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Abstract:- 

 

Buildings impact directly and indirectly on the environment during the life cycle of the building from 

construction to demolition. It consumes energy, water and raw materials, produces residues and causes harmful 

emissions to the environment and the atmosphere, creating the need for building standards for buildings to 

mitigate their negative impacts on the environment. Natural through sustainable green design,There are many 

different assessment systems in the world, such as the BREEAM system, the first building classification system 

in the United Kingdom, which appeared in 1990, and the LEED system, which emerged in the United States in 

1998. A number of attempts have been made in Egypt to support the national approach to the application of 

architecture Green but still Egyptian systems are under study by researchers for the existence of certain 

deficiencies in some items and application. The research paper relies on the methodology of monitoring, analysis 

and comparison of some international and local models of the different global and Egyptian evaluation systems 

in order to reach the common points and clarify the different items to reach the most important elements that 

should be included in the evaluation system,Traditional and contemporary buildings in Egypt. The paper aims 

to develop a proposed evaluation system for green architecture in Egypt, and apply it to some buildings 

representing traditional architecture in Egypt (Beit Al-Suhaimi-House of Cretilia) and buildings representing 

contemporary architecture (Library of Alexandria-The new American University in the fifth assembly ”AUC”), 

Green architecture and compatible with the Egyptian environment.. The paper concludes with a set of general 

findings and recommendations that can be used to extract the most important items of the green building 

assessment in Egypt, which must be considered to reach buildings that are compatible with the environmental 

sustainability standards and the Egyptian local environment. 

 

Keywords: Green Building Assessment Systems - Proposed System GBS - Assessment of Environmental 
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 االستدامة البيئية للمباني التقليدية والمعاصرة في مصر تقييم

 نممة تقييم العمارة الضرراءل تحليل المقارن الفى ضوء 

 
 أ.د محمـــدعزمـي أحمــد1, أ.د. أشرف أبو العيون عبد الرحيم2, م. رشــا ماهر عبد الوهـــــاب3

 
 1 أستاذ متفرغ بقسم الهندسة المعمارية– كليـة الهندسة – جامعـة أسيــــوط

 جامعـة المنيـــــا –كليـة الهندسة  –أستاذ.م بقسم الهندسة المعمارية  2 

 جامعـة المنيـــــا –كليـة الهندسة  –مدرس مساعد بقسم الهندسة المعمارية 3

 

 

 مقدمة:ال -1

تلعب معايير االستدامة البيئية والمنتجات الخضراء دورًا 
في تحديد مستوى االستدامة أو مستوى أداء المبنى ككل، ونظام  هاماً 

تصنيف وتقييم المباني يتطلب تصميم متكامل لتحقيق مشروعات 
د المختلفة المواالطاقة والمياه و مسئولة بيئيًا وذات كفاءة في استخدام 

من اختيار الموقع مرورًا بتصميم  خالل كامل دورة حياة المبنى بدءاً 
 .(1)المبنى وتشغيله وصيانته ثم تجديده ثم في النهاية هدمه

 الخضراء المستدامة في العمارة مبادئ تنفيذ ولضمان
 كان إذا ما األدوات، ولتأكيد من مجموعة خالل من المباني وذلك

 ذهه لتقييم وطرق  أدوات تطوير من البد كان ال، أم أخضر المبنى
األنظمة وأكثرهم شيوعًا على  أهم وأشهر تلكمن  ويعتبر المباني،

 LEED(USA),BREEAMالمستوى العالمي والمحلي مثل: 

(UK)،ESTIDAMA (abu dhabi) ,GPRS (Egypt) ،
تالف، واالخ التوافق والتعرف على مدىوالتي يتم المقارنة بينهم 

 دراسة.ة الللوصول لتقييم العمارة التقليدية والمعاصرة في منطق
 المشكلة البحثية: -1-1

 يمقيتاول تتن التي نظم تقييم المباني من العديد رتهظ
 دعن نولك الم،الع لدو  د منالعدي يف تدامتهاإس اسقي و اً بيئي انيالمب
 دوق ت،االعقب من العديد رتهظ دول أخرى  فى اييسالمق هذه بيقتط
ر، صم يف اريعالمشدود من مح ددع لىع ةاألنظم هذه دأح قطبيم تت
 جودو  بسبب واسعاً رًا إنتشا لقي مل هولكنLEED العالمى مالنظا وهو 

  حلالديم تق أو فالتكي لىع ولعجزه المعوقات بعض
 يف كثيرة بدول أسوة مصر فى رهظ مث ة،يلالمح روفظلل ثلاألم
 الهرم ظامن مثل الخضراء المباني بتقييم تختص تقييم أنظمة العالم

م نظاو  والبناء اإلسكان لبحوث القومي المركز أصدره الذي األخضر
 .لم يتم انتشارهما وتفعيلهماد، ولكن ترشي

 ةأنظم ةمالءم عدم فى تتمثل البحثية ةلالمشكلذا فإن 
 قبتحقي هتمت ال هاأن ىإل افةباإلض ة،يلالمح لظروفل ةالعالميقييم الت

 بعض ىليحتوياعن ييلالمحن النظامي نأ كما اإلستدامة، بجوان عجمي
وجود  ىإل ماسة حاجة فى ناليجع مما اهمتطبيق تمنع التى لالمشاك

 قارنةم نظام تقييم مصري يراعي إيجابيات وسلبيات األنظمة األخرى 

يمكن من و  المحلية أو العالمية التقييم أدوات عليه تكون  أن يجب بما
 قليدية والمباني المعاصرة في مصر.خالله تقييم المباني الت

 :الهدف من الدراسة-1-2

 
( استراتيجيات ومعايير تقييم استدامة المبنى الخررمن عمل 1شكل رقم )

 لباحثة
 الفرضية البحثية: -1-3

 -يمكن تحديد الفؤضية البحثية بما يحقق كل مما يأتى:
 التقليدية  الخضراء المباني لتقييمنظام  صياغة إمكانية

 المحلية البيئية الظروف راعييبما  والمعاصرة في مصر
 .مشابهة تقييم ألنظمة المقارن  التحليل باستخدام

  العمارة المعاصرة المتأثرة بالفكر التقليدي هي العمارة إفتراض أن
التي تتوافق مع البيئة المحلية المصرية ومبادئ العمارة 

 الخضراء.
 المنهجية البحثية: -1-4

 : التالية المنهجية ىلع البحث اعتمد
 من مجموعة وتحليل وصفل خال من لي:يلىتح وصف جهمن 

 مشابهة لدو  من التي تم اختيارها والمحلية العالمية التقييم أنظمة
 .لمصر
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ي المبان إستدامةم تقيي ألنظمةليل وتح عرض البحثول يتنا
والنظام اإلمارتي  LEEDوBREEAMاألشهر عالميًا مثل 

ESTIDAMA  والنظام المصري GPRSل أفض ىإلل الوصو  هدفب
 بحيثلي المحي البيئيم التقيام بنظدها تواجكن يمتى المجاالت التقييم 

من خالل وضع ومبادئ العمارة الخضراء  اإلستدامة جوانب جميعل تشم
ول للمبنى وصللواستراتيجيات تقييم استدامة المباني مجموعة من المعايير 

ثم التوصل لدرجات تقييم لكل بند واألهمية النسبية لكل  ،األخضر المستدام
كن من التي يمو ، في مصر  المعاصرةمنهم، لتقييم المباني التقليدية و 

 التي تتمثلو خاللها الحكم على المباني وتصميم وتنفيذ مباني أكثر استدامة 
 .(1من خالل الشكل رقم )

كما يهدف البحث لتقييم العمارة التقليدية والمعاصرة في مصر 
من خالل اختيار نماذج لمباني ممثلة لهما للوصول لنوعية العمارة المتوافقة 

 البيئة المحلية في مصر.مع 
 ةلنمم مقارنة دراسة عملبالمقارن:  التحليلي المنهج جهنم 

 هاافر تو  بالواجلهم مجاالت التقييم    وصوال المضتارة التقييم
 جميع يشمل ول او الجد خالل من لىالمح يمالتقي امبنم

 ومبادئ العمارة الضرراء.استراتيجيات االستدامة 
 يمكننمام  إلى الوصولبمحاولة االستنتاجي: المنهج 

 يف التقليدية والمعاصرةالضرراء المباني تقييم في استضدامه
واستنتاج نقاط التقييم والهمية النسبية لكل بند من بنود  مصر

 .البيانية والرسومات الجداول خالل من التقييم
 يدية تقييم العمارة التقل من خاللاالستنتاجي:  التحليلي المنهج

 ممثلة. والمعاصرة في مصر من خالل نماذج بنائية
 :المباني الضرراء المضتارة تقييم أنممة -2

 تغيو  تطور في المباني وتقييم تصنيف أنظمةتعتبر 
  لذلك رمستمر

 المتطلبات معرفة بهدف هذه التطورات متابعة الضروري  فمن
ستدامة من اال أعلى لمستويات بالمبنى للوصول الجديدة واالحتياجات

مما  ،قياسها يتم التي للمعايير طبقاً  المبنى قيمة من ممايعزز
 وتشغيل يدوتشي تصميم ومراقبة تقييم معايير وجود ضرورةيستوجب 

 ضعتهاعددو  والتي أمال، للبيئة صديقة كانت إذا فيما ومعرفة األبنية
 -:(5)المؤسسات هذه ومن العالمية، المؤسسات من
 الخضراء لألبنية األمريكي المجلس (USGBC )وضع الذي 

 البيئي والتصميم الطاقة في الريادة( LEED) نظام

(Leadership in Energy and Environmental 

Design)م2000عام تطبيقه في البدء تم والذى. 

 األبنية أبحاث مؤسسة (BRE) Building Research 

Establishment. 

 لهواءا وتكييف والتبريد التدفئة لمهندسي األمريكية الجمعية 
(ASHARE.) 

 الخضراء  لألبنية اإلمارات مجلس(EGBC )نظام في عدل الذي 
 (LEEDالبيئي ) والتصميم الطاقة في الريادة

 زاماً ل كان المباني العالمية والمحلية التقييم أنظمة لتعدد
يتم من خاللها عمل  التي األنظمة اختيار في أسس عن البحث

 (6)مةتقييم ، ويتم اختيار هذه األنظ أنظمة بعض بين مقارن ال تحليلال
 من واسع نطاق على التطبيق سهل تقييم نظام يكون  أنعلى 

 لىإ تقييمال يتعرض ال حتى مستقر نظام يكون  أن، و المشروعات
، وأن يكون نظام منتشر وتم تطبيقه في العديد من جذري  تغيير

 .المباني

المختارة للمقارنة الخضراء  العمارة تقييمنظم وتنحصر 
 -في التالي: (11،12،13،15،،1،5،8،9)التحليلية

 BREEAM UK New Construction 2014 منهجية التقييم
 .البيئي لمؤسسة بحوث البناء االنجليزي 

  (LEED New Construction )تصميم المباني والتشييد( )
األكثر استخدامًا على مستوى  اإلصدار الرابع نظام التصنيف

 .العالم

 نظام تقييم درجات اللؤلؤ (PRS) ESTIDAMA:- تم تطوير
 .نظام التقييم في إاإلمارات العربية المتحدة

 نظام تقييم الهرم األخضر (GPRS) نظام تقييم المباني الخضراء :
تم تطويره من قبل المركز القومي للبحوث لإلسكان  ،في مصر

 .والبناء

م، ييمقارنة بين أنممة التقييم من حيث عدد )مجاالت التق -2-1
 نقاط التقييم، والمستويات(:

من خالل المقارنة التى تمت فى هذا المجال وما تم 
قم ر  المرفقالجدول اإلنتهاء اليه من بيانات يمكن توضيحها ب

لتقييم انقاط مكنة من تحلياًل كميًا ألقصى درجة موالذى يتضمن (1)
التي تم اختيارها، وعدد المجاالت التي يتم التقييم من خاللها لألنظمة 

 قييم لألنظمة المختلفة.مستويات التعدد ، و وعدد البنود الفرعية
 

 :(11(،)6(،)5)(  توزيع عدد مجاالت التقييم، نقاط التقييم، ومستويات التقييم1جدول )

  BREEAM 2014 LEEDv4 مجاالت المقارنة
PRS for 

ESTIDAMA 
GPRS2011 

 180 180 110 119 النقاطإجمالي 

 7 7 8 10 مجاالت التقييم الرئيسيةعدد 

 70 86 67 107 الفرعية بنودال

 مستويات 4 مستويات 5 مستويات 4 مستويات 5 مستويات نتائج التسجيل

 سنوات 5 - سنوات 5 حتى المرحلة المقبلة صالحية
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على أكبر عدد  BREEAM، يحتوي (1رقم )وفًقا للجدول و 

 LEED مجاالت رئيسية، ثم يأتي 10، والتي تتضمن مجاالتمن ال
v4  مجاالت رئيسية، وتساوى  بثمانية ESTIDAMA وGPRS  في

ود مجاالت ولكن اختلفت البن سبعةحيث تضمنا ئيسيةالمجاالت الر 
بند في حين الهرم  86عدد الفرعية حيث احتوى استدامة على

 بند. 70 عدد األخضر يحتوي على

 
 مقارنة بين أنممة التقييم من حيث النسب المئوية للتقييم: -2-

 ينب التنوع يمكن مالحظة السابقة البرامج ن خالل مقارنةم
 (2رقم ) المرفق والجدول ،خاللها من التقييم يتم التي المجاالت
وف على للوق ،لكل نظامالتى تم تناولها الرئيسية  المجاالت يوضح

 أعلى نسب مئوية للمجاالت المختلفة وأقلهم لتكون نسب استرشادية
 للتوصل إلى نظام مقترح من قبل البحث.

 
 :(1،5،11،13)السابقة نممةل ل التقييم مجاالت بين مقارنة( 2جدول )

 BREEAM 2014 LEED v4 نظام تصنيف البناء األخضر
PRS fo 

ESTIDAMA 
GPRS2011 

 %10 %7  %12 إلدارةا

 %15 %15 %26 %10 إختيارالموقع

 %30 %24 %10 %6 المياه

 %25 %25 %35 %19 الطاقة

 %10 %16 %14 %12.5 والمخلفات المواد

 %10 %13 %15 %15 الداخلية البيئة ودةج

 - - - %8 اإلقليمية األولوية

 - - - %7.5 المخلفات

 - - - %10 التلوث

 (10)+ (3)+ (10)+ (10)+ اإلبداع

 

ومن خالل التحليل المقارن السابق ألنظمة التقييم 
المختلفة نجد أن تحديد النسب الئوية للبنود المختلفة تختلف تبعًا 

نظام لللظروف المحلية والبيئية لكل دولة، والستنتاج مقترح تقييم جديد 
تى يسهل حلنظم السابقة، و يتم عمل مقارنة تحليلية ل، الهرم األخضر

 (3ومن خالل الجدول التالي رقم ) لمقترح للدراسة،استنباط التقييم ا
تم إعادة توزيع نقاط تقييم البنود الفرعية لألنظمة التي تم اختيارها ي

ة طبقًا لمعايير مجاالت رئيسي 6في التحليل المقارن من خالل 
 .فقًا لمبادئ العمارة الخضراءو ستدامة البيئية و واستراتيجيات اإل

 :بعد إعادة توزيع النقاط نممةل ل التقييم مجاالت بين مقارنة( 3جدول )

 BREEAM 2014 LEED v4  2014 مجاالت التقييم الرئيسية
PRS for 

ESTIDAMA  
GPRS2011 

 %7 11 %19 34 %26 26 %28 31 الموقع

 %31 53 %22 39 %10 10 %9 10 المياه

 %26 45 %26 46 %35 35 %28 30 الطاقة

 %18 31 %15 26 %15 15 %18 19 جودة البيئة الداخلية

 %6 10 %7 13 %5 5 %10 11 المواد

 %12 20 %11 19 %9 9 %7 8 المخلفات

 %6 +10 %2 +3 %10 10+ %9 +10 اإلبداع واالبتكار في التصميم

 %100 170 %100 177 %100 100 %100 109 المجموع )باستثناء االبتكار(

 
 لفتخت الســــــابقة التقييم أنظمة جميع أن يالحظ ســــــبق مما

 يرجع وهذا، التقييم مجاالت من مجال بكل الخاصـــــــــــة النســـــــــــب في
 صــــدرتأ التي بالدول الخاصــــة المحلية الظروف بين الكبيرة للفروق 

لنقاط التقييم لألنظمة ، وبأخذ المتوســــــــطات الحســــــــابية األنظمة هذه

 GBS 2018تم الوصــــــــــــــول إلى مقترح البحث:   نظام  الســــــــــــــابقة
 Green Building System.  

 في الضرـــــــــراء المســـــــــتـــدامـــة المبـــاني لتقييم مقترح نمـــام -3
Building Assessment  Sustainble  Greenرمصــــــــــــــ

In Egypt System: 
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صــــــل التو من خالل المقارنة التحليلية لألنظمة الســـــابقة تم 
يتم فيمـــا يلي عرض البنود اإللزاميـــة التي يجـــب لنظـــام المقترح، و ل

( Rمثــل ))حيــث ت توافرهــا أواًل في المبنى قبــل عمــل التقييم للمبنى،
ثم عرض للبنود الفرعيــــة ونقــــاط التقييم واألوزان  البنود اإللزاميــــة(،
 النسبية لكل بند:

 

 المقترح:لنمام التقييم ( R) إللزاميةالبنود ا -3-1
من خالل التحليل المقارن لألنظمة التي تم اختيارها نجد 

تم زامية التي يجب تحقيقها بالمبنى أواًل ليلأن هناك بعض البنود اإل
( يتم 4، ومن خالل الجدول رقم )إخضـــاعه لتقييم المباني الخضـــراء

عرض أهم البنود اإللزامية التي تم التوصــــل إليها من خالل التحليل 
 لألتظمة التي تم اختيارها.المقارن 

 

 

 لنمام التقييم المقترح:( R( البنود اإللزامية )4جدول )
 اإللزامية التقييمبنود مجاالت التقييم

 احترامخصائصالموقع -1

 واستراتيجيات اإلدارة الطبيعية األنظمة تصميم 1-م-1

 األعمال اإلنشائية الناجم عن منع التلوث 2-م-1

 للموقع التنسيق الجيد 3-م-1

 الكفاءةفياستخدام المياه -2
 في األماكن الخارجية المياه استخدام كفاءة 1-م-2

 توافر عدادات لقياس استهالك المياه بالمبنى 2-م-2

 الكفاءة في استخدام الطاقة -3

 المبنىكفاءة استهالك الطاقة من خالل تصميم  1-م-3

 الطاقةقياس  بعدادات المبنى دعم 2-م-3

 الكلوروفلوروكربون مركبات القضاءعلى 3-م-3

 الجودة في البيئة الداخلية -4

 الداخلى الهواء لجودة األدنى الحد تحقيق 1-م-4

 ETSالتحكم البيئى فى دخان التبغ  2-م-4

 المغلقة االماكن فى الميكروبات والبكترياو الملوثات ومكافحة منع 3-م-4

 الحد من استعمال المواد ذات التأثير السلبى والخطرة 1-م-5 البناء مواد استخدام في الكفاءة -5

 اإلدارة السليمة للمخلفات الكفاءة في إدارة المخلفات -6

 (R )من إعداد الباحثة         البنود اإللزامية لتقييم المباني الخضراء 

 

توزيع نقاط التقييم والوزان النســـــبية للمجاالت الرئيســـــية  -3-2
 الفرعية لنمام التقييم المقترح: والبنود

قييم من بالمبنى، يتم التالبنود اإلزامية السابقة  تحقيقوبعد 
خالل مجاالت التقييم الرئيسية والتي تم وضعها طبقًا الستراتيجيات 

االســتدامة، ويتم تقييم كل مجال رئيســي من خالل بنود فرعية والتي 
تم وضــــــــــــــعها من خالل التحليل المقارن لألنظمة التي تم اختيارها 

(  5م )الي رقوالتي تمثل مبادئ العمارة الخضـــــراء، ويمثل الجدول الت
البنود الفرعية للتقييم ونقاط تقييم كل بند والوزن النســـــــبي له ومن ثم 

 .نقاط التقييم لكل مجال رئيسي للتقييم والوزن النسبي لهإجمالي 
 

 لنمام التقييم المقترح: ( البنود الفرعية5جدول )
 قيمةالتقييم والفرعية الرئيسية التقييم مجاالت

 الوزن النسبي النقاط البنود الكود الفئة

م
ـــ

ـــ
ـ

وق
ـــ

ـــ
ــ

ع
 

 اختيارالموقع 1-1
 %1.6 2.5 قع ذات األولويةااختيار المو 1-1-1

 %1 1.5 مراعاة التنمية الحضريةتقييم الموقع و 1-1-2

 عالقة المبنى بالبيئة المحيطة 1-2

 %0.7 1 بالمنطقة التحتية البنيةتطوير الجواروتوفر  1-2-1

 %0.7 1 المتضررة المواقع إحياءو تطوير إعادة 1-2-2

 %0.7 1 والخدمات الترفيه وسائل منالقرب  1-2-3

 %1.34 2 لطبيعيةا الحياه حماية 1-2-4

 %0.7 1 االجتماعية الجوانب دعم 1-2-5

 %0.7 1 االقتصادية الجوانب دعم 1-2-6

 %0.7 1 والثقافية التراثية الجوانب دعم 1-2-7

 جودةعمليةاالنشاء 1-3

 %1.6 2.5 الطبيعية األنظمة تصميم 1-3-1

 R+2.5 1.6% األعمال اإلنشائية منع التلوث الناجم عن 1-3-2

 R+1 0.7% استراتجيات اإلدارة المسئولة عن البيئة 1-3-3

 % 2.0 3 العام النقل وسائل استخدام 1-4-1 استخدام وسائل النقل البديلة 1-4
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 قيمةالتقييم والفرعية الرئيسية التقييم مجاالت
 الوزن النسبي النقاط البنود الكود الفئة

 %1 1.5 لدراجاتا استخدام تشجيع 1-4-2

 %1 1.5 توافر أماكن انتظار السيارات الخاصة 1-4-3

 الموقع خطيطتصميم وت 1-5

 %1 1.5 للموقع الجيدالتنسيق  1-5-1

 %1 1.5 حمايةالمشاة 1-5-2

 %0.7 1 الخاصة االحتياجات لذوى تسهيالت 1-5-3

 %1.34 2 النوعى التحكموالكمى  التحكم 6-1 األمطار إدارةمياه 1-6

 %1.34 2 المغطاه لمناطقواالمكشوفة  للمناطق 7-1 الجزرالحرارية 1-7

 0.7 1 تقليل التلوث الضوئي 8-1 الضوئى التلوث تقليل 1-8

 %22 33 البند تقييم إجمالى

ال
م 

دا
خــ

ست
 ا
ءة

فـا
كـ

مي
اه

ـ
 

 الترشيد فى استهالك المياه 2-1
 %6 9 استخدام المياه في األماكن الخارجيةكفاءة  2-1-1

 %5 7 كفاءة استخدام المياه في األماكن المغلقة 2-1-2

 مراقبة استهالك المياه 2-2

 %1 1.5 ي ري المناطق الخارجيةتقليل استخدام مياه الشرب ف 2-2-1

 %2 3 المياه منع تلوث وتسرب مصادر 2-2-2

 R+1.5 1% توافر عدادات لقياس استهالك المياه بالمبنى 2-2-3

 %3 5 وإعادة استخدامهاالرمادية معالجة المياه  3-2 التدوير وإعادة استخدام المياه 2-3

 18% 27 البند تقييم إجمالى

ي
ةف

ء
فا

لك
ا

 

ام
خد

ست
ا

 
قة

طا
ال

 

 ترشيد استهالك الطاقة 3-1

 %7 10 الطاقة استهالكالحد األدنى من  3-1-1

 %4.6 7 التجهيزات فى الطاقة استهالك كفاءة 3-1-2

 %4.6 7 تحقيق متطلبات العزل والكفاءة 3-1-3

 %0.7 1 المبنى داخل األنظمة فى الفردي التحكم 3-1-4

 %5.3 8 استخدامالطاقةالمتجددةتشجيع  2-3 المتجددة توظيف مصادر الطاقة 3-2

 

 رصد مراقبة آداء المبنى 3-3

 R+1 0.7 الطاقةقياس  دعمالمبنىبعدادات 3-3-1

 %1.4 2 تقليل األحمال الحرارية من أنظمة اإلضاءة والتكييف 3-3-2

 %0.7 1 وخطة للطوارئ عمليات التشغيل والصيانة 3-3-3

 الهوائية الملوثات القضاء 3-4
 %1.65 2.5 الكربون أكاسيد انبعاثات تقليل 3-4-1

 R+1.5 1% الكلوروفلوروكربون مركبات على القضاء 3-4-2

 27% 41 البند تقييم إجمالى

 
 

 لنمام التقييم المقترح: ( البنود الفرعية5تابع جدول )
 قيمةالتقييم والفرعية الرئيسية التقييم مجاالت

 الوزن النسبي النقاط البنود الكود الفئة
ية

خل
دا

ةال
يئ

لب
نا

سي
ح

تت
يا

ج
تي

را
ست

ا
 

4-1 
تزويد المباني بمستويات مناسبة 

 من التهوية الطبيعية

 %1.36 2 الداخلى الهواء لجودة األدنى الحد تحقيق 4-1-1

 %0.68 1 التهوية عملية تحسين 4-1-2

 %0.68 1 تقييم لجودة الهواء الداخلىو إعداد برامج اإلدارة البيئية 4-1-3

4-2 
 تلوث التى التشطيبات منع

 الداخلى الهواء

 %1 1.5 مواد الصقة 4-2-1

 %1 1.5 الدهانات 4-2-2

 %0.68 1 السجاد واألرضيات الصلبة 4-2-3

 %0.68 1 أنظمة السقف 4-2-4

 %0.68 1 خفض الفورمالديهيد 4-2-5

 حقيق الراحة البصريةت 4-3
 %1 1.5 المطالتوتوفير اإلضاءة الطبيعية  4-3-1

 %1 1.5 الداخلية االضاءة مستويات فى التحكم 4-3-2

 %3 4.5 تحقيقالراحةالحرارية 4-4 تحقيق الراحة الحرارية 4-4

 %0.68 1 الصوتية الراحة تحقيق 5-4 تحقيق الراحة الصوتية 4-5

 %0.68 1 واألمان توفيراألمن 6-4 تحقيق األمن واألمان 4-6

 %1 1.5 المصلحة أصحاب مشاركة 1-7-4 جودة التصميم الداخليتحقيق  4-7
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 قيمةالتقييم والفرعية الرئيسية التقييم مجاالت
 الوزن النسبي النقاط البنود الكود الفئة

 %1 1.5 البناء مستخدم دليل 4-7-2

 %1 1.5 الصيانة تسهيل 4-7-3

 %0.68 1 المستدامة االتصاالت 4-7-4

 17 % 25 البند ىتقييم إجمال

ء
نا

لب
 ا
اد

مو
ة 

ء
فا

ك
 

 %0.64 1 المواد المحلية لتنمية االقتصاد المحلياالستفادة من  1-5 االستفادة من المواد المحلية 5-1

 موادالبناء مواصفاتاختيار 5-2

5-2-1 

اختيارموادالبن

 اءخضراء

 %0.64 1 مواد مصنعة بالموقع

 %1.28 2 بسهولة متجددةمواد  5-2-2

 %0.64 1 موادخفيفةالوزن 5-2-3

 %0.64 1 اختبارات متانة مواد اإلنشاء 5-2-4

 %0.64 1 مواد العزل 5-2-5

 %0.64 1 بناء دليل المستخدم 5-2-6

 %0.96 1.5 المبنى حياة دورة تأثيروتكلفة تقليل 3-5 واالقتصاد التكلفة 5-3

 %0.64 1 الحد من استعمال المواد ذات التأثير السلبى والخطرة 4-5 لخطرةا الحد من استعمال المواد 5-4

 7% 11 البند تقييم إجمالى

ـف
خـل

لم
 ا
رة

دا
إ

ت
ــا

 

 الترشيد في االستهالك 6-1
 R+2 1.4% اإلدارة السليمة للمخلفات 6-1-1

 %0.7 1 تقليل حجم المخلفات الناتجة عن عمليات التشييد 6-1-2

 إعادة االستخدام 6-2
 %0.7 1 إعادة تأهيل المباني القائمة 6-2-1

 %2.8 4 إعادة استخدام مواد البناء 6-2-2

 إعادة التدوير 6-3
 %2.1 3 للتدوير القابلة المواد وتجميع تخزين 6-3-1

 %1.4 2 ابتكار مواد ومنتجات البناء المعاد تدويرها 6-3-2

 %9 13 البند تقييم إجمالى

ع
دا

إلب
ا

 

 - 4 إلبداع التصميمى أو اإلنشائىا 1-7 إلبداع التصميمى أو اإلنشائىا 7-1

 - 4 الجغرافية األولوية 2-7 الجغرافية  األولوية 7-2

 - 2 البرنامج من محترفين مختصين تفويض 3-7 تفويض مختصين محترفين 7-3

 لإلبداع واالبتكار+ 10 البند تقييم إجمالى

 %100 150 التقييم إجمالى

      من إعداد الباحثة
 لنمام التقييم المقترح:مستويات التقييم  -3-4

وبعد تقييم المبنى ووضـــــــــــــع نقاط التقييم والوزن النســـــــــــــبي 
كمــا في  %100نقطــة بنســــــــــــــبــة  150لمجــاالت التقييم للنظــام إلى 

(، ومن ثم يتم تصـــــــنيف المبنى لمســـــــتوى تقييم 5الجدول الســـــــابق )
مستويات تبدأ  4طبقًا إلجنالي النقاط، ويتم تصنيف المستويات إلى 

معتمدة ويحصـــــــل عليها المبنى الحاصـــــــل على مجموع بالشـــــــهادة ال
نقطة، ثم المستوى الفضي للمبنى الحاصل على  79: 65نقاط من 

نقطــة، ثم المســــــــــــــتوى الــذهبي للمبنى  104: 80مجموع نقــاط من 
نقطة، ثم المســــــــــتوى  119: 105الحاصــــــــــل على مجموع نقاط من 

: 120البالتيني )األخضــر( للمبنى الحاصــل على مجموع نقاط من 
نقطة وهو أعلى مســـــــتوى تقييم يمكن للمبنى الحصـــــــول عليه،  150

(مســـــتويات التقييم 3( والشـــــكل المرفق رقم )6ويمثل الجدول التالي )
 المختلفة للنظام المقترح.

 

 
 ةمن إعداد الباحث النظام المقترحب( مستويات التقييم 3) رقمشكل

 

0%
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80:100%
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55:69%
%45:54مصدق 
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 مستويات التقييم لنمام التقييم المقترح:( 6جدول )

 المختلفة التقييم مستويات

 %45:54 79-65 عتمدةم شهادة 

 %55:69 104-80 الفضي المستوى 

 %70:79 105:119 الذهبي المستوى 

 %80:100 150-120 )األخضر( البالتيني المستوى 

 من إعداد الباحثة

ومن خالل التحليل السابق لنظام التقييم المقترح للمباني 
الخضراء المستدامة في مصر يمكن تلخيص المجاالت الرئيسية 

 يات التقييم في األشكال التالية:واألوزان النسبية لها ومستو 
 مقترحال نماممجاالت تقييم والنسب المئوية للملضص  -5 -3

 مصر: في الضرراء المستدامة المباني لتقييم

يمكن عرض مجاالت التقييم للنظام المقترح من خالل 
ي والت أهم المجاالت الرئيسة للنظام المقترح (2رقم ) المرفقالشكل 

( 4) يمثل شكل رقمكما  ،تم وضعها طبقًا الستراتيجيات االستدامة
.المقترحاألوزان النسبية لكل مجال رئيسي لنظام التقييم 

 

 

 

 من إعداد الباحثة           ي النظام المقترح ف التقييم مجاالت علىة النسبي ألوزان توزيعا( 4) رقمشكل من إعداد الباحثة         ( مجاالت التقييم بنظام2) رقمشكل

 GBS) المقترحبين المجاالت الرئيسية للنظام وفيما يلي مقارنة 

 :(4كما بالجدول التالي رقم ) واألنظمة التي تم اختيارها (2018
 Green Building System حيث تمثل الحروف اختصار ل

 هي السنة التي ُوضع بها النظام. 2018وسنة 
 
 

 والنممة المضتلفة:بين المجاالت الرئيسية للنمام المقترح مقارنة  (4جدول )

 مجاالت التقييم الرئيسية
BREEAM 

UK 2014 

LEED v4 

BD+C2014 

PRS for 
ESTIDAMAv1.0 

GPRS 

2011 

GBS  

2018 

 %22 33 %7 11 %19 34 %26 26 %28 31 الموقع

 %18 27 %31 53 %22 39 %10 10 %9 10 المياه

 %27 41 %26 45 %26 46 %35 35 %28 30 الطاقة

 %17 25 %18 31 %15 26 %15 15 %18 19 الداخليةجودة البيئة 

 %7 11 %6 10 %7 13 %5 5 %10 11 المواد

 %9 13 %12 20 %11 19 %9 9 %7 8 المخلفات

 %7 +10 %6 +10 %2 +3 %10 10+ +10 %9 اإلبداع واالبتكار في التصميم

 %100 150 %100 170 %100 177 %100 100 %100 109 المجموع )باستثناء االبتكار(
 

GBS 2018

(33% )22الموقع 

(27% )18المياه 

(41% )27الطاقة 

(25% )17جودة البيئة الداخلية 

(11% )7المواد 

(13% )9المخلفات 
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من إعداد الباحثة ( نتائج المقارنة بين األنظمة المختلفة والنظام المقترح5) رقمشكل  

 
 السابق والشكل (4رقم ) بالجدول السابق المقارنة خالل من

 -:استنتاج ما يلي يمكن (5رقم )
 الشكل من يالحظ :الموقع خصائص احترام مبدأ إلى بالنسبة 

 33بقيمة  %22 نسبةحقق   2018النظام المقترح أن السابق
 31بقيمة  %28أعلى نسبة  BREEAMنظام، بينما حقق نقطة
لهرم األخضر ، بعكس نظام اLEEDعن برنامج  %2بفارق نقطة 

 .نقطة 26بقيمة  %7المصري أقل نسبة 

  نظام يالحظ أن  كفاءة استهالك المياه مبدأ بالنسبةإلىوGPRS  قد
وذلك لظهور مشكلة نقطة  53بقيمة %31سجل أعلى نسبة مئوية 

مصر واهتمام الدولة بحل هذه المشكلة، يليه نقص المياه في 
مما يدل نقطة  39بقيمة %22الذي سجل  Estidamaبرنامج 

لنسب ، بينما تقاربت ابمشكلة المياه لديها دولةاإلماراتعلى اهتمام 
 10بقيمة  %9حيث كانت  LEEDو BREEAMفي نظامي 

بالترتيب وهذا يدل على عدم أهمية نقاط  10بقيمة  %10ونقاط 
لمقترح ابق، وفي النظام اهذا المبدأ بالمقارنة بمبدأ احترام الموقع الس

تدل على  ةوهذه النسبنقطة  27بقيمة  %18 حقق نسبة 2018
 .مياهال استهالك خفض فى ةلدول لالعام وجه التو وجود المشكلة

 مة جميع األنظيالحظ أن  مبدأكفاءة استهالك الطاقة بالنسبةإلى
في حين سجل نظام  ،تقاربت في النسب المئوية الخاصة بها

 35بقيمة  %35حيث حقق األمريكي ارتفاعًا طفيفًا  LEEDال
الرتفاع نسبة استهالك الطاقة في أمريكا، وارتفاع النسب نقطة، 

الدول  تشجيعيضًا يدل على أ ي معظم األنظمة السابقة والمقترحف

ة، وسجل النظام المقترح نسبة المتجدد الطاقة واستخدام نتاجال
 .نقطة 41بقيمة  27%

  لنسبيا التقاربيالحظ  جودة البيئة الداخلية مبدأ بالنسبةإلىأما 
ابقة ة لألنظمة السالمختلف بالبرامج الخاصةالمئوية  النسب بين

، حيث سجل %3و %2حيث تفاوتت نسب الفارق بين  والمقترح
 .نقطة 25بقيمة  %17النظام المقترح نسبة 

 ا نجد أن أعلى نسبة سجله مبدأ كفاءة استخدام المواد لىإ بالنسبة
، بينما كان نقطة 11بقيمة  %10حيث سجل  BREEAMنظام 
، نقاط 5بقيمة  فقط %5هو أقلهم حيث سجل  LEEDالنظام 

، وسجل النظام نقاط 10بقيمة  %6نسبة GPRSام وسجل نظ
 .نقطة 11بقيمة  %7 2018 المقترح

  الذي أخذ نسبة خاصة له مبدأ إدارة المخلفات بالنسبةإلىوأخيرًا 
منفصلة عن مبدأ استهالك المواد في اإلصدارات الجديدة للعديد 

ملية ع من الكبيرة الناتجة من األنظمة مما يدل على كمية النفايات
 %12نسبة  GPRS، فسجل نظام دارتهاالبناء وضرورة االهتمام بإ

مام نظمة وذلك لتركيز االهتوهي أعلى نسبة بين األنقطة  20بقيمة 
، وسجل نظام فات ومحاولة استخدامها مره ثانيةعلى المخل

ESTIDAMA  نظرًا نقطة  19بقيمة  %11النسبة التي تليه
في نظام  %7فات، وكانت أقل نسبة الهتمام اإلمارات بإدارة المخل

BREEAM  بينما ارتفعت النسبة في مقترح نقاط 8بقيمة ،
 .نقطة 13بقيمة  %9إلى  2018

بين البنود الفرعية داخل كل مبدأ من ية وفيما يلي مقارنة تفصيل
 -:(10و 9و 8و 7و 6و 5كما بالجدول ) األساسية السابقةئ المباد

 
 :الموقع خصائص أاحترام لمبد الفرعية النقاط بين مقارنة(: 5جدول )

 استراتيجيات استدامة البناء األخضر
BREEAM 

UK 2014 

LEED v4 

BD+C 2014 

PRS for 

ESTIDAMAv1.0 

GPRS 

2011 

GBS 

2018 

ع
ـــ

ـــ
قــ

و
ـــ

ـــ
مـ

 

 4 %1.2 2 %2 3 %6 6 %3 3 اختيار الموقع
2.8

% 

 %5 8 %4 6 %3 5 %2 2 %4 5 عالقة المبنى بالبيئة المحيطة

 %4 6 %0.6 1 %1 2 - - %10 11 جودة عملية االنشاء

 %4 6 %0.6 1 %4 7 %12 12 %7 8 استخدام وسائل النقل البديلة

 4 %0.6 1 %6 10 %1 1 - - تصميم وتطوير الموقع
2.8

% 

 2 - - %1 2 %2 2 %3 3 إدارة مياه األمطار
1.4

% 

 2 - - %2.5 4 %2 2 - - الجزر الحرارية
1.4

% 
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 1 - - %0.5 1 %1 1 %1 1 تقليل التلوث الضوئى
0.6

% 

 33 %7 11 %19 34 %26 26 %28 31 مجموع النقاط
22

% 

 

 
 الموقع خصائص احترام لمبدأ البنودالفرعية مقارنة لنتائج توضيح( 6)رقمشكل 

 
رقم والشـــــكل الســـــابق (5رقم ) ومن خالل جدول المقارنات

 :يلي ما فيالحظ الموقع خصائص احترام لمبدأ( 6)
 مع التوافق إلى تذهب األنظمة فى بالموقع الخاصــــة النقاط أغلب 

 .إلنشاءا عملية وجودة البديلة النقل وسائل وإلى العمرانية البيئة
  ســـــــــــجل مبدأ جودة عملية اإلنشـــــــــــاء في نظامBREEAM  أعلى

 الجزر تقليــل بنــد تجــاهــل، بينمــا نقطــة 11بقيمــة  %10نســــــــــــــبــة 
المرتبة الثانية بنســــــــــبة  2018، وحصــــــــــل النظام المقترح الحرارية
 .نقاط 6بقيمة  %4قدرها 

  لمجــال تقييم  2018نجــد قيم البنود المختلفــة في النظــام المقترح
الموقع متوســـــطة بالنســـــبة لألنظمة المختلفة، باســـــتثناء بند عالقة 

مة لى قيمة بالنســــــبة لألنظالمبنى بالبيئة المحيطة حيث ســــــجل أع
وهي أعلى  %5نقاط واألهمية النسـبية  8حيث وصـلت لاألخرى 

 نسبة وهذا يؤكد مدى أهمية البند بالنسبة للموقع في مصر.
 لقب من البديلة النقل وســــــــــــــائل اســــــــــــــتخدام ببند االهتمام يالحظ 

نقطة  12بقيمة  %12حيث ســــــــــــجل أعلى نســــــــــــبة  LEEDنظام
 لبنـدLEEDتجاهل نظامبينما أمريكا،ب التقنيات هذه لتوافروذلك 
 .اإلنشاء عملية جودة

  بالنســــــــــــــبة إلدارة مياه األمطار تجاهل نظامESTIDAMA  هذا
في ة النسب ة األمطار بدولة اإلمارات بينما سجلتالمبدأ وذلك لندر 
 وذلك لقلة األمطار في مصر.نقطة  2بقيمة  %1 النظام المقترح

 

 
 
 

 :المياه ستضداما في الكفاءة لمبدأ الفرعية النقاط بين مقارنة(: 6جدول )

 استراتيجيات استدامة البناء األخضر
BREEAM 

UK 2014 

LEED v4 

BD+C 2014 

PRS for 

ESTIDAMA v1.0 

GPRS 

2011 

GBS 

2018 

فك
ة 

ء
ـا

م 
دا

خــ
ست

ا

اه
يــ

لم
ا

 

 %11 16 %19 32 %19.8 35 %2 2 %3.6 4 الترشيد فى استهالك المياه

 %4 6 %5 9 %2.2 4 %6 6 %3.6 4 مراقبة استهالك المياه

 %3 5 %7 12 - - %2 2 %.1.8 2 التدوير وإعادة استخدام المياه

 %18 27 %31 53 %22 39 %10 10 %9 10 مجموع النقاط
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 المياه استهالك كفاءة لمبدأ الفرعية البنود مقارنة لنتائج توضيح( 7) رقمشكل

 

قم ر  الجدول من فيالحظ المياه اســــــــــتهالك كفاءة مبدأ إلى بالنســــــــــبة
 :مايلي (7رقم ) السابق الشكلو (6)
  اً وخارجي داخلياً  المياه هالكاســــــــــــــتالترشــــــــــــــيد في يالحظ أن مبدأ 

ســــــــــــــجلت أعلى نســــــــــــــبة في كل األنظمة الســــــــــــــابقة ما عدا نظام 
LEED v4  بينما سجل نظام نقطة 2بقيمة  فقط %2الذي سجل ،

ESTIDAMA  يليه نظام نقطة،  35بقيمة  %19,8أعلى نسببببة

GPRS  11 2018مقترح  فيو، نقطة 32بقيمة  %19بنسبببة% 

 .نقطة 16بقيمة 
 نظام  اهتمام يالحظLEED v4 المياه قياس اســــــــــــتهالك بأنظمة 

يث ح المياه اســــــتهالك تقليل تســــــاعدعلى التى العدادات بواســــــطة
يليه الهرم األخضـــــــــــر نقاط،  6بقيمة  %6ســـــــــــجل أعلى نســـــــــــبة 

لمحاولة التحكم في مشـــــكلة نقاط  9بقيمة  %5المصـــــري بنســـــبة 
 االمســــــــــــــتهلكة لتقليلها والتغلب عليهالمياه الراهنة وقياس الكمية 

 %4نســـــــــبة  2018 بتقليل االســـــــــتهالك، وســـــــــجل النظام المقترح
 .نقاط 6بقيمة 

 نظام  يالحظأنESTIDAMA  ًويرتد اســتخدام تقنياتتجاهلتتماما 
ويرجع ذلك لقلة المياه الصــــــــالحة للشــــــــرب وأن المياه بدولة  المياه

كون في الشــــــرب فتاإلمارات مياه مالحة يتم تحليتها الســــــتخدامها 
بأســعار مرتفعة مقارنة بباقي الدول المتوفر لديها المياه العذبة لذا 

 نجد الفاقد من مياه الشرب تكاد تكون معدومة.
 

 :الطـاقــة هالككـفـاءة استــ لمبدأ الفرعية النقاط بين مقارنة(: 7جدول )

 البناء األخضراستراتيجيات استدامة 
BREEAM 

UK 2014 

LEED v4 

BD+C2014 

PRS for 

ESTIDAMAv1.0 

GPRS 

2011 

GBS 

2018 

م 
دا

تــ
س

 ا
ءة

فـا
كـ

ال
ط

ـة
قـ
ـا

 

 %17.5 25 %14 24 %15 27 %19 19 %18 19 ترشيد استهالك الطاقة

 %5.28 8 %7 12 %5 9 %9 9 - - توظيف مصادر الطاقة المتجددة

 %2.64 4 4% 7 %4 6 %7 7 %2 2 رصد مراقبة آداء المبنى

 %2.64 4 %1 2 %2 4 - - %8 9 القضاء الملوثات الهوائية

 %27 41 %26 45 %26 46 %35 35 %28 30 مجموع النقاط

  

 
 .الطاقة كفاءةاستهالك لمبدأ لبنودالفرعية مقارنةا لنتائج توضيح( 8)رقم شكل 

 

قم ر  الجدول من فيالحظ الطاقة اســـــــــــتهالك كفاءة مبدأ بالنســـــــــــبةإلى
 :مايلي( 8رقم ) السابق الشكلو (7)

 الســــــابقة  األنظمة فى بالطاقة الخاصــــــة النقاط أغلب أن
نجـــدهـــاعـــاليـــة في مبـــدأ ترشــــــــــــــيـــد اســــــــــــــتهالك الطـــاقـــة 

 %50ثر من كها، حيث تجاوز هذا المبدأ أآداءوتحســـــين
د البنو  من مجموع نقاط المجال الرئيســــــــــــــي مقارنة بباقي

فنجد أعلى نســبة ســجلها نظام الفرعية الخاصــة بالطاقة، 
LEED  وأقلهم نقطة 19بقيمة  %19فحصـــــــــــــل على ،

 24بقيمة  %14بنســــبة  GPRSالمصــــري كان النظام 
 25بقيمة  %17.5 ، بينما ســـــــــــجل النظام المقترحنقطة
لك لزيادة اهتمام الدولة بترشــيد اســتهالك الطاقة ذو نقطة 

 في مصر.
 نظام  اهتمامGPRS  بمبدأ توظيف مصــــــــــــــادر الطاقـة

المتجــددة وذلــك لتوافر مصـــــــــــــــادر الطــاقــة المتجــددة في 
 12بقيمة  %7الطاقة الشمسية والرياح، فسجل كمصر 
بقيمة  %5.28حيث ســـــجل  2018ويليه مقترح نقطة، 
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بنســـــــبة  LEEDأعلى نســـــــبة لنظام ال، في حين نقاط 8
هذا  BREEAMبينما تجاهل تظام نقاط  9بقيمة  9%

 المبدأ.
 اهتمنظام LEEDفى المبنى أداء ومراقبة رصـد بضـرورة 

، بينما نقاط 7بقيمة  %7ة فســجل نســب الطاقة اســتهالك
 %2نســـــــبة  فســـــــجلBREEAMكانت أقل نســـــــبة لنظام

وتســــــــــاوت النســــــــــب في كال من نظامي  نقطة،  2بقيمة 
ESTIDAMA وGPRS  بقيمة  %4فســـــــــــجال نســـــــــــبة

فســــــــــجل  2018، أما مقترح نقاط بالترتيب 7و  6نقاط 
 .نقاط 4بقيمة  2.64%

  أما بالنســبة لمبدأ القضــاء على الملوثات الهوائية فســجل
في نقاط  9بقيمة   %8أعلى نســــــبة  BREEAMنظام 

ـــــــدأ،  LEEDحــــيــــن تــــجـــــــاهـــــــل نــــظـــــــام ال هـــــــذا الــــمــــب
، يليه نظام نقطة 2بقيمة  %1 فســــــــــــــجلGPRSونظام

ESTIDAMA 2018، بينما زادت النســـــــــــبة في مقترح 
 .نقاط 4بقيمة  %2.64فتصل إلى 

 

 
 

 :البيئة الداخلية قيق جودةتح لمبدأ الفرعية النقاط بين (: مقارنة8جدول )

 استراتيجيات استدامة البناء األخضر
BREEAM 

UK2014 

LEED v4 

BD+C 2014 

PRS for 

ESTIDAMA v1.0 

GPRS 

2011 

GBS 

2018 

ح
ت

دة
جو

ق 
قي

 
ية

خل
دا

 ال
ئة

بي
ال

 

 %2.7 4 %3 5 %3.5 6 %5 5 %3 3 التهوية الطبيعيةب يالمبانتزويد 

 %4.1 6 %5 9 %3.5 6 %5 5 %2 2 منع ومكافحة الملوثات

 %2 3 %1.2 2 %2.5 4 %4 4 %5 6 حقيق الراحة البصريةت

 %3 4.5 %5 9 %3 5 %2 2 %3 3 تحقيق الراحة الحرارية

 %0.68 1 %0.8 1 %0.6 1 - - %2 2 تحقيق الراحة الصوتية

 %0.68 1 - - %0.6 1 - - - - تحقيق األمن واألمان

 %8.2 12 %3 5 %1.3 3 - - %3 3 جودة التصميم الداخلي

 %17 25 %18 31 %15 26 %15 15 %18 19 مجموع النقاط

 

 
 

 
 الداخلية البيئة جودة تحسين لمبدأ الفرعية البنود مقارنة لنتائج توضيح( 9)رقم شكل 

 
 

 

 الجدول من فيالحظ الداخلية البيئة جودة تحســـــين إلى مبدأ بالنســـــبة
 :مايلي (9رقم ) سابق والشكالل( 8رقم )

 ىف الداخلية البيئة جودة ببنود الخاصــــــــــــة ســــــــــــب المئويةالن أغلب 
 ماكنألا فى لملوثات ومكافحة منع زداد في بندتالســــابقة  األنظمة
فتصــــل  GPRSو LEED، حيث نجد أعالها في نظامي المغلقة
، بينما نجد أقل نسبة في نظام و نقاط بالترتيب 5بقيمة  %5إلى 

BREEAM  2018، وفي مقترح نقطة 2بقيمة  %2حيث تبلغ 

نظرًا لزيادة نســــبة التلوث في نقاط  6بقيمة  %4.1 لغت النســــبةب
 الهواء وضرورة االهتمام بمكافحة تلك الملوثات.

 ام تجاهل نظLEED  و تحقيق الراحة الصــــــــــــوتيةثالث بنود وهم 
 .جودة التصميم الداخلي و تحقيق األمن واألمان

  جودة فى الــداخلياالهتمــام ببنــد التصــــــــــــــميم  2018ركز مقترح 
حيث ســــــــــــجل أعلى نســــــــــــبة بين األنظمة المختلفة  الداخلية البيئة

 .نقطة 12بقيمة  %8.2فسجلت 
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  رة نجد أنه لم يحقق أهمية كبي تحقيق األمن واألمانبالنســـــبة لمبدأ
 و BREEAMفي معظم األنظمة الســــــــابقة، حيث تجاهل نظام 

LEEDوGPRS  فــــــــي  %0.6هــــــــذا الــــــــبــــــــنــــــــد، وحــــــــقــــــــق 

ESTIDAMA 2018في مقترح  %0.7وبقيمــــة نقطــــة واحــــدة 
.بقيمة نقطة واحدة

 
 

 ء:كفاءة مواد البنا لمبدأ الفرعية النقاط بين مقارنة(: 9جدول )

 استراتيجيات استدامة البناء األخضر
BREEAM 

UK 2014 

LEED v4 

BD+C 2014 

PRS for 

ESTIDAMAv1.0 

GPRS 

2011 

GBS 

2018 

د 
وا

 م
ءة

فا
ك

ء
نا

لب
ا

 

 %5.76 9 %5.4 9 %3.5 6 %4 4 %9 10 اختيارمواصفات مواد البناء

 %0.96 1.5 %0.6 1 %2.5 4 %1 1 - - اإلقتصاد والتكلفة

 %0.64 1 - - %1 3 - - %1 1 تجنب استخدام المواد الملوثة

 %7 11 %6 10 %7 13 %5 5 %10 11 مجموع النقاط

 

 
 

 
 

 البناء مواد استخدام كفاءة لمبدأ الفرعية البنود مقارنة لنتائج توضيح(: 10) رقم شكل
 
 

 

رقم  الجدول من فيالحظ البناء مواد اســــــتخدام كفاءةمبدأ بالنســــــبةإلى
 :مايلي( 10رقم ) السابق الشكلو  (9)

  ناءالب موادمبدأ كفاءة اســــــتخدام بتتجه أعلى نســــــب إلى 
 وذات خضـــــراء بناء مواد اســـــتخدام بند إلى األنظمة فى

، حيث ســــــــجل أعلى نســــــــبة نظام بيئياً  جيدة مواصــــــــفات
BREEAM  يليه مقترح نقاط  10بقيمة  %9بنســــــــــــــبة

 .نقاط 9بقيمة  %6بنسبة  2018
  تجاهلت أنظمةLEED وGPRS  بند تجنب اســــــــتخدام

 BREEAMالمواد الملوثــــة، في حين كــــان النظــــامين 
 %1أعطوا نســــب ولكن ضــــئيلة بقيمة  ESTIDAMAو

، وقلت النســـــــبة نقاط على التوالي 3بقيمة نقطة واحدة و

حيث ســـــــــــــجل نســـــــــــــبة  2018بنبة قليلة جدًا في مقترح 
 .بقيمة نقطة واحدة 0.7%

 ي مقترح نسب ففة فتساوت الأما بالنسبة لإلقتصاد والتكل
بقيمة  %1نســــــــبة  فســــــــجال LEEDمع نظام ال 2018

 ، في حين كــانــتنقطــة ونقطــة واحــدة على التوالي 1.5
بقيمة  %2.5بقيمة  ESTIDAMAأعلى نســـــــــبة لنظام 

وذلك لزيادة عمليات اإلنشــــــــــــاء بدولة اإلمارات نقاط،  4
مع اســــــــــتخدام مواد تشــــــــــطيب وخامات إنشــــــــــائية عديدة 

فاءة يير مبدأ كئية محققة لمعافيشــــــــــترط أن تكوم مواد بي
 هدر اقتصادي.مواد البناء ودون 
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 :إدارة المضـلـفــات لمبدأ الفرعية النقاط بين مقارنة(: 10جدول )

 استراتيجيات استدامة البناء األخضر
BREEAM 

UK2014 

LEED v4 

BD+C2014 
PRS for 

ESTIDAMAv1.0 
GPRS 

2011 

GBS 

2018 

ة 
ار

إد

ت
ــا

ـــ
ـــ

ـــ
ـــ

ـف
خـل

لم
ا

 

 %2 3 %4 7 %2.5 4 %4 4 %2.5 3 الترشيد في االستهالك

 %3.5 5 %6.5 11 %4 7 %5 5 %2.5 3 إعادة االستخدام

 %3.5 5 %1.5 2 %3.5 6 - - %2 2 إعادة التدوير

 - - - - %1 2 - - - - التخلص النهائيواستعادة الطاقة

 %9 13 %12 20 %11 19 %9 9 %7 8 مجموع النقاط

 

 

 
 إدارة المخـلـفــات لمبدأ الفرعية البنود مقارنة لنتائج توضيح(: 11)رقم شكل 

 
 (10م )رقالجدول الحظمن في إدارة المخلفات كفاءةمبدا  إلى بالنسبة

 :مايلي (11رقم ) السابق الشكلو 
  تتجه أغلب النسب المئوية لألنظمة المختلفة لبند إعادة

 GPRSاالستخدام حيث تبلغ أعلى نسبة في نظام 
، يليه نظام نقطة 11بقيمة  %6.5المصري بنسبة 

LEED  ثم نقاط 5بقيمة  %5فتبلغ النسبة ،
ESTIDAMA ثم يليه النظام نقاط 7بقيمة  %4ة بنسب ،

مما يدل على نقاط  5بقيمة  %3.5 بقيمة 2018المقترح
أهمية إعادة استخدام المواد مرة أخرى الناتجة من أعمال 

 البناء أو مخلفات المباني.
  وبالنسبة لمبدأ إعادة التدوير الذي أصبح محل اهتمام

العديد من األنظمة لالستفادة من مخلفات المواد وإعادة 
تصنيعها مرة أخرى، فبلغت أعلى نسبة في مقترح 

 5بقيمة  %3.5بقيمة  ESTIDAMA، ونظام 2018
بقيمة  BREEAM، ثم نظام نقاط على التوالي 6نقاط و

هذا  LEEDجاهل نظام بينما ت نقطة 2بقيمة  ،2%
 البند.

  وأخيرًا فيما يخص بند التخلص النهائي واستعادة الطاقة
هو الوحيد الذي حقق نسبة  ESTIDAMAفنجد أن نظام 

 .نقطة 2بقيمة  %1بقيمة 

  نقاط إضافية على  10أما بالنسبة لمبدأ اإلبداع يبلغ قيمة التقييم
وية له سبة مئمجموع تقييم المجاالت الرئيسية وال يتم احتساب ن

 في جميع األنظمة التي تم اختيارها والمقترح
على نماذج ( GBS 2018)تطبيق نمام التقييم المقترح  -5

 :للمباني التقليدية والمعاصرة في مصر

تم اختيار عدد أربع نماذج لمباني محلية في مصر 
نموذجان ممثالن للعمارة التقليدية ونموذجان آخران ممثالن للعمارة 

يتم عمل التحليل المقارن فيما بينهم طبقًا لمعايير تقييم و المعاصرة 
رح ، ومن ثم تطبيق التقييم المقتوبما يحقق أهداف الدراسة االستدامة

نسب لمجاالت التقييم محققة في المباني  عليهم الستخالص أعلى
قيد الدراسة، ومن ثم الوصول للمباني المتوافقة مع البيئة المصرية 

 ي:كما يلومحققة لمعايير االستدامة ومبادئ العمارة الخضراء،وهي 
 -ةبيت السحيمي بالقاهرة القديم نماذج المباني التقليدية: -أ

 بيت الكريتيلية بالقاهرة القديمة.

 الجامعة -مكتبة اإلسكندرية المباني المعاصرة:نماذج  -ب
 األمريكية بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

يتم عمل تحليل مقارن ( 11ومن خالل الجدول رقم )
تدامة من خالل مجاالت االس للنماذج البنائية التي تم اختيارها للدراسة

 :البيئية
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 ( مقارنة بين نتائج تحليل مجاالت تقييم االستدامة لنماذج المباني بالدراسة التطبيقية:11جدول )

المجاال

 ت
الجامعة المريكية مبنى المكتبة ب مكتبة اإلسكندرية بيت الكريتيلية بيت السحيمي

 الجديدة

وقع
الم

 

به  بيئيًا ومناخيًا تتوفر موقع مالئماختيار 
ن التقليل م، ســـــهولة الحركة داخله وخارجه

تقليل الضـــــــــوضـــــــــاء الخارجية،  مســـــــــتويات
يئــــة لب، توافق المبنى مع االجزر الحراريــــة

 (6)المحيطة
 

 

كــامــل تحقيق الت،و بيئيــاً  موقع مالئماختيــار 
والترابط فيمــا بين كتلتي المبنى من خالل 
 ،اســــتخدام الســــاباط الذي ربط بين الكتلتين

يئــــة لب، التوافق معــــاتقليــــل الجزر الحراريــــة
 المحيطة

 

 

ــــة  اختيــــار موقع مالئم تتوفر بــــه ســـــــــــــــهول
ـــــه وخـــــارجـــــه،  ـــــة الحركـــــة داخل ربط المكتب

، تســـــــهيل حركة المشـــــــاه المحيطةبالمباني 
 وذوي االحتياجات الخاصـــة، توجيه المبنى

الشـــــــــــــــمــــــــال الغربي لتقليــــــــل الجزر إلى 
 .الحماية من العواصف الرمليةو الحرارية

 

 فةمســـتهد منطقة فيموقع الاختيار 
 تحقيق التكـــامـــل والترابط،بـــالتطوير

 رمـــمـــرات تـــوفـــيالـــمـــبــــــــانـــي،  بـــيـــن
ر، زراعة النتظال أماكنو للدراجات 

 ،حديقة الجامعةب األشـــجار والنخيل
 ةلو ســـــــــــــــه، العام النقل اســـــــــــــــتخدام

ذوي اإلحتيــــاجــــات لــــاإلســـــــــــــــتخــــدام 
 .الخاصة

 
(20)الجامعة  موقع (18)مكتبة ال موقع موقع بيت الكريتيلية بيت السحيمي موقع

 

ياه
الم

 

يوجد هناك حمامان أحدهما صـــــــــــــــيفي ال 
مد واآلخر شتوي ي ،تدخله إال المياه الباردة

 .بالماء الساخن عن طريق أنابيب خاصة

اســـــــــــــتخدام التجهيزات الصـــــــــــــحية، ولم يتم 
اســـــــــــــــتخـدام أي حلول إعـادة تـدوير الميـاه، 
 استخدام المياه الجارية بالنافورة الخارجية.

من عــدة زوايــا ممــا الميــاه تحيط بــالمكتبــة 
يساهم في تبريد الهواء، جمع مياه األمطار 
من ســقف المبنى ثم يتم تصــفيتها وضــخها 

 إلى السطح لتنظيفه

كفاءة  ذات اســـتخدام أجهزة صـــحية
 الهواة  تكييف نظـــــام إدارة، عـــــاليـــــة

، تبريدفي ال المياه اســـــــتهالك ليقللت
ة معالج، بالتنقيطي الر  اســـــــــــــــتخدام

ة تفادواالســــ مياه الصــــرف الصــــحي
 .ري المنها في 
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 ( مقارنة بين نتائج تحليل مجاالت تقييم االستدامة لنماذج المباني بالدراسة التطبيقية:11تابع جدول )

مبنى المكتبة بالجامعة المريكية  مكتبة اإلسكندرية بيت الكريتيلية بيت السحيمي المجاالت
 الجديدة

اقة
الط

 

ذات خصــــــــــــــائص  مواد البناءاســــــــــــــتخدام 
وب الطمثل  التوصـــيل الحراري المنخفض

اء ، الفناســـــتخدام الحوائط الســـــميكةوالحجر 
الــــــــداخــلــي، الشــــــــــــــــخشــــــــــــــــيــخــــــــة،الــمـلـقـف، 

 النافورة،المشربية،المقعد

والملقف والمشــــربية ة اســــتخدام الشــــخشــــيخ
بالفتحات الخارجية بالواجهات لإلضــــــــــاءة  

 ة.طبيعية وتقليل استهالك الطاقلتهوية الو 
 

البيئي للمبنى، توجيه لوحات التصـــــــــــــــميم 
ســــــقف المبنى إلدخال ضــــــوء النهار دون 

ألواح  اســــتخدام معضــــوء شــــمس مباشــــر،
توفير تكاليف االضــــــاءة ، الزجاج المزدوج

 مساءً  6حيث يتم تشغيلها بعد  الصناعية

التصـــــــــــــــميم البيئي للمبنى والفراغات 
توظيف الملقف والفنـــاء  ،الخـــارجيـــة

 دوالمشـــــربيات مما يعمل على ترشـــــي
اســــتهالك الطاقة، اســــتخدام الحوائط 

الراحة من الحجر الذي يساعد على 
 الحرارية

    

 استخدام الحوائط الزجاجية (6)استخدام ألواح الزجاج المزدوج الفتحات في الواجهات الجنوبية (6)استخدام الحوائط السميكة

لية
داخ

ة ال
لبيئ

ا
 

الطبيعية بأســــــــــلوب اســــــــــتخدام اإلضــــــــــاءة 
خالل استغالل ضوء من  ومباشرواضح 
دة الطبيعية بوسـائل متعدوالتهوية الشـمس 

مـــثــــــــل:الـــمـــلــقــف،الــمشـــــــــــــــــربـــيــــــــة، الـــفـــنـــــــاء 
المواد العـازلة ، الـداخلي،الشـــــــــــــــخشـــــــــــــــيخـة

تــحـقـيـق ، كــــــــالــزجــــــــاج والــطــوب الــخــفــيــف
 .الخصوصية

تحقيق الراحــــــة الحراريــــــة، وتحقيق جودة 
التهوية، تحقيق جودة البيئة الداخلية عن 

الـمـنــــــــا  مـن خـالل طـريـق الـتـحـكـم فـي 
تصـــــــــــــــميم المبنى، واســـــــــــــــتخــــدام التهويــــة 
الطبيعية واإلضـــــــــــاءة، اســـــــــــتخدام الملقف 

والمشــــــــــربية والفناء، ومن  والشــــــــــخشــــــــــيخة
 .ل استخدام مواد البناء الطبيعيةخال

ة لقــاعــات القراءة عــازلــة الجــدران الــداخليــ
من الخشـــب الطبيعي  األثاثللضـــوضـــاء،

ر توفي، والجلود والفوالذ المقــاوم للصــــــــــــــــدأ
ضـــــــــــــــوء النهـار الطبيعي بـالقـاعـات تحت 
مســــــــــتوى ســــــــــطح األرض، المبنى مكيف 

اســـــــتخدام تجهيزات ونظم ، التدخين ويمنع
 .لحريقاو  للكشف عن تلوث الهواء

بـــــــإتجـــــــاه الريـــــــاح  عمـــــــل الفتحـــــــات
الشــــمالية الشــــرقية، كالمشــــربيات في 
توفير الخصــــــــــوصــــــــــية والحماية من 
أشـــــــــعة الشـــــــــمس وتوفير اإلضـــــــــاءة 

يخة الشخشو  الهواءالطبيعية، مالقف 
 تظليلب والنوافير باألفنية الخارجية،

 األفنيةو  وممرات المشـــــــاه الســـــــاحات
 .الحرارية الجزر لتقليل

    
 تثبيت مالقف الهواء (2)توفير ضوء النهار إلضاءة الطبيعيةا )10(اإلضاءة الطبيعية

ناء
 الب

واد
م

 

مما  ،مواد البناء المتوافرة محلياً اســــــــتخدام 
تكــــــاليف النقــــــل والتشـــــــــــــــغيــــــل من قلــــــل ي

 .والصيانة

 تقلـــل التيالمحليـــة مواد البنـــاءاســـــــــــــــتخـــدام
 تكاليف النقل والتشغيل والصيانة

اســـــــــــــــتخــــــدام الجرانيــــــت لبنــــــاء الجــــــدران 
حمـــــايـــــة واجهـــــة المبنى من لالخـــــارجيـــــة، 

 المياه المالحة والرياح.

 يمبان مثل محلية بناة مواد استخدام
 بجودة يتصـــــــف الرملي الذي الحجر

 .عزل الحراري ال

    

 (3)استخدام الحجر  (19)استخدام الجرانيت (17)استخدام الحجر  (17)استخدام الحجر

ات
ضلف

الم
 

إعادة اســــتعمال وتوظيف بيت الســــحيميتم 
إعــــــــادة ترميمــــــــه وتحول لمتحف ومزار 

 .سياحي

ام اســــتخدإعادة اســــتخدام المبنى وترميمه، 
 .مواد البناء الطبيعية

 والواجهات األرضــــيات الخشــــبيةاســــتخدام 
يانتها وإعادة  الزجاجية والتي يمكن صـــــــــــــــ

 تدويرها

عـــادة تـــدويره الحجر الرملي في إ  تم
ــــــاء حــــــائط الخريجيين  بوتركيــــــ، بن

 .للنفايات فرز محطات

    

 الحرم داخل القمامة فرز محطة (19)الخشباستخدام األرضيات واألثاث من  (20)بيت الكريتيليةإعادة استخدام وترميم  (17)ترميم بيت السحيمي
 (3)الجامعي
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 مكتبة اإلسكندرية بيت الكريتيلية بيت السحيمي المجاالت
مبنى المكتبة بالجامعة المريكية 

 الجديدة

داع
اإلب

     
الجامعة إبداع تصميم وإنشاء  (8)مكتبة اإلسكندريةوإنشاء  إبداع تصميم )10)بيت الكريتيليةإبداع تصميم  (17)بيت السحيميإبداع تصميم 

 (22)األمريكية

 من إعداد الباحثة
م اختيارها تلك المباني التي تتقييم يتم وبعد التحليل السابق 

قيد الدراسة للتوصل إلى العمارة المحققة ألعلى نسب الستراتيجيات 
( نقاط 12، ويوضح الجدول رقم )االستدامة البيئية للعمارة الخضراء

(الوزن 12كل رقم )التقييم للمباني األربعة، كما يوضح الش
بناءًا على الدراسات السابقة وآراء وذلك مجاالت التقييم النسبيل

 .الباحثين والخبراء
 

 الجامعة المريكية الجديدة(: مكتبة-بيت الكريتيلية(، )مكتبة اإلسكندرية -( نقاط التقييم والوزان النسبية )بيت السحيمي12جدول )

 مكتبة اإلسكندرية بيت الكريتيلية بيت السحيمي GBS  2018نظام التقييم المقترح
الجامعة مكتبة 

 األمريكية 

 النقاط الوزن النسبي النقاط الوزن النسبي النقاط الوزن النسبي النقاط الوزن النسبي النقاط المجاالت
الوزن 

 النسبي

 %21 31 %19 28 %15 23 %19 28 %22 33 الموقع

 %15.5 23 %12 18 %5 8 %9 13.5 %18 27 المياه

 %24.5 37 %19 29 %19 29 %19 29 %27 41 الطاقة

 %17 25 %15 22 %13.5 20 %13.5 20 %17 25 البيئة الداخلية

 %6 9.5 %5 8 %5 8 %5 8 %7 11 مواد البناء

 %7 10.5 %3 4 %3.5 5 %4.5 6.5 %9 13 المخلفات

 - 10+ - 9+ - 7+ - 6+ - +10 اإلبداع

%70 105 %100 150 المجموع  93 62% 109 73% 136 90% 

 الذهبي المستوى الفضي المستوى الذهبي المستوى ت التقييممستويا
 المستوى

 )األخضر(البالتيني

 من إعداد الباحثة

 
 

 من إعداد الباحثة                ( نتائج التقييم البيئي لنماذج من المباني التقليدية والمعاصرة في مصر12) رقمشكل
 

 

 نماذج علىGBS-2018تطبيق نظام التقييم المقترح  ومن خالل
م التوصل ت عاصرة التي تم اختيارها للدراسةالمباني التقليدية والم

 :إلى
توافق مبنى بيت الســــــــــــــحيمي ومكتبة  الموقع المســــــــــــــتدام: -أ

اإلســــــكندرية في مبدأ اســــــتدامة الموقع حيث حصــــــال على 

، بينما قل بيت الكريتيلية حيث %19نقطة بنســــــــــــــبة  28
، وكان أعلى تقييم %15نقطة بقيمة  23صــــــــــــــل على ح

لمبدأ اســـــــتدامة الموقع لصـــــــالح الجامعة األمريكية الجديدة 
 .%21نقطة بنسبة  31حيث حصلت على 
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جــامعــة حرم المكتبــة بلغ أعلى تقييم ل :اهميــالحفــاع على ال -ب
ثم مكتبـــة ،%15.5نقطـــة بنســــــــــــــبـــة  23األمريكيـــة بقيمـــة 

يليه بيت  ،%12نقطة بنســــــــــــــبة  18اإلســــــــــــــكندرية بقيمة 
، وأخيرًا بيت %9نقطة بنســـــــــــبة  13.5الســـــــــــحيمي بقيمة 

 .%5نقاط بنسبة  8ية حصل على الكريتيل
توافق مبنى بيــت الســــــــــــــحيمي وبيــت الحفــاع على الطــاقــة: -ج

الكريتيلية ومكتبة اإلســــكندرية في مبدأ الحفاع على الطاقة 
،وكان أعلى %19نقطة بنســـــــــبة  29حيث حصـــــــــلوا على 
عة األمريكية الجديدة حيث حصــــــــــلت تقييم لصــــــــــالح الجام

 .%24.5نقطة بنسبة  37على
توافق مبنى بيت الســــــــــــــحيمي وبيت  :كفاءة البيئة الداخلية -د

، %13.5نقطة بنســــــبة  20الكريتيلية حيث حصــــــال على 
، %15نقطة بنسبة  22ثم يليهما مكتبة اإلسكندرية بقيمة 

وكان أعلى تقييم للجامعة األمريكية الجديدة حيث حصــلت 
 .%17نقطة بنسبة  25 على

توافق مبنى بيـــت الســــــــــــــحيمي وبيـــت  إدارة المواد والموارد -ه
الكريتيلية ومكتبة اإلســــــــــــــكندرية في مبدأ إدارة المواد حيث 

، بينما زادت النســـــبة في %5نقاط بنســـــبة 8حصـــــلوا على 
نقطة  9.5الجامعة األمريكية الجديدة حيث حصــــلت على 

 .%6بنسبة 
بــــة تقييم لمبنى مكتبــــة بلغــــت أقــــل نســــــــــــــ :إدارة النفــــايــــات -و

، يليه %3نقاط بنســـبة  4اإلســـكندرية حيث حصـــلت على 
بيت الكريلية حيث ارتفع عنها بنســبة ضــئيلة فحصــل على 

، ثم زادت القيمة في بيت الســـحيمي %3.5نقاط بنســـبة  5
ويرجع هذا لالهتمام  %4.5نقطة بنسبة  6.5فحصل على 

قيمة ادت البترميم المبنى وإعادة اســــــــتخدامه وتوظيفه، وازد
نقاط  10.5بالحرم الجامعي حيث حصـــــــلت الجامعة على 

 .%7بنسبة 
توصـــلت الدراســـة التطبيقية إلى أن المباني التقليدية حققت 
نســـب عالية في مجاالت التقييم، حيث حصـــل مبنى بيت الســـحيمي 

وبالتالي يكون حصـــــل  %70نقطة بنســـــبة  105على إجمالي تقييم 
ت الكريتيلية على مجموع نقاط على المســــــــتوى الذهبي، وحصــــــــل بي

وبالتالي يكون حصــــــــــــل على المســــــــــــتوى  %62نقطة بنســــــــــــبة  93
، وعلى الرغم أن مبنى مكتبة اإلســكندرية هو مبنى معاصــر الفضــي

إال أنه حصــــــل على نفس مســــــتوى التقييم الذي حصــــــل عليه مبنى 
ولكن بنقاط تقييم أقل حيث حصـــــــــلت المكتبة على الســـــــــحيمي بيت 
حرم ، وكـان أعلى مجموع تقييم لمكتبـة %73نقطـة بنســــــــــــــبـة  109

 %90نقطة بنســـــــــبة  136الجامعة األمريكية الجديدة بمجموع نقاط 
وبذلك تكون حصــــــــــــلت على أعلى مســــــــــــتوى تقييم وهو المســــــــــــتوى 

     البالتيني )األخضر(.
 وتوصيات البحث:  نتائج -6

 وأنظمة الخضـــــــــــراء المبانى وجود أهمية إدراكيســـــــــــتوجب 
 بيئةلل أفضـــــــــل مســـــــــتقبل بهدف التوصـــــــــل الى مصـــــــــر، فى تقييمها

، قتصــــادياً وا األفراداجتماعياً  مســــتوى  لتحســــينبالتالى ينعكس على و 
تمثل والتي ت والتوصــيات النتائج من مجموعة إلى البحثص خلد وق

 -:في النقاط التالية
 -نتائج البحث: -6-1
على بي لالمستدامة إلى تقليل اآلثر السالخضراء ة ار تهدف العم .1

بلة ن استهالك الموارد غير القاة والحد ميدالبيئة الطبيعية والمش
من اســــــــــــــتخـدام المواد الضـــــــــــــــار بـالبيئـة وتقليـل  للتجـديـد والحـد

 تهالك الطاقة.اس
 ترابطةم لكنها البيئية االســــــــتدامة اســــــــتراتيجيات أســــــــس تختلف .2

وقع الم: في ثــلوتتم، بينهــا فيمــا لالفصـــــــــــــــ واليمكن ومتــداخلــة
ة كفاء -الحفاع على الطاقة -اهميعلى الالحفاع  -المســــــــــــــتدام

 .إدارة النفايات -إدارة المواد والموارد -البيئة الداخلية
أنظمة التقييم المحلية داخل أى دولة ال تصــــلح لتقييم مبنى فى  .3

عمـــل أي نظـــام لتقييم المبـــاني في أي دولـــة عنـــد دولـــة أخرى 
 ضــــرورة أن يســــتفيد القائمين على عمل النظام من كل األنظمة
الســــــــــابقة والمطبقة بالفعل حتى يســــــــــتطيعوا التأكيد على المزايا 

 .وتالفي العيوب
ت مبادئ واســــــــــتراتيجياتتغير النقاط الفرعية داخل كل مبدأ من  .4

بق للظروفالخاصـــــــــة بالدولة المط واألوزان النســـــــــبية تبعاً  التقييم
لألنظمة العالمية  ، ومن خالل الدراســــــــــــــة التحليلية المقارنةبها

توصــــــلت الورقة البحثية إلى نظام تقييم  م المصــــــري ونظام الهر 
 والتي تم وضــــع مجاالت التقييم طبقاً مقترح للمباني في مصــــر 

 -الستراتيجيات االستدامة البيئية والتي تتمثل في النقاط التالية:
 لتيا االستراتيجيات من مجموعة ويشمل الموقع المستدام: -أ

 ءلبناا عملية عن جالنات ثير الســـــــــــلبيأالت لتقلي نشـــــــــــأنها م
، تشــــجيع اســــتخدام وســــائل المحيطة البيئةوعالقة المبنى ب

نقطة  33نقاط تقييم البند إلى وصـــــــلت ،حيث النقل البديلة
 .%22نسبةب

 ربالشـــــ مياه ترشـــــيداســـــتهالك قصـــــدي :اهميالحفاع على ال -ب
مثل مياه  للمياه أخري  موارد من مكاناإل قدر ةواالســــــــــــتفاد

 الصـــــــــــــحي الصـــــــــــــرف مياه ةومعالج تدويرة عادإ مطارو األ
ت، حيث النباتا ري  في الشــــــــــــــرب مياه بدل الســــــــــــــتعمالها

 .%18نقطة بنسبة  27وصلت نقاط تقييم البند إلى 
 لتقلي يهف يتميئي ب ىتصميم ال يهدف الحفاع على الطاقة: -ج

 قةاالط مصادر واالعتمادعلى الحفري  لوقودإلى ا جتياحاال
حيث توصـــــــلت الدراســـــــة الى  ،والنظيفة ةالمتجدد الطبيعية

 .%27نقطة بنسبة  41أن نقاط تقييم البند إلى 
 المباني يلشـــاغل البيئية ةاحالر  تحقيق:كفاءة البيئة الداخلية -د

 ةنـــــار إلوا والرطوبـــــة ةالحرار  ةجـــــودر  التهويـــــة في لـــــةثالمتم
، بةالســــــــــــال لوالوســــــــــــائ الطبيعية بالطرق  المريحة الطبيعية

 .%17نقطة بنسبة  25ووصلت نقاط تقييم البند إلى 
 ةواردالجديدمال اســــــــــــتخدام لتقليعاة مرا :إدارة المواد والموارد -ه

 ةضــــــــــــــار  يرغوال المناســــــــــــــبة تالخاما واختيار المباني في
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 11ث وصــــــلت نقاط تقييم البند إلى ، حيوالبيئة نســــــانإلبا
 .%7نقطة بنسبة 

 توتـــدوير نفـــايـــا زتجميع وفر يهـــدف الى :إدارة النفـــايـــات -و
ــــاتجــــة عن عمليــــاأالموقع بجميع  أو  ءالبنــــات نواعهــــا الن

ي منها والتخلص من الباقة لالســتفاد، الصــيانةل أو يغالتشــ
ى ، وصـــــلت نقاط تقييم البند إلير ضـــــار بالبيئةغبالطرق ال

 .%9نقطة بنسبة  13
من خالل نتائج تقييم نماذج المباني التقليدية والمعاصــــــــــــــرة في  .5

جيات ادئ واستراتي، نجد أن المباني التقليدية تمثل عدة مبمصر
للعمارة الخضــراء المســتدامة وخاصــة اســتراتيجيات الحفاع على 

 الطاقة وجودة البيئة الداخلية.
توصــلت الورقة البحثية من خالل تقييم لنماذج للمباني التقليدية  .6

بيت الكريتيلية(، ونماذج للمباني المعاصــــــرة  -)بيت الســــــحيمي
جــديــدة( إلى أن الجــامعــة األمريكيــة ال -)مكتبــة اإلســــــــــــــكنــدريــة

ــــد من  ــــديــــة حققــــت نســـــــــــــــــب مرتفعــــة في العــــدي ــــاني التقلي المب
اســــــــــــــتراتيجيـــــات التقييم، وتمثلـــــت نتـــــائج المقـــــارنـــــة من خالل 

  استراتيجيات استدامة المباني الخضراء.
 -:توصيات البحث -6-2

 يف همتســـــاى الت تياالتوصـــــ ضبع لىإ الدراســـــة خلصـــــت
وذلك  مصــــــــــــر، تقييم المباني فيتحســــــــــــين األســــــــــــاليب المتبعة فى 

 -:كالتالي
 مستوى مجاالت تقييم اإلستدامة البيئية: على توصيات :أوال

 :التوصيات الخاصة باستدامة الموقع -أ
 المســــــــــــــتخـــدمـــة المنـــاطق تطوير إعـــادةضــــــــــــــرورة اإلهتمـــام بـــ .1

 .الملوثة مسبًقا،والمناطق
 دامإســـــــتخ على التشـــــــجيعو العام، النقل وســـــــائل توفيرضـــــــرورة  .2

ذوي متطلبــــــات دعم  علىد يــــــالتــــــأك، و الهوائيــــــة الــــــدراجــــــات
 .االحتياجات الخاصة

سهولة الوصول إلى الخدمات بطرق أكثر استدامة بدون  .3
 .على البيئة يةسلب اتأي تأثير إحداث 

 المياه: استخدام كفاءةبالتوصيات الخاصة  -ب
 خفض على تعمل التى الصــــــــــحية اســــــــــتخدام األجهزةيفضــــــــــل  .1

المبنى  داخل المياه اســـــــــــــتهالك ، وتحســـــــــــــينالمياه إســـــــــــــتهالك
 وخارجه.

 الكإســـــــــته تقليل على للتشـــــــــجيع توعية حمالت عملاإلهتمام ب .2
المياه، وكيفية تدوير المياه الرمادية وإعادة اســــــــــــــتخدامها مرة 

 .الحدائق لري  أخرى 
 ســهلي المياه اســتهالك لقياس أدوات توفيرضــرورة العمل على  .3

 المياه. عدادات خالل إليهامن الوصول
 :الطاقة استخدام كفاءةبالتوصيات الخاصة  -ج

 اتتشجيع استخدام لمب، و استخدام الطاقة المتجددةالتأكيد على  .1
 خفض على تعمـــــــل التى الكهربـــــــائيـــــــة األجهزة الليـــــــد،وجميع

 .الطاقة إستهالك

كيفية ، وأهمية و للمبنى التصــــميم البيئىعمل ضــــرورة اإلهتمام ب .2
 .إستخدام الحاسب اآللى لحساب الطاقةالمستخدمة بالمبنى

قبة أداء اســـــــــــتهالك ار تعمل على مأنظمة اســـــــــــتخدام ضـــــــــــرورة  .3
 من ركبي قدر تســــــــــــــتهلك التى بالمبانى تواجدها ، ٕوالزامالطاقة
 الطاقة.

 :بجودة البيئة الداخليةالتوصيات الخاصة  -د
للمســــــــــــــتخدمين عن طريق الحرارية تحقيق الراحة التأكيد على  .1

تقييم مســـــــــتوى اإلضـــــــــاءة ومعدل التهوية والتحكم في مســـــــــتوى 
 .الضوضاء

 .التحكم فى التدخين داخل وحول المبنىضرورة  .2
 ألماكنل الجيدة تهويةمن خالل ال صــــــحية بيئة توفيراإلهتمام ب .3

 لملوثــاتل التعرض من وحمــايــة مســــــــــــــتخــدمي المبنى المغلقــة،
 الضارة. والغازات

 المواد: إدارةبكفاءة  التوصيات الخاصة -ه
ذات المواصـــــــــفات  محلياً  المنتجةموادالبناء إســـــــــتخدامأفضـــــــــلية  .1

 الخضراء والغير ملوثة للبيئة. 
 هادةشـــ ويقدم االنبعاثات، منخفضـــةالبناء مواد إســـتخدامإمكانية  .2

 على تحتوى  التى والمنتجـــــات موادالبنـــــاء اســــــــــــــتعمـــــال بعـــــدم
 الفورمالدهيد.

البناء، وإمكانية مواد تكلفةودراســــــــــــــة جدوى ل تحليلضــــــــــــــرورة  .3
 .المبنى حياة دورة مدار علىصيانتها 

 :خلفاتالتوصيات الخاصة بكفاءة إدارة الم -و
 ماكنأ المخلفات، وتوفير تدوير بأهمية الوعى زيادةاإلهتمام ب .1

 وتدويرها. استخدامها إعادة رفى للنظ القمامة لفرز
 القائمة. المباني إستخدام وتوظيفإعادةدراسة  .2
مثل:  اهتدوير التى يمكن إعادةاســــــتعمااللموادالتركيز على إعادة  .3

 (المخلفاتالزراعية -الركام -الخرسانة -الحديد)
 -التقليديةفي مصـــــــــر )المباني  مســـــــــتوى  على توصـــــــــياتثالثا :

 :المعاصرة(
ي ي الايجاد عمارة خضــراء معاصــرة تنتملى ضــرورة التوصــل إ .1

 فى مصر. التقليدية المحليةالبيئة 
الفنـــاء كـــ لمفردات العمـــارة التقليـــديـــة مفـــا يم المعمـــاريـــةال تفعيـــل .2

اءة ليل والتحكم باالضــوعناصــر التظ والمشــربيات وملقف الهواء
ســـاليب العزل الحراري باســـتخدام مواد البناء المحلية أالطبيعية و 

ه، ريدانت تســــتخدم لترطيب الهواء وتبوالتقنيات الطبيعية التي ك
ة واالســــتعانة بالدراســــات العلمي وتوظيفها في المباني المعاصــــرة
عمارة معاصــــــــــــــرة للوصــــــــــــــول ل التي أجريت على هذه األنماط
 خضراء تالءم البيئة المحلية.
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