمـالي عـدد   هناك نوعان من الكثافة هما الكثافة السكا

هكتار و تستخدم الكثافة السكانية في تخطيط المـدن و  / السكان في منطقة ما الى مساحتها و تقاس فرد 
االحياء السكنية لتحقيق التوازن بين السكان و الخدمات العامة و المرافق و التحكم في هذه الكثافة يكـون  

  :الوسائل التالية باحدى
بنى و بين متحديد الكثافة البنائية و هي النسبة بين جملة مسطحات جميع ادوار ال 

  .مساحة قطعة االرض المقام عليها المبنى
 .تحديد الحد االقصى الرتفاع المبنى 

 .تحديد الحد االقصى لنسبة اشغال المبنى من مسطح قطعة االرض المقام عليها 

 .المبنى) الحجم(د الحد االقصى لمكعب قاعدة الحجم و هى تحدي 

 .خدمات –اداري  -تجاري -سكني : تحديد استعماالت األرض  
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و الكثافة البنائية هي احدى الوسائل االساسية في التحكم في الكثافة السكانية كما ذكر سابقا علـى ان ال  
  :تتجاوز الكثافة البنائية النسب االتية

  
  .متر او اقل 12ى طرق عرضها لقطع االراضي المطلة عل    2
  .متر 15 – 12لقطع االراضي المطلة على طرق عرضها بين     2
  .متر 20 – 15لقطع االراضي المطلة على طرق عرضها بين     3
  .متر 25 – 20لقطع االراضي المطلة على طرق عرضها بين     3
  .متر 25لقطع االراضي المطلة على طرق عرضها أكثر من     4
  .نطقة وسط المدينةم    5
  .اي منطقة اخرى غير وسط المدينة    6
  .للمدن القائمة ةالمدن الجديدة و االمتدادت العمراني    7

  او بنظرة اخرى
  .عرض الطريق مرة ونصففي مناطق ال يتجاوز اقصى ارتفاع للمبنى فيها عن      6     

  .ثل عرض الطريقفي مناطق ال يتجاوز اقصى ارتفاع للمبنى فيها عن  م     4
  .مثل عرض الطريق 0.75في مناطق ال يتجاوز اقصى ارتفاع للمبنى فيها عن      2

  

  التقسيمات الخاصة بالمناطق التجارية والصناعية 2-1-3
تختلف االشتراطات التي تحكم تقسيمات االرض لالستعماالت الصناعية و التجارية عـن االشـتراطات   

  .التصميم و متطلبات المرافق العامة: حيتينالخاصة بالمناطق السكنية من نا
فمن الواضح ان عمليات التنمية الصناعية و التجارية تحتاج الى انشاء شوارع ذات مواصفات اعلى في 
متطلباتها من المواصفات العادية بسبب طبيعة و خواص الحركة المتولدة من هذه االنشطة و ذلك بخالف 

فتخطـيط و تصـميم   ) الطوالي(جع تخطيطها على المرور المخترق شوارع المناطق السكنية التي ال يش
شوارع المناطق الصناعية و التجارية يتم على اساس حركة مرورية ثقيلة حرة و حركة مرور نقل كبيرة 
وعلى اساس توفير حارات مرور اضافية للسيارات الخارجة من تيار المرور السريع الطوالي و بالنسبة 

ت المسدودة فغير مروغوب فيها في هذه المناطق الصـناعية و التجاريـة لتسـهيل    للشوارع ذات النهايا
عمليات الشحن و التفريغ كما يجب ان ال تتعارض مواقع الشوارع مع خطوط السكك الحديد الرئيسـة و  

  .الفرعية
 و تحتاج االحياء الصناعية عادة الى شبكات ضخمة من المياه و الغاز و الكهرباء مصممة على اسـاس 

  احتياجات محددة للصناعات المختلفة المحتمل تنميتها في هذه االحياء
و بالنسبة لتخصيص مساحات للخدمات العامة فبدال من تخصيص هذه االراضي للمدارس و المستشفيات 
تطلب الالئحة تخصيص اماكن لوقوف السيارات خارج حدود الشوارع في المناطق التجارية و الصناعية 

ضر من النباتات حول ارض التقسيم لحماية المناطق السكنية المجـاورة مـن االثـار    و توفير شريط اخ
الجانبية الناتجة عن عمليات التشغيل الداخلي و باالضافة الى الشريط النباتي قد تطلب الالئحة عمق اكبر 

  .لقطع االرض المجاورة لالحياء السكنية و عمل ارتدداد كبير
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قسيمات الصناعية فانها تختلف في مساحتها عن التقسيمات السكنية حيث و بالنسبة لقطع االراضى في الت
ال تنص اللـوائح الخاصـة بالتقسـيمات    كما تتوقف المساحة على نوع الصناعة ورغبة المستثمر لهذا 

الصناعية و احيانا التجارية على مساحة القطع بل تنص فقط على الشوارع و البلوكات اما الحد االدنـى  
ة فيستثنى عند الموافقة على مشروع التقسيم و تنص الالئحة في مصر على ان يراعى في لمساحة القطع

  :المناطق الصناعية االتي
ان تكون عروض الشوارع بالتقاسيم ألغراض الصناعة بالقدر الذي يتمشى مع حركة المـرور   -1

  مترا 15الناتجة عن المنشات التي تقام بالتقسيم و بحد ادنى 
باني في هذه التقسيمات مرتدة من جميع الجهات بمقدار ستة امتـار و ال  ان تكون واجهات الم -2

يسمح بالتخزين في اماكن االرتداد كما ال يسمح باقامة اي منشاة بالمناطق المذكورة فيما عـدا  
  .الواجهة االمامية التي يسمح بعمل مظالت مفتوحة اليواء السيارات بها

 8ارع فاصل بين ارض التقسيم ال يقل عرضه عن اذا تاخم التقسيم منطقة سكنية وجب ترك ش -3
  .متر و يشترط اال يخل ذلك باالرتداد الخلفي المقرر لقطع التقسيم 

   التقسيم على ارض الهضاب و المنحدرات و التالل 2-1-4
غالبا ما تتناول الئحة التقسيم ارض الهضاب و المنحدرات و التالل بعناية فائقة و تعرف هـذه االرض  

فاكثر و االشتراطات الواردة بالالئحة غالبا ما تخلق عقبات % 15اللوائح على انها ذات الميل في معظم 
اذا طبقت حرفيا كما انه في حالة اغفالها تحدث حوادث كثيرة كما نسمع كثيرا انهيار احياء باكملها فـي  

  .بعض المناطق التي تقع على مرتفعات 
ثير من اللوائح في كثير من الدول على انه يجب على مـن  و لمقابلة مثل هذه الحاالت الخطيرة تنص ك

  :او اكثر مراعات االتي% 15ينشئ تقسيما على ارض منحدرة يبلغ متوسط انحدارها 
  
ان يقدم بيانات تفصيلية كافية عن الخواص و المميزات الجيولوجية لالرض متضمنه انواع التربة    -1

  .لبناء على هذا الموقعو ذلك للتاكد من توافر عناصر االمن عند ا
  .ان تكون مساحة القطع مناسبة و يمكن ان تزيد مساحة القطعة عن المعدل العادي بزيادة الميل  -2
ان يقدم رسومات و قطاعات تفصيلية عن اعمال الحفر و الردم مع بيان مواصفات اعمال الردم و   -3

  .درجة الميول و الحوائط الساندة و غيرها
ول بسهولة الى المواقع التي اجريت فيها اعمال الحفر و الردم للقيام باعمال الصيانة أن يؤمن الوص  -4

  .الدورية الالزمة لمنع تراكم السوائل تحت االرض مما قد يساعد على االنزالق
ان يؤمن وسائل صرف المخلفات السائلة و المجاري بحيث تكون مناسبة و تجنـب الصـرف فـي     -5

  .السوائل تحت سطح االرض مما قد يساعد على االنزالق خزانات تحليل لمنع تراكم
تقوم على انخفاض حركة المرور عادة في التقسيمات على االنحـدارات ان  ما ان يجوز العتبارات  -6

يسمح بشوارع تقل عروضها عن العروض القياسية في التقسيمات العادية لتجنب اتساع اعمال الحفـر و  
  .الردم

ات الشوارع مع االسس الهندسية مع االقالل ما امكن من المنحدرات االفقية و يجب ان تتمشى انحدار -7
  .مين وصول رجال االطفاء و معداتهم الى اي مكان في التقسيمأسية و تأالر
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   التقسيم على الواجهات المائية 2-1-5
ية و في نفس الوقت يسمح التقسيم على الواجهات المائية لعدد قليل من االفراد االستفادة من الواجهة المائ

يحرم باقي القطع من االستمتاع بهذه الميزة و هي االستمتاع بالواجهة المائية و عندما يوجد مجرى مائي 
كبير كنهر او بحيرة او بحر او محيط  تنمى الواجهة المطلة عليه و تقسم الواجهة المائية الى اكبر عـدد  

  .لقطع من االستمتاع بالمنظر الجميلمن القطع وهذا غير سليم حيث يحرم التقسيم باقي ا
لهذا تضاف في الئحة تقسيم االراضي في كثير من االحيان اشتراطات اخرى للتقسيمات التي تطل على 

  :الواجهات المائية اشتراطات تكميلية و ليست بديلة و من بين هذه االشتراطات
  

ة و ما تحتهـا و المـواد   و تشمل االشتراطات اختبار الترب: عمليات ردم المناطق المنخفضة  -1
 .المناسبة للردم و متطلبات الدك و توفير وسيلة لصرف المياه السطحية

توفير وصالت و ممرات و مماشي للوصول الى الماء لالعضاء و العامـة و لمـالك القطـع     -2
 .الخلفية

 .بيانات عن مناسيب المياه العالية و العادية و العمق و ميول الشاطئ -3

 .س و السدود و الجسور و الحوائط الساندة لمنع تاكل الشواطئمواصفات انشاء الرؤو -4

 .خطوط و عالمات المساحات التي يمنع بعدها رياضة النزالق و القوارب -5

 .االشتراطات الخاصة بصيانة نوعية الماء و االشراف على الحشرات و النباتات و الفطريات -6
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  الخدمات -2

المعايير العامة المستخدمة فى جمهورية مصر العربية ، على أنه سـيتم  فيما يلى استعراض للمعدالت و
األخذ فى االعتبار عند دراسة كل من المناطق الساحلية والمناطق الصحراوية  أنه لكل منهـا معـايير   

  :خاصة فمثال 
  

الخـدمات  بالنسبة للمناطق الساحلية فانه يتم اضافة الخدمات الشاطئية والمرافق الخاصة بها  ، ومراكز 
الشاطئية ،ونقاط االسعاف الشاطئية ، توفير الفنادق والمطاعم والكافيتربات لخدمة الرواد ، توفير مناطق 

  .......انتظار السيارات ، توفير الخدمات الترفيهية ، توفير المدارس الفندقية والسياحية 
  

المناطق توفير القوافل التعليمية بالنسبة للمناطق الصحراوية والتجمعات الصغيرة ، فانه يراعى فى بعض 
  للمناطق النائية او للبدو الرحل ،، توفير مدارس الفصل الواحد لتعليم المتسربين من التعليم 

  توفير القوافل الطبية من التخصصات المختلفة والعربة الطبية المجهزة
  ية،توفير القوافل الثقافية والمكتبات المتحركة  ، والعروض السينمائية الترفيه

  ...........توفير قوافل التوعية الصحية والبيئية واالجتماعية والدينية 
  

وعند دراسة كل منطقة على حدة سيتم دراسة االحتياجات الفعلية من الخدمات لسكان المنطقة وأفضـل  
السبل لتلبية تلك االحتياجات وفقا لالمكانات المتاحة سواء فى المنطقة نفسها أو فـى أقـرب المنـاطق    

  لمجاورة لها ا

  الخدمات التعليمية 2-1

 :الحد االدني لمسطحات المدارس  2-1-1
  مدن جديدة                    مدن قائــــمه                                       

  2م 2500                             2م 2000                    المدرسه االبتدائي
  2م 2500                             2م 2000                   المدرسه االعدادي 
  2م 4000                             2م 3200                  المدرسه االساسي  
  2م 6000                              2م 4800                 المدرسه الثانوي    

  
  2م 4ــــــــــ         2م 3)   =  قائمه مدن ( نصيب الطالب في المدارس االساسي 
  2م 10ــــــــــ         2م 8)  =  مدن جديدة ( نصيب الطالب في المدارس االساسي 
     2م 6)   =  مدن قائمه ( نصيب الطالب في المدارس الثانوي   
     2م 12)  =  مدن جديدة ( نصيب الطالب في المدارس الثانوي   
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 :ق الخدمه التعليميه للمناطق المختلفهمحددات نطا 2-1-2
  عدد السكان :   المحدد االول 

  ويتم حساب عدد السكان بالمدن كالتالي
  ) 5( متوسط عدد االفراد بالوحده  Xعدد الوحدات السكنيه = عدد السكان 
  :من عدد السكان بالمراحل التعليميه المختلفه مقسمه كالتالي %  28تمثل نسبه 

  دائيمرحله ابت%  14
  مرحله اعدادي%    8
  مرحله ثانوي%    6
  

  :مسافات السير : المحدد الثاني 
  ط/ م  500مسافه السير لتلميذ المرحله االبتدائيه في حدود 

  ط/ م  1000مسافه السير لتلميذ المرحله االعداديه في حدود  
  

 :دوائر التخديم : المحدد الثالث 

  كم مركزها موقع المدرسه المقترح  1دائره الخدمه للمدارس االبتدائي بقطر 
  كم مركزها موقع المدرسه المقترحه 2دائره الخدمه للمدارس االعدادي بقطر 
  كم مركزها موقع المدرسه المقترح  3دائره الخدمه للمدارس الثانوي بقطر 

  
  :دراسه االحتياج : المحدد الرابع 

  تتم دراسه االحتياج وفق عده اولويات 
 ره الثانيهالقضاء علي الفت  
 توفير الخدمه التعليميه للمناطق المحرومه  
 حل مشكله الكثافه  
  ايجاد مدارس بديله من المدارس المؤجره ليتم ردها للمالك  

  :اشتراطات خاصة بالموقع العام  2-1-3
  .متر بطول ضلع الواجهه  4يطل علي شارع واحد علي االقل بعرض ال يقل عن   -        
  .ين كحد أدني لتوفير أكثر من مخرج للهروب في حالة الطوارئوجود مدخل -       
توفير منحدرات لسهولة دخول سيارة الحريق في حالة إذا كان منسوب الفنـاء مختلـف عـن     -       

  .منسوب الشارع
  .توافر جميع المرافق من صرف وتغذية وكهرباء وشبكات -       
  . توفير الحماية الالزمة للتالميذ م ل 2.70اسوار ال تقل ارتفاعها عن  -       
 )                                                              أو موانع عدم وجود معوقات( سهولة الوصول للموقع العام  -       

  يفضل ان يكون الموقع بالقرب من الكتله السكنيه •
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موقع عن المقابر مسافه ال تقل عـن  في حاله وجود الموقع بالقرب من المقابر يجب ان يبعد ال •
م وفي حاله اقل من ذلك يتم اخذ موافقه الصحه و البيئه الستثناء الموقع بانه اليوجـد أي   200

  .مؤثر سلبي عليه 
م و خطوط الضغط المتوسط تحدد  25ال تقل المسافه بين الموقع و خطوط الضغط العالي عن  •

  :  طبقا للجهد بحيث 
  )م  5ف المسافه ال تقل عن .ك 11خط هوائي جهد (                     
  )م  13ف المسافه ال تقل عن .ك 66خط هوائي جهد (                     
  )      م  2خط الضغط االرضيه ال تقل المسافه عن (                     

منطقه وهي ان يكون الموقع بعيد من خطوط السكه الحديد و يحدد حرم السكه الحديد طبقا لكل  •
  م 7التقل من 

  ال يتم عمل المداخل للموقع العام علي الطرق السريعه و الدوليه لما تمثله من خطوره •
يجب ان اليكون بجوار المصانع والمسابك واي مصادر ملوثه للبيئه من حيث االدخنه واالبخره  •

بي يتم اخـذ  الضاره والضوضاء المؤثره علي االطفال وفي حاله وجود مصنع ليس له تاثير سل
  موافقه البيئه علي االنشاء

 يجب ان يبعد الموقع عن مخرات السيول و اماكن االنهيارات االرضيه •

  م 50ال تقل المسافه بين الموقع و خطوط انابيب البترول و مستودعات البترول عن  •
  

 )ال يجوز اختيار الموقع العام للمدرسة بجوار أي منها ( المناطق المحظورة 

 -حظائر المواشي  -المحاجر  –المصانع (  :مثل ) السمعي والبصري(تلوث البيئي بأنواعة مصادر ال  
  ). المستنقعات  –مقالب القمامة  –االسواق –المقابر  -المدابغ
 

  :لتحقيق االحتياج الفسيولوجى والبدنى واالجتماعى
  توفير مساحة مناسبة لألفنية  -          
  )ملعب أحادى على األقل ( مناسبة لممارسة األنشطة الرياضية توفير المالعب ال -          
  منفصل عن فناء المدرسة ) فى المرحلة االبتدائية و االساسية ( وجود فناء لرياض األطفال  -          

  
  
  
  
  
  
  
  



 المعدالت والمعايير الفنية المصرية
 

17  

 

 :المبنى التعليمى 2-1-4
                         عناصر المبني التعليمي: أوال 

 فراغات خدمية              فراغات تعليمية وتكميلية                  يةفصول دراس           

 

 مدرسينمكتبة                                                    تحدد طبقا لعدد فصول النمو  

 ادارة             معامل علوم                             فصل ينمو كالتالى 1ومكونات     

  عيادة طبية           مشاهدة                                                                    
          

 

 كمبيوتر                          مقصف                            رياض أطفال 2

  مصلى                       *مناهل معرفة                             ابتدائى   6         

 دورات مياه                        *مجاالت          اعدادى                        3         

 ادارة   / طالبات  /طلبة                 *وسائط متعددة                           ثانوى      3         

 *صالة متعددة االغراض           *موسيقية / يةتربية فن                 *هوايات  –انشطة          

 يمكن االستغناء عن هذه الفراغات في مدارس المناطق المحرومة و المواقع الصغيره*   

  
 :االشتراطات الواجب توافرها في المبني التعليمي : ثانيا 

درجة إلي  25نحراف التوجية العام المسموح به لمبني الفصول هو االتجاه الشمالي مع إمكانية اال  -   
  الشرق 
أو الغرب من الشمال، وفي حالة استحالة تحقيق ذلك يمكن السماح بتوجيهات أخري مـع تـوفير         

  تظليل كامل
  .للفتحات بواسطة كاسرات الشمس       

مـن المسـاحة   % 18توفير التهوية الالزمة و االضاءة الطبيعية بحيث ال تقل نسبة الفتحات عن  -    
 .ةالكلي

  .أدوار  4+ أرضي :  الحد االقصي لالرتفاع  -    
  .متر لجميع الفراغات  3.00ال يقل االرتفاع الداخلي من االرض إلي السقف عن  -    
  .م  18ال تزيد مسافة السير بين ابعد فراغ والسلم عن  –سلم كحد أدني  2وجود عدد  -    
  .عليمية حتى ال يعوق العملية التعليمية ال يسمح بوجود االعمدة داخل الفراغات الت -    
  .تحميل الطرقات و السلم علي أعمدة وليس بنظام الكوابيل  -    
  .متر 1.10جلسات الشبابيك ال تقل عن  -    
  .متر 1.00ال يقل عرض باب الفراغ عن  -    
  .دراوي الطرقات و السلم و االسطح من الخرسانات -    

  
  
 

  
  



 المعدالت والمعايير الفنية المصرية
 

18  

 

 الفصل الدراسى

 م لتدريس المناهج المقررة طبقا للمرحلة التعليميةيستخد

  :المعايير التصميمية 
  2م 38.00مساحته ال تقل عن  
  م 3.20االرتفاع ال يقل عن  
  م  لتوفير الرؤية المناسبة للسبورة والمدرس  8.00طوله ال يزيد عن  
  من مساحة الفصـل لتـوفير الرؤيـة الجيـدة     %  22 - 18مساحة الشبابيك ال تقل عن

  باإلضاءة الطبيعية لتحقيق الراحة النفسية والتهوية الجيدة 
  باب يفتح للخارج لتيسير خروج التالميذ وقت اندفاعهم  
  االضاءة تكون على يسار الطالب  
  الكثافة ال تزيد عن:  

  تلميذ فى االبتدائى واالساسى 40  -       
  تلميذ فى الحضانة والثانوى  36  -       

  فصل للمعاقين مع توفير المنحدرات الالزمة لتيسـير وصـولهم   يخصص ضمن الفصول
  للفصل و الدورات

 فصل رياض االطفال

 يستخدم لتدريس المناهج المقررة لهذه المرحلة التعليمية. 

  م 3.20االرتفاع ال يقل عن  
  2م38المساحة ال تقل عن.  
  لفصل من مسطح الفصل موزعة علي جانبي ا) % 22-18(مسطح الفتحات يتراوح بين.  
 االرضيات من مادة قوية التحمل و مقاومة لالحتكاك.  
   تصميم المناضد يحقق المرونة فى اعادة فرش الفراغ بما يناسب اسلوب تدريس كل مـادة

  مما يحقق التنوع واالحتياج النفسى واالجتماعى لتالميذ هذه المرحلة
 : مشـــــــرفة 

 مالصقة لفصول رياض االطفال  
  2م20المساحة ال تقل عن.  

 قاعة متعددة االغراض

  قاعة إلقامة الندوات و المحاضرات والعروض المسرحية وإجتماعات مجالس االباء 

 ويمكن استخدامها لنشاط التربية الفنية و الموسيقية  
  2م  80.00المساحة ال تقل عن.  

  وهى لتحقيق االحتياج االجتماعى والثقافى والفنى
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 مناهل المعرفة

 عليم بواسطة االنترنت والقنوات التعليمية والوسـائط المتعـددة و تحـت    فراغ يستخدم للت
 .اشراف مركز التطوير التكنولوجي بالوزارة

  تجهيز الفراغ :  
  LCDجهاز كمبيوتر  ــ  شاشة عرض  2      

 جهاز تليفيزيون  ــ   بروجيكتور          

  2م40المساحة ال تقل عن.  
  ية والمعرفيةوهو فراغ للتنمية العلمية والثقاف

 المكتبــــــــة

  تستخدم مكتبة واحدة للمدرسة لتحقيق االحتياج الثقافى وتنمية مهارة االطالع 

  فراغ يستخدم للقراءة واإلطالع الحر والتدريب علي مهارات البحث واإلطالع و المساحة
  .2م 40  - 20من 

 الكمبيوتر

 لي وبعـض البـرامج المناسـبة    فراغ للتعليم والتدريب علي أساسيات تشغيل الحاسب اآل
للمرحلة العمرية لكل تلميذ ويتم االشراف علية بواسطة االدارة العامة للكمبيوتر التعليمـي  

 .بالوزارة

  2م40المساحة ال تقل عن.  
  لتحقيق تنمية المهارات التعليمية والمعرفية والذهنية 

 المعمل المطور

 فصول 10ل  معمل لكل فراغ يستخدم للمرحلتين االعدادي و الثانوي بمعد. 

  يتكون من فراغ معمل وفراغ تحضير.  
  2م40مساحة المعمل يجب أن ال تقل عن .  
  2.م12مساحة التحضير يجب أن ال تقل عن   
  باب لتحقيق عامل االمان 2يجب توفير عدد.   
 المشاهدة

  يستخدم فراغ المشاهدة كبديل للمعمل في المرحلة االبتدائية. 

  2م40المساحة ال تقل عن.  
  المجــــــــاالت

 اقتصــــاد منزلي

     فراغ يستخدم للتعرف عل اساسيات االقتصاد المنزلي و التغذيـة و المالبـس و النسـيج
  .ورعاية االسرة واقتصاديات المنزل

  2م40المساحة ال تقل عن . 
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 مجــــال زراعــــي

 و التصنيع الزراعي  فراغ يستخدم للتدريب علي مجاالت االنتاج الزراعي وتربية الدواجن
عنبر صغير لتربية الدواجن وحقل صغير بحديقـة  + ويفضل وجود صوبة بفناء المدرسة 

  .المدرسة
  2م40المساحة ال تقل عن . 

  مجــــال صنـــــاعــي
     فراغ يستخدم للتدريب علي تخصصات الكهرباء والنسيج والـدهانات والنجـارة وبعـض

  .التركيبات الميكانيكية
 2م40قل عن المساحة ال ت .  

  تستخدم المجاالت لتنمية المهارات المهنية و العملية 
 التربيــــة الفنيـــة

  فراغ للتدريب والتصميم لمجاالت الفنون مثل الرسم و التصميم والطباعة و النسيج والنحت
 .و الخزف

  2م40المساحة ال تقل عن . 

 لمواهب والملكات الخاصةلتحقيق االحتياج الحسى والفنى ورفع مستوى الذوق وإظهار ا  
 مـــــــدرسين

  فراغ يستخدم لهيئة التدريس.  
  2م20المساحة ال تقل عن. 

  
  إدارة

      فراغ يستخدم للمدير و الوكيل وموظفي االدارة إلنجـاز االعمـال االداريـة بالمدرسـة
  .واستقبال أولياء االمور والزائرين

  2م20المساحة ال تقل عن.  
  طبيب

  الدورى على صحة التالميذغرفة للكشف و االشراف  
  2م 20المساحة ال تقل عن   

 الشبكــــــــــات 

 غرفة منفصلة بذاتها بدون فرش جيدة التهوية لوضع لوحة تجميع كابالت الشبكة.  
  2م6المساحة ال تقل عن .  

  المصــــلي
 ر علي فراغ إلقامة الشعائر الدينية بداخل المبني او من انشاءات خفيفة في الفناء دون التاثي

  .الكثافة البنائية
  2م20المساحة ال تقل عن .  

  لتحقيق االحتياج الديني
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  مقصــــــف
 غرفة تباع فيها الحلوي والوجبات الجافة.  
  2م20المساحة ال تقل عن .  

  لتلبية االحتياجات الشخصية
  

  دورات المياة
  يتم توفير عين لكل فصل.  
 تكون بالدور االرضى للحفاظ على سالمة المبنى  

 تطلبات االمن و األمان التى يجب تحقيقها فى المدرسةم

  ال تزيد مسافة السير بين أبعد فراغ و السلم عن  -سلم كحد ادنى فى المبنى  2وجود عدد
 متر  1.40متر، وعرض القلبة السلم ال تقل عن 18.00

  خاص (  2.75، ) نمطى ( م  2.25عرض الطرقات ال يقل عن   (  
 م 1.10و الدراوى ال يقل عن  ارتفاع جلسات الشبابيك  
   وجود حديد حماية للشبابيك بالدور االرضى ، جارى دراسة وضع حديد حماية للشـبابيك

  العلوية
 االبواب تفتح للخارج  
  باب فى المعامل والمجاالت      2وجود  
 الوقاية من الحريق:  

  من خالل البعد عن مصادر الحرائق المحيطة بالموقع  -      
  )قمائن      -طات بنزين مح(         

  وجود بوابة تسمح بدخول وخروج سيارة االطفاء  -      
  وجود نظام إلطفاء الحريق مع توافر خزانات مياه -      

  علوية لتوفير المياه الالزمة لالطفاء  ووجود طفايات        
  .للحريق داخل المبني        

 البعد عن الملوثات البيئية السمعية والبصرية .  
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  الخدمات الصحية 2-2
 بالمؤسسات الصحيةتعريف التخطيط االستراتيجى 

تحديد الهدف العام أو عدد من االهداف التى تسعى المؤسسة أو المنشأة الصحية الى تحقيقها خالل فتـرة  
  زمنية محددة ووضع مجموعة القرارات واإلجراءات التى تلزم لتحقيق تلك األهداف

 

  التخطيط الصحى
  الهياكل التنظيمية 

  يقاس مدى نقدم الدولة فى المجال الصحى بعدد المؤسسات الطبية والعاملين بها
  :وفيما يلى نبذه عن وحدات الخدمة الصحية المختلفة

  تقوم باالسعافات األولية ومساحتها صغيرة عبارة عن حجرتين كبيرتين أو أكثر: دار االسعاف  -
  
نسـمة   15,000يقوم برعاية األمهات واألطفال صحيا ، تخـدم  : دة مركز األمومة والطفولة والوال -

  نسمة 1000/  2م 70ونصيب الفرد من مساحة الموقع  2م 1000ومساحته أنواع 
  
تمثل مركز خدمة صحية ويخدم المجاورة السـكنية وبعضـها    :العيادة الخارجية أو الوحدة الصحية  -

  على مستوى المدرسة
ونصيب الفـرد مـن مسـاحة     2م 1250نسمة ومساحتها أنواع  5000تخدم  الوحدة الصحية فى الريف

  نسمة1000/  2م 250الموقع 
ونصيب الفرد من مسـاحة الموقـع    2م 3750نسمة ومساحتها أنواع  10,000المستشفى القروى تخدم 

  نسمة1000/  2م 250
ـ  2م 500نسمة ومساحتها أنواع  5000الوحدة الصحية فى الحضر تخدم  رد مـن مسـاحة   ونصيب الف

  نسمة 1000/  2م 100الموقع 
  
عبارة عن عيادة خارجية وداخلية ويشتمل علـى قسـم   ) : المجموعة الصحية ( المستشفى المحلى  -

سرير ، وتوجد مثل هذه المستشفى على مستوى عدد  50-20داخلى به عدد أسرة يتراوح عددها ما بين 
  )ى أو على مستوى عدد من القر(من األحياء السكنية 
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تمثل المستشفى المحلى ولكنها أكبر فى حجمها وأكثر فى تخصصاتها ويتراوح : المستشفى المركزى  -
سرير ، وتكون هذه المستشفيات على مستوى أكبرمن األحياء السكنية  200 – 50عدد األسرة بها مابين 

دان ونصـيب الفـرد مـن    ف 6وقد تكون هى المستشفى المركزى فى مدينة صغيرة ، ومساحتها حوالى 
  نسمة 1000/ 2م 100مساحة الموقع 

 200توجد مثل هذه المستشفيات فى المدن الكبرى ويتراوح عدد األسرة بها مـن  : المستشفي العام  -
  نسمة 1000/ سرير / 8فدان ومعدل األسرة  8الى  5سرير فأكثر، ومساحتها حوالى 

  
دن الكبرى أو على مستوى الدولة ككـل ويالحـظ   توجد على مستوى الم: المستشفيات المتخصصة   -

عند اختيار مواقع المستشفيات الخاصة بعالج األمراض المعدية أن تكون بعيدة عن المناطق السـكنية ،  
  فدان ونطاق خدمتها غير محدد  20ومساحتها تصل الى 

  
( ل المستويات يوجد صيدليات عامة وخاصة وهذا النوع من الخدمة يكون موزع على ك: الصيدليات  -

ولكن عندما تقام فى مجاورة غالبا ما يخصص لها مكـان ضـمن المركـز    ) مجاورة ، أحياء ، المدينة 
  التجارى

  
توجد مؤسسات طبية أخرى مثل مراكز نقل الدم ومعاهد الممرضات ومراكـز  :  المؤسسات االبتدائى -

  الهندسة الطبية وغيرها
 

  كزية التابعة للطب العالجىمعايير تصنيف المستشفيات العامه والمر
 

  المستشفى العام  )أ( المستشفى المركزى  ب( المستشفى المركزى  الخصائص
مدينة تعدادها أقل مـن    موقع المستشفى

  ألف نسمة 200
 200مركز أداري مـن  

  ألف نسمة 500إلى 
عاصمة المحافظـة أو  
مركز أداري أكثر مـن  

  ألف نسمة 500
  سر ير فأكثر 20من   سرير 200إلى  10من   سرير 100إلى  50من   األسرة

  
  –  عناية مركزة ( + ماسبق  -جلدية+مثل مركزى ب   –نسا  –جراحة  –باطنة     التخصصات

 )تجميل وحروق عالج طبيعى    –رمد  –قلب  - أنف  –معامل عظام  -أطفال  - جراحة م مناظير

                                          تخدير                                    -مسالك  –وأذن   
                                                                      تعاقد مع اساتذة  +ما سبق       مثل مركزى ب     -مساعد اخصائى-مقيم.ط       األطباء

  استشارى واستشاريين فى التخصصات الدقيقة -أخصائى     
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  معايير تصنيف وحدات صحة األسرة         
                    

        2م72(30×24.............    ......................................    أبعاد ومساحة األرض
                                           2م577..........    ................................................. المساحة االجمالية للمبنى

   السطح جزء من) + أرضى،أول( 2......    ...................................... عدد األدوار
                         نسمة 10.000........................    .................... )وردية واحدة ( التغطية السكانية

  كم 5................    ...............................)دائرة قطرها ( الخدمية للمبنى المسافة 
  

  المعايير القياسية للقوى العاملة   
 1 نسمة 3000/ طبيب أسرة 

 1  نسمة 10.000/ طبيب أسنان  
 1  نسمة  3000( طبيب أسرة / ممرضة(  
 1  نسمة  10.000( طبيب أسنان / ممرضة(  
 1 نسمة 10.000/ ات ممرضة تطعيم  
 1  نسمة 10.000/ صيدلى  
 1  نسمة 10.000/ فنى معمل  
 1  نسمة 10.000/ مراقب صحى 

 1  نسمة 10.000/ أخصائى اجتماعى  
 1  نسمة 5.000/ مثقف صحى  
 1  نسمة 5.000/ مسئول حسابات  
 1  نسمة 5.000/ مسئول شئون عاملين  
 1  نسمة 5.000/ فنى احصاء وسجالت طبية  
 3 وحدة/أمن  2+ة خدمات معاون  
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  الخدمات الثقافية 2-3
 الثقافة ذات االمكانيات األكبر من حيث المادة المقدمة وطبيعـة   تقدم قصور الثقافة الخدمة

العروض فى حيز مساحة واسع ويعود مردودها الثقافى والفنى على قرابة نصف مليـون  
 مواطن من سكان المدينة وتوابعها وعلى المناطق األكثر ازدحاما

 دم بيوت الثقافة الزاد الثقافى لعدد محدود من السكان فى منطقة محددة ذات كثافة سكانية تق
أقل وان كانت تقوم بنفس الدور الذى تقوم به القصور ولكن فى نطاق محدود ويستفيد من 

 الف مواطن من قاطنى القرية وتوابعها 200الخدمات الموجودة حوالى 

  ر اآلتية عند اختيار الموقع الثقافىيفضل أن يؤخذ فى االعتبار المعايي
  2م1000مكتبة ثقافية  

      2م 3000:      2م 2000بيت ثقافة  

     2م 5000:     2م 4000قصر ثقافة 

 بعض األنشطة التى تقدم فى قصر الثقافة

 فرق المسرح 

 فرق الموسيقى 

 شعبيةلفرق الفنون ا 

 نوادى األدب 

 نوادى العلوم 

 نوادى المرأة 

 وجيا المعلوماتنوادى تكنول 

 مكتبة الكبار  
 مكتبة الطفل 

 مقر اقامةالندوات 

  رسم ( نشاط الفنون التشكيلية( 

 نشاط حرف بيئية 

 يراعى فى اختيار الموقع

 وجوده وسط تجمع سكنى 

 وجود مدخل رئيسى وآخر للطوارىء 

 توفير أماكن للسيارات 

 توفير جميع المرافق 

 محاط بسور لتوفير الحماية الألزمة 

 وصول الى مداخله ومخارجهسهولة ال 

 بعيدا عن مناطق التلوث البيئى 

 بعيدا عن مصادر األخطار 
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  االجتماعيةالخدمات  2-4
  نادى اجنماعى ثقافى
  الحد األدنى للمساحة

  2م800داخلها مبنى مساحة    2م2500اجمالى االرض 
  مكونات المبنى

  مدرج من جانب واحد_ ملعب خماسى باالرض الفضاء  
  -:ن طابقيينمبنى مكون م
  -:االول ارضى

 3  دورات المياة+}أخصائى االنشطة–سكرتارية –للمدير {حجرات 

   حجرة خلع مالبس  + حمام + دورة مياة " صالة العاب  رياضية بمشتمالتها " 

   معرض منتجات شباب  –حفالت   -قاعة العاب فردية ويمكن استغاللها فى اقامة ندوات 

   دورة مياة + بوفية  –مخزن 

  :االول علوى 
  مكتبة سمعية   وبصرية   –كمبيوتر  –قاعة مكتبة 

  دورة مياة + حجرة كبيرة لألنشطة الفنية والحرفية 

  حجرة بدورة مياة داخليه 2استراحة منفصلة عبارة عن 

 قاعة االنشطة الثقافية 

  المجال الجغرافى للخدمة
  كم من مركز النادى 15

  المجال البشرى للخدمة
  ألف نسمة 20نادى لكل 

 -اشتراطات خاصة

 موقع النادى بعيدا عن نادى آخر مماثل أو مركز شباب منعا الزدواجية الخدمة  -

  .االولوية للمدن والمراكز والتجمعات العمرانية الجديدة  -
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  مركز االغاثة
  الحد االدنى للمساحة

  2م500
  مكونات المبنى

  -:ثالث طوابقمبنى مكون من 
  -:االول ارضى

 -  دورة مياة+ جراج للسيارات + حجرة المين المخذن  +مخازن 

 :  الثانى علوى

  -  بوفية+ دورة مياة + مطبخ + استراحة + تدريب قاعة  

  :الثالث علوى 

 -   دورة مياة + عدد من الغرف القامة المتدربين 

  
  المجال الجغرافى للخدمة

  مساحتهامركز بكل محافظة وبحسب طبيعة كل محافظة و 2من مركز الى عدد 
  المجال البشرى للخدمة

  سكان المحافظة
  اشتراطات خاصة 

 قرب المركز من الطرق السريعة  -

 جيدة التهوية والشمس واالضاءة  -

  موقع يؤهلة لخدمة أكبر عدد من مناطق المحافظة -
  
  )مغتربات /دار مغتربين ( 
حافظات االخرى أو احدى الـدول  وهى القامة المغتربين من الجنسين الوافدين من الم: تعريف الدار   

العربية سواء أكانوا من من الطلبة الذين يدرسون فى غير محل اقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين 
وذلك لفترات قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل منهم وذلك وقاية للشباب مـن التعـرض للمتاعـب    

  .واالستغالل واالنحراف 
  الحد األدنى للمساحة

  .ثالثة أدوار متكررة+ لى دور أرضى م ع200
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  مكونات المبنى
  -:المبنى من ثالثة طوابق وهى يتكون 

  الدور االرضى 
  مساحات خضراء  –حجرة االمن  –دورة مياة  –جراج للسيارات  –مخازن 

  الدور االول 
 –مكتبة  –قاعة استقبال الزوار  –قاعة ترفية  –) أمين مخزن –محاسب  –سكرتارية  –مدير ( اإلدارة 

  ) فى حالة تقديم الوجبات (  –المطعم  –المطبخ  –غرفة عزل  –دورة مياة 
  الدور الثالث ، الدور الثانى 

   حجرات النوم ويراعى فى حالة تعدد االسرة فى الغرفة الواحدة ترك مسافات مناسبة بين كل
ويكـون  ) كومودينة  –دوالب  –سرير ( سرير وآخر ال تقل  عن متر يخصص لكل مغترب 

 بكل غرفة مرآة أو أكثر ومراعاة فرش االرضية 

  تخصيص مكان لالستذكار واالطالع يزود باالثاث المناسب واالضاءة الكافية 

      مطبخ صغير العداد وطهى الطعام مزود بأدوات الطهى الالزمـة وتـوفير ثالجـات لحفـظ
 االطعمة داخل الحجرات أو بين  الحجرات 

 م وفـى  4ن داخل كل حجرة دورة مياة مستقلة التقل مساحتها عن دورات المياة يفضل أن يكو
حالة عدم امكانية ذلك يجب توفير عدد من  المراحيض وأحـواض االسـتحمام واالحـواض    

  يعلوها مرأة ورف لحفظ االدوات 
  

  المجال الجغرافى للخدمة
  دارمغتربات 3+ دار مغتربين  2بكل مدينة بها جامعة عدد 

   ةالمجال البشرى للخدم
المغتربين  من الجنسين الوافدين من المحافظات االخرى أو احدى الدول العربية سـواء مـن الطلبـة    

  الدارسين فى غير محل اقامتهم الدائمة أو من العاملين المغتربين
  نصيب الفرد من المساحة الكلية

 م بغرف النوم 4*  

  م للترفية2 *
  م لالستقبال2* 
  م بالمطعم2* 
  تذكارم بقاعة االس2*  

  م بدورات المياة2* 
  م  للمطبخ 1*  

  م خدمات 5* 
  ).الخ...جراج  –حديقة ( عامة 
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 اشتراطات خاصة 

 الموقع صحى متوفر به جميع المرافق   -

 قريب من العمران ووسائل  المواصالت  -

 تناسب السعة مع المساحة   -

  
  اإلدارة االجتماعية    

  الحد األدنى للمساحة
  م مربع 150ال تقل عن  

  مكونات المبنى
  طابقين

  الدور االرضى 
 –حجرة للخزين  –مكاتب لالنشطة  –صالة لالستعالمات –قاعة اجتماعات  –جراج للسيارات  –مخزن 

  .بوفية  –) رجالى ، حريمى (   -دورتين مياة  –حجرة لالرشيف 
  الدور العلوى 

حريمى ( دورتين مياة  –ب النشطة العمل مكت  -مكتب لمدير االدارة ملحق به مكتب سكرتارية المدير 
  سور خارجى حول االرض المتبقية من االرض المخصصة بدون مبانى –بوفية  –) رجالى ، 
  المجال الجغرافى للخدمة 
  بحسب التقسيمات االدارية بالمحافظة 

  المجال البشرى للخدمة
  الف نسمة 100تخدم مايقرب من 
  اشتراطات خاصة

 أو المركزمكان معلوم  بالحى  -

 قريب من المواصالت العامة  -

  موقع يؤهلة لخدمة أكبر عدد من السكان -
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  )وحدة اجتماعية ( مركز خدمات اجتماعية 
  الحد األدنى للمساحة

  م 80م وال يقل بأى حال عن  200م حتى  100من 
  مكونات المبنى

  الدور االرضى 
  الصرف بالخزينة غرفة لمندوب  –غرفة للباحثين   -غرفة  لرئيس الوحدة 

  صالة الستقبال العمالء واالستعالمات 

  غرفة لالرشيف 

  للعمالء 1عدد ) رجالى للعاملين ، حريمى  2(  3دورات مياة 

  مخزن صغير 

  بوفية 

  المجال الجغرافى للخدمة
  بحسب التقسيمات االدارية بالمحافظة

  المجال البشرى للخدمة 
  الف نسمة فى الحضر   25
  الريف والبيئة الصحراوية وطبقا لالحتياجات البيئة الف نسمة فى 15

  اشتراطات خاصة
 مكان معلوم  بالحى أو المركز 

  قريب من المواصالت العامة 

  موقع يؤهلة لخدمة أكبر عدد من السكان
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  )طفل  50/ السعة ( دار الحضانة 
لم يبلغوا سن الرابعة  يعتبر دار الحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية األطفال الذين :تعريف الدار 

مـن  ) 31مادة ( وتخضع دور الحضانة إلشراف ورقابة التضامن االجتماعى  طبقا ألحكام هذا القانون 
  96لسنة  12قانون الطفل رقم 

  الحد األدنى للمساحة
  سنوات  4-3من ( متر مربع لكل طفل فى حجرة النشاط بدار الحضانة العادية ( 

 من الميالد حتى سن سنتين حجـرة النشـاط    ( ة النشاط متر ونص لكل طفل رضيع فى حجر
 م 4×م 3التقل عن 

  طفل مهما كانت مساحتها  25اليزيد عدد االطفال بحجرة النشاط فى دار الحضانة العادية عن 

  أطفال 10اليزيد عدد االطفال بحجرة الرضع عن 

  مكونات المبنى
 :سنوات  4-2دار حضانة عادية من      

  حجـرة   -حجـرة لـالدارة     –م 4×م3اط التقل مساحة كل حجرة عن حجرات نش 4عدد
عدد   -مطبخ  –حديقة أو فناء لاللعاب الخارجية  –مطعم  –حجرة للنوم  –للكشف الطبى 

 0دورة مياة مجمعة ومناسبة لالطفال  2اليقل عن 

 دار حضانة رضع من الميالد حتى سنتين   

  حجرة للكشـف   –حجرة لالدارة  -م15 حجرات نشاط التقل مساحة كل حجرة عن 5عدد
 2عدد  –مطبخ  –حديقة أو فناء لاللعاب الخارجية  –مطعم  –حجرة للنوم  2عدد  –الطبى 

 دورة مياة مجمعة ومناسبة لالطفال 

  المجال الجغرافى للخدمة
  حسب الكثافة السكانية لالطفال من الميالد حتى أربع سنوات   -   

  حسب احتياج البيئة  -    
م اال فى حالة احتياج البيئة يتم استثناء شـرط  500المسافة بين كل دار حضانة واالخرى ال تقل عن   -

  المسافة
  المجال البشرى للخدمة

  0االطفال فى الفئة العمرية من الميالد حتى سن أربع سنوات 
  لمنظمة للعملواللوائح ا 96لسنة  12الجهاز الوظيفى لدار الحضانة طبقا لما ورد بقانون الطفل رقم 

  نصيب الفرد من المساحة الكلية 
  م ويمكن أن تزيد أو تقل4م الى 3حوالى من 

  اشتراطات خاصة
أن يكون المكان هادئ   بعيد عن الضوضاء واليتعرض معه االطفال للخطر وفى بيئة صحية يشيع فيها 

  الهواء النقى وتنتشر فيها الخضرة 
  ان أن يكون المكان مناسبا وقريبا من العمر
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أن تتوافر فى المبنى الشروط الصحية كالتهوية واالضاءة واالمداد بمياة الشرب النقيـة ودورات الميـاة   
  والصرف الصحى

  دور االقامة لكبار السن   
  الحد األدنى للمساحة 

  المساحة الكلية للمؤسسة ) = نصيب الفرد × السعة الكلية 

  م180) =  م 9نصيب الفرد × مسن ومسنه  20( السعة الكلية 

  م مربع  180فرد  20اذا الحد االدنى للمساحة الكلية للمؤسسة سعة 

  بخالف أرض الحديقة
  مكونات المبنى

  حجرات اقامة مجهزة باالسرة والدواليب والتجهيزات الخاصــــة باإلقامة واإلعاشـــة
 مسن ومسنة  20لالجمالى ) حجرات  8زوجية لعدد  –حجرات  4فردية بعدد ( 

  ادارية لالدارة والعاملين بالدار واالخصائيين  مكاتب 

  حجرات بالطوابق مخصصة لالشراف الليلى أو النهارى 

 حجرة للطبيب والتمريض 

  حجرة تستخدم كمطبخ 

  صالة أو حجرة تستخدم كمطعم 

  صالة مزودة بأطقم انترية وتليفزيون تستخدم كأستراحة للمسنين ببعض الوقت 

 نوعة المكتبة مزودة بالكتب المت 

  مخازن لحفظ االثاث 

  مخازن لحفظ االغذية 

  حجرة للهويات مزودة ببعض ألعاب الدومونو  والشطرنج 

  بوفية مزود بالتجهيزات الالزمة 

  تزويد الطرقات والممرات بسندات بجوانب الحوائط 

  حمامات داخلية جماعية 

  اذا توفر ( حديقة( 

  :ملحوظة 
  يتم توسع رأسيا واالستعانة بمصعد داخلى بين االدوار فى حالة عدم توافر متسع مكانى افقى 

  المجال الجغرافى للخدمة
نشـر هـذه   فيتم بواقع دار اقامة لكل محافظة اقليمية ماعدا المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة    

  الخدمة بواقع داراقامة لكل حى سكنى 
  : ملحوظة 
  نتيجة التأثر بالعادات والتقاليد  الصحراوية والمدن  الساحلية بالمدنيقل الطلب على هذه الخدمة

 والروابط االسرية القوية بجانب انخفاض الكثافة السكانية 

  للقادرين على خدمة انفسهم اخرى مخصصة لغير القادرين على خدمة انفسهم اقامة مخصصة توجد دور
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  المجال البشرى للخدمة
دمة  انفسهم وغير القادرين ممن يعانون  من عدم وجود هذه الدور تخدم كبار السن من القادرين على خ

  ءمن يراعاهم فى منزلهم أو داخل اسرهم ممن بلغوا سن التقاعد من الذكور واالثاث على السوا
  نصيب الفرد من المساحة الكلية

م فى حجـرات   4نصيب الفرد من المساحة الكلية حوالى خمسة امتار فى حجرات االقامة باالضافة الى 
نشطة والمكاتب االدارية والمطعم والمطبخ والطرقات والحمامات لعدد ثمـانى حمامـات وصـاالت    اال

  االستراحة
  اشتراطات البناء

  فى حالة المبنى الرأسى يتم تخصيص طابق للرجال وأخر للسيدات 

  فى حالة المبنى االفقى يتم تخصيص جناح للرجال واخر للسيدات وتزويد كل طابق أو جناح
 شراف الليلى      بحجرة لال

يتم تخصيص متسع مكانى من الدار أو المؤسسة لتكون نادى اجتماعى للمسنين المقيمين بها يمارسـوان  
  فيه هوايتهم  المختلفة 
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  )طفل تخصص للمدن الجديدة  100/سعة ( مؤسسة ايوائية 
سين بسـبب اليـتم أو   هي دار إليواء األطفال المحرومين من الرعاية األسرية من الجن  :تعريف الدار  

  وفقا لما يسفر عنه البحث االجتماعي لها –التفكك وتصدع األسرة 
  الحد األدنى للمساحة

   2م 2500
  توزع كمايلى 

  للدور الواحد لمبنى المؤسسة  2م500
  يخصص كحديقة ومالعب لالطفال 2م2000

  مكونات المبنى
  -:يتكون المبن من خمس طوابق وهى 

  ) جراج السيارات  –دورة مياة  –ازن مخ(  -:الدور االرضى  -
  عيادة –حجرة عزل  –حجرة االستقبال   -السكرتارية  –مدير الدار (  -:الدور االول     -

  ) دورة مياة  –مطعم  –مطبخ  –طبيب                          
 حجرة –حجرات لنوم االطفال يلحق بكل حجرة دورة مياة  5(  -:الدور الثانى 

  )حجرة النشاط  –حجرة المذاكرة  –والثالث     المشرف الليلى           
  )دار ضيافة لالبناء الخرجين (   -:الدور الرابع       -
  )دورة مياة  –بوفية لتقديم المشروبات  –صالة لاللعاب الداخلية  –حجرة المكتبة(   -:الدور الخامس  -

  والندوات  مسرح القامة االحتفاالت -:                       
  يفضل تزويد المبنى بمصعد كهربائى-:                       

  المجال الجغرافى للخدمة 
  مؤسسات   2بكل مركز ادارى ينشأ عدد  

  المجال البشرى للخدمة
  سكان المحافظة

  نصيب الفرد من المساحة الكلية 
  من المبنى  2م10
  من المالعب والحديقة  2م20

  اشتراطات خاصة
  ع صحى ونظيف وبه المرافق المطلوبةالموق -
  الموقع فى حى سكنى بعيد عن طريق المواصالت والتلوث -
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  مؤسسات الرعاية االجتماعية لالطفال المعرضين للخطر والمنحرفين 
الرعاية والحماية واعادة التنشئة االجتماعية لالطفال المعرضين للخطر أو المنحرفين : تعريف المؤسسة 
مبـدا فرديـة   ستكمال تعليمهم أو محو اميتهم أو تدريبهم مهنيا كل حسب حالته ويعتبر ومساعدتهم على ا

  الحالة مبدا اساسى من مبادئ تقديم الخدمة لهذه الفئة
  الحد االدنى للمساحة

  }فدان  3{    2م12و600
  مكونات المبنى

  عدد من المبانى  -:أوال
  )مبانى لالقامة من دورين ( .1

 -     دورات مياة  –حجرات للمذاكرة  –نادى داخلى  –تب ادارية مكا( الدور االرضى 

 -     حجرات لالقامة وبها دورة مياة وحجرة المشرف الليلى (الـــدور االول( 

 -    حجرة كى المالبس علـى أن   –حجرة الغسيل  –المخازن الفرعية ( الـ دور الثانى
 تكون   ماشير الغسيل على االسطح

  مبنى للورش     -2  .2
  مبنى للمطبخ والمطعم   -3  .3
  مبنى للمخازن الرئيسية للمؤسسة    -4 .4
  جامع  -5  .5

  -:ثانيا 
مكان معد الستقبال أولياء امور وأقاربهم وأصدقائهم وبـه دورات   –مساحات خضراء  –ملعب (      
مدرسة ابتدائى للمؤسسات التى تقبل  –فصول محو أمية  –معرض لبيع منتجات ورش المؤسسة  –مياة 
  )فال فى سن التعليم االلزامى االط

  المجال الجغرافى للخدمة
  المحافظة التى بها المؤسسة ويجوز أن تخدم أكثر من محافظة فى ضوء دراسة الجدوى

  المجال البشرى للخدمة
  سنة 21سنة ويستمر بقائهم حتى سن  18االطفال أقل من 

  نصيب الفرد من المساحة الكلية
  2م 63

  اشتراطات خاصة
 طفل  200سة التزيد عن سعة المؤس 

  طفل وبداتخلها حجرة المشرف الليلى  15سعة حجرة االقامة التزيد عن 

  ال يزيد ارتفاع المبنى عن دورين 

  فصل مؤسسات الذكور عن االناث 

السـوبر   –المكتبـة   –الصيدلية  –المستشفى  –قرب المؤسسة من أماكن الخدمات االساسية كالمدرسة 
  توفرن إمركز شباب  –ماركت 
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  مؤسسات الرعاية االجتماعية المغلقة لالطفال الصادر احكام مقيدة للحرية
 الصادر لهم احكام مقيدة للحرية  لألطفالالرعاية والحماية واعادة التنشئة االجتماعية : تعريف المؤسسة 

دا فرديـة  ويعتبر مب ومساعدتهم على استكمال تعليمهم أو محو اميتهم أو تدريبهم مهنيا كل حسب حالته 
  الحالة مبدا اساسى من مبادئ تقديم الخدمة لهذه الفئة

  الحد االدنى للمساحة
  }فدان 30{  2م126000

  مكونات المبنى
    -:أوال

   عبارة عن جناحين يحتوى كل جناح على)ارضى ( عدد من المبانى االقامة التقل عن عشرة مبانى  -1 
 )مخزن فرعى  –ة المشرف الليلى وبها دورة مياة حجر -دورات مياة –عنبر لالقامة (  -:االتى   

مبنى للمطبخ -4مبنى لمستشفى صغير    -3مبنى لالندية الداخلية وبه حجرة للعرض السينمائى     -2 
مبنـى لفصـول    -8جامع   -7مبنى للمخازن الرئيسية للمؤسسة    -6مبنى للورش    -5والمطعم    

مبنى ادارى للجهاز الشرطة      -10ادارى للجهاز االجتماعى    مبنى-9محو االمية وحجرات المذاكرة   
  أماكن اقامة الفراد الحراسة  -11

  -:ثانيا 
مكان معد الستقبال أولياء امور وأقاربهم وأصدقائهم وبـه دورات   –مساحات خضراء  –مالعب (      
 )مقصف  –معرض لبيع منتجات ورش المؤسسة  –مياة 

  المجال الجغرافى للخدمة
  مؤسستين للقاهرة الكبرى 

  مؤسسة لوجه قبلى 

  مؤسسة لوجه بحرى 

  مؤسسة لمنطقة وسط الدلتا
  المجال البشرى للخدمة

  سنة 21سنة ويستمر بقائهم حتى سن  18 – 15االبناء فى الفئة العمرانية من 
  نصيب الفرد من المساحة الكلية

  2م 210
  اشتراطات خاصة

   ابن 600سعة المؤسسة التزيد عن 

 ابن وسعة المبنى ال تزيد  30ابن وبالتالي فسعة الجناح التزيد عن  15عة   العنبر التزيد عن س
 ابن  60عن 

  المبنى دور أرضى فقط 

 ل قربها من أى مكان ضيف،  أن تكون المؤسسة فى مكان يسهل على أولياء االمور الوصول اليه
  لتقديم الخدمة الصحية
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  دور الضيافة لالطفال 
الذين تأمر النيابة بتسليمهم لها كعائل مـؤتمن لعـدم   ( الرعاية والحماية لالطفال :  لضيافةتعريف دور ا

الـذين انهـوا    –الذين يتقدم أولياء امورهم بطلب حمايتهم ورعايتهم لعدم قدرة االسرة  –وجود اسر لهم 
يئـات المختلفـة   المحالين مـن الجمعيـات واله   –تدبير الرعاية المؤسسية وال توجد أسرة العادتهم لها 

  لحاجتهم للرعاية 
  الحد األدنى للمساحة

  )فدان  3(   2م12و600
  مكونات المبنى  

  عدد من المبانى  -:أوال
  )مبانى لالقامة من دورين (-1

   دورات مياة  –حجرات للمذاكرة  –نادى داخلى  –مكاتب ادارية ( الدور االرضى 

  وحجرة المشرف الليلى  حجرات لالقامة وبها دورة مياة(الـــدور االول( 

 حجرة كى المالبس على أن تكـون     –حجرة الغسيل  –المخازن الفرعية ( دور الثانى الـ
 اشير الغسيل على االسطحنم

  جامع  -5مبنى للمخازن الرئيسية للمؤسسة     -4مبنى للمطبخ والمطعم   -3مبنى للورش      -2 
  -:ثانيا 
معد الستقبال أولياء امور وأقاربهم وأصدقائهم وبـه دورات   مكان –مساحات خضراء  –ملعب (      
مدرسة ابتدائى للمؤسسات التى تقبل  –فصول محو أمية  –معرض لبيع منتجات ورش المؤسسة  –مياة 

 )االطفال فى سن التعليم االلزامى 

  
  المجال الجغرافى للخدمة

  ضوء دراسة الجدوى المحافظة التى بها المؤسسة ويجوز أن تخدم أكثر من محافظة فى
  

  المجال البشرى للخدمة
  21سنة ويستمر بقائهم حتى سن  18االطفال أقل من 

  
  نصيب الفرد من المساحة الكلية

  2م 63
  اشتراطات خاصة

  طفل  30سعة المؤسسة التزيد عن 

  طفل وبداخلها حجرة المشرف الليلى  15سعة حجرة االقامة التزيد عن 

 رين ال يزيد ارتفاع المبنى عن دو 

  فصل دار مالحظة الذكور عن مالحظة  االناث 

  قرب الدار  من العمران وخاصة المحاكم والنيابات ويسهل الوصول اليه تسهيال على أولياء امور االبناء   
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  مكاتب المراقبة االجتماعية    
االطفـال   عمل االبحاث االجتماعية المكتبية لالطفال الذين سيعرضون علـى نيابـة   :تعريف  المكاتب  

متابعة  تنفيذ تدابير الرعاية التى تصدرها محاكم االطفال وتقديم تقارير  –وعمل االبحاث االجتماعية لهم 
تقـديم المسـاعدات    –خدمة الرعاية الالحقة لمن أنهوا هذه التدابير وفى حاجة لمزيد  –كل ستة أشهر 

  التعليم تحت ضغط االحتياج المادى سنة منعا لتركهم 18المالية لالطفال الملتحقين بالتعليم حتى 
  الحد األدنى للمساحة

  2م  120-150
  مكونات المبنى

  حجرات ادارية -
  ال فى لقائهم باالخصائيين االجتماعيين والنفسيينفمكان الستقبال االط - 

  المجال الجغرافى للخدمة
  كل مكتب يخدم  حى أو عدد من االحياء 

  المجال البشرى للخدمة 
    18ل من االطفال أق  

  نصيب الفرد من المساحة الكلية
  الخدمة تقدم فى البيئة الطبيعية للطفل  

  اشتراطات خاصة   
  المكتب  استقاللية 

  أن يكون المكتب بالدور االرضى أو االول أو الثانى على أقصى تقدير 

   قريب من وسائل المواصالت
  

  مكتبة طفل  
جتماعية تربوية تهدف الى تنمية قـدرات الطفـل مـن سـن     موسوعة ثقافية ا المكتبة تعتبر  :التعريف 

السادسة الى سن الخامسة عشر من خالل تقديم المعلومات الثقافية باستخدام   االساليب والوسائل العلمية 
  الحديثة والتى تساعد على نمو شخصية الطفل وتوسيع مداركة 

  الحد األدنى للمساحة  
مناسب من االطفال فى يسر ويكون تقدير هذا العـدد بحسـب    أن تكون مساحتها تسمح باستيعاب عدد 

  المتوسطات المتوقعة للتردد من واقع التعداد السكانى بالحى أو القرية
  مكونات المبنى 
    حجرة حسب عدد االطفال باإلضافة الى دورة مياة 2يراعى ان يخصص للمكتبة عدد  

  المجال الجغرافى للخدمة
  )سنة  15الى  6(فال فى الفئة العمرية من حسب الكثافة السكانية لالط
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  المجال البشرى للخدمة
  االطفال فى الفئة العمرية مـــــن

  )ســــــــــــنة  15الـــــــى  6(
  للمكتباتالجهاز الوظيفى 

  نصيب الفرد من المساحة الكلية
  2م 4 الى  3حوالى من 

  اشتراطات خاصة
تدخلة الشمس وتتوافر له اإلضاءة الكافية بما يمكن االطفـال   ان يكون مقر المكتبة متسع الى حد ما حتى

  من مزاولة نشاطهم به 
  ان يكون مقر المكتبة بعيدا عن مصدر الضوضاء وقريبا من العمران 

  ان يتم طالء الجدران بالوان زاهية وان يتم تزيينها بصور ورسومات محببة وجذابة 
 –حصر  –كليم ( اية االطفال من اضرار الحرارة والرطوبة ان يتم تغطية المبنى بالوسيلة المناسبة لحم

  ).سقنا لتك -سجاد
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  الخدمات الترفيهية 2-5
  تشتمل الخدمات الترفيهمية على الحدائق والمالعب

الخضراء للمدينة على أساس المعدالت التخطيطية وتتوقف هذه المعدالت على الظروف  تحدد المساحات
لى المجاورات السكنية وعلى المدينة كلها حيث يوجد حديقة عامة لكـل  المحلية وتقسم هذه المساحات ع

مجاورة وحدبقة عامة لكل حى وأيضا فى المدينة هذا بخالف بعض الحدائق القوميـة المتخصصـة وال   
  يدخل فى هذه المعدالت المساحات الخضراء الموجودة حول الفيالت

  حديقة المجاورة السكنية -1
ى أساس خدمة كل األعمار ، ويجب أن تصمم حديقة المجاورة بحسث تـربط  تصمم حديقة المجاورة عل

  المساحات السكنية مع بعضها وبعض األنشطة األخرى الموجودة بالمجاورة
  حديقة األطفال الصغيرة -2

متر مربع تخصص للعب األطفال  200تقام حدائق األطفال بجانب العمارات على مساحة صغيرة حوالى 
  مفتوحة أو مغلقة وقد تكون الحديقة

  الحدائق الخاصة بالميادين -3
تنشأ مع تقاطع الشوارع الرئيسية للمدن حدائق ، وتدخل مساحة هذه الحدائق ضمن المساحة المخصصة 

  للمدينة
  الحدائق العامة الكبرى والحدائق النوعية المتخصصة-4

ت للمعسـكرات  تخصص للمدينة ككل حديقة عامة كبرى تشتمل على مسـاحات خضـراء أو مسـاحا   
والرحالت ، كما يوجد أنواع أخرى من الحدائق مثال الحدائق النباتية والحيوان والحدائق القوميـة التـى   

  تقام على مستوى الدولة ككل
  المالعب-5

كرة القدم ، ( توفر المالعب الرياضية أماكن مريحة للشباب ، وتنقسم هذه المالعب الى عدة أنواع مثل 
  )، التنس ، الفولى ، ألعاب أخرى كرة السلة ، الهوكى 

وعلى مسـتوى المدينـة   ) مجموعة مججاورات ( تخطط المالعب الرياضية على مستوى الحى السكنى 
  ككل ، وتختلف المالعب حسب المستوى

  :معدالت الخدمة الترفيهية فى الريف 
  فرد/  2م 6,3الى  0,3نصيب الفرد من اجمالى مساحة الموقع تتراوح ما بين  -
  : دالت الخدمة الترفيهية فى الحضرمع
/  2م 4,0الى 1,5نصيب الفرد من النوادى والمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة تتراوح ما بين  -

  فرد
  :معدالت الخدمة الترفيهية فى المدن الجديدة 

  :على مستوى جزء من المجاورة السكنية 
  2م 200التى تقدر مساحةالملعب حوالى  تتمثل فى المسطحات الخضراء المحيطة كمالعب األطفال -

  :على مستوى المجاورة السكنية 
   2م 4,75الة  0,65نصيب الفرد من مساحة الموقع تتراوح ما بين  -
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  :على مستوى الحى السكنى 
  2م 4,0الى  0,5نصيب الفرد من مساحة الموقع تتراوح ما بين  -

  :على مستوى المدينة 
  2م 2,92الى  0,11تتراوح ما بين نصيب الفرد من مساحةالموقع  -

فـرد  /  2م 1ويضاف الى المساحات الخضراء المخصصة لنصيب الفرد فى مراكز المدينة المختلفـة  
فـرد  /  2م 4,0مساحات أخرى كممرات مشاه ، كما يضاف مسطحات خضراء بين المسـاكن أنـواع   

  فرد/  2م 5,0ومسطحات خضراء لمناطق ترفيهية عامة رياضية مفتوحة 
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  الخدمات الدينية  2-6
يقام المصلى على مستوى محدود من المساكن ، والمسجد الصغير على مستوى المجـاورة ، والمسـجد   

، أما المسجد الجامع فعلى مستوى المدينة ) الحى السكنى ( الكبير على مستوى مجموعة من المجاورات 
 – 500مع فـى المتوسـط بـين    ككل ، ويخصص أنواع متر مربع واحد كل فرد ، ويتراوح حجم الجا

  مصلى ، ويمكن أن يقال عن الكنيسة كل ما قيل عن الجامع 1000
  

  :من المعدالت المقننة لوزارة األوقاف 
  % 90نسبة عدد المسلمين الى عدد السكان  -
  %45نسبة عدد الذكور الى عدد المصلين  -
  % 25 – 20نسبة عدد المصلين الفعلى من جملة السكان  -
  

  :منية األخدمات ال  2-7
  ألف نسمة 100...............قسم شرطة -
  ألف نسمة   50..............نقطة شرطة -
  ألف نسمة 100..............مركز اطفاء -
  ألف نسمة   20..............نقطة اطفاء  -

  :الخدمات التجارية  2-8
  :رئيسية ينقسم النشاط التجارى فى مدينة متوسطة الحجم الى ثالث مستويات 

األكل ، الخدمات ، الترفيه ( المركز التجارى على مستوى المجاورة السكنية ويشتمل على مجموعة  -1
ويالحظ أنه كلما زادت المساحة الكلية للمركز بزيادة سكان المجاورة يقل نصيب األسـرة مـن هـذه    ) 

  نسمة  2000المساحة ، المجاورة السكنية 
المالبس ، األجهـزة ،  ( لحى السكنى ويشتمل على سلع اضافية مثل المركز التجارى على مستوى ا -2

ألف نسمة ، وقد يصـل   100 – 50ويتراوح  حجم السكان اللذين يخدمهم المركز بين ) السلع المعمرة 
  محل 40 – 20ألف نسمة فى بعض المدن ، ويتراوح عدد المحالت من  250الى 

) ركز ادارى ، مركز أعمال ، مكان للتسـلية والثقافـة   م( المركز التجارى على المستوى االدارى  -3
  محل 100 – 50وعدد المحالت من 

  : يةبريدالخدمات ال 2-9
  2م 250 – 100ألف نسمة بمساحة من  25مكتب بريد لكل 
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  االقتصاد -3

 تعتبر المعايير التخطيطية والفنية هي إحدى الوسائل واألدوات الهامة التي تستخدم فـي إعـداد وتنفيـذ   
المخططات العمرانية، وهي بمثابة قواعد إرشادية تساعد المخططين وصناع القرار على توجيه وضـبط  
 اعملية التنمية بصورة متوازنة وشاملة وكفء بما يقلل من الفوارق المكانية ويحقق عدالة التوزيع وهـذ 

  . بدوره سيعمل على تحسين مستويات معيشة السكان في التجمعات السكانية
الى ما سبق تساعد معايير التخطيط في تقدير االحتياجات من األرض الالزمة لتطوير الخـدمات  إضافةً 

  .  واألنشطة في الحاضر والمستقبل وبصورة تمكن من المحافظة على األرض كمورد طبيعي
فى هذا الصدد يتناول الجزء الحالى معايير اقتصادية، وسيتم تصنيفها الى معـايير تخطيطيـة تخـتص    

والمساحات واالشتراطات البنائية ومعايير تنموية تختص بالشروط الكمية والوصـفية الواجـب    باالرض
  .مراعتها لتحقيق تنمية مستدامة لكافة القطاعات االقتصادية

  :اهمية المعايير االقتصادية فيما يلى  3-1
  كل تجمع وباقى التجمعاتاالرتباطات الوظيفية واإلنتاجية بين تحديد  
  ستخدام إمكانات وموارد اإلقليم االستخدام األمثلاالتمكين من.  
 تخفيف حدة اآلثار السلبية لمعوقات التنمية.  
   اقتراح النمط االستيطاني الذي يمكن بمقتضاه تحقيق األهداف الموضوعة في صورة تدرج هرمـي

  .ووظيفي وحجمي لمراكز النمو الحضري والقروي
 وتحسين الكفاءة الداخلية لها التجمعاتور تحديد األساليب التي يمكن بمقتضاها تدعيم د.  
  بصورة  القوميمعالجة الخلل في توزيع السكان واألنشطة االقتصادية والخدمية على الحيز المكاني

  صحيحة، ترشيد اإلنفاق الحكومي على توفير المرافق والخدمات
 ل بين محـاور النمـو   تحقيق التكامل بين مناطق النمو الحضرية والمناطق المجاورة، وتحقيق التكام

علـى   القائمة والمستهدفة على المدى البعيد، وأيضا تعزيز التكامل بين المناطق القروية والحضرية
  مستوى اقليمى

     توطين السكان واألنشطة الحضرية المتوقعة خالل فترة زمنية محدودة وبما يضـمن الكفـاءة فـي
  .استخدام الموارد وتوفير الخدمات والبنية األساسية

 المطالـب معظـم   أوتتهيأ لها فيه كـل   الذي المناسب والموقع المناسب لها، النشاطن اختيار ضما 
  خرىألا االنشطةعلى  أهميتهاالموضعية فتتفوق في 

  االستفادة من وفورات الحجم والوفورات الخارجية التى يتم اخذها فى االعتبار كأحد مقومات التوطن
  االقتصادى

 خلق مراكز نمـو   مى غير المنضبط للصناعات واالنشطة االقتصاديةعالج مشكالت التوزيع االقلي
  قادرة على خلق انشطة اقتصادية مساعدة

 ادخال البعد البيئى فى عملية التخطيط االقليمى للتجمعات  
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  وجود معايير تحقق االتزان االقتصادى قد يساعد على الحد من الهجرة الداخلية من المراكز االولية
  سيةالى المراكز الرئي

  باالقاليمالخاصة  االقتصادية االعتبارات  3-2
  ).مناجم وصناعة مواد البناء ال( تأسيس قاعدة حديثة الستغالل المواد الخام 

  .تأسيس قاعدة حديثة للصناعات الغذائية
  .ةالسياحي دعايةال تنشيطتأسيس بنية تحتية لقطاع السياحة في مختلف المستويات، و

  .قليمعلى أساس النشاطات الجديدة في اإل سكانفي توزيع ال توازنتحقيق 
  الزراعيالتطور  إستراتيجيةتحديث المناطق الريفية مع 
  .وهذا يمكن تحقيقه فقط بتقديم بدائل للتنمية االقتصادية، والغاز البترولتقليل االعتماد على قطاع 

تشـجيع  و فـرص العمـل،   توفيرالجديدة والحالية لتحقيق نمو اقتصادي متزن ومرتفع و األعمالتحسين 
  . لإلقليملخلق منتج حقيقي للمستثمرين وتسويق فاعل  ،استثمارات القطاع الخاص والعام

  :على أسس منهالسنة الهدف تطوير القطاع الزراعي 
 ةتقييم اإلمكانيات والظروف المحلي.  
 لزراعيوالتوظيف األمثل لألرض والطاقة المستعملة في اإلنتاج ا ،إنتاجية عالية من الماء.  
 ترشيد استعمال الماء والطاقة في القطاعات االقتصادية التنافسية األخرى.  
 معرفة تكاليف اإلنتاج النهائية في الزراعة.  
  ةالقومياحتياجات السوق وتقديرات إنتاجِ األغذية واألسعارِ في الخارج.  
 فرص التصدير للخارج 

 المنطقة الساحلية خـالل خطـط    تطوير الثروات السمكية كجزء من الخطة الشاملة إلدارة
ومن الضـروري أن تـتم مشـروعات     ،تنمية المنطقة الساحلية اإلقليمية والمحلية الالحقة

  .التنمية وبرامج الثروات السمكية الجديدة بالتوازي مع مستوى التخطيط اإلقليمي
  :على أسس منها لسنة الهدف الصناعىتطوير القطاع 

 ةالقوميتراتجية الزراعية خلق قاعدة صناعية للمشاريع اإلس. 

  وخاصة قطاع أنابيـب   القوميخلق قاعدة صناعية لعملية بناء البنية التحتية على المستوى
 .البترول

 زيادة عمليات استخراج الغاز الطبيعي. 

  :على أسس منها لسنة الهدف التجارى والسياحىتطوير القطاع 
 ةالتسويق وسائل العمل والتجارةوالخدمات ر طوت 

 ية بالموارد السياحية كالصحراء والشواطيالعنا.  
    تحديث البنية التحتية السياحية مثل الفنادق والعمالة ذات المهارة والتدريب فـي صـناعة

 .السياحة لكسب الخبرات

 تحديث المواقع األثرية من خالل إعادة ترميمها وتشييدها ما أمكن ذلك. 

 قتصادية األخرىربط قنوات التعامل بين قطاع السياحة والقطاعات اال. 
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    التركيز على السياحة لزيادة حجم التبادل التجاري عن طريق تشجيع ودعـم المـواطنين
 .إلقامة محال تجارية ومحال لعرض وبيع الصناعات التقليدية في مناطق الجذب السياحي

 دعم المواطنين إلقامة أسواق ممتازة. 

 :على أسس منها لسنة الهدف قطاع قوة العملتطوير 

 طيط السليم لتطوير القوى العاملة بتبني خطط تدريبية تهدف إلى تنمية قدراتها وزيادة التخ
 .كفاءاتها العلمية والعملية والفنية والسلوكية

  إحكام الربط بين التدريب وسوق العمل، بحيث تراعي مرونة اإلعداد التدريبي واستمرارية
 التطوير والتحديث

 التطور العلمي والتكنولوجي الـذي يشـهده العـالم     اعتماد سياسة تعليمية متطورة تواكب
 .ومتطلبات سوق العمل

  زيادة النمو االقتصادي من خالل التركيز على االستثمار في القوى العاملة من أجل التنمية
 .البشرية

 تحديد االتجاهات التنموية واألساسية للتصنيع، وبالتالي تحديد نوعية المهارات المستقبلية 

 ات والنظم المتعلقة بمجاالت وأنشطة القوى العامة والتدريب والتشغيلتطوير التشريع. 

 ًدراسة احتياجات المجتمع من القوى العاملة الكمية والنوعية للعمل على سدها محليا. 

   تحويل الباحثين عن العمل والراغبين في التحول لإلنتاج من الجهاز اإلداري إلى مواقـع
 .اإلنتاج

 محل األجنبي القوميل العنصر وضع الخطط الالزمة إلحال. 

   تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شتى المجاالت الخدمية واإلنتاجية من أجـل
 .توسيع قاعدة القوى العاملة وخلق فرص العمل

  ة مهارات تكنولوجيا عاليةالقومينقل التكنولوجيا الحديثة إلكساب القوى العاملة. 

 من حيث إتاحة فرص التعليم والتدريب والتشغيل مع الرجل اتمكين المرأة ومساواته 

  

  االقليمالمعايير االقتصادية لتنمية  3-3
  .بعضها بالمناطق الصحراوية وهذه المعايير يتعلق بعضها بطبيعة المناطق الساحلية 

  معايير تتعلق بقطاع الزراعة والرعي والثروة السمكية
  :االقليمالزراعية لتجمعات  يجب مراعاة مجموعة من المعايير فى اطار التنمية

 إقامة السدود على مجاري الوديان. 

       المحافظة على المخزون المائي من المياه الجوفية، ومراقبـة اسـتخراج الميـاه واسـتعمالها فـي
  .األغراض المهمة الزراعية والحضرية

     ـ : ل حماية المشروعات الزراعية فى مواقع الكثبان الرملية المتحركـة بـالطرق االصـطناعية مث
الغير ضارة بالبيئة أو من خالل العمل على زراعة األشجار  ةأو المواد الكيميائي ةالمثبتات الخراساني

  .المثمرة وخصوصاً النخيل والزيتون
 ان تكون مواقع المشاريع الزراعية بعيداً عن المراعي.  
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 تي تتوفر بها زراعة محاصيل الحبوب مثل القمح والشعير في األراضي المروية وكذلك األراضي ال
 ).مم 250اقل من (مياه األمطار سنويا 

 المحافظة على استمرار اإلنتاج في المناطق التي تروى بمياه األمطار 

 عدم توزيع أراضي المشروعات الزراعية العامة قبل مرحلة اإلنتاج. 

 مساحتها واقامة تجمعات فرعية  تشجيع التوطين في المناطق العمرانية المجاورة للمشاريع الزراعية
 .هكتار 250الى  200وتجمعات مركزية مساحتها من  هكتار 150الى 130من 

     التوسع في زراعة أشجار الغابات كمصدات رياح على طريقة المحميات قبـل زراعـة األشـجار
المثمرة للحفاظ عليها من البرد والرمال، مع التركيز على اختيار المصدات التـي تتحمـل طبيعـة    

 .األثل والكازوريناالمنطقة مثل أشجار 

 التركيز على التوسع الرأسى أكثر من التوسع االفقى لتقليل تبخر وفقدان المياه  
 الحفاظ على الدورة الزراعية الثالثية  
  1.5الى  1.1فى المناطق الساحلية ومن  1.7الى  1.5يجب أن يتراوح معدل التكثيف الزراعى من 

 فى المناطق الصحراوية

 سم فى منـاطق   25الى  20ات والفواكه فى صفوف على مساحات من زراعة حزام من الخضرو
  الكثبان الرملية وعمل اسوار من البوص الجاف كمصدات طبيعية

  من خالل تحسين نظـم الـري   % 25الى % 20الزراعى بنسب تتراوح من  الهكتارزيادة انتاجية
  واالعتماد على الري بالتنقيط

 30جنة بما اليقل عن زيادة انتاجية الثروة الحيوانية والدا.%  
  سنة/ كجم32زيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى الى  
  سنة/ كجم15زيادة االنتاج السمكى الى  بحيث اليقل نصيب الفرد عن  
  من جملة المراكب العاملة% 60زيادة عدد السفن والقوارب العاملة وزيادة المراكب اآللية الى نحو  
  كم لتحقيق نمو وتكاثر سمكى 70توسيع ارصفة المصايد الى نحو  

  البترولمعايير تتعلق بقطاع الصناعة و
  برميل يومياً من خالل رفع القدرة اإلنتاجيـة  500000زيادة حفر اآلبار لتحقيق إنتاجية تفوق :

وترتبط بتنمية االحتياطات من خالل التوسع األفقي بالتكثيف االستكشـافي وزيـادة المخـزون    
  .ي والرأسيالبترول

 من عدد االبار الموجودة بكل اقليم% 80ة عدد االبار المنتجة الى نحو زياد  
  عن طاقتها الحالية%  40تطوير سعة مصافى الغاز والبترول بمعدل  
  قيمة اإلنتاج المتحقق للفرع الصناعي إلى إجمالي قيمة اإلنتاج المتحقق لباقي الفروع الصناعية

  .4الى  2.5في اإلقليم تتراوح من 
 وعات خدية وسياحية وذات كثافة عمالية بسيطة فى مناطق المحمياتاقامة مشر  
  فـى مراكـز التجمعـات االساسـية      2.5ان يبلغ معامل توطن الصناعات الحرفية والصغيرة

  فى مراكز الخدمات االولية 1.2والرئيسية وان يبلغ 
 توطين صناعات الصيد البحرى بمنطقة الموانىء التجارية  



 المعدالت والمعايير الفنية المصرية
 

47  

 

 رية فى مناطق الساحلتوطين الصناعات التصدي  
  3اقامة مناطق صناعية فى اراضى اليزيد انحدارها عن%  
  المدن وبعيدا عن األحياء السكنيةتوطين الصناعات خارج.  
  عكس اتجاه الريح السائدةتوطين الصناعات. 

 توطين الورش الحرفية بعيداً عن مناطق التركز السكنى  
 سامة مع اتجاه الريح السائدةعدم توجيه مصادر الغبار واألدخنة والروائح ال. 

  متر 20-15الممرات بعرض و متر 60-40الطرق بعرض أن تكون.  
 تأمين فراغات كافية لضمان الصحة والسالمة العامة. 

  متـر فـى    6فى المناطق الساحلية واليزيد عـن   متر 4أن ال يقل ارتفاع أسقف المباني عن
 المناطق الصحراوية

 هكتار/عامل  20-10ات الخفيفة كثافة العمال في مناطق الصناع. 

  هكتار/عامل  50-30كثافة العمال في مناطق الصناعات المتوسطة. 

  هكتار/عامل  800كثافة العمال في مناطق الصناعات الثقيلة. 

 توفير إضاءة طبيعية وصناعية. 

 تأسيس نظام تدفئة في األماكن الباردة ونظام تكييف في األماكن الحارة. 

 صناعية بأنظمة للنقل والتخزين والخدمات المكملة للعمالتزويد المرافق ال 

 توطين صناعات االسمنت بالقرب من المجارى المائية 

 تزويد الصناعات الكيماوية وصناعات دبغ الجلود بوسائل صرف مناسبة 

  دراسة تفصيلية دقيقة لجميع أنواع الملوثات التـي تنتجهـا الصـناعات    توطين الصناعات بعد
 .اوفي البيئة المحيطة به ,وتأثيرها في حياة سكانها ,االمنوي أقامته

 الصـناعات و   :للنشـاطات التـي سـتجري فيهـا     "المناطق اإلنتاجية إلى أنواع تبعـا  تقسيم
وتقسم   مراكز التحويل وغيرها ,أماكن الخدمات البلدية ,مراكز تخديم وسائط النقل ,المستودعات

مساحات دنيا تفصل بينها وبين المنـاطق  وتحديد يلة المناطق الصناعية إلى خفيفة و غذائية وثق
 .السكنية

  الخ  ......سياحة  –تشجير  –ترفيهية  –أراضي زراعية 

  ثالثة –ثانية  –أولى  :أراضي صالحة للتوسع السكني وفق أفضليات 

  ثالثة –ثانية  –أولى   :أراضي صالحة للصناعة وفق أفضليات 

  اتجاه األراضي الخصبة اماكن غير منطقة الصناعية فى الاختيار موقع 

  وهو يتمثل في النسـبة المئويـة    ,تناسب بين الكتل والفراغات لتحقيقكثافة رقع البناء مراعاة
  .وتحدد من قبل العمران لمجموع مساحات مساقط األبنية من مجموع مساحة المنطقة

 تالف النظام االجتماعيالخ "وتقسم المناطق تبعا .في المنطقة  رةتأمين مساحة معينة من الخض, 

 :وفق الشروط التاليةالصناعية ويتم اختيار المناطق 

 والتي يستبعد فيها تشـكل المسـتنقعات    ,التي تتعرض لشروط أفضل في التشميس والتهوية, 

والمناطق المنتجة للتلوث بحيث ال تقع في محيطها فضالت الصناعة أو غيرها وتقع بـالقرب  
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ط بها إطالالت جميلة ومن الضروري أن يتم اختيار مناطق السـكن  من المساحات المائية وتحي
تحقيق المسافات . بما يضمن موقعها اتصاالت اقتصادية ووظيفة جيدة مع باقي عناصر المدينة

 الكافية بين المناطق السكنية والمطارات

 إيجاد مناطق الحماية الالزمة عبر أشرطة من األشجار الكثيفة 

 ية أو مخرات السيول او مناطق الوديانالبترولاو المواقع  االبتعاد عن المقابر 

   عدم السماح بإيجاد استعماالت صناعية جديدة في المناطق الزراعية و توجيهها إلى المنـاطق
 الصناعية المقترحة 

 الطرق المؤدية للحقول الزراعية تحقيق تنمية صناعية بعيدة عن 

  ـ مـن اجمـالى   % 25الـى  % 18ية تشـغل  االستخدامات الصناعية فى مراكز النمو الرئيس
فـى التجمعـات الحضـرية والريفيـة     % 0.2الى % 1االستخدامات االقتصادية وتشغل من 

 .الصغيرة

    أن يسمح بالبناء السكني الشعبي حسب أنظمة خاصة في مواقع الملكيات العامـة واألراضـي
 ا السكن تخصيص أراضي رخيصة التكاليف لبناء هذويتم  , ألغراض السكن المستخدمة

 وتختلـف عـن   حافظ على الطبيعة فيها و تتجه الى ال  التجمعات الريفيةبناء في النظام  معايير
 طابع المدن والبناء فيهامعايير 

  السكانية بحيث يـتم تركيـز    مختلفة تصنف حسب الكثافات اقتصاديةتقسيم المدينة إلى مناطق
 االنشطة الخفيفة فى المناطق ذات التركيز السكانى المرتفع

  ودرجة الرطوبة  تحديد االرتفاعات بما يتالءم مع حركة الرياح السائدة 

  مع الموانئ والمطارات ومحطات القطارات  المناطق الصناعيةربط 

  مناطق التوسع المقترحة  المناطق الصناعية معربط 

 متر مكعب سنوياً 100000متر مكعب والحد االقصى  40000د االدنى النتاج المحاجر الح. 

  معايير تتعلق بقطاع التجارة والسياحة
 فـي وهذه المخازن مهمة للعمليـة االقتصـادية    ،كل مدينة رئيسية فيمخازن للبضائع  إنشاء 

  .المدينة
  للبيع بالجملة سوف  سية وأماكنالمراكز الحضرية االساسية والرئي فيمخازن مساعدة و انشاء

  .اإلقليمية األهميةالصناعية ذات  األماكنتخدم 
   ان يتم انشاء األسواق المجمعة التى تنتمي للمستوى الثالث من الخدمات فى المراكز االقليميـة

  .والرئيسية واالسواق الفردية والسويقات فى المراكز الحضرية االساسية واالولية
  التجارية في القطاعات الطولية الموازية للطرق المؤدية لالسواق السماح باالستعماالت. 

  تحديد مناطق تطوير السياحة والتجارة. 

    تقديم المساحات الكافية للتكيف مع متطلبات الحياة العصرية في مناطق االسـتعمال التجاريـة
 . والسكنية المختلطة 

  المحافظة على مساحة االسواق الرئيسي كوظيفة خاصة.  
 ير مرافق التخزين التي ليس لها عالقة باالسواق الرئيسية تغي .  
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 المحافظة على االسواق التقليدية فى مناطق التجمعات السكانية.  
  توثيق كافة األبنية األثرية، واستكمال إجراءات الترميم وإعادتها إلى وظيفتها السابقة فى مناطق

  علمية دقيقة فى المراكز االقليمية المراكز االولية، أو إعطائها وظائف جديدة ضمن دراسة
   متـر   0.2مساحة االسواق المركزية ومحالت البيع المركزية يجب ان تتراوح مساحتها مـن

  .متر مربع للفرد الواحد وأن تكون مساحة الموقع ضعفى المساحة المغطاه 0.3مربع الى 
  مساحتها نحـو  المحالت المتخصصة والمحالت الصغيرة يجب تواجدها بكل التجمعات وتكون

 .متر للفرد. 01

  طن 10000طن سنوياً وللمخزن المكشوف  1000الطاقة التخزينية للمخزن المغطى.  
 المخازن والصوامع يجب انشائها بعيداً عن المخططات السكنية وبعيداً عن مناطق السيول  
 توطين المبردات فى المناطق الصناعية والزراعية والموانىء  
 ج المناطق الحضريةتوطين مخازن الوقود خار  
 توطين المخازن بجوار مصادر النقل  
  فيما يتعلق بالفنادق فيجب تواجدها فقط بالمراكز االقليمية والرئيسية وأن تكون طاقتها االيوائية

  .شخص 1000اسرة لكل  7-3من 
  ليال 10الى  5ان تكون مدة اقامة السائح من  
  ليلة فى السنة 110عدد الليالى السياحية  
 متر من الشواطىء 250نمية سياحية على بعد اقامة ت  
  استخدام اسلوب االحالل فى المناطق االقليمية واسلوب االستعمال الحالى فى مناطق االمدادات

  .سنة 15وتغيير االستعمال بعد 
  بـالمراكز الحضـرية السـياحية    ) معسكرات وبيوت شباب(التركيز على نمط االقامة الخفيفة

 .بالمراكز االقليمية والرئيسية) فيالت وفنادق(الترفيهى االساسية ونمط االقامة 

    الحفاظ على حرم الشاطئ وتنظيمه للعموم وعدم السماح بخصصته من خالل السـماح ببنـاء
 مراكز القوى في المدينةالفنادق المخصصة للفئات الغنية والشاليهات و

 حماية المحميات الطبيعية بحرم معين يتحدد وفق طبيعتها  
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  معايير تخطيطية لنطاق خدمة المراكز االقتصادية
  )1(جدول رقم 

  وسيلة الوصول  )نصف قطر ( نطاق الخدمة   نوع المركز   م

  المشي أو يمكن استخدام السيارة  م500  المركز التجاري للمجاورة السكنية  1
  السيارة أو وسائل النقل العام  م1200  المركز التجاري للحي السكني  2
على مستوى نطاق تاثير المدينة غيـر    ز التجاري للمدينةالمرك  3

  محددة تتفاوت من مدينة ألخرى
  السيارة أو وسائل النقل العام

  السيارة أو وسائل النقل العام  غير محدد تتفاوت من مركز آلخر  المركز التجاري اإلقليمي  4
  عامالسيارة أو وسائل النقل ال  م 1400م الى 200من   مركز صناعى وحرفى  

  
  خدمات االقتصاديةمساحة المعايير تخطيطية ل

  )2(جدول رقم 

  الوحداتعدد   نسمة  1000/  2المساحة م  المراكز التجارية

  نسمة 110/ لكل  1  220  المركز التجاري العنقودي
  نسمة 200/ لكل  1  300  المركز التجاري للمجاورة

  نسمة 200/ لكل  1  500  المركز التجاري للحي
  نسمة 300/ لكل  1  880  لتجاري لقطاع سكانيالمركز ا

  نسمة 200/ لكل  1  1000  مناطق صناعية وحرفية
  نسمة 400/ لكل  1ا  200  ورش حرفية وورش صيانة

  
  مساحة المراكز والمشروعات االقتصاديةنصيب الفرد من معايير ل

  )3(جدول رقم 

  2م/ نصيب الفرد   حجم المدينة

  2م  0.45  لف نسمةأ 30أقل من / المدن الصغيرة 
  2م1  ألف نسمة 100-30المدن المتوسطة 

  2م 1.4  ألف نسمة 100المدن الكبرى اكبر من 

  
  
  
  



 المعدالت والمعايير الفنية المصرية
 

51  

 

  
  

  .في المجاورات السكنية االقتصاديةالمعايير التخطيطية للخدمات 
  )4(جدول رقم 

  حد أعلى   حد أدنى   البيان   م

  2م 1.5  2م0.25 نصيب الفرد من المساحة التجارية  1

   2م 1.8  2م 0.2  صناعيةيب الفرد من المساحة النص  
  2م 50   2م 30  متوسط مساحة المحل التجاري   2
  2م 30   2م 10  متوسط مساحة المشروع الصناعى  
   المشروعمساحة  2/1  الواحد  للمشروعمعدل مساحة الممرات والمناطق المفتوحة   3
  2م 25  2م 15  مساحة الممرات والمناطق المفتوحة للمحل الواحد   4
6  

  ) تحسب كنسبة من إجمالي المساحة التجارية(عدد مواقف السيارات 
مـن المسـاحة   2م 100/ مواقف 2

  التجارية الطابقية
7   

  التوزيع النسبي للنشاط االقتصادي 

  % 80  سلع استهالكية 
   -  سلع معمرة   8
  %10  خدمات حرفية   9

أنشطة صـناعية    10
ــيطة  بســــ

  ومستودعات 

10 %  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 المعدالت والمعايير الفنية المصرية
 

52  

 

  
  
  في الحي السكني االقتصاديةلمعايير التخطيطية للخدمات ا

  )5(جدول رقم 

  حد أعلى   حد أدنى   البيان   م

  2م 1  2م 0.45 نصيب الفرد من المساحة التجارية  1
  2م 50  2م 30  متوسط مساحة المحل التجاري   2
  

  صناعيةنصيب الفرد من المساحة ال
ــر  0.6  متر مربع 0.1 متـ

  مربع
  2م 20  2م 5  مشروعمتوسط مساحة ال  
  المشروعمساحة  2/1 - 3/1  الواحد  للمشروعمعدل مساحة الممرات والمناطق المفتوحة   3
  2م 20  2م 10  الواحد  للمشروعمساحة الممرات والمناطق المفتوحة   4
6  

  ) تحسب كنسبة من إجمالي المساحة التجارية(عدد مواقف السيارات 
من المسـاحة   2م 100/ مواقف 3

  التجارية الطابقية
7   

  التوزيع النسبي للنشاط االقتصادي 

  % 40  سلع استهالكية 
  % 40  سلع معمرة   8
  %15  خدمات حرفية   9

أنشــطة صــناعية   10
  بسيطة ومستودعات 

5 %  

  
  في مركز المدينة االقتصاديةالمعايير التخطيطية للخدمات 

  )6(جدول رقم 

  أعلى  حد  حد أدنى   البيان   م

1 

 

   االقتصاديةنصيب الفرد من المساحة 
  2م 1  2م 0.45  في مراكز المدن الصغيرة 
  2م 2  2م 1  في مراكز المدن المتوسطة 

  2م 4  2م 1.4  في مراكز المدن الكبرى 
2  

  ) تحسب كنسبة من إجمالي المساحة التجارية(عدد مواقف السيارات 
من المسـاحة   2م100/ مواقف 4

  الطابقيةالتجارية 
3  

  التوزيع النسبي للنشاط االقتصادي 

  % 30  سلع استهالكية 
  % 50  سلع معمرة   4
  %15  خدمات حرفية   5
  % 5أنشــطة صــناعية   6
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  بسيطة ومستودعات 

  
  معايير تتعلق بقوة العمل

  فى المنـاطق  % 5الى  3فى المناطق الساحلية ويتراوح من % 7-3معدل البطالة يتراوح من
  يةالصحراو

  من جملة قوة العمل% 70نسبة الفئة المشاركة فى النشاط االقتصادى تصل الى  
  فـى المنـاطق   % 18فى المنـاطق السـاحلية و  % 22مساهمة المرأة فى النشاط االقتصادى

  الصحراوية
  من قوة العمل% 5حجم القطاع غير الرسمى  
  18الى % 20ثانى من ، والعاملون فى القطاع ال%18الى % 16العاملون بالقطاع االول من %

  %.62الى % 64والعاملون بقطاع الخدمات من 
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 الطرق  4
 

  :مقدمة
حـديث   عامةومجتمع سواء من الحضر أو الريف قديم  أهم محددات البنية األساسية ألي منالطرق تعد 

اص تحركات األشختتأثر حركه النقل اإلقليمي بين المدن بصفة عامة  بمجموعه من العوامل تعتمد على 
عوامل الجذب األساسية التي تحكم هذه الحركة من أنشـطة اقتصـادية أو تعليميـة أو    بين هذه المدن و

ترفيهية وللتنبؤ بحجم حركه النقل في سنه الهدف يجب تحديد العوامل التي تؤثر في حجم حركه النقـل  
  .لمستقبلللوضع  الراهن للمدينة باإلضافة إلي التنبؤ بما ستكون عليه هذه العوامل في ا

     Roods Design Criteria                          للطرق ةالعناصر التصميم  4-1

    Geometric and Structural Design              يستند التصميم الهندسي واإلنشائي للطرق

   2004األشتو  -AASHTO  2004كتاب  -  :علي المراجع التالية 

بينما يغطي التصـميم   –التقاطعات السطحية وتدرج الطرق ويغطي التصميم الهندسي الطريق و
  .األنشائي تصميم طبقات الرصف واجراءات الصيانة المستقبلية 

            Basicsأساسيات  2-4

   Design Vehicle    العربة التصميمية   1-2-4

  : يلي  أبعاد العربة كماو)    WB-15( من طراز  ان العربة التصميمية المستخدمة هي العربة

  متراً  4.1=               ارتفاع العربة

  متراً  2.6=                 العرض

  متراً  16.8=                 الطول

  متراً  0.9=               المسافة األمامية للعجل

  متراً  1.2=               المسافة الخلفية

  متراً  13.70=             أقل نصف قطر دوران

   متراً 5.20=          أقل نصف قطر دوران داخلي
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ويوضح الجدول التالي السـرعات التصـميمية للطـرق مـع انصـاف      :  السرعة التصميمية 2-2-4

  اقطارالدوران 

   ساعة/ كم  60: طرق تجميعية      ساعة/ كم  110 – 90: طرق إقليمية 

   ساعة/ كم  30: طرق محلية        ساعة/ كم  90-80: طرق شريانية 

  

   Sight Distance  مسافات الرؤية  3-2-4

  ) 7(وتتضح مسافات التوقف من الجدول التالي رقم   Stopping Sight distanceمسافة التوقف  1-3-2-4

  بشبكات الطرق مسافات الرؤية للتوقف ) : 7(جدول 

 )س/كم(السرعة التصميمية 

 ) SSD( مسافة التوقف 

  متر Upgradeمطلع   )متر(  Down Gradeمهبط 

3 % 6% 9% 3 % 6% 9% 

40 
50 

50 53 45 44 43 

60  
87  

92  97  80  77  55  

90  164  174  187  148  141  136  

  متراً  50= س فانه مسافة التوقف المطلوبة / كم  40وعامة فانه لسرعة 

  متراً  85= س فانه مسافة التوقف المطلوبة / كم  60ولسرعة      

 متراً  160= س فانه مسافة التوقف المطلوبة / كم  90ولسرعة      

    Decision Sight Distanceمسافة اتخاذ القرار  2-3-2-4

وتستعمل عند حدوث حدث غير متوقع أو الخروج من الطـريـق إلـي أخـر وبالتالي فـان مسـافة   

 90متراً بينما لسرعة  95= س / كم  60متراً ، ولسرعة  70= س / كم  40اتخـاذ القـرار لسـرعة 

  .متراً  170= س / كم 
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    Passing Sight Distanceعبور مسافة ال 3-3-2-4

وتطبق فقط هنا علي الطرق ذات الجارتين في اتجاهين عند رغبة ادى السيارات فـي تخطـي أخـرى    

  .) س / كم 40مثل الطـريق المحلي ذو سرعة ( وأستعمـال االتجـاه المعاكس 

   Horizontal Alignment: عناصر التصميم األفقي  4-3-2-4

  :ميول القطاع العرضية 

  % 2= ميول القطاع العرضي في حالة األجزاء المستقيمة من الطريق         

  س  /كم 90في حالة السرعة % 6= ميول القطاع العرضي في حالة المنحنيات األقصى         

  س/كم 60في حالة السرعة % 4=                     

    Super elevation Runoffمسافة انتقال الميول العرضية  4-2-4

  متراً  35= س /كم 60سافة لالنتقال للسرعة أقل م

  متراً  55= س /كم 90أقل مسافة لالنتقال للسرعة    

ارتفاع ظهر عـن  (متطلبات الطول االنتقالي حسب أقصي ميل عرض ) 8(ويوضح الجدول التالي رقم 

  مطلوب لكل سرعة ) البطن
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  لشبكات الطرق متطلبات الطول االنتقالي ) : 8(جدول 

 سرعةال
 e% الميل العرض  الطول االنتقالي

  س/ كم  60

  م 35

  م 40

  م 50

 م 60

2 -4 %  

6%  

8%  

10% 

 س/ كم  90

  م 55

  م 60

  م 75

 م 90

2 -6%  

8 %  

10 %  

12 % 

  يوضح أقل نصف قطر للمنحنيات األفقية حسب الميول العرضية ) 9(الجدول التالي رقم 

  كات الطرق بشبأقل نصف قطر للمنحنيات األفقية ) : 9(جدول 

 السرعة التصميمية
  ) متر (    أقل منحنى أفقي

 %8 %6 %4ميل جانبي 

  س/ كم  40

  س/ كم  60

 س/ كم  90

60  

150  

375 

55  

135  

335 

50  

125  

305 

  

  :أقل نصف قطر دوران  -

  متراً  13.7= فان أقل نصف قطر دوران   WB-15في حالة السيارة 
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  :فتحة الجزيرة الوسطى   5-2-4

  : يرة الوسطى وتستعمل في حالة التقاطعات وتعتمد علي عرض الجزيرة القائم وذلك كما يلي الجز

  فتحة الجزيرة الوسطى ) 10(ويوضح جدول 

  أقل عرض لفتحة الجزيرة الوسطى) : 10(جدول 

 عرض الجزيرة
1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 

 26.4 27 27.6 28.2 28.8 أقل عرض للفتحة
25.8 

25.2 24.0 22.8 21.6 20.4 

  استكمال أقل عرض لفتحة الجزيرة الوسطى) : 10(جدول 

 عرض الجزيرة
10.8 12 15 

18 
21 

 12.0 12.0 15.0 18.0 19.2 أقل عرض للفتحة

  

   Turn -Uأقل نصف قطر لأللتفاف العكسي 

  متراً  19= ويكون الحرف الداخلي إلي الداخلي       

    Vertical Alignment Criteriaالرأسية  عناصر التصميم 6-2-4

    Maximum Relative Gradientالميل الطولي النسبي األقصى  -

) 11(رقم  وتستخدم في حسابات االنتقال الطولي للقطاعات العرضية حسب السرعة كما بالجدول التالي 

:   

  الميل الطولي النسبي األقصى) : 11(جدول 

  لطولي الميل النسبي ا س/ الـســـــرعــــة كم 

40  

60  

90 

0.70  

0.60  

0.47 
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  : أقل ميل طولي في اتجاه تزايد محطات الطريق  -

  % 0.35هو  Absolute Gradeأقل ميل طولي   

  %7ينبغي أال يزيد عن : أكبر ميل طولي   

  ) 12(ويتم تحديدها من الجدول التالي حسب السرعة جدول رقم : طول الميل الحرج   

  أقل ميل طولي حرج: ) 12(جدول 

 %الميل 
2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 

 الطولي األقصى
650 

400 280 210 175 150 130 

حسب السرعات المختلفة والتي يتم حسابها من الجدول التالي رقم )  k(معدل انحناء المنحنيات الرأسية

)13 (  

  معدل انحناء المنحنيات الرأسية ) : 13(جدول 

 الســــرعــة
K crest Ksag 

  س/ كم  40

  س/ كم  60

  س/ كم  90

4  

11  

39 

9  

18  

38 
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   Intersectionsالتقاطعات   4-2-7

 Tتعد التقاطعات واحدة من العناصر الهامة في شبكة الطرق حيث يمكن تصنيفها إلي تقاطعات حرف 

    Multi - Legs)  أكثر من رجل ( ، ورباعية 

  حسب نوع المنحنى الذي يتم عمله )  WB-15في حالة ( عات تصميم التقاط) 14(والجدول التالي رقم 

  صميم أحرف التقاطعاتت) : 14(جدول 

زاوية 

 الدوران

منحنى 

 )م(بسيط 

 منحنيات مركبة ثالثية منحنيات مركبة ثالثية منحنى بسيط بمنحدر

 المنحنى
 البعد

 المنحنى المنحدر
البعد 

 المتماثل
 البعد المتماثل المنحنى

30  

45  

60  

75  

90  

105  

120  

135  

150  

180 

60  

53  

45  

  ـ

  ـ

  ـ

  ـ

  ـ

  ـ

 ـ

  ـ

36  

29  

20  

18  

17  

14  

12  

11  

8 

  ـ

0.6  

1.0  

1.0  

1.2  

1.2  

1.2  

2.0  

2.1  

3.0 

  ـ

1:15  

1:15  

1:15  

1:15  

1:15  

1:15  

1:15  

1:8  

1:5 

  ـ

60/30/60  

60/23/60  

45/15/45  

55/18/55  

55/14/55  

55/12/55  

48/11/48  

48/11/48  

40/8/40 

  ـ

1  

1.7  

2  

2.0  

2.50  

2.60  

2.7  

2.1  

3 

  ـ

  ـ

60/23/84  

45/15/59  

36/12/60  

45/12/64  

45/11/57  

40/9/56  

36/9/55  

30/8/55 

  ـ

  ـ

0 -2  

0.6 -3  

0.6 -3  

0.6 -3  

0.6 -3.6  

1 -4.3  

1 -4.3  

23-4.0 

ونظرا لطبيعة المدينة ولتحقيق انسيابية مرورية عالية بأقل جهد من الخدمات المرورية فانه تم اختيـار  

وتم استخدامه علي التقاطعات الرئيسية وهو التقاطع المناسب ألحجـام    Roundaboutي التقاطع الدائر

الحركة المتوقعة إلي باقي التقاطعات الفرعية تكون تقاطعات رباعية أو ثالثيــة حســب حالتــها ،    

  يوضح مسافات التوقف عند التقاطعات) 15(والجدول التالي رقم 
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 SSD at Intersectionقاطعات مسافة التوقف عند الت) : 15(جدول 

 س /السرعة التصميمية كم
15 20 30 40 50 60 70 

 105 85 65 50 35 20 15 مسافة التوقف بالمتر 

أما تقاطع الطرق التجميعية مع الطرق السريعة فان التقاطعات ستكون دون تحكم مروري وبحارات 

  - :تسارع وتباطؤ سرعة والتي يتم حسابها كما يلي 

  س / كم  60س إلي / كم  40ن السرعة م: أوال 

  م  45=    حارة زيادة السرعة  

    م  65=      حارة التباطؤ   

  س / كم  90س إلي / كم  60السرعة           

  م 125=    حارة زيادة السرعة  

   م   100=    حارة التباطؤ         

ي كما يلي بالجدول التالي رقم وتالحظ أن القيم السابقة تختلف حسب درجة الميل الطوالي للقطاع الطول

)16 (  

  معامل زيادة أطوال حارات التسارع والتباطؤ) : 16(جدول 

   UP gradeمرتفع % 3-4

  down gradeمهبط % 3-4

  UP gradeمرتفع % 5-6

  down gradeمهبط % 5-6

1.7  

0.6  
2.2  

0.5  

0.90  

1.2  

0.8  

1.35 

  متراً  30بحوالي  فانه يتم أحتسابه:  Storage lengthأما طول التخزين  

كم  80في سرعات أكبر من  1:  15وتصل إلي  1:  10كما أنه يتم تصميم المنحدرات الجانبية بحوالي 

  س لخلق الحارة االضافية للتباطؤ والتسارع / 
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 Bus Stops:  مواقف األتوبيسات*

تعـد  سيتم مراعاة وضع مواقف لألتوبيسات ووسائل النقل الجماعي كما لها من أهميـة حيـث   
وسيلة المواصالت الرئيسية لمعظم السكان ، وقد تظهر الحاجة إلي إنشاء مواقف مجمعه بالمدينة 
في بعض األماكن وذلك لخدمة حركة النقل العام إذا لزم األمر طبقاً لمتطلبات الدراسة التفصيلية 

. 

 

    Pavement Structure Design التصميم اإلنشائي للرصيف 8-2-4

إلنشائي للرصيف علي أساس قدرة األرض الطبيعية علي تحمل األجهادات وكذلك يتم التصميم ا  
علي حجم الحركة المرورية مقدرة بعدد المحاور القياسية خالل العمر التصميمي للرصيف 

  .يوضح معايير وأسس التصميم اإلنشائي ) 17(وطبيعة التربة ، والجدول التالي رقم 
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  عايير التصميم اإلنشائي أسس وم) : 17(جدول 

 القيــمــة  األسـس التصميمـية

 R  (  95%( درجة الثقة 

 So  (  0.45(االنحراف المعياري الشامل 

  Pisa (  2.50( القيمة االبتدائية لدليل مستوى حالي سطح الرصف 

  DD  (  50%( معامل التوزيع اإلتجاهي 

  سنة  25  الفترة التصميمية

  r (  3.0%(معدل النمو السنوي 

  G (  27.0( معامل النمو 

  يوم / مركبة  ADT  (  6000( متوسط حجم المرور اليومي 

  T (  80.0%(نسبة مركبات النقل 

  %10.0 لطبقة تربة التأسيس) GBR(نسبة تحمل كاليفورنيا 

  %80.0 لطبقة تربة األساس) GBR(نسبة تحمل كاليفورنيا 

  بوصة مربعة / رطل  Mr.(  300000(ية معامل المرونة لطبقة الخلطة اإلسفلت

  رطل  1400  ثبات مارشال

( معامل قوة الطبقة االسفلتية 

 

a1 (  0.360  

( معامل قوة طبقة االساس 

 

a2 (  0.133  

  ركام متدرج ناتج تكسير كسارات   نوع طبقة االساس

  جيد   كفاءة التصريف

  

 



 المعدالت والمعايير الفنية المصرية
 

64  

 

  الشرياني / الدائري / قطاع الرصف المقترح لكل من الطريق اإلقليمي :  

  . 2سم/ كجم  15ال تقل عن  CBRاألرض الطبيعية  )1(

  ) . طبقة أساس مساعد ( سم من األحجار الطبيعية  25 )2(

  ) . أساس ( سم من األحجار المكسرة ناتج تكسير كسارات  25 )3(

  .  2م/ كجم  1.50ترش بمعدل   Prime Coatطبقة تشريب  )4(

  ) كجم  1000رشال ال تقل عن ثبات ما( سم من الخرسانة االسفلتية الساخنة  6 )5(

  .  2م/ كجم  0.50بمعدل  Task coat   RCطبقة لصق  )6(

 ) . كجم  1000ثبات مارشال ال يقل عن ( سم من الخرسانة االسفلتية الساخنة  5 )7(

  

  قطاع الرصف المقترح للطرق المحلية والمجمعة :  

  . 2سم/ كجم  15ال تقل عن  CBRاألرض الطبيعية  )1(

  ) . طبقة أساس مساعد ( طبيعية سم من األحجار ال 20 )2(

  ) . أساس ( سم من األحجار المكسرة ناتج تكسير كسارات  20 )3(

  .  2م/ كجم  1.50ترش بمعدل   Prime Coatطبقة تشريب  )4(

  ) كجم  1000ثبات مارشال ال تقل عن ( سم من الخرسانة االسفلتية الساخنة  6 )5(

  .  2م/ كجم  0.50بمعدل  Task coat   RCطبقة لصق  )6(

 ) . كجم  1000ثبات مارشال ال يقل عن ( م من الخرسانة االسفلتية الساخنة س 4 )7(

  

   Parking Demands) العرض والطلب علي الركن(دراسة االنتظار  9-2-4

تعد دراسة االنتظار هي أهم الدراسات المرورية التي تؤثر علي تخطيط الشبكة وتوفير مكـان    

لشبكة وعلي نوعيه استخدامات األراضي والمكـان  مالئم لالنتظار يتوقف علي تخطيط وتدرج ا

المالئم المقصود به أن يكون أقرب ما يمكن لنهاية الرحلة ومن دراسة المسـتوى االقتصـادي   
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واالجتماعي المتوقع للمدينة ومقارنة بمثيالتها يمكن اقتراح معدل االحتياجات التالية للطرق كما 

  : )18(رقم  بالجدول التالي

     Parking Rates  دالت انتظار السياراتمع) : 18(جدول 

 ) وحدة سيارة خاصة مكافئة ( عدد أماكن االنتظار  نوع األشغال

   2م 200مكان انتظار لوحدة ال تزيد عن  1.0 سكني 

  2م250 – 2م200مكان لكل وحدة من  1.25

  2م300 – 2م 250مكان لكل وحدة من  1.50

 2م300مكان لكل وحدة من أكبر من  2.00

  ) كثافة منخفضة ( من مساحة الدور  2م100مكان لكل  1.0 ي إدار

 )  كثافة مرتفعة ( من مساحة الدور  2م100مكان لكل  2.00

   2م1000مكان لكل غرفة وكذلك للمحالت بحيث ان أجمالي المساحة ال تزيد عن  0.6  الفنادق 

  أخرى مسرح ملحق بالفندق يطبق عليه قواعد  –ما زاد علي ذلك مثل دور السينما 

  مكان لكل مقعد  0.2  مسرح مؤتمرات  -سينما 

  داخل المدن  –من المسطح  2م100مكان لكل  3.00  محالت تجارية / مراكز 

  خارج المدن –من المسطح  2م100مكان لكل  4.00

  من إجمالي المساحة  2م100مكان انتظار لكل  3  المطاعم 

  مكان انتظار لكل سرير 1.50  المستشفيات الخاصة 

  من اجمالي مساحة المستشفي  2مكان لكل م 0.012

  طالب / مكان  0.20  الجامعات 

  من المبني  2م 100مكان لكل   مركز خدمة سيارات 

  مكان انتظار لكل طالب أو هيئة تدريس  0.05  المدارس الخاصة

يتم تحديد عدد وسعة األتوبيسات وبعد ذلك يتم تحديد  –مقعد أتوبيس لكل تلميذ  0.3

  اكن األتوبيسات أم

  2م 100مكان انتظار لكل  0.45  النوادي الرياضية األجتماعية
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ولما كانت المدينة متعددة األنشطة ما بين سكني وتجاري وصناعي باإلضافة إلي تواجـد العديـد مـن    

الرحالت في اليوم فقد تم وضع الركن الموازي بالطريق في االعتبار وذلـك لكافـة الطـرق المحليـة     

ميعية وذلك لخدمة كافة أنحاء المدينة هذا باإلضافة إلي وضـع أمـاكن محـددة منهـا لمواقـف      والتج

  .األتوبيسات والسرفيس 

وقد تظهر الحاجة إلي عمل مواقف سيارات مجمعة حسب استعماالت األراضي وفيما يلي عرض ألبعاد 

  ) 19(دول مواقف السيارات حسب زاوية الركن والحد األدنى لمتطلبات الركن كما بالج

عرض ممر السيارة واألبعاد التصميمية للمواقف في جراجات االنتظار القصيرة المدة ) : 19(جدول 

  )  N( بزاية انحراف ) م5.00وطول  2.50بعرض (

 N(  530 545 560 575 590(زاوية انحراف الموقف 

A 
 ـ 0.65 1.25 177 2.17

B 2.50 3.54 4.33 4.83 5.00 

C 4.33 3.54 2.50 1.28 ـ 

C 5.58 5.30 4.67 2.73 ـ 

E 
1.25 

1.77 2.17 2.43 2.50 

F 2.50 3.54 4.33 4.83 5.00 

G 4.67 5.30 5.58 5.48 5.00 

H 

  عرض ممر السيارة اتجاه واحد
4.25 4.50 5.00 5.50 6.00 

 7.00 اتجــاهيــن

سم في الوسط  30ض بعر   Mountable Curbفي حالة الممرات االتجاهين فانه يفضل وضع بردورة 

  لفصل االتجاهين أو خطوط دهانات أرضية 
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  : منهاج تخطيط النقل بشبكة الطرق  3-4

  :تتلخص األهداف التخطيطية لشبكة الطرق فى المدينة فيما يلي 

  نقل البضائع واألفراد بين مصادر وأهداف الرحالت بسهولة.  

  خفض تكاليف النقل إلى الحد األدني. 

  النقل على استيعاب كافة المتطلبات االقتصادية والبيئية والتشغيلية تحقيق قدرة نظام. 

  تحقيق أمكانية توسع شبكات الطرق بما يتناسـب مـع احتياجات الحركة دون إزالـة أى ممتلكات

 .عامة أو خاصة 

    ـ ع ربط الشبكة القائمة للنقل بالمنطقة المحيطة بما فى ذلك الطرق السريعة والمنـاطق الصـناعية المزم

 .إنشاؤها 

  تنشيط وتفعيل دور اقتصادى وزراعي وتجاري للمدينة باإلضافة إلي الدور السياحي. 

ولكي تتحقق هذه األهداف فان شبكة الطرق البد وأن تشمل على محطات نقل عام وأماكن للـركن  
  . مع مراعاة العربة التصميمية السائدة فى تحديد وتصميم كافة عناصر الطريق 

ضرورى مراعاة حركة السيارات وعالقتها بالمشاه فى منـاطق تجمعـات الخـدمات    كما أنه من ال
التجارية ومراكز التسويق مع احتمال فصل بعض المناطق للمشاه اذا الزم األمر ، والعداد المخطط 

  . الشامل لنظام الحركة والنقل بالمدينة في سنة الهدف بما في ذلك شبكات الطرق 
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  ى والمخلفاتالمياة والصرف الصح 5

  

تم تحديد ووضع هذه المعايير التخطيطية في ضوء المعايير العالمية و كذلك المعـايير المعمـول بهـا    
بجمهرية مصر العربية و المطابقة للمعايير العالمية أيضا و ذلك للتقارب الثقافي و األجتماعي فضال عن 

ن المحافظـات و المـدن المصـرية مثـل     التجاور و الموقع الجغرافي المشترك بين البلدين فمثال نجد أ
  .) سيدي براني –الواحات  –سيوة  –الحمام  –مطروح (

  التغذية بالمياه  5-1
   الشرب مياهلنوعية الخصائص ال -511

  :عالميابها  المعمولمعايير نوعية المياه ) 20(يوضح جدول رقم 
  

  .عالمياالموصى بها الشرب معايير نوعية مياه ): 20(جدول رقم 

  الحدود المسموح بها  عنصر نوعية المياه  م

  9.2 – 6.5  األس الهيدروجينى  1

  TCU 15 <كوبالت بالتينى  30 – 20<  اللون  2

  مقبولة  الطعم والرائحة  3

  NTU 0.2<  العكارة  4

  لتر/ملليجرام 0.3<  الحديد  5

  لتر/ملليجرام 0.1<  المنجنيز  6

  ملليلتر 100/ صفر عدد احتمالى  البكتريا القولونية  7

8  E. Coli  ملليلتر 100/ صفر عدد احتمالى  

  تخلص من الفيروسات%  99.999  التعقيم المبدئى  9

  لتر/مايكرو جرام  100 <  مركبات هالوجينات كربونية  10

  لتر/ملليجرام 2.0- 1.5 <  الكلورين الحر المتبقى  11

  لتر/مايكروجرام 60 <  أحماض هالوجينية  12
  . ري لشبكات المياه و الصرف الصحيالكود المص: المصدر

  

  المعايير التخطيطية و األحتياطات الواجب مراعاتها لحماية مصادر المياه -512
  :اآلبار الجوفية 5121

مترا عن منـاطق تحضـير أو تخـزين األسـمدة      150البئر يجب أن يكون على األقل بعيدا 
يجب أن يكون البئـر  .  تلوث للمياه الجوفية بالتربةالزراعية ومواد الرش او الكيماويات والتى قد تسبب 

متر من المنسوب السفلى لألرض المخصصة لتخزين األسمدة العضوية ومن بئر تسـريب   30على بعد 
وحفر الصرف الصحى واآلبار الجافة والمواسير المدفونة وخزانات التحليل وحقـول الصـرف تحـت    

كانت التربة الرملية تميل حبيباتها إلـى الخشـونة مـن    السطح وأيه ملوثات قد تصرف على التربة إذا 
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يوم فإنه  يجب ان يكون المسافة بين قـاع  / م  0.01النعومة وكان معدل تدفق المياه الجوفية أعلى من 
متر فى العمق وتحتوى على غطـاء   15اآلبار بأطوال أقل من . متر 30البئر وخزان التحليل اكبر من 

متر من الحفر الصـحية   50متر يجب وضعها على بعد ال يقل عن  3ل من ذو مادة غير منفذة بطول أق
متر من حقول الصرف التحت السطحية وأكوام تخزين المواد  30او اآلبار الجافة وعلى بعد ال يقل عن 

  .سمدة أو مصادر التلوث المماثلةاأل
بقة الحاملـة للميـاه جميـع    متر البئر يجب أن يستكمل إلى قاع الط 100اآلبار العميقة بأطوال أزيد من 

متر إذا كانت ظروف الموقع غير مطمئنة  10بوصة إلى عمق  6اآلبار يجب ان تحاط بغطاء خرسانى 
مواسير اآلبار من الممكن أن تكـون مـن الحديـد او    . متر 10فإن العمق الخرساني يجب زيادته عن 

متـر   305تي لآلبار األعمـق مـن   و الفيبرجالس أو الخرسانة أو االسبستوس  األسمنأالثرموبالستيك 
  ANSTيوصى باستخدام مواسير الحديد عموما المواسير المنفذه طبقا لمعهد المعايير المحلية األمريكية 

لمقاسات المواسير القياسية 

 

ANSI40  للمياه التى بها مـواد  . لها مقاومة كافية لمعظم التطبيقات الشائعة
أو الحديد الغير قابل للصدأ حيث يعطى    PVCواسير البالستيكتعمل على التآكل فإنه يوصى باستخدام م

  .  كبر من األنواع األخرىأفتراضي إعمر 
فى اآلبار العميقة التى لها مناسيب مياه استاتيكيه ومناسيب مياه ضخ عالية فإن قطر المواسير يمكـن أن  

 أسـية سرعة تصرف المياه الر. ئريقل عند عمق اسفل المنسوب األدنى المتوقع للطلمبة لتقليل تكاليف الب
  .ث/ متر  1.5ذات األقطار األقل تحت منسوب الطلمبة يجب أال تزيد عن  رفى المواسي

أثناء اإلنشاء يجب تطهيـر   . قبل أن يبدأ حفر البئر يجب تعقيم جميع األدوات والطلمبات بمحلول الكلور
المياه ذات . لتر فى سائل الحفر/ ملجم   10البئر باستمرار عن طريق الحفاظ على نسبة كلور حر متبقى

عالية يتطلب جرعات كلور أعلى للحصول على نفس مستوى التطهيـر  وعلـى الجانـب     PHمعدالت 
قليل قد يؤدى إلى تآكل شديد وبالتالي تآكل معـدات   PHاآلخر فإن إضافة الكلور إلى المياه ذات معدل 

تها إلى مادة الترشيح عند استخدام إضـافات سـائله   حبيبات الكلور من الممكن إضاف .الحفر المستخدمة
عضوية أثناء الحفر تساعد على كسر لزوجة الرواسب السائلة فى الحفر مدة بقاء كافية يجـب أن يـتم   

المياه المعقمة بصورة عالية قد تتم عن طريـق إذابـة   . السماح بها بحيث يتمكن الكلور من قتل البكتريا
.  يوم ،أو  هيبوكلوريد الصـوديوم أو حقـن غـاز الكلـور فـى الميـاه      محلول الهبيدوركلوريد الكالس

هيبدروكلوريد الكالسيوم األكثر شيوعا فى االستخدام فى حفر اآلبار يكون على هيئـة حبيبـات بيضـاء    
من الوزن كلور بعد استكمال حفر البئر يجب تطهيـر البئـر والطلمبـات وجميـع     % 65تحتوى على 

  . قد تكون موجودةالمواسير لقتل أيه بكتريا 
ر تعتبر آمنة بكترولوجيا ويمكن شربها فقط عندما تبين االختبارات أنها ال تحتـوى  ئالمياه الناتجه من الب

  .مم 1/100كثر من بكتريا برازية بنسبه أعلى 
  

  :محطات التحلية  5122
أن يحـدث   يراعي تطبيق المعايير الصناعية في حماية المناطق السكنية من التلوث الذي يمكن
م تفادياً  100من محطات تحلية المياه كما يجب أال تقل المسافة بين هذه المحطات والمناطق السكنية عن 

  .بتأثير ضجيج المضخات على السكان



 المعدالت والمعايير الفنية المصرية
 

70  

 

م على األقل  300كما يجب أن تكون محطات معالجة المياه التي تستخدم مادة الكلور على بعد 
  .من المناطق السكنية

  

  تهالك المياهمتوسط إس 513
و الذي تـم وضـعة   ) 21(يتم تحديد متوسط إستهالك الفرد من مياه الشرب طبقا للجدول رقم 

باألسترشاد بالمعدالت المستخدمة بالكود المصري لشبكات المياه و الصرف الصحي و طبقا للدراسـات  
 –ألسـكندرية  ا(التي تمت علي بعض المدن و القري و التجمعات السكنية بجمهورية مصـر العربيـة    

  ).الواحات -سيوة  –الحمام  –مطروح 
  

  .متوسط إستهالك الفرد من مياه الشرب): 21(جدول 

  منطقة الخدمة  م
  متوسط إستهالك الفرد

  )اليوم/ فرد/لتر(

  220-200  ). األقاليم(عواصم المحافظات   1

  180-165  ).المناطق الساحلية(المدن الكبري باألقليم   2

  150-135  ).المناطق الصحراوية(ت الصغيرة القري و التجمعا  3

  300-280  ).التجمعات ذات التخطيط الحديث(المدن الجديدة   4

  . الكود المصري لشبكات المياه و الصرف الصحي: المصدر

  
  :االستهالكات اآلتيةمع مراعاة أن متوسط أستهالك الفرد يشمل 

 نزليـة مـن شـرب ، غسـيل ،     االستهالك المنزلى ويشمل استهالك المياه لألغراض الم
  .من متوسط االستهالك اليوم للفرد% 60-35وخالفه، ويمثل هذا االستهالك حوالى 

  من متوسط االستهالك اليوم للفرد% 10-5االستهالك العام ويمثل.  
  الفاقد خالل وصالت المواسير والمحابس وعند حدوث كسر بالمواسير ويجب أال تزيد هذه

 .سط االستهالك اليوم للفردمن متو% 15-10الكمية عن 

  
  :كن تطبيق المعادلة اآلتيةمفى االستهالك ي ةولحساب معدل الزياد

 

100]1)1[(% xrincreaseof n   
  

  :حيث
r  : من النسبة المئويـة لمعـدل الزيـادة السـنوية      0.10معدل الزيادة فى االستهالك سوياً وتؤخذ

  .السكانية
  n  :زمن المشروع.  

  

  ).22(للقيم الواردة بالجدول رقم  و بالنسبة لإلستهالك الصناعي يتم تحديده طبقا
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  ).هكتار/ثانية/لتر(متوسط اإلستهالك الصناعي ): 22(جدول 

  منطقة الخدمة  م
  اإلستهالك الصناعي

  )ثانية/ هكتار/لتر(

  2  ). األقاليم(عواصم المحافظات   1

  2  ).المناطق الساحلية(المدن الكبري باألقليم   2

  2  ).الصحراوية المناطق(القري و التجمعات الصغيرة   3

  3  ).التجمعات ذات التخطيط الحديث(المدن الجديدة   4

  . الكود المصري لشبكات المياه و الصرف الصحي: المصدر
  

  .مع مراعاة أن في حالة الصناعات الصغيرة فيحمل اإلستهالك الصناعي علي اإلستهالك المنزلي
يات و الفنادق فيتم تحديده طبقا للقـيم الـواردة   و بالنسبة إلستهالك المباني العامة و المدارس و المستشف

  ).23(بالجدول رقم 
  

  .متوسط اإلستهالك اليومي للمباني العامة و المدارس و المستشفيات و الفنادق): 23(جدول 

  متوسط اإلستهالك  منطقة الخدمة  م

  اليوم/الفرد/لتر 150-50  مدارس -مكاتب  –مباني عامة   1

  اليوم/سرير/رلت 1000-500  المستشفيات  2

  اليوم/سرير/لتر 500-180  الفنادق  3

  . الكود المصري لشبكات المياه و الصرف الصحي: المصدر
  

  ).24(أما بالنسبة لتصرفات الحريق فتؤخذ طبقا للقيم الواردة بالجدول رقم 
  

  .تصرفات الحريق بالنسبة لعدد السكان): 24(جدول 

  )فرد(عدد السكان   م
  تصرف الحريق

  )نيةثا/ لتر(

  20   10000حتي   1

2  25000  25  

3  50000  30  

4  100000  40  

  50  100000أكبر من   5

  . الكود المصري لشبكات المياه و الصرف الصحي: المصدر
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  أعمال التخزين -514
  )اإلمداد(الخزانات األرضية  5141

الطـوارئ مثـل   حاالت  فيلتوفير المياه وضرورية و ذلك تعتبر الخزانات األرضية مطلوبة 
إستهالك المياه النـاتج   فيأو لتعويض الفرق  في حالة كسر الخط الناقل ألي سبب إنقطاع التغذية بالمياه
يومي وأقصى استهالك شهري وهو االستهالك الذي يتم تصميم محطة التنقية عليـة  بين أقصى إستهالك 

كمية  4/5لخزان األرضي على حوالي حيث يحتوي ا وكذلك لتوفير كمية المياه المطلوبة لمكافحة الحريق
  .للحريق لمكافحةالمياة األزمة 

  :و يتم تحديد سعة الخزانات األرضية طبقا للقيمة األكبر من المعايير التالية
  كميـة الميـاه   مـن  % 80إلى باإلضافة  ةساع 24-16تترواح بين تخزين طوارئ لمدة

 .المطلوبة لمكافحة الحريق

 كميـة  من % 80إلى باإلضافة شهري  كمي وأقصى استهاليو كالفرق بين أقصى استهال
 .   المياه المطلوبة لمكافحة الحريق

 

  الخزانات العالية 5142
تعتبر الخزانات العالية ضرورية لتوفير المياه في حاالت الطوارئ مثل إنقطاع التغذية بالميـاه  

هالك في الساعة وطاقـة محطـات   ولتعويض النقص في إستهالك المياه الناتج من الفرق بين أقصى إست
رفع المياه وكذلك لتوفير كمية المياه المطلوبة لمكافحة الحريق وأيضاً لتحسين ضغوط المياه في شـبكة  

  .و يتم إنشائها بأعلي موقع بالمنطقة المخدومة التغذية أثناء ساعات اإلستهالك القصوى
  :و يتم تحديد سعة الخزانات العالية طبقا للمعايير التالية

  كمية المياه المطلوبـة   من% 20 باإلضافة إلى تينالساعة ولمدة ساع فيستهالك إأقصى
 .لمكافحة الحريق

  من متوسط اإلستهالك اليومي %  15يراعى أن تكون السعة التخزينية العلوية ال تقل عن
 .كمية المياه المطلوبة لمكافحة الحريق من% 20 باإلضافة إلى

نفصلة للمستشفيات والمؤسسات والمصـانع ويجـب أن يكفـي مجمـوع     يجب توفير خزانات مرتفعة م

  .ساعة على األقل 12إحتياطي التخزين لهذه المؤسسات للمتطلبات العادية لمدة 
 

  الصرف الصحي:  5-2
  التصرف المتوسط للصرف الصحي -521

يتم أحتساب متوسط تصرف الصرف الصحي بضرب متوسط أستهالك المياه المحسوب مـن  
و هذا التخفيض ناتج مـن الفاقـد خـالل    ) 0.9- 0.8(في معامل تخفيض يتراوح بين ) 2(ل رقم الجدو
  . الشبكة

  

   مياه الصرف الصحى ةمعالج -522
  :ةمياه الصرف الصحى تنقسم الى ثالث مراحل من المعالج ةمعالج
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   ةاالبتدائي ةالمعالج 5221
وذلك بترسيب  ةوالغير عضوي ةالعضوي ةالصلب المواد ةهو ازال ةاالبتدائي ةالغرض من المعالج

المواد  ةويمكن أن تصل نسبه إزال. ةهذه المواد فى قاع أحواض الترسيب االبتدائية أو البحيرات الالهوائي
هذا وقد تقل هذه النسـبة  . فى حوض الترسيب االبتدائى% 35واالكسجين الحيوى إلى % 60إلى  ةالعالق

  . زالة الحمأةإلنها التحتوى على مهمات ميكانيكية أحيث  ةفى البحيرات الالهوائي
  

  ) البيولوجية ( المعالجه الثانوية  5222
التى تحتويهـا الميـاه    ةللمواد العضوي ةالبيولوجي ةهى االكسد)  البيولوجية ( الثانوية  ةالمعالج

ن أويمكـن  . ةاالبتدائي ةالجالمعالجة ابتدائيا أو التصرفات الداخله إلى محطة المعالجة فى عدم توافر المع
مـن  % 85االبتدائية نسبه إزاله تصـل إلـى    ةالبيولوجية باالشتراك مع المعالج ةتحقق عمليات المعالج

  .الموجوده فى مياه الصرف الصحى الخام ةوالمواد الصلبه العالق ةالمواد العضوي
التى تتغـذى   ةالهوائي ةالحية الدقيق الكائنات ةالمعالجه البيولوجيه الهوائيه تتم فى وجود االكسجين بواسط

والموجودة فى مياه الصرف الصحى وتوجد طرق كثيـرة للمعالجـة البيولوجيـة     ةعلى المواد العضوي
  .المرشحات الزلطية وبحيرات األكسدة الطبيعية أو المهواةو الهوائية مثل الحمأة المنشطة 

تحتاج الى عملية تعقيم بالكلور للميـاه المعالجـة   والمرشحات الزلطية قد  ةالتقليدي ةعمليه الحمأة المنشط
  . الناتجة والتى تزيل نسبه عالية من الفيروسات والبكتريا وكميه قليلة من بويضات الديدان

نظام بحيرات األكسدة والذى يتكون من البحيرات الالهوائية المترددة وبحيرات االنضـاج يحتـاج الـى    
لوبة األخرى للمعالجة الثانوية وتتميز بحيرات األكسدة الطبيعية مساحات أراضى أكبر بكثير من تلك المط

بالقدرة على إزالة البكتريا المسببة لألمراض وبويضات الديدان وبالتالى تنتج مياه معالجـة ذات نوعيـه   
  . مناسبه لإلستخدام فى الرى

ى التشغيل والتـى  ويعتبر نظام بحيرات األكسدة الطبيعية من أبسط طرق معالجة مياه الصرف الصحى ف
  . تحتاج إلى قدر قليل من الطاقة

  

  )  الثالثية ( المتقدمة  ةالمعالج- 5223
لى الميـاه  إفراد العاديين إذا كان يوجد خطر عالى من تعرض األ) الثالثية ( المعالجه المتقدمة 

يـه والبحيـرات   ستصالح وتشمل المعالجة المتقدمة المرشحات الرملالمعالجة المستخدمه فى عمليات اإل
  . الطبيعية

  .المعالجة) درجة( مستوىطبقا لالمعايير لنوعية مياه الصرف الصحى   )25(رقم  ويوضح جدول
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   .المعالجة) درجة( مستوىالمعالج طبقا لمياه الصرف الصحى المعايير النوعية ل: )25(جدول 

  
  المكونات

  
  الوحدات

  المعالجةمستوي 

ــام  ــة / خ معالج
  ةابتدائي

  معالجة ثالثية  معالجة ثانوية

 االكسوجين الحيوى الممتص
)BOD(  

  20  40  300  لتر/ملليجرام

االكســـوجين الكيمـــاوى 
  )COD( المستهلك

  40  80  600  لتر/ملليجرام

  20  40  350  لتر/ملليجرام  المواد العالقه الكليه
  2000  2000  2500  لتر/ملليجرام  المواد الذائبة الكلية
  5  10  ال ينطبق  لتر/لليجرامم  الزيوت والشحوم

  البكتريا البرازية
عدد احتمـالى  

  ملليمتر1000/
  100<  <1000  ال ينطبق

  <1  5  لتر/ عدد   الديدان

 

1>  
  20  20  25  نسبه  نسبة الصوديوم الممتص

  300  300  350  لتر/ملليجرام  كلوريد
  3  3  5  لتر/ملليجرام  بورون

  0.01  0.01  0.05  لتر/ملليجرام  كادميوم

  0.1  ال ينطبق  ال ينطبق  لتر/ملليجرام  كرميوم
  0.05  0.05  ال ينطبق  لتر/ملليجرام  تلكوبا

  0.2  0.2  ال ينطبق  لتر/ملليجرام  نحاس
  5.0  5.0  ال ينطبق  لتر/ملليجرام  حديد

  0.2  0.2  0.2  لتر/ملليجرام  منجنيز
  0.01  0.01  ال ينطبق  لتر/ملليجرام  مولبديوم

  0.2  0.2  0.5  لتر/ملليجرام  نيكل
  5  5  10  لتر/ملليجرام  صاصر

  0.1  ال ينطبق  ال ينطبق  لتر/ملليجرام  زرنيخ

  2.0  2.0  ال ينطبق  لتر/ملليجرام  زنك

  .المعايير المصرية لمياه الصرف الصحي المعالج: المصدر

  في الزراعة معالج معايير إستخدام مياه الصرف الصحي ال - 523
ص مياه الصرف الصحى المعالجة المسـتخدمة فـى   يوضح اللوائح المقترحة بخصو) 26(جدول رقم ال

اللـوائح  " 778الزراعة وأنواع المحاصيل ودرجة المعالجة التى تم ذكرها فـى التقريـر الفنـى رقـم     
  .1989 عام منظمة الصحة العالميةعن " والتعليمات الصحية إلستخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة
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  الصحى فى الزراعةإعادة استخدام مياه الصرف ): 26(جدول 

  نواع النباتات والتربة وطرق الرىأ

ــم  رقــ
  المجموعة

ــة  درجــ
  المعالجة

النباتـــات المســـموح 
  بزراعتها

  نوع التربة  طرق الرى  االحتياطات البيئية والصحية

مياه صرف   األولى
  صحى

  .عمل سياج حول المزارع   األشجار الخشبية والنخيل
  عدم التالمس مع المياه مباشرة مع

  .ل غير العاملين للمزارععدم دخو
  اتخاذ االجراءات الصحية الالزمة

للحماية من االصـابة بالكائنـات   
  .الممرضة والعالج

خفيفــــة   بالخطوط
  القوام

ــة   الثانية معالجـ
  ابتدائية

ــالخطوط،   .مثل المجموعة السابقة  الزهور –الكتان  -القطن بـ
النقاطات مـع  
ــتخدام  اســ

  المرشحات

خفيفــــة 
  القوام

ــة معال  الثالثة جـ
  ثانوية

  ــالف ــيل األع محاص
  .والحبوب المجففة

  المحاصــيل والفواكــه
  .القشرية

   ــى ــروات الت الخض
  .تطهى

   الفواكــه المصــنعة
  .بالحرارة

   يمكن تربية الماشية غير المـدرة
  .للبن او المنتجة للحوم

 يجب طهى الطعام قبل تناوله. 

    فى حاله االشجار المثمـرة يجـب
ايقاف الرى لمده اسبوع قبل قطف 

مار كما يجب عدم التقاد الثمـار  الث
الساقطه على األرض مع ضرورة 

  تجنب طريقه الرى بالرش

ــالخطوط  -بـ
  بالتنقيط

خفيفــــة 
ومتوسطة 

  القوام

ــة   الرابعة معالجـ
  ثالثية

   النباتات التـى
  .تؤكل نيئة

  ــات النباتــ
  .القشرية

   جميع انـواع
ــيل  المحاصـ

  .والبساتين
  االعــــالف

ــى  والمراعـ
  .الخضراء

طـرق  جميع ال  ال توجد
  ماعدا الرش

جميع انواع 
  التربة

  .منظمة الصحة العالمية – اللوائح والتعليمات الصحية إلستخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة: المصدر
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  معايير المفاضلة بين نظم و مستويات المعالجة المطلوبة  -524
دية و البيئيـة الـواردة   طبقا للمحددات الفنية و األقتصـا عمل المقارنة الفنية واالقتصادية يتم 
بديل األفضـل  لكل نوع من أساليب المعالجة المختلفة بغرض االسترشاد والوصول لل )27(بالجدول رقم 

  .فنيا و أقتصاديا و بيئيا

  .بين أنظمة المعالجة لمياه الصرف الصحى معايير المفاضلة): 27(جدول 

  العوامل
نظام الحمـأة  

  المنشطة

ــحات  المرشـــ
الزلطية سـريعة  

  عدلالم

ــرات  البحيــ
  هالمهوا

بحيرات االكسدة 
  الطبيعية

  ممتازة  ممتازة  ممتازة  ممتازة   إزالة المواد العضوية
  مقبولة  مقبولة  ممتازة  ممتازة  إزالة المواد العالقة

  ممتازة  ممتازة  ضعيفة  ضعيفة  التخلص من البكتريا البرازية
  ممتازة  ممتازة  مقبولة  مقبولة  التخلص من الفيروسات

  ممتازة  ممتازة  ضعيفة  ضعيفة  ه المعاد استخدامهاالميا
  متوسطة  متوسطة  عالية  عالية  تكاليف اإلنشاء
  متوسطة  متوسطة  عالية  عالية  تكاليف الصيانة

  عالية  متوسطة  منخفضة  منخفضة  حتياج المساحةإ
  عالية  متوسطة  عالية  عالية  درجة إدارة النظام

  ضةمنخف  متوسطة  متوسطة  عالية  استهالك الطاقة
  ممتازة  مقبولة  ضعيفة  ضعيفة  خفض المواد الصلبة

  .المعايير المصرية لمياه الصرف الصحي المعالج: المصدر

  
  .يراعي عند أختيار موقع محطة المعالجة المعايير البيئية و التشريعات و القوانيين المنظمة

للمناطق المخدومة فى حاالت يوصى بطرق المعالجة التالية على التريب الموجودة لكونها االكثر مالئمة 
  .ةنسم 5.000كبر من أتعداد سكان 

  عدم وجود تهوية ميكانية ( بحيرات األكسدة(.  

  ةتهوية  ميكانيكي( البحيرات المهواه (.   
 الحمأة المنشطة.  

 المرشحات الزلطية سريعة المعدل.  

نسمة فإنـة يمكـن    5.000ن ذات التعدادات السكانية أقل م 2025بالنسبة للمناطق المخدومة حتى عام 
طبقا لمساحة األرض المتاحة وظروف التربة والمياه  الك وذالتالية علي الترتيب إستخدام أنظمة المعالجة 

  :الجوفية وأيضا امكانية إعادة استخدام المياة المعالجة فى الزراعة من الناحية العملية
  التوجد تهوية ميكانيكية ( بحيرات األكسدة الطبيعية (  
 زانات التحليل متبوعا بحقول التصريفخ.   
 المرشحات الرملية سريعة المعدل . 
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  الناتجة عن المعالجةالتخلص من الحمأة  -525
  .الناتجة عن أعمال معالجة مياه الصرف الصحيهناك نوعان من طرق التخلص من الحمأة 

 ةالحمأة اآلمن: 

ال تحتـوى الحمـأة اآلمنـة    أه كما يجـب  منيجب أال تزيد تركيزات المعادن الثقيلة بالحمأة اآل
ـ علي المعالجة بطريقة سليمة  عائـدا   ةالبكتريا المسببة لألمراض ويجب أن تحقق الحمأة اآلمن

ـ بدون أى تأثيرات سلبيه علـى الصـحة والبي  (عادة االستخدام إلاقتصاديا وتكون صالحة  )  ةئ
  :ةأحد العمليات التالي ةمنتتطلب الحمأة اآل و .ةويمكن استخدامها فى التطبيقات الزراعي

   .التجفيفبأ ـ التخميرالهوائى المتبوع  
   .ب ـ التخمير الالهوائى المتبوع بالتجفيف

   .المتبوعه بالتجفيف ةالحراري ةج ـ المعالج
   .ضافه الجيرإد ـ 

   .هـ ـ التجفيف المتبوع بالتسميد
  

 الحمأة غير اآلمنه: 

كثر مـن  أوالفيروسات والبويضات  ةالبكتريا البرازيو ةتحتوى على تركيزات من المعادن الثقيل
تتطلـب  و  .حراقها او ردمها فى األراضى المخصصه لذلكأالتركيزات المسموح بها ـ ويتم  

  .الحمأة الغير آمنه التجفيف قبل التخلص منها
 

  صرف مياه األمطار:  5-3
سية والتـي تتجـاوز   يجب العمل على وضع نظام لصرف مياه األمطار بالمناطق السكنية الرئي

مم ، أما المناطق السكنية الصغيرة واألخرى ذات المسـاكن المتفرقـة    200كميات األمطار السنوية بها 
  .فإنه ليس من الضروري وضع نظام لصرف مياه األمطار بها

مم فيكتفي بعمل تنظيم  100وفي المناطق الجافة والتي ال تتجاوز معدل سقوط األمطار السنوي بها عن 
ف مياه األمطار سطحياً على وجه الطرقات والساحات المعبدة مع تخصـيص مسـاحات جانبيـة    لصر

  .منخفضة لتحويل وصرف هذه المياه بها
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  االتصاالتالكهرباء والطاقة و -6
  لمعاييــر التخطيطيـة لقطاع التغذية بالطاقةا  6-1

لتـوفير  ى معيشـة أفضـل، و  التحتية هو الوصول لمستو نيةالهدف من وضع مواصفات التخطيط للبإن 
  . الطاقة الكهربائية التغذية المثلي بقطاع  اتإمداد

    -:لذلك البد من االخذ في االعتبار المعايير التخطيطية التالية 
 . سنه/ مةنس/ وات ساعة كيلو 1825 االستهالك السنوي متوسط -

 .يوم/ةنسم/ كيلو وات  5 الستهالك المنزلي ا -

 .ارتهك لري/ كيلو وات  200لزراعة في االطاقة الكهربائية المتوسط اليومي الستهالك  -

 .متر مكعب/ كيلو وات  24,40البحر  هايم تحليه -

 عدم التعدي علي حرم خطوط الضغط العالي -

وات  20(وات  25متر مربع بمقـدار   1عند تخطيط وحدة سكنية جديدة يجب ان اليقل تغذية  -
 )وات مأخذ  5+ انارة 

  
  االتصاالتخطيطيـة لقطاع التغذية بلمعاييــر التا  6-2

 التقويـة  أبـراج ومحطـات   التجارية و الالسلكية االتصاالت أجهزة إلنشاء  المعايير التخطيطية 126

  والهوائيات
 التعريف



 

  الشبكية األبراج  1
 أية بدون وقائمة مستقلة، أرضية قاعدة على مثبتة مترابطة، شبكية حديدية دعامات من تتكون أبراج وهي

 إلى تصل بارتفاعات وتكون .شدادات أو أخرى منشأة من دعامات

 

 تثبيت في وتستخدم .متراً تسعون ( 90 )

 .الالسلكية الترددات استقبال أو أجهزة بث

 

 

  الحادية األبراج 2
 بث أجهزة أعلها ويثبت بكابل، مشدودة أو بذاتها قائمة أرضية قاعدة على مثبتة أعمده شكل على أبراج وهي

 إلى تصل بارتفاعات وتكون .الالسلكية الترددات بالواستق

 

 .متراً تسعون ( 90 )

  التقوية محطات 3  
 مساحتها تتجاوز ل غرف أو صغيرة محطات وهي

 

 أبراج بجوار األرض على مثبتة مربع متر ( 25 )

   .ياتالهوائ لتشغيل المطلوبة االتصال ومعدات أجهزة على وتحتوي المباني، أسطح على أو االتصاالت
 

 

  الهوائيات  4
 المباني أو أسطح أو األبراج على وتثبت ، أنواع عدة ولها الالسلكية، الترددات استقبال أو بث أجهزة وهي

  .المنشآت
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  :معايير تخطيطية خاصة بالموقع 226

 ىمسـتو  علـى  الالسلكية أجهزة االتصاالت تركيب مواقع لتحديد السنوية إعداد الخطط يجب التأكيد على
 ونوعهـا  المطلـوب تركيبهـا   واألجهـزة  المواقع هذه يوضح عام مخطط إعداد ويتم ،التجمع أو المدينة

وتقنيـة   االتصـاالت  هيئـة  وتعليمـات  ومواصفات معايير ووفق الضوابط، هذه مع يتفق بما وتفاصيلها،
   المعلومات،

 في فقط التجارية لألغراض المستخدمة الالسلكية الترددات وبث استقبال وأجهزة أبراج بتركيب يسمح

 :التالية المواقع

 المعتمدة المخططات في االستخدام لهذا  المخصصة المواقع. 

 التجاري السكني أو التجاري لالستخدام أو لالستثمار المخصصة الفضاء األراضي على. 

 الصناعي لالستخدام المخصصة المناطق. 

 الجهـات   تصـدرها  التي البيئية باراتاالعت مراعاة مع الزراعي لالستخدام المخصصة المناطق
 .المختصة

 الهيكليـة   المخططات خارج والقرى المدن بين تربط التي واإلقليمية السريعة الطرق جوانب على
 .الطريق حرم خارج تكون أن مراعاة مع

 معتمد تجاري شارع على الموقع يكون أن. 

 الالسلكية لالتصاالت أخرى جهزةأ أية أو الهوائيات أو التقوية ومحطات أبراج بتركيب يسمح ال 

  السكني لالستخدام المخصصة بالمواقع
 نصف  طول تعادل مسافة الجهات جميع من بذاتها القائمة الحادية أو الشبكية األبراج ترتد أن يجب

 ) عن تقل ال مسافة فترتد بكابل المشدودة األبراج أما البرج، قاعدة مركز من مقاس البرج ارتفاع

 

 .التثبيت وتد من ر مقاسهأمتا ثالثة (3

 .المطار حرم قرب إقامتها المراد األجهزة أو األبراج لمواقع المطار إدارة مع التنسيق يجب. 

  :االتصاالتخدمات  326
  -:ان ال تقل عن النسب التالية االتصاالتيجب ان تكون المعايير التخطيطية للتغذية بخدمة 

  اسرة/خط الكثافة التليفونية يجب ان تكون في حدود 
  .المنزلية التليفوناتمن خطوط % 10خدمات عامة حوالي 

  .المنزلية التليفوناتمن خطوط % 10انشطة صناعية وتجارية 
  .من الخطوط المنزلية%   15حوالي تليفوناتاحتياطي خطوط 
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  البيئة 7

  مالحق المعايير البيئية
  

  صريفها في البيئة البحرية المعايير والمواصفات للمخلفات السائلة عند ت :)1(ملحق رقم  
  الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجي : )2(ملحق رقم  
  الحدود المسموح بها لملوثات الهواء في اإلنبعاثات من المصادر المختلفة:  )3(ملحق رقم. 

  الحدود القصوى النبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية من مداخن المنشآت الصناعية ): 1(جدول 
  الحدود القصوى النبعاثات الغازات واألبخرة من مداخن المنشآت الصناعية ): 2(جدول 
  الصادرة من محركات المركبات) العادم ( الحدود القصوى النبعاثات ): 3(جدول 

 مركبات البنزين والد يزيل

  الموتوسيكالت
  الحدود القصوى لالنبعاثات الصادرة من مداخن محارق المستشفيات ):4(جدول 
  .الحدود القصوى لالنبعاثات الناتجة من حرق الوقود ):5(جدول 
  الحدود القصوى لالنبعاثات الصادرة من مداخن مصانع الطوب الطفلي والحراري ): 6(جدول 

  الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض اآلمن له : )4(ملحق رقم.  
وداخل األمـاكن المغلقـة ومـدة     الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل) 1(جدول     

  .التعرض اآلمن له
  .مدة التعرض القصوى للضوضاء المسموح بها في أماكن العمل ) 2(جدول       
  .الحد األقصى المسموح به للضوضاء المتقطعة والصادرة من المطارق الثقيلة ) 3(جدول      
  .ناطق المختلفة الحد األقصى المسموح به لمستوى الضوضاء في الم) 4(جدول     

  التهوية في أماكن العمل: )5(ملحق رقم  
  المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر على المنشـآت الصـناعية    :  )  6(ملحق

 .تصريفها في البيئة البحرية

 - االشتراطات والمواصفات الخاصة بمصانع معالجة المخلفـات الصـلبة   : )7(ملحق رقم
  .الصحي ووسائل جمع ونقل القمامةالبلدية ومواقع الردم 

  االشتراطات الخاصة بتداول ومعالجة المواد الخطرة: )8(ملحق رقم  
  الطيور والحيوانات البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها : ) 9( ملحق رقم  
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  ) 1( ملحق رقم 
  عند تصريفها فى البيئة البحرية للمخلفات السائلةالمعايير والمواصفات 

مترا من خـط   500وفى جميع األحوال ال يسمح بالصرف فى البيئة البحرية إال على مسافة ال تقل عن
الشاطئ ، كما ال يسمح بالصرف فى مناطق صيد األسماك أو مناطق اإلستحمام أو المحميات الطبيعيـة  

  .بما يحافظ على القيمة اإلقتصادية أو الجمالية للمنطقة 
  ) .28(جدول رقم 

  
  البيـان

  الحد األقصى للمعايير والمواصفات
  ) ما لم يذكر غير ذلك  -لتر / ميللجرام( 

ال تزيد عن عشر درجات فوق المعدل السـائد وبحـد     درجة الحرارة 
38أقصى

م  
  9-6  األس األيدروجينى

  خالية من المواد الملونة   اللون
  60  األكسجين الحيوى الممتص 

  100  )روماتدايك(_ األكسجين المستهلك كيماويا 

لتر زيادة أو نقصـان عـن الوسـط    / ميلجرام 2000  مجموع المواد الصلبة الذائبة 
  .عليه البحرى الذى يتم الصرف

  60  المواد العالقة 

  NTU  50  العكارة 

  1  الكبريتيدات 

  15  الزيوت والشحوم

  5  الفوسفات

  40  النيترات

  0.015  ينوالتالفي

  1  الفلوريدات

  3  األلومنيوم

   5  ) نتروجين ( األمونيا 

  0.005  الزئبق 

  0.5  الرصاص 

  0.05  الكادميوم

  0.05  الزرنيخ

  1  الكروم

  1.5  النحاس

  0.1  النيكل 

  1.5  الحديد
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  1  المنجنيز

  5  الزنك

  0.1  الفضة 

  2  باريوم

  2  كوبالت

  0.1  عناصر فلزية أخرى 

  0.2  المبيدات بأنواعها 

  0.1  السيانيد 

  0.5  لصناعيةالمنظفات ا

  4000   3سم 100العد اإلحتمالى للمجموعة القولونية فى 

  شروط الترخيص بصرف مياه التبريد إلي البيئة البحرية 
  

  :تصرف مياه التبريد إلى البيئة البحرية وفقاً للشروط التالية
  .أن تكون مياه التبريد مأخوذة من نفس المصدر الذى تصرف فيه .1
  .نفصلة تماماً عن أي صرف آخرأن تكون دائرة التبريد م .2
( أال يتعدى ارتفاع درجة الحرارة عشر درجات عن درجة حرارة المياه الداخلة وبحد أقصـى   .3

  ).م 38ْ
  .جزءاً في المليون 15أال يتجاوز تركيز الزيوت والشحوم في المياه الخارجة  .4
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  ) 2( ملحق رقم 
  

  )ميكروجرام فى المتر المكعب( الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى
  

  )29(جدول رقم 
  مدة التعرض  الحد األقصى   الملوث

  ثانى أكسيد الكبريت
  ساعة  350
  ساعة 24  150
  سنة  60

  ساعة  3متر/مليجرام 30  أول أكسيد الكربون
  ساعات 8  3متر/مليجرام 10  

  ساعة  400  ثانى أكسيد النيتروجين
  ساعة 24  150  

  ساعة  200  االوزون
  ساعات 8  120  

  الجسيمات العالقة 
  مقاسة كدخان أسود

150  
60  

  ساعة 24
  سنة  60  مقاسة كدخان أسود   سنة

  الجسيمات العالقة 
  الكلية

230  
90  

  ساعة 24
  سنة  90  الكلية  سنة

  ساعة 24  150  الجسيمات الصدرية
)

 

PM10(  70  سنة  
ساعة علـى مـدى    24متوسط   0.5  الرصاص

  سنة بالمناطق الحضرية
ساعة علـى مـدى    24متوسط   1.5  

  ستة شهور بالمناطق الصناعية
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  ) 3( ملحق رقم 
  

  الحدود المسموح بها لملوثات الهواء فى االنبعاثات من المصادر المختلفة
ملوثات الهواء المعنية بهذه المادة هي الشوائب الغازية أو الصلبة أو السائلة أو في الحالة البخارية والتي 

ث من مداخن المنشآت الصناعية المختلفة ومحارق المستشفيات والمركبـات واآلالت والمحركـات   تنبع
وحرق الوقود لفترات زمنية مما قد ينشأ عنها أضرار بالصحة العامة أو الحيوان أو النبات أو المواد أو 

هواء إذا نشأ عن انبعـاث  الممتلكات أو تتداخل في ممارسة اإلنسان لحياته اليومية وبالتالي تعتبر تلوثاً لل
  .هذه الملوثات تواجد تركيزات لها يزيد عن الحد األقصى المسموح به في الهواء الخارجي

  
  الحدود القصوى النبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية من مداخن المنشئات الصناعية)  30( جدول 

  الحد األقصى لالنبعاثات   نوع النشاط
  من العادم 3م/مراجلليم 

  50  الكربونصناعة  .1

  50   صناعة الكوك .2

  50  صناعة الفوسفات .3

  20  صناعة سبك واستخالص رصاص .4

صناعة سبك و اسـتخالص الزنـك، و    .5
النحاس وغيرها من الصناعات المعدنية 

  غير الحديدية

100  

 :صناعات حديدية .6

  منشأت قائمة
  منشآت ستقام بعد صدور الالئحة المعدلة

  
200  
100  

 صناعة أسمنت .7

  .1995قبل مصانع مقامة 
  .حتى صدور التعديالت الحالية 1995مصانع مقامة من عام 

  مصانع مقامة بعد صدور التعديالت

  
300  
200  

  
100   

  150  أخشاب صناعية و ألياف .8

  100  صناعات بترولية و تكرير بترول .9

  200  مصادر أخرى .10

  
  
  



 المعدالت والمعايير الفنية المصرية
 

85  

 

  آت الصناعيةالمنش مداخن  الحدود القصوى إلنبعاثات الغازات واألبخرة من)  31( جدول 
  الحد األقصى لإلنبعاثات  الملوث 

  من العادم 3م/ مجم  
  20  )تقاس كفور مالدهيد ( الدهيدات * 

  20  انتيمون * 

     أول أكسيد الكربون* 
 500  منشآت قائمة  

 250  منشئات ستقام بعد صدور الالئحة المعدلة  

    ثانى أكسيد الكبريت * 
     :حريق بترول وفحم

  2500  منشآت قائمة

  4000  منشآت ستقام بعد صدور الالئحة

  3000  صناعات غير حديدية 

  1500  صناعة حامض كبريتيك ومصادر أخرى

  150  ثالث أكسيد الكبريت باإلضافة إلى حامض الكبريتيك * 

  2000  صناعة حامض نيتيريكمن حامض النيتريك * 

  100  ) كلوريد هيدروجين ( حامض هيندروكلوريك * 

  15  ) فلوريد هيدروجين ( دروفلوريك حامض هي* 

  2  رصاص * 

  3  زئبق * 

  20  زرنيخ * 

  25  ) مجموع كلى ( عناصر ثقيلة * 

  10  فلوريد سليكون* 

  3000قائم   منشآت قائمة
  400جديد   المعدلة منشآت ستقام بعد صدور الالئحة

  300  مصادر أخرى
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  صادرة من محركات المركباتال) العادم(الحدود القصوى لإلنبعاثات ) 32(جدول 
  

  :مركبات البنزين والديزل ) أ(
نوع وقـود  

  المركبة
  الملوثات

  المركبات المصنعة
   2003قبل عام  

  المركبات المصنعة
  2003بدءاً من عام  

  طرق القياس

  بنزين

HCppm 900 عند السـرعة الخاملـة     جزء في المليون 600  جزء في المليون
  )دقيقة/لفة  600-900(

CO% 4.5  %عند السـرعة الخاملـة     بالحجم% 2.5  بالحجم
  )دقيقة/لفة  600-900(

  عند أقصى تعجيل  %30  العتامة  ديزل 
 

  :الموتوسيكالت ) ب(
  رباعي األشواط  ثنائي األشواط  سعة المحرك  المصدر

HC%V  CO%V  HC%V  CO%V  
  الموتوسيكالت

  الموجودة في الخدمة حالياً
-  1.1%  5.5%  0.45%  5.5%  

التـــي  الموتوســـيكالت
ترخص ألول مرة من بعد 

  صدور الالئحة المعدلة

  %4  %0.4  %4  %0.7  3سم 125أقل من 
إلـى  3سـم  126من 
  3سم 500

0.45%  3.6%  0.25%  3.6%  

  %2.5  %0.1  %3  %0.3  3سم 500أكبر من 
  ويتم القياس عند السرعة الخاملة

  
  تشفياتالحدود القصوى لإلنبعاثات الصادرة من مداخن محارق المس) 33(جدول 

  

  الملوث
الحد األقصـى المسـموح بـه    

  )متر مكعب/ملليجرام(
  10  األتربة الكلية

  10  المواد الغازية واألبخرة في صورة كربون عضوى كلي
  10  حمض الهيدروكلوريك
  2  حمض الهيدروفلوريك 

  50  ثاني أكسيد الكبريت
  200  أكاسيد النيتروجين 
  100  أول أكسيد الكربون

  مترمكعب/نانوجرام 0.1  سين والفيورانمركبات الديوك
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    :المعادن الثقيلة
  0.1  الكادميوم ومركباته

  0.1  الثاليوم ومركباته
  0.1  الزئبق ومركباته

  0.1  األنتيمون ومركباته
  0.1  الزرنيخ ومركباته

  0.1  الرصاص ومركباته 
  0.1  الكروم ومركباته

  0.1  الكوبالت ومركباته
  0.1  النحاس ومركباته
  0.1  المنجنيز ومركباته

  0.1  النيكل ومركباته
  0.1  الفانديوم ومركباته
  0.1  القصدير ومركباته

  0.5  مجموع المعادن ومركباتها
  
  
  
  

  الحدود القصوى لإلنبعاثات الناتجة من حرق الوقود) 34(جدول 

  نوع الوقود  المصدر

  )متر مكعب/ ملليجرام (الحد األقصى المسموح به 

  أول أكسيد
  الكربون

  ثاني أكسيد
  الكبريت

  الجسيمات
  العالقة الكلية

  عند نسبة
  *األكسجين

  الغاليات البخارية
  %3  150  3600  500  المازوت
  %3  100  1600  250  السوالر

  األفران الصناعية
  %3  250  3600  600  المازوت
  %3  125  1600  300  السوالر

  أغراض أخرى 
الفحـــم أو 

  المازوت

مناطق بعيدة       
لعمران عن ا

ــرق  أو حـ
  نفايات

  500   4000  4000  منشآت قائمة
منشآت ستقام بعد صـدور  

  الالئحة المعدلة
2500  2500  250  
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  الحدود القصوى لالنبعاثات الصادرة من مداخن مصانع الطوب الطفلي والحراري )35(جدول 
  

  المصدر

متـر  /ملليجـرام ( الحدود القصوى النبعاثات الملوثات 
ـ   )مكعب حب مكان س

ــيد   العينة أول اكســ
  الكربون

ــيد  ــاني أكس ث
  الكريت

  دخان

  عند المجرور  50  300  800  مداخن مصانع الطوب الطفلي
ــوب   ــانع الط ــداخن مص م

  الحراري
  عند المجرور  50  1600  800
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  ) 4( ملحق رقم 
  لحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة التعرض اآلمن لها

  :ل أماكن العمل وداخل األماكن المغلقة شدة الصوت داخ)  36( جدول 
  :الضوضاء داخل أماكن األنشطة اإلنتاجية  ستوياتالحدود المسموح به لم

  
  تحديد نوع المكان والنشاط

  

الضوضـاء   مستوىالحد األقصى المسموح به ل
 المكافئة ديسبل 

سـاعات ويهـدف    8أماكن العمل ذات الوردية حتى  .1
  سة السمع الحد من مخاطر الضوضاء على حا

90  

أماكن العمل التى تستدعى سماع إشـارات صـوتية    .2
  وحسن سماع الكالم 

80  

حجرات العمل لواحدات الحاسـب اآللـى أو اآلالت    .3
  .الكاتبة أو ما شابه ذلك 

70  

  65  .حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط  التشغيل .4

حجرات العمل لألنشطة التى تتطلب تركيـز ذهنـى    .5
  موحجرات التحك روتينى

60  

  )مصانع وورش ( أقصى مدة تعرض للضوضاء مسموح بها بأماكن العمل 
 8خالل وردية العمـل اليـومى   ) أ ( ديسبل  90عن L Aeqيجب أال تزيد مستوى الضوضاء المكافئة 

  .ساعات 
  :مدة التعرض القصوى للضوضاء المسموح بها في أماكن العمل ) 37(جدول

  L Aeq 95  100  105  110  115) أ ( ديسبل  المكافئة الضوضاء مستوى

  4/1  2/1  1  2  4  ) ساعة ( مدة التعرض 

 القيمة المعطاة مبينة على أساس عدم التأثير على حاسة السمع.  
  كافئةمالضوضاء ال مستوىفى حالة ارتفاع L Aeq  يجـب تقليـل مـدة    ) أ ( ديسـبل   90عن

  : السابقالتعرض طبقا للجدول 
 ديسبل  135للحظى خالل فترة العمل يجب أال يتجاوز مستوى الضوضاء ا.  
  لفتـرات متقطعـة   ) أ ( ديسبل 90فى حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء أكثر من

  .اآلتيه عن الواحد الصحيح خالل وردية العمل ، يجب أال يزيد ناتج المعادلة
  ) ساعة ( مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء : أ 

  ) ساعة ( ا عند نفس مستوى الضوضاء مدة التعرض المسموح به: ب 
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  ) .للضوضاء المتقطعة الصادرة من المطارق الثقيلة الحد األقصى المسموح به) 38(جدول
  

  شدة الصوت
  )ديسبل ( 

  عدد الطرقات المسموح بها 
  خالل فترة العمل اليومى

135  300  
130  1000  
125  3000  
120  10000  
115  30000  
  علـى  ) عدد الطرقات خالل الوردية اليوميـة (للضوضاء المتقطعة تتوقف على مدة التعرض

  :مستوى الضوضاء طبقا للجدول السابق 
    تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقيلة متقطعة إذا كانت الفترة بين كل طرقـة والتـى

يهـا  أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطبق عل. ثانية أو أكثر  1تليها 
 .ما جاء فى البنود السابقة 

 

  الضوضاء فى المناطق المختلفة مستوىالحد األقصى المسموح به ل )39(جدول 
لضوضاء المكافئة ا لمستوىالمسموح به  األقصى الحد  نوع المنطقة 

 LAeq بليديس) أ ( 

  ليال  مساءا  نهارا  

 6 -صباحاً 7 (
  )مساءاً

 -مســاءاً 6 (
  )مساءاً 10

 7 -مساءاً 10 (
  )صباحاً

ومنـاطق المستشـفيات   المناطق السـكنية الريفيـة   
   والحدائق

45  40  35  

  40  45  50  .الضواحي السكنية مع وجود حركة ضعيفة

  45  50  55  المناطق السكنية فى المدينة 

المناطق السكنية وبها بعـض الـورش أو األعمـال    
  التجارية أو على الطريق العام

60  55  50  

  55  60  65  واإلدارية ووسط المدينةالمناطق التجارية 

  60   65  70  ) صناعات ثقيلة ( المناطق الصناعية 

اليجوز أن يتجاوز مستوى الضوضاء المكافئة المنبعثة من مكبرات الصـوت أو اآلالت الموسـيقية أو   
ساعات يومياً وبشرط أال يقـل   4وبحد أقصى للتعرض ) أ(ديسيبل  95غيرها في قاعات الحفالت عن 

  .  متر مربع وال يتجاوز الصوت الحاضرين 200ح المكان عن مسط
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  )5(ملحق رقم 
  التهوية في أماكن العمل

تهدف إلى االحتفاظ بتركيز الملوثات تحت الحدود القصوى المسموح بها ويكون توفير التهويـة الكافيـة   
  : داخل أماكن العمل بإحدى طريقتين 

  .التهوية العامة -1
  .التهوية الموضعية -2
  :التهوية العامة -1

وهى ال تالئم المواد ذات . وهى طريقة مالئمة لمعالجة أبخرة المذيبات ذات السمية المنخفضة   
السمية العالية وال تلك الملوثات التي تنبعث بطريقة غير منتظمة أو بكميات كبيرة وهى بصفة عامة غير 

  .مالئمة للتعامل مع األتربة واألدخنة ويراعى مايلى 
 ب نظام التهوية العامة بعد معرفة كمية المادة المتبخرة ويتم حساب كمية الهواء المطلـوب  حسا

تحريكه ، بحيث تكفى إلحداث تغيير لهواء المكان ، يكفى لالحتفاظ بتركيز المادة الملوثة تحت 
  .الحدود القصوى المسموح بها 

 يقوم باإلشراف علـى تنفيـذ ذلـك    النواحي الفنية الهندسية في إنشاء نظام التهوية ، وأن  إتباع
  :مهندس متخصص مع االستعانة بالتوصيات الواردة في مرجع 

American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee On 

Ventilation. Industrial ventilation. A   

 

practice, 13
th

 

 

ed.. ACGIH, Lansing, MI, 1974 

. manual Of Recommended  
  :التهوية الموضعية 

ومجموعـة مـن    Hood وهى أكثر فاعلية في التحكم في أنواع الملوثات المختلفة وتتكون من برقـع  
  :األنابيب وجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص منه إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء ويراعي مايلي

 اث الملوثات كافية للتحكم فيها يصمم البرقع بحيث يسمح بأن تكون سرعة الهواء عند مكان انبع
  .وإزالتها قبل انتشارها في جو المعمل

   إتباع النواحي الفنية والهندسية في تصميم نظام التهوية الموضعية ، ويجب أن يقوم باإلشـراف
  .على التنفيذ مهندس متخصص مع االستعانة بالمرجع المذكور وغيره في نظام التهوية العامة

 وية العامة والتهوية الموضعية يشرف على صيانتها بصفة دورية مهندس عند استعمال نظام الته
  .متخصص

 تجرى قياسات كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية. 
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والمسموح به في بيئة العمل وفقـاً لنوعيـة   ) الوطأة الحرارية ( حدود التعرض الحراري ): 40(جدول 
  .العمل وسرعة الهواء

  سرعة هواء مرتفعة   ة هواء منخفضة سرع  نوعية العمل 

  م 32.2  م  30  عمل خفيف 

  م 30.5  م  27.8  عمل متوسط 

  م 28.9  م  26.1  عمل شاق 

  
  .ال يسمح بتشغيل عامل بدور رقابة وقائية عند التعرض لمستويات وطأة حرارية مرتفعة -2
ات العمل عنـد وطـأة   إذا تعرض أى عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعة خالل ساع-3

للنساء فيجب الرجوع إلى أى واحدة أو أكثر من هذه الطرق . م24.5للرجال . م26.1حرارية تزيد عن 
  .م 38لضمان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن 

  مـن مـدة   % 50أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام ، بحيث يتعرض العامل إلـى
يوميا ليصل إلـى  % 10ةاليوم األول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبالتعرض اليومية فى 

  .فى اليوم السادس  100%
  أيام متتاليـة   4أيام أو أكثر بعد أقلمته على الحرارة أو يمرض لمدة  9العامل الذى يتغيب لمدة

من  %50أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحرارى لمدة تكون 4ال بد أن تعاد أقلمته على فترة 
من التعرض فـى  %  100يوميا ليصل إلى % 20إجمالى مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة 

  .اليوم الرابع 
  تنظيم أوقات العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجى على العامل وليحصل -4

  .على الراحة الكافية بين أوقات العمل    
  . توزيع إجمالى فترة العمل بالتساوى فى اليوم الواحد-5
  بحيث تؤدى األعمال التى تجرى تحت وطأة حرارية عالية      جدولة األعمال-6

  .أقل فترات اليوم حرارة  خالل    
لتر  2فترات راحة قصيرة على األقل مرة واحدة كل ساعة للتزود بالماء واألمالح ، بحيث يتم توفير -7

) . مع عدم إعطاء أقراص ملح ( الواحد امل ـأمالح للع )% 0.1 (من مياه الشرب على األقل مذابا بها
  .مترا  60البد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة ال تزيد عن 

  .توفير واستخدام المالبس واألجهزة الوقائية المالئمة -8
أخذ جميع اإلحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسى الذى يسمح بتخفـيض درجـة   -9

  .حرارة الجو 
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  ) 6(ملحق 
  المواد الملوثة غير القابلة للتحلل

  والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية
مواد غير القابلة للتحلل هى تلك المواد التى تتواجد فى البيئة لمدة طويلة معتمدة أساسا علـى  ال  

يتحلل بعد فترات طويلة تصـل مـن   الكميات التى يتم صرفها فى البيئة البحرية ، حيث إن بعضا منها 
  .شهور إلى عدة سنوات معتمدة على تركيب هذه المواد والتركيز فى البيئة 

  :المواد غير العضوية : أوالً  
  :يحظر صرف أمالح ومركبات العناصر غير العضوية التالية  

 -الباريوم –لفضة ا -المنجنيز –الحديد  –الزنك -النيكل  -الكوبالت  -يوم مالكاد -الرصاص  -الزئبق 
إال في حدود التركيـزات المـذكورة   . السيلينيوم ومركباتها -الفانديوم  –النحاس  –الزرنيخ  –الكروم 

  ).1(بالملحق رقم 
  :المواد العضوية : ثانيا 

  :يحظر نهائياً صرف المواد العضوية التالية
  :في خالل شهورالمبيدات العضوية الفسفورية التي تتحلل كمية ضئيلة جداً منها ) أ(

 Organophosphorus Pesticides  

 Dimethoate  
 Malathion 

  :المبيدات العضوية الهالوجينية التي ال يسهل تحللها وتستمر بقاياها عدة سنوات مثل) ب(
 Organochlorine Pesticides  

 Aldrin   
 Dieldrino  
 DDT 

 Chloridane  
 Endrine  

  لل تماماً وتعتبر شديدة السمية في تركيزها الضئيلة جداً مثل وكذلك المواد الكلورونية غير القابلة للتح
 Polychlorinated Biphenyls( PCBs ) (Aroclor) 

 2,3,5,6Tetrachlorobipheny l 

 2,3,6Trichlorobipheny l 

  مثل واتخالل سن منها فىضئيلة  كميات تحلل المركبات األورماتية عديدة الحلقة التي ) ج( 
 Polynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH )  

 Benzo ( a ) Pyrene  

 Naphthalene  

  :المواد الصلبة :ثالثاً
  .الحاويات –الحبال  -شباك الصيد  -البالستيك  -مثال ذلك 

سداسي  -هبتاكلور –ميركس  –مثل توكسافين ( ويحظر نهائياً صرف الملوثات العضوية الثابتة األخرى 
  التي تحددها االتفاقات الدولية  والمواد السامة) كلوربنزين 
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 )7(ملحق 

  االشتراطات والمواصفات الخاصة
  بمصانع معالجة المخلفات الصلبة البلدية ومواقع الردم الصحي

  ووسائل جمع ونقل القمامة
  

  :بعض االشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار وإنشاء مصانع تدوير ومعالجة القمامة  -أوال
الدوليـة  االسترشـادية   االدلـة و مصرتشريعات واللوائح التنفيذية المعمول بها في في ضوء القوانين وال

  : يراعى مايلى
  

أن يكون الموقع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفـق خطـة    .1
 .استخدام األراضي التي تقرها وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة 

ع بعيدا عن المناطق الزراعية والمجـارى المائيـة وذلـك وفقـا للمواصـفات      أن يكون الموق .2
والضوابط والحد األدنى لبعدها عن هذه المناطق ويتم إبداء الرأي بشأن تحديد هذه المسافة طبقا 

 .لدراسة تقييم التأثير البيئي 

سـكنية أو  أن يكون الموقع المختار في عكس اتجاه الريح السائدة فـى المنطقـة للتجمعـات ال    .3
 .الصناعية ويتوفر به المرافق العامة الالزمة 

ضرورة وجود مساحة كافية قريبة لموقع المصنع يمكن تجهيزها كموقع دفن صحي للـتخلص   .4
من المرفوضات على أن يكون الموقع بمناطق ال تسمح بتلوث المياه الجوفية طبقا لما تحـدده  

 .الشأن  الدراسات الموقعية بمعرفة الجهات المختصة بهذا

متر من الطوب أو الدبش باإلضافة إلى سـور  1و8أن يحاط المصنع بسور بارتفاع ال يقل عن  .5
 .كثيف من األشجار

وجود نظام سليم للحماية واألمان داخل المصنع وتوفير المعدات واألنظمة الالزمة لذلك وتوافر  .6
لكريهة أثناء مراحل خطة مناسبة لمكافحة القوارض والحشرات الضارة والتخلص من الروائح ا

 .اإلنتاج 

يقوم المصنع بفرز المخلفات الخطرة التى قد تصل إليه مثل عبوات ومواد اإلذابـة والتنظيـف    .7
والمبيدات الحشرية والبطاريات وتجميعها لنقلها إلى مواقع التخلص اآلمـن مـن مثـل هـذه     

 .المرفوضات 

  :لمخلفات بالردم الصحي بعض االشتراطات والمواصفات الخاصة بالتخلص من ا –ثانيا 
  :يجب توفر االشتراطات والمواصفات اآلتية في مواقع التخلص من المخلفات الصلبة بالردم الصحي 

أن تجرى المحليات دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التي تزمع  تخصـيص مكـان    .1
المراد الـتخلص  الستقبال القمامة أو المخلفات الصلبة فيها ودراسة طبيعتها وكمية النفايات 

 .منها طبقا لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية والريفية وتعداد سكانها 

أن يكون الموقع فى عكس اتجاه الريح السائدة للمناطق السكنية والصناعية وأن يكـون فـى    .2
 .منطقة التسمح بتلوث المياه الجوفيه ويتم تشجير المنطقة المحيطة باألشجار المناسبة 
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 :   المسافات التالية ماأمكن يراعى توافر  .3

  كم  1و5البعد عن المناطق السكنية والصناعية بمسافة التقل عن 

  آبار  –شبكة الوديان  –مخرات السيول : كم عن أى من  1البعد بمسافة التقل عن
 .السبخات  –المياه الجوفية 

  كم عن جوانب المجارى المائية 2البعد بمسافة التقل عن. 

 كم عن خط الساحل وشواطئ البحيرات 3تقل عن البعد بمسافة ال 

  المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل : كم عن أي من 5البعد بمسافة التقل عن 

أن تكون الطرق الموصلة لهذه المواقع سهلة ممهدة وحركة المرور عليهـا تتناسـب وحجـم وعـدد     .4
عن الطرق الرئيسية بمسافة فـى حـدود   ويفضل أن تبعد هذه المواقع ، السيارات التي تصل إليها يوميا 

  .م 250كم ، والطرق الثانوية بمسافة حوالي 1
يمكن استخدام المنخفضات أو مجارى المياه الملغاه للردم الصحي للقمامة ، وذلك بوضعها في طبقات .5

مع ضرورة االستعانة بالجهات المختصة ،سم مع الدك جيدا  15تضغط وتغطى بالتراب بسمك اليقل عن 
  .تجهيز وإعداد الموقع وفقا لألسس الفنية والبيئية المناسبة ل

  : بعض االشتراطات والمواصفات الخاصة بوسائل جمع ونقل القمامة  –ثالثا 
يلتزم متعهدو جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع  .1

لمقررة ألمـن ومتانـة   القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط ا
 .وسائل نقل القمامة 

أن تكون صناديق جمع القمامة مغطاة بصورة محكمة ال ينبعث عنها روائح كريهة أو  .2
أن تكون مصدرا لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات أو بـؤرة تجـذب الحيوانـات    

 .الضالة

لفـات  أن يتم وضع صناديق القمامة بطريقة تتناسب ومساحات الشوارع وكميات المخ .3
 .  المتوقعة وأن يتم جمع ونقل الصناديق على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة 
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  )8(ملحق رقم 
  االشتراطات الخاصة بتداول ومعالجة المواد الخطرة

  
تختار مواقع مرافق معالجة و تصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية و  .1

ثالثة كيلو مترات ، و يجب أن تتوفر بها االشتراطات و المعدات و العمرانية بمسافة ال تقل عن 
  :تيةالمنشآت اآل

  . تناسب مساحة الموقع و كمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة . أ 
  . متر  2 ,5بسور من الطوب بارتفاع ال يقل عن  الموقع يحاط . ب 
دخول مركبات نقـل النفايـات الخطـرة    يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح ب . ج 

  . بسهولة 
  . يزود الموقع بمصدر مائي مناسب و دورات مياه  . د 
يزود الموقع بكافة مستلزمات الوقاية و األمان التي تنص عليها قوانين العمل والصحة المهنية  . ه 

  . و بخط تليفون 
  . يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به  . و 
يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة بها لحين معالجتها وتصريفها، و تختلـف   . ز 

  . هذه التجهيزات باختالف نوعية النفايات الخطرة التي يستقبلها المرفق 
  .بمحرقة لترميد بعض أنواع النفايات الخطرة يزود المرفق عند الضرورة . ح 
رز و تصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة يزود المرفق بالمعدات و المنشآت الالزمة لف . ط 

 . استخدامها و تدويرها 

 .يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق  . ي 

 مسـافة ب انيةرعملوا سكانيةلا التجمعات عد عنبت منطقة مرفق فيلا ويجوز عند الضرورة أن يكون موقع
متر وبشرط  أال يخل ذلك بشروط  2.5سور المحيط به عن لا اعفارتل يق وأن كيلومترات ثالثة عنل تق

  .اآلمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الناس وبما يضمن سالمة البيئة
تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة إلعادة االستخدام و التدوير في اإلطـار   .2

  :  آلتيا
  ات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة   إعادة استخدام بعض النفاي  )أ (
  . استرجاع المذيبات العضوية و إعادة استخدامها في عمليات االستخالص   )ب (
  .  تدوير و إعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة  )ج (
  . إعادة استخدام المعادن الحديدية و غير الحديدية و مركباتها   )د (
  . اد غير العضوية من النفايات الخطرة تدوير و إعادة استخدام بعض المو  )ه (
  . استرجاع و تدوير األحماض أو القواعد   )و (
  . استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث   )ز (
  .  استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة   )ح (

ه
ـ
 
. 
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استرجاع الزيوت المستعملة و إعادة استخدامها بعد تكريرها ، مع األخذ في االعتبار العالقة   )ط (
  . لعائد البيئي و العائد االقتصادي بين كل من ا

تجري عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة إلعادة االسـتخدام و التـدوير فـي     .3
  : تياإلطار اآل

حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل اآلبار و القباب الملحية و المستودعات الطبيعية فـي   )أ (
بمسافات يتم تحديدها في دراسة تقيـيم األثـر    مناطق تبعد عن التجمعات السكنية و العمرانية

  .  البيئي لها ، كما تحدد هذه الدراسة مدة حظر استخدام هذه المرافق
 ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة و معزولة عن باقي مفردات النظـام البيئـي    )ب (

  :على أن تتضمن هذه التجهيزات اآلتي
 .ازات التي يمكن أن تنتجنظام تجميع ورصد سوائل الترشيح والغ .1

 .كبس وتغطية النفايات .2

  التبطين بمادة مناسبة وفقاً الحتياجات الموقع  .3
  . معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها  )ج (
لة و الترسيب و معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير  و التخفيف و التكليس والمعاد )د (

  .   ما إلي ذلك 
  .  الترميد في محارق خاصة مجهزة بما ال يسمح بانبعاث الغازات و األبخرة في البيئة المحيطة  )ه (
 ) . مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم ( التخزين الدائم  )و (

يتم معالجتها في نفس النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية  )ز (
المكان بواسطة الحرق و الترميد والتعقيم في وحدات محارق أو أجهزة تعقيم مصممة لهذا الغرض 
وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين بجوار وحدة المعالجـة ، ويجـوز عنـد    

ة عن أنشطة الرعايـة  أن يتم نقل المخلفات الناتج والضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة  
الصحية إلى أقرب مستشفى مزود بوحدة معالجة أو إلى أقرب وحدة معالجة مركزية وذلك بشـرط  

 .استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها اليها 

وعلى أن يتم معالجة تلك الحاويـات  ، و يتم نقل المخلفات في حاويات محكمة ال تسمح بتطاير محتوياتها
 . عديةمع ما بها من مخلفات م

 :يشترط في جميع األحوال اآلتي) ح(

أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد أو إنبعاثات الغـازات إال   )1(
   تلك المعاييرفي الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في 

نفايات الخطـرة  أن تكون أجهزة التعقيم قد تم تصنيعها أو استخدامها في بلد المنشأ لمعالجة ال )2(
الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية وإجراء االختبارات الالزمـة علـى المخلفـات الصـلبة     

  والسائلة بعد عملية التعقيم للتأكد من خلوها من الكائنات الحية 
توافر النظم الكاملة واآلمنة للتخلص النهائي من هذه النفايات بعد المعالجـة وذلـك بـالردم     )3(

  . ع مناسب لدفن هذه النفايات بعد الحرق والترميد والتعقيمالصحي اآلمن في موق
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االلتزام بأية مواصفات فنية لوحدات معالجة النفايات الخطرة الناجمة عـن أنشـطة الرعايـة     )4(
  المسئولة عن التوحيد القياسي  المصريةالصحية التي يتم إصدارها من الهيئة 

  : اآلتي  الل من تولد النفايات الخطرة من خاللاتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل الحد و اإلق)5(  
  . تطوير التكنولوجيا النظيفة و تعميم استخدامها  )أ (
  . تطوير نظم مناسبة إلدارة النفايات الخطرة  )ب (
  . التوسع في إعادة استخدام و تدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك  )ج (

 

 

) الكائنات الحية والموجودات غير الحية ( البيئية  وضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم(6)
في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة لرصدد ظهور أية مؤشرات لإلضرار بالنظم البيئية 

 . المحيطة بالمرفق 

مسئولة عن األضـرار التـي   تكون الجهات المرخص لها بتداول و إدارة المواد و النفايات الخطرة ) 7(
 هذه االشتراطات والمعاييرغير من جراء عدم مراعاة تلحق بال

  
  :فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة يجب أن تتوافر في هذه الوسائل االشتراطات اآلتية 

  . أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل األمان و في حالة جيدة صالحة للعمل -1
  . لكميات النفايات الخطرة أن تكون سعة مركبات النقل و عدد دوراتها مناسبة -2
أن يتولي قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة علي حسن التصرف خاصة في حالة  -  3

  . الطوارئ 
األسلوب األمثل للتصـرف  وأن توضح علي المركبات عالمات واضحة تحدد مدي خطورة حمولتها  -4

  . في حالة الطوارئ 
ل النفايات الخطرة ، و إخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغييـر   تحديد خطوط سير مركبات نق-5

 . يطرأ عليها ، بما يسمح لها بالتصرف السريع و السليم في حالة الطوارئ 

حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية و العمرانية و في منطقة وسـط   -6
 . المدينة خالل ساعات النهار 

الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات الخطرة و رقـم و  چ إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجرا يجب -7
 . تاريخ الترخيص 

يجب مداومة غسل و تطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمـات التـي    - 8
الناتجة عـن عمليـات الغسـيل     وتعد المياهتضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة اإلدارية المختصة 

  .نفايات خطرة
و للجهة اإلدارية وفي حالة السماح وفقاً لما نصت عليه اتفاقية بازل  بالنقل  ضرورة اإلخطار المسبق-9

الدولية علي أن يراعي وجود شـهادة   اتتفاقياليجب اتخاذ االحتياطات الالزمة و المنصوص عليها في ا
  ضمان

  :ل نقل النفايات الخطرة االشتراطات اآلتية يجب أن تتوافر في وسائ -10
  . أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل األمان و في حالة جيدة صالحة للعمل  ـ أ 
  . أن تكون سعة مركبات النقل و عدد دوراتها مناسبة لكميات النفايات الخطرة  ـ ب 
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التصـرف  أن يتولي قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين قادرة علي حسن  ـ ج 
  . خاصة في حالة الطوارئ 

األسـلوب  وأن توضح علي المركبات عالمات واضحة تحدد مدي خطورة حمولتها   ـ د 
  . األمثل للتصرف في حالة الطوارئ 

تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة ، و إخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغيير   .2
 . ريع و السليم في حالة الطوارئ يطرأ عليها ، بما يسمح لها بالتصرف الس

حظر مرور مركبات نقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية و العمرانية و في منطقة وسط   .3
 . المدينة خالل ساعات النهار 

الذي تأوي إليه مركبات نقل النفايات الخطرة و رقم چ يجب إخطار الجهة المسئولة بعنوان الجرا  .4
 . و تاريخ الترخيص 

جب مداومة غسل و تطهير مركبات نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقا للتعليمات التـي  ي  .5
تضعها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة اإلدارية المختصة للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات 

      .الخطرة
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  ) 9( ملحق رقم 
  الطيور والحيوانات البرية
  مساكهاالمحظور صيدها أو قتلها أو إ

  :الطيور والحيوانات:أوال 
  مصرأى طيور أو حيوانات تحددها اإلتفاقيات الدولية التى تنضم إليها ) أ ( 
   مصرأى طيور أو حيوانات أخرى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بالبيئة ) ج( 

  :المناطق التى يحظر فيها صيد هذه الطيور والحيوانات : ثانيا 
  ومناطق المحميات الطبيعيةبمصربالجهات المختصة المناطق الموضحة) أ ( 

  المحددة بقرارات رئيس الدولة ومؤسساتها
  تعريفات

 :مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين التالية 

   م لتحديد طرق حماية البيئة1988لسنة  39قانون رقم. 

  م بخصوص التخلص من القمامة1976لسنة  142قرار رقم. 

  وص طرق الحماية من اإلشعاعاتم بخص1982لسنة  2قرار رقم. 

  م لحماية البيئة1982لسنة  7قرار رقم. 

  م حول التخطيط المكاني والحضري وما يتعلق بإدارة البيئة1969لسنة  5قرار رقم. 

  -:ضوء التعريفات الموضحة فيمايلى المعايير البيئية علىت تحدد 
  :المواد الملوثة للبيئة المائية  –ا  

ب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أية مواد يترت     
أو اإلسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر باإلنسان أو بـالموارد الطبيعيـة أو   

و بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع االستخدامات األخـرى المشـروعة للبحـر    
  :يندرج تحت هذه المواد 

  . الزيت أو المزيج الزيتي  )أ ( 
  المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص عليها في اإلتفاقيات الدولية التي ترتبط  )ب(

  .بها جمهورية مصر العربية     
  يصدر بها قرار من الوزير المختص ) غازية  –سائلة  –صلبة ( أية مواد أخري  )ج(

  . ةبشئون البيئ     
  .النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية )د ( 
  . العبوات الحربية السامة  )ه ( 
  . ما هو منصوص عليه في االتفاقيات الدولية و مالحقها  )و ( 
  التصريف  – 2

حر اإلقليمي أو كل تسرب أو انصباب أو انبعاث ألي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه الب
 واألحمـال النوعيـة   و المجاري المائية مع مراعاة المستويات االمنطقة االقتصادية الخالصة أو البحر 

  هذه المعاييرالمحددة لبعض المواد وفقا لما هو مبين في 
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  التعويض  – 3
ي القانون التعويض عن األضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق األحكام الواردة ف    

أو التي  مصرالمدني و األحكام الموضوعية الواردة في االتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها 
تنضم إليها مستقبال بما في ذلك االتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن األضرار الناجمـة عـن حـوادث    

التلوث بالمواد السامة و غيرها من المواد  ، أو حوادث 1969التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل عام 
 لكالضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو و كذ

وكذلك التعويض  ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ
  عن مخالفة أحكام القانون عن حوادث التلوث الناجمة

  :خط الشاطئ  – 4 
هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلي مد يحدث خالل فترة ال تقل عـن أحـد       

  .عشر عاما 
  : البحر اإلقليمي  – 5

ميل بحري مقاسة من  12تمتد في اتجاه البحر لمسافة مصر وهو المساحات من البحر التي تلي شواطئ 
األساس الذي يقاس منه عرض البحر اإلقليمي طبقا ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحر لعـام   خط

1982   
  : البحر  – 6

  . هو المساحات البحرية التي تقع وراء المنطقة االقتصادية الخالصة    
  ـ القمامة والمخلفات الصلبة7

خلفة عن األفراد والمباني السكنية وغيـر السـكنية   المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضالت الصلبة المت
كدور الحكومة والمؤسسات والهيئات والشركات والمصانع والمنشآت الفندقية والسياحية والمحال علـى  
اختالف أنواعها والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات واألسواق واألماكن العامـة والمالهـي   

في غيـر   فات الصلبة الزراعية التي يتخلى عنها أصحابها أو يحرقونهاوغيرها ووسائل النقل وكذا المخل
وحمأة الصرف الصحي ونواتج تطهير المجاري المائية والمخلفـات الصـلبة   األماكن المخصصة لذلك 

الحيوانية والداجنة والطيور والحيوانات والدواب النافقة وأعقاب السجائر وكل ما يترتب على وضعه في 
مخصصة له أضرار صحية أو نشوب حرائق أو اإلخالل بالمظهر الجمـالي للمدينـة أو   غير األماكن ال

  .القرية أو بنظافتها 
  ـ البيئة المائية 8

   المصريةسواحل الالبيئة البحرية الممتدة على 
  :تشملالمواد النفايات الخطرة  -9

  المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات اآلفات و المخصبات  .1
  مواد و النفايات الخطرة الصناعية ال .2
والمنشـآت الدوائيـة و    والعيادات والمنشـآت الطبية رة للمستشفياتـالمواد و النفايات الخط .3

 المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية 

  .    المواد و النفايات الخطرة البترولية .4
  .المواد و النفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة .5
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 . و النفايات الخطرة القابلة لالنفجار و االشتعال المواد .6

ة بإصـدار التـرخيص   الجهة المختصالمواد و النفايات الخطرة األخرى التى يصدر بتحديدها  .7
النفايـات  ويصدر الترخيص بتداول المواد وبمصر بتداولها من الوزارة المختصة بشئون البيئة 

  .ما يستدعي مراجعة الترخيصالخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصي، ما لم يحدث 


