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   ABSTRACT      

There are several systems designed especially for intelligent buildings in order to evaluate and 
develop it .Each country according to its concept of these buildings developed a way to evaluate 
it, and with the evolution of time, evaluation systems have evolved and became having many 
versions of these systems. The fourth version of (IBI) (Intelligent Building Index) which was 
published by (AIIB) (Asian Institute of Intelligent Buildings, Hong Kong, China) is one of the 
best systems that have been recommended in order to simulate it.  
The research aims to show the most important valuation techniques which have emerged so far 
and draw a better system can emulate it as a model integrated an evaluation of intelligent 
buildings Trying to reach the intelligent building system, which consists of several key parameters 
contained elements to evaluate each criterion separately .By this way we can compare the content of  
local green building assessment, or common internationally used, with a content of the better system to 
evaluate intelligent buildings and clarify their relationship . We can also clarify the aspects covered by 
the evaluation of intelligent building systems and which other are not covered by the green evaluation 
systems, so that we can conclude which one best to work with intelligent assessment or green 
assessment. 

 

ملخص البحث 

ظهرت عدة نظم ُصممت خصٌصا للمبانً الذكٌه من أجل تقٌٌمها وتطوٌرها ،كل دولة حسب مفهومها لهذه المبانً 

وضعت طرٌقة لتقٌٌمها، ومع تطور الزمن تطورت نظم التقٌٌم وأصبح ٌوجد العدٌد من اإلصدارات لهذه النظم ،ومن 

الخاص  (IBI( )Intelligent Building Index)أفضل هذه األمثله لإلقتداء بها فً تقٌٌم المبانً الذكٌه هونظام تقٌٌم 

 .وباألخص اإلصدار الرابع  (AIIB( )Asian Institute of Intelligent Buildings, Hong Kong, China)ب

كنموذج  إستخالص أفضل نظام ٌمكن اإلقتداء به والتً ظهرت حتً اآلن  عرض أهم طرق التقٌٌمإلى   وٌهدف البحث

والتً تتكون من عدة  منظومة المبانً الذكٌهمتكامل ٌمثل تقٌٌم المبانً الذكٌه فكرا ومضمونا محاولٌن الوصول إلً 

نظام تقٌٌم المبانً الخضراء المحلً معاٌٌر رئٌسٌه ٌتضمنها عناصر لتقٌٌم كل معٌار علً حده وبذلك ٌمكننا المقارنه بٌن 

أو الشائع إستخدامه دولٌا وأفضل نظام لتقٌٌم المبانً الذكٌه وتوضٌح العالقه بٌنهما مع محاوله لتوضٌح الجوانب التً 

ُتغطٌها نظم تقٌٌم المبانً الذكٌه وال ُتغطٌها نظم التقٌٌم األخضر والعكس ،وبذلك ٌمكننا إستنتاج أٌهم أفضل للعمل به التقٌٌم 

 .الذكً أم التقٌٌم األخضر

 . (IBI ) - (AIIB) -المبانً الخضراء - طرق التقٌٌم- المبانً الذكٌه : الكلمات الداله 

  :المقدمة  -1

أصبحت شعبٌة تقٌٌم المبانً عالٌة من أجل الوصول إلً أسلوب قٌاسً لتقٌٌم المبانً القائمة والمبانً حدٌثة 

فعلً سبٌل المثال من كثرة إنتشار عملٌة تقٌٌم المبانً بصفة عامة أصبح هناك طرق عدة ،التصمٌم واإلنشاء 

لتقٌٌم المبانً الخضراء باألخصٌة وكل دولة تتبع النظام الخاص بها والذي تم وضعة من خالل خبرائها 

وعلً هذا المنوال فإن المبانً الذكٌة هً أٌضا تحت التقٌٌم  المتخصصون لكً ٌتفق مع الواقع المحلً لدولتهم

فعلً سبٌل المثال نجد أن المعهد األسٌوي للمبانً الذكٌة  ،وفقا لخصائصها وكذلك الظروف الفعلٌة المحٌطة بها
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(AIIB)  من هونج كونج وضع نظام لتقٌٌم أداء المبانً الذكٌة(IBI) وكذلك قامت مؤسسة أبحاث البناء بالمملكة 

 ٌستعرض النظم البحثولذلك فإن هذا ، Matoolبعمل مصفوفة تقٌٌم للمبانً الذكٌة وسمٌت  (BRE)المتحدة 

 أنه وعلً الرغم من عدم وجود طرٌقة تقٌٌم نموذجٌة للمبانً الذكٌة حتً اآلن إال،المقترحة لتقٌٌم المبانً الذكٌة 

كنموذج  متكامل إستخالص أفضل نظام ٌمكن اإلقتداء به والتً ظهرت حتً اآلن   عرض أهم طرق التقٌٌمسٌتم

والتً  ٌمثل تقٌٌم المبانً الذكٌه فكرا ومضمونا محاولٌن الوصول إلً صٌاغه صحٌحه لمنظومة المبانً الذكٌه

تتكون من عدة معاٌٌر رئٌسٌه ٌتضمنها عناصر لتقٌٌم كل معٌار علً حده وبذلك ٌمكننا المقارنه بٌن نظم تقٌٌم 

. المبانً الخضراء ونظم تقٌٌم المبانً الذكٌه وتوضٌح العالقه بٌنهما 
 

 :المشكلة البحثٌة  -2

كثروجود المبانً الذكٌة فً العدٌد من دول العالم لٌس ذلك فحسب بل و ظهرت العدٌد من التجارب العالمٌة لتقٌٌم 
هذا النوع من المبانً ،كل دولة حسب مفهومها لهذه المبانً وضعت طرٌقة للتقٌٌمها ومع تطورالزمن تطورت 

نظم التقٌٌم وأصبح ٌوجد العدٌد من اإلصدارات لهذه النظم هذا ٌدل علً مدي فاعلٌة التجربة و نجاحها فً العدٌد 
 .من الدول و مع ذلك ال ٌوجد نموذج لتقٌٌم المبانً الذكٌة بما ٌتناسب مع الواقع المحلً 

 .لتقٌٌم إستدامته  (LEED)وكذلك نظام (GPRS)لتقٌٌم ذكاء المبانً ونظام  (IBI)عدم وضوح الفرق بٌن نظام  -
 " .كل مبنً ذكً ُمستدام وكل مبنً ُمستدام ذكً " لٌس هناك ما ٌثبت مدي صحة هذه الجدلٌه  -
 : الهدف من البحث  -3

 .كنموذج  متكامل ٌمثل تقٌٌم المبانً الذكٌه فكرا ومضمونا إستخالص أفضل نظام ٌمكن اإلقتداء به  -
 .لٌس بالشئ المبهم  (IBI)محاولة إثبات أن مضمون معاٌٌر تقٌٌم المبانً الذكٌه  -
أقرب ألي من النظم المصرٌه الكودات المصرٌه أم  (IBI)توضٌح مضمون معاٌٌرنظام تقٌٌم المبانً الذكٌه  -

 . (GPRS)النظام القومً لتصنٌف البناء األخضر 
و نظام  (IBI)الموجود فً نظام تقٌٌم المبانً الذكٌه  (Green Index)توضٌح العالقه بٌن معٌار اإلستدامه  -

 (.GPRS)المحلً  ونظام التقٌٌم األخضر (LEED)التقٌٌم األخضر 
 ".كل مبنً ذكً ُمستدام و كل مبنً ُمستدام ذكً " الوصول لنتٌجه حتمٌه فً جدلٌة  -
 .توضٌح نظام التقٌٌم األشمل لتعمٌم العمل به تقٌٌم المبانً الذكٌه أم تقٌٌم المبانً الخضراء -
 : فرضٌة البحث  -4

 :من خالل عرض المشكلة البحثٌة ظهرت عدة فرضٌات التً تتطلب البحث إلثبات صحتها 
من الممكن صٌاغة منظومة المبانً الذكٌه علً هٌئة مجموعه من المعاٌٌر الرئٌسٌه ٌتضمنها مجموعه  -

 .من العناصرالفرعٌه للتقٌٌم 
 .لٌس كل مبنً ذكً أخضر ولٌس كل مبنً أخضر ذكً  -
 .معاٌٌر تقٌٌم المبانً الذكٌة أشمل من معاٌٌر تقٌٌم المبانً الخضراء  -

 :المنهج البحثً  -5

 .نظم تقٌٌم المبانً الخضراء ونظم تقٌٌم المبانً الذكٌه: مناقشة الخلفٌة النظرٌة لكل من: أوالُ  -
منظومة المبانً الذكٌه والتً علً أساسها ٌتم تقٌٌم ذكاء المبنً طبقا لما ورد فً نظام تقٌٌم : ثانٌاُ  -

 ( .AIIB)الخاص بالمعهد األسٌوي  (IBI)المبانً الذكٌه 
( IBI)إتباع منهج التحلٌل المقارن لتوضٌح نسبة تواجد مضمون معاٌٌرنظام تقٌٌم المبانً الذكٌه : ثالثا  -

ضمن أي من النظم المصرٌه سواء أن كانت الكودات المصرٌه أو النظام القومً لتصنٌف البناء 
 .أو اإلثنٌن معا  (GPRS)األخضر 

إتباع منهج التحلٌل المقارن للمقارنه بٌن ُمحتوي كال من نظام الهرم األخضر لتقٌٌم المبانً : رابعا -
الموجود  (Green Index)وُمحتوي معٌار اإلستدامه (LEED)ونظام  (GPRS)الخضراء المصرٌه 

 . (AIIB)الخاص ب  (IBI)باإلصدار الرابع من نظام تقٌٌم المبانً الذكٌه 
-  ُ وتوقٌع نتٌجة تقٌٌمه علً معاٌٌر نظام تقٌٌم LEED عرض مثال مصري حاصل علً شهادة :خامسا

 . (IBI)المبانً الذكٌه 
 .النتائج والتوصٌات: سادسا  -
 
 .نظم تقٌٌم المبانً الخضراء ونظم تقٌٌم المبانً الذكٌه: الخلفٌه النظرٌه لكل من- 5-1

  :نظم تقٌٌم المبانً الخضراء- 5-1-1
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هً منهجٌه تهدف لتحقٌق أداه تقٌٌمٌه للمبانً فً إطار أهم المحددات المؤثره علً أداء المبنً وهً الطاقه 

،المٌاه ،اإلنبعاثات الكربونٌه ،النقل،صحة األفراد ولذلك فهً أداه جٌده من أجل تحقٌق مبانً أكثر راحه لألفراد 

وأكثر كفاءه فً إستخدام الطاقه وذلك عن طرٌق تقلٌل األثر البٌئً السلبً واإلعتماد علً مواد بناء مستدامه 

 .(1)ومواد تحقق التدوٌر إلً جانب اإلعتماد علً الطاقه المتجدده 

وكل دولة تتبع النظام الخاص بها والذي تم وضعة من خالل خبرائها ،(2) ظهرت العدٌد من نظم التقٌٌم األخضر

على مدى  الجدٌدة التقٌٌم أدوات البلدان وأدخلت العدٌد من المتخصصون لكً ٌتفق مع الواقع المحلً لدولتهم

، و المخزونعلً بناء  كل البالد االستدامة فً مستوى المعرفة حول تحسٌن من أجل القلٌلة الماضٌة السنوات

إلخ ، ....من ناحٌة أخري ٌمكن القول بأن الخصائص الفردٌة من كل بلد، مثل المناخ ونوع األوراق المالٌة 

درجات متفاوتة بٌن أدوات  سٌتطلب إجراء أداة تصنٌف لإلستدامة فردٌة لذلك البلد والجانب السلبً هو وجود

بتوضٌح البلدان التً أبدت  (WGBC)، وقد قام المجلس العالمً للبناء األخضر (1)التقٌٌم لمختلف البلدان

إهتمامها بالبناء األخضر وهً غالبا فً الشرق األوسط وفً آسٌا و أفرٌقٌا و البلدان التً تقع بالقرب من خط 

 اإلستواء هناك عدة روابط أٌضا بالوالٌات المتحدة وكندا،

  :(2)التالً (1)وهً موضحه بالشكل . و بعض أجزاء من أوروبا، والٌابان، وأسترالٌا، وجنوب أفرٌقٌا

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 :نظم تقٌٌم المبانً الذكٌه - 5-1-2

  :(3)توجد طرق تقٌٌم صممت خصٌصا من أجل تقٌٌم المبانً الذكٌة وٌخضع الكثٌر منها لتطوٌر مستمرمثل

  طرٌقة المعهد األسٌوي للمبانً الذكٌة(AIIB)  ًدلٌل المبنً الذكً"بالصٌن والتً تسم "IBI Index 
(by Asian Institute of Intelligent Buildings (AIIB),Hong Kong,China)   

  طرٌقة مجلس التشٌٌد بشنغهاي (SCC) تقٌٌم المبانً الذكٌة"بالصٌن والتً تسمً ب "IB Rating 
(by shanghai Construction Council(SCC),Shanghai,China)   

  طرٌقة جمعٌة المبانً اآللٌة األوربٌة(CABA) ( نظام تقٌٌم ذكاء المبنً)بكندا والتً تسمً ب

Building IQ Rating Criteria (BIQRC, by Task Force 1 - Intelligent Building 

Ranking System, Continental Automated Building Association (CABA), Ottawa, 

Canada)    

  طرٌقة مؤسسة أبحاث البناء(BRE)  طرٌقة المصفوفة لتقٌٌم أداء "بالمملكة المتحدة والتً تسمً ب

 Building Research Establishment Environmental Assessment" المبانً الذكٌة

Method (BREEAM, by Building Research Establishment Ltd. (BRE), UK)و   

  طرٌقة جمعٌة المبانً الذكٌة(IBSK) معاٌٌر التقٌٌم للمبانً الذكٌة "بكورٌا والتً تسمً ب

(ASCIB ")Assessment Standards for Certifying Intelligent Buildings (ASCIB, by 

Intelligent Building Society of Korea (IBSK), Seoul, Korea)  

 (WGBC)لتوضيح البلدان التي أبدت إهتمامها بالبناء األخضر طبقا لما ورد في  (1)شكل 

 :المصدر 

Reed .R et al :"  International comparison of sustainable rating 

tools", Journal of sustainable real estate, Cleveland, Ohio, 2009 

,p:4  
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   طرٌقة معهد أبحاث البناء و العمارة(TIBA) تقٌٌم المبانً الذكٌة"بتاٌوان والتً تسمً ب "

Intelligent Building Assessment (by Architecture and Building Research 

Institute, Ministry of the Interior, Taiwan, China) 

بعد تحلٌل الطرق السابق ذكرها والمقارنه فٌما بٌنهم تم توضٌح القصور فً نظم تقٌٌم المبانً الذكٌه إلختٌار 

  :(4) النظام األمثل كاآلتً

من أكثر الطرق المركزة علً مجموعة تقٌٌم واحدة  (scc)" مجلس التشٌٌد بشنغهاي"ٌتضح إلٌنا أن طرٌقة  -

تهدف إلً تقٌٌم أداء المبنً الذكً فً (CABA)"جمعٌة المبانً اآللٌة األوربٌة "وهً الهندسة ،أما طرٌقة 

مؤسسة أبحاث البناء بالمملكة "أكثر من طرٌقة عامه ولكن التزال هذه الطرٌقة تحت اإلنشاء ، وطرٌقتً 

فلدٌهم أقل تغطٌة لمجموعات التقٌٌم ولكن  (IBSK")جمعٌة المبانً الذكٌة بكورٌا"و (BRE)" المتحدة

 .هً أكثر الطرق شموال لمجموعات التقٌٌم (AIIB)"المعهد األسٌوي للمبانً الذكٌة بالصٌن "طرٌقة 

 توجد مشكلة مشتركة بٌن طرق تقٌٌم المبانً الذكٌة فً الوقت الراهن أال و هً اإلنتباه الضعٌف ألغلب  -

طرق التقٌٌم إلً التغٌر واإلختالف الوظٌفً للمبانً أثناء عملٌة التقٌٌم و هذا ٌؤثر بشكل كبٌر علً تصمٌم و 

إدارة المبانً أو بعبارة أخري كل عملٌة تقٌٌم تستخدم فعلٌا مجموعة من المعاٌٌر التً تطبق علً كل أنواع 

المبانً ال تمٌز مبنً عن آخرولذلك فإن نتائج التقٌٌم لألنواع المختلفة من المبانً تفتقر فعلٌا إلً قوة المقارنة 

تستخدم كثافة اإلشغال  (IBSK)و التفصٌل فٌما ٌتعلق بسمات المبنً الذكً ، فعلً سبٌل المثال طرٌقة 

كمؤشر لتقٌٌم التصمٌم المعماري للمبانً الذكٌة ،والمبنً ذو مساحة إشغال (مساحة اإلشغال للفرد الواحد)

سوف ٌحقق أعلً الدرجات ،ولكن ال ٌمكن بناء علً ذلك القول أن السوبر  (كثافة إشغال قلٌلة )كبٌرة 

ماركت أكثر ذكاءا من مبنً المكاتب وذلك ألن مساحة اإلشغال بالسوبر ماركت أعلً من مساحة اإلشغال 

التحاٌل علً  (IBI) من 2005فً إصداره الثالث لعام(AIIB)بمبنً المكاتب ،وقد إستطاع المعهد األسٌوي 

تلك المشكلة بإستخدام خاصٌة حذف أي عنصر غٌر مالئم أوغٌر قابل للتطبٌق دون أن ٌؤثر ذلك علً درجة 

وجاري البحث من أجل الوصول إلً الدقة  (Cobb-Douglas)التقٌٌم النهائً و تسمً هذه الطرٌقة 

خاص بنوع المبنً الذي سٌتم  (IBI)،كما أنه ٌوجد جزء من عملٌة التقٌٌم فً نظام (5)المطلوبة لطرٌقة التقٌٌم 

 .تقٌٌمه وبذلك نضمن صدق التقٌٌم من هذا الجانب

منظومة المبانً الذكٌه والتً علً أساسها ٌتم تقٌٌم ذكاء المبنً طبقا لما ورد فً نظام تقٌٌم المبانً - 5-2

 (AIIB)الخاص بالمعهد األسٌوي  (IBI)الذكٌه 

-  اإلداره – اإلقتصادٌات – البٌئه – الهندسه –العماره )تحتوي المنظومه علً محددات أساسٌه وهً 

وكل محدد ٌحتوي علً معٌار أو أكثر لتقٌٌمه فعلً سبٌل المثال محدد العماره ٌتم تقٌٌمه بثالث  (اإلجتماعٌات

معاٌٌر وهم معٌار الراحه ومعٌار الفراغ ومعٌار الصحه العامه والوقاٌه أما محدد الهندسه ٌتم تقٌٌمه بثالث 

معاٌٌر أٌضا  وهم معٌار كفاءة العمل و معٌار اإلنشاء و السالمه ومعٌارالتكنولوجٌا والخدمات اإللكترونٌه 

،ومحدد البٌئه ٌحتوي علً معٌار اإلستدامه أما محدد اإلقتصادٌات ٌحتوي علً معٌار توفٌر التكلفه ،ومحدد 

اإلداره ٌحتوي علً معٌار اإلداره واألمن أما محدد اإلجتماعٌات ٌحتوي علً معٌار الثقافات وتوجد ضمن هذه 

 ( .2)المعاٌٌر مجموعه من العناصر لكل معٌار عناصره الخاصه كما بالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  من منظور اإلستدامهالذكٌةتقٌٌم المبانً 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن  (IBI)إتباع منهج التحلٌل المقارن لتوضٌح نسبة تواجد مضمون معاٌٌرنظام تقٌٌم المبانً الذكٌه -5-3

( GPRS)أي من النظم المصرٌه سواء أن كانت الكودات المصرٌه أوالنظام القومً لتصنٌف البناء األخضر 

 .أواإلثنٌن معا 

و ما ٌحتوي علً نفس مضمونها  (IBI) لمضمون معاٌٌر التقٌٌم الخاصه بعمل تحلٌل مقارنتم الجزء  فً هذا

 ،وهذه المقارنه  وتم التطرق أٌضا لباقً الكودات المصرٌه و الكود المصري للطاقهGPRSمن ِقَبل كالً من 

ٌُقٌمه كل معٌارعلً حده  تم ذلك ،وقد لٌست بمقارنة ُمسمٌات أو مصطلحات فقط ولكنها بمضمون وأهداف ما 

. (1) كما فً جدول عن طرٌق جدول عام وشامل لتوضٌح نتائج هذه المقارنات

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :ومن أهم النتائج التً تم التوصل إلٌها من الجدول السابق 
 .فً الكودات المصرٌه فقط  (IBI)نسبة تواجد مضمون معاٌٌر نظام تقٌٌم المبنً الذكً  -1

 
 
 
 
 

 
 

ن -2

س

فً النظام القومً لتصنٌف البناء  (IBI)بة تواجد مضمون معاٌٌر نظام تقٌٌم المبنً الذكً

 .فقط  (GPRS)األخضر

 

 ( IBI V4)يوضح هيكل منظومة المباني الذكيه طبقا لمضمون   (2)شكل  

 الباحث:المصدر 

في الكودات  (IBI)نسبة تواجد مضمون معايير نظام تقييم المبني الذكي  (3)شكل 
 .المصريه فقط 

 الباحث:المصدر 

 

في النظام القومي لتصنيف البناء  (IBI)نسبة تواجد مضمون معايير نظام تقييم المبني الذكي  (4)شكل 

 (.GPRS)في الكودات المصريه والنظام القومي لتصنيف البناء األخضر (IBI)لتوضيح نسب تواجد ُمحتوي دليل المبني الذكي  (1)جدول 

 الباحث:المصدر 



 
 
 

  من منظور اإلستدامهالذكٌةتقٌٌم المبانً 

 

 
 
 
 
 

 
بالنظم المصرٌه المتمثله فً أي من   (IBI)توضٌح نسبة تواجد مضمون معاٌٌر تقٌٌم المبنً الذكً -3

 .ولكن إجمالً لجمٌع المعاٌٌر  (GPRS)الكودات المصرٌه أوالنظام القومً لتقٌٌم البناء األخضر

 
 
 
 
 
 
 
 

 
إتباع منهج التحلٌل المقارن للمقارنه بٌن ُمحتوي كال من نظام الهرم األخضر لتقٌٌم المبانً الخضراء -5-4

الموجود باإلصدار الرابع من  (Green Index)وُمحتوي معٌار اإلستدامه  (LEED)ونظام  (GPRS)المصرٌه 

 (AIIB)الخاص ب  (IBI)نظام تقٌٌم المبانً الذكٌه 

منه % 80تم ذكر  (IBI)المتعلق بنظام تقٌٌم المبنً الذكً  (Green Index)مضمون عناصر معٌاراإلستدامه 

ذكرها   تقرٌبا لم ٌتم% 20 و (GPRS)تقرٌبا فً مضمون معاٌٌر تقٌٌم النظام القومً لتصنٌف البناء األخضر

وبذلك ٌمكننا التوصل ألن تقٌٌم معٌاراإلستدامه داخل نظام تقٌٌم المبنً الذكً  ٌوجد به بنود إضافٌه الٌمكن 
ٌُغنً عن التقٌٌم األخضر ،وللتأكد من ذلك سٌتم  (IBI)تجاهلها ،ولكن هذا ال ٌعنً أن معٌاراإلستدامه الموجود ب

 من مضمون  (GPRS)عمل مقارنه تحلٌلٌه بٌن ما ٌحوٌه معاٌٌر تقٌٌم النظام القومً لتصنٌف البناء األخضر 

ٌُفعل ،ولذلك  (IBI)معٌار اإلستدامه الخاص ب ولكون هذا النظام هو النظام المحلً فالبد من ذكره ولكنه لم 

حٌث ٌوجد العدٌد من المبانً  (LEED)ستشمل الدراسه أٌضا علً معاٌٌر تقٌٌم اإلصدار الرابع من نظام 

هذا بجانب أن اإلصدار الرابع هو أحدث إصدار تم اإلعالن عنه من قبل  (LEED)المصرٌه نالت شهادة 

(GSUB) (6)  وبذلك ٌمكننا التوصل لكون تقٌٌم معٌاراإلستدامه،(Green Index)  ًداخل تقٌٌم المبنً الذك

 .كافً للحكم علً المبنً أن كان مبنً أخضر أم ال 
 V4(LEED)و (IBI)الخاص ب (Green Index)العالقه بٌن- 5-4-1

لتقٌٌم المبانً الخضراء تم تغطٌتها بالكامل من ِقبل  V4( LEED)جمٌع المتطلبات األساسٌه التً ٌتضمنها نظام -

(Green Index) الخاص ب(IBI) أما باقً عناصر التقٌٌم الخاصه ب،(LEED)  فالغالبٌة تم تغطٌتها بالكامل

بالنظم المصريه المتمثله في أي من  الكودات المصريه  (IBI)توضيح نسبة تواجد مضمون معايير تقييم المبني الذكي (5)شكل 
 ولكن إجمالً لجميع المعايير (GPRS)أوالنظام القومي لتقييم البناء األخضر

 الباحث:المصدر 

 

 (IBI)ولم ُتذكر في (LEED)عناصر ُذكرت ضمن معايير تقييم ال 

 ولكن ُذكرت بباقي المعايير (IBI)معيار اإلستدامه الخاص ب  (Green Index) ولم ُتذكر في(LEED)عناصر ُذكرت ضمن معايير تقييم ال 

 (IBI)التي لم ُتغطي من قبل معيار اإلستدامه أو باقي معايير تقييم  v4( LEED)يوضح عناصر معايير (6)شكل  

 الباحث: المصدر



 
 
 

  من منظور اإلستدامهالذكٌةتقٌٌم المبانً 

 

،والباقً إما أنه تم تغطٌته من باقً عناصر معاٌٌر التقٌٌم الخاصه  (IBI)الخاص ب (Green Index)من ِقبل 

 ( 6)أو أنه لم ٌتم ذكره كما بالشكل  (IBI)ب

 :تم إستنتاج اآلتً  (6)ومن الشكل 

 ًذكرت فً  إجمالً نقاط التقٌٌم الخاصه بالعناصر الت(LEED)  ًو لم ُتذكر ف(IBI)  هم عشرة نقاط

 .110فقط من إجمالً 

  ًإجمالً نقاط التقٌٌم الخاصه بالعناصر التً ذكرت ف(LEED)  ولم ُتذكر فً معٌار اإلستدامه الخاص

  .110 نقطه من إجمالً 21هم  (IBI) ب

 59 :50 نقطه ، وٌكون فضً حٌن تتراوح نقاطه بٌن 49:40نقاطه بٌن بحٌث ٌكون المبنً مقبول حٌن تتراوح

 نقطه ،وٌكون بالتٌنً حٌن تتراوح النقاط 79:60تتراوح نقاط المبنً بٌن  نقطه ،وٌكون ذهبً حٌن

 . نقطه 110:80بٌن

بمثابة  (IBI)الخاص ب  ( Green Index)من الممكن إعتبار تقٌٌم  (IBI)عند تقٌٌم المبنً الذكً بنظام - 

( IBI)سواء أن كانت نتٌجة التقٌٌم الخاصه ب  (LEED)مؤشر جٌد جدا إلمكانٌة حصول هذا المبنً علً شهادة 

أو أنه لم ٌكن المبنً ذكٌا من  (IBI)تنم عن حصول المبنً علً أي شهاده من شهادات الذكاء الخاصه ب 

 .األساس 

جزء من نظام تقٌٌم  (LEED)من الممكن إعتبار نظام التقٌٌم األخضر للمبانً المتمثل فً اإلصدارالرابع من - 

 ( .IBI)المبنً الذكً 



 
 
 

  من منظور اإلستدامهالذكٌةتقٌٌم المبانً 

 

 ( :GPRS)و (IBI)الخاص ب (Green Index)العالقه بٌن - 5-4-2

 Green)فً مضمون  (GPRS)لم ٌتحقق تواجد مضمون جمٌع الشروط اإللزامٌه لمحددات التقٌٌم الخاصه ب-

Index)  أوباقً معاٌٌر(IBI)  مثل محدد التوازن البٌئً والموقع المستدام

( 7)وسهولة الوصول وكذلك محدد اإلداره ومحدد المواد والموارد بالشكل 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تم إستنتاج اآلتً  (7)ومن الشكل 

  ًإجمالً نقاط تقٌٌم العناصر التً ذكرت ف(GPRS)  ًولم ُتذكر ف(Green Index)  نقطه من 41هم 

  .190إجمالً 

  ًإجمالً نقاط تقٌٌم العناصر التً ذكرت ف(GPRS)  ًولم ُتذكر ف(IBI)  نقطه من إجمالً 24هم 

190.  
مع العلم أنه من أجل منح شهادة الهرم األخضر ألي مشروع البد وأن تستوفً جمٌع الُمتطلبات الحد 

األدنً من الشروط الُمعلنه ،وربما ٌتم الحصول علً نقاط التقٌٌم من خالل تلبٌة معاٌٌر معٌنه ، كما أنه ٌتم 
 : تقٌٌم المشارٌع عن طرٌق نقاط التقٌٌم المتراكمه وفقا لما ٌلً

 نقطه ،إعتماد الهرم 59 إلً 50من  : (GPRS) نقطه ،إعتماد الهرم الفضً من 49 :40من  : (GPRS)إعتماد 

 نقطه ُمعتمده فٌما فوق 80( : GPRS)،إعتماد الهرم األخضر من . نقطه 79 إلً 60من  : (GPRS)الذهبً من 

 " .غٌر ُمعتمده" نقطه تكون 40،و المبانً التً حصلت علً نقاط تقٌٌم أقل من 
 بمثابة مؤشر إلمكانٌة حصول المبنً  (IBI) الخاص ب (Green Index)ٌمكن إعتبار تقٌٌم معٌاراإلستدامه -

علً شهادة ُتقر بأن المبنً أخضر أم ال ولكنه مؤشر غٌر دقٌق وذلك بسبب عدم تواجد بعض من الشروط 
 .  (IBI)أو باقً عناصر معاٌٌر  (Green Index) فً  (GPRS)اإللزامٌه الخاصه ببعض محددات تقٌٌم 

وتوقٌع نتٌجة تقٌٌمه علً معاٌٌر نظام تقٌٌم المبانً LEED عرض مثال مصري حاصل علً شهادة -5-5

 . (IBI)الذكٌه 
 LEED  عرض مثال مصري حاصل علً شهادة - 5-5-1

 م إختٌار مبنً دار الهندسه ت(Dar Al-Handasa New Premises in Cairo)  الحاصل علً شهادة

  (LEED BD+C: New Construction v3 - LEED )2015اللٌد الذهبٌه من اإلصدار الثالث عام 

 ٌقع مبنً دار الهندسه بالقرٌه الذكٌه الواقعه علً طرٌق القاهره اإلسكندرٌه الصحراوي. 

  ٌتكون مبنً دار الهندسه من ستة طوابق أولهما األرضً وٌلٌهم خمسة أدوار رأسٌه و ثالثة أدوار

 . فرد لكل دور350 شخص ،بمعدل 2000جراج تحت األرض ،ٌمكن لهذا المبنً أن ٌستوعب 

 

 .ولكن ُذكرت بباقي المعايير  (IBI) الخاص ب  معيار اإلستدامه (Green Index) ولم ُتذكر في (GPRS)عناصر ُذكرت ضمن معايير تقييم ال

 ( .IBI)ولم ُتذكر في  (GPRS)عناصر ُذكرت ضمن معايير تقييم ال

 (IBI) التي لم ُتغطي من قبل معيار اإلستدامه أو باقي معايير تقييم GPRSيوضح عناصر  (7)شكل 

 الباحث: المصدر

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  من منظور اإلستدامهالذكٌةتقٌٌم المبانً 

 

  من إجمالً % 85ٌحتوي علً مساحه كبٌره مستغله فً فراغات مكاتب مفتوحه ُتقدر تقرٌبا ب
 .فراغات مكتبٌه مغلقه % 15المكاتب و

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قيم معايير تقييم الليد لمبني دار الهندسه , (8)شكل 

 U.S. Green Building Council's (USGBC): المصدر 

 

 

 

 

 

 

  لمبني دار الهندسه ,لقطه منظوريه( 9)شكل 

 U.S. Green Building Council's (USGBC): المصدر 

 

 

 

 

 

 

 الموقع وطريق الوصول للقريه الذكيه ومنها إلي موقع المشروع ( 10)شكل 

 اإلداره الهندسيه الخاصه بمبني دار الهندسه: المصدر 

 

 

 

المسقط األفقي للدور األرضي لمبني دار الهندسه موضح ( 11)شكل 

 .عليه المداخل ومحاور الحركه الرأسيه

 اإلداره الهندسيه الخاصه بمبني دار الهندسه: المصدر 

 

 

 

  EPDMمن سقف المبني بمادة %75يوضح تغطية ( 12)شكل 

 .وخاليا كهروضوئيه ويوضح أيضا نظام الري خارج المبني 

 اإلداره الهندسيه الخاصه بمبني دار الهندسه: المصدر 

 

 

 

 .يوضح المطل الخارجي حول مبني دار الهندسه( 13)شكل 

 .اإلداره الهندسيه الخاصه بمبني دار الهندسه: المصدر 

 

http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/
http://www.usgbc.org/


 
 
 

  من منظور اإلستدامهالذكٌةتقٌٌم المبانً 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . (IBI)لمبنً دار الهندسه علً معاٌٌر نظام تقٌٌم المبانً الذكٌه  (LEED)توقٌع نتٌجة تقٌٌم - 5-5-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   IBIمعيار اإلستدامه الخاص ب   لمبني دار الهندسه عليLEEDتوقيع نتائج معايير نقييم نظام ( 16)شكل 

 .الباحث :  المصدر 

 

 

توقيع نتائج معايير نقييم ( 17)شكل  

  لمبني دار الهندسه عليLEEDنظام 

  .IBIمعيار الفراغ الخاص ب 

  .الباحث:  المصدر 

 

 

 

 توقيع نتائج معايير نقييم ( 18)شكل 

  لمبني دار الهندسه عليLEEDنظام 

   .IBIمعيار الراحه الخاص ب  

 .الباحث :  المصدر 

 

 

 

 .لكونها تحت األرض جميع أماكن ركن السيارات ُمغطاه( 15)شكل 

 اإلداره الهندسيه الخاصه بمبني دار الهندسه:  المصدر 

 

 

 



 
 
 

  من منظور اإلستدامهالذكٌةتقٌٌم المبانً 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 .النتائج والتوصٌات-5-6

كمعاٌٌروعناصر والبحث عن مضمونها فً  (IBI)فً مضمون الدراسه التحلٌلٌه السابقه تم تثبٌت مضمون -

هو المرجع المحلً (GPRS)،وبما أن  (GPRS)الكودات المصرٌه وكذلك النظام القومً لتصنٌف البناء األخضر

حٌث أنه " لٌس كل مبنً أخضر مبنً ذكً "لتقٌٌم المبنً األخضر فإنه بالدراسه السابقه ٌمكننا التوصل إلً أن 
هو ما تم ذكر مضمونه فً النظام القومً لتصنٌف البناء  (IBI)تقرٌبا من مضمون نظام التقٌٌم الذكً % 41

 توقيع نتائج معايير ( 19)شكل 

  لمبني دارLEEDتقييم نظام 

 معيار كفاءة  الهندسه علي

   IBI العمل الخاص ب 

 .الباحث :  المصدر 

 

 

 

 .من عناصر التقييم  % 50 ذكر ◄( )الرمز . من العناصر بالتقييم % 50 ذكر أقل من (▼)الرمز .   لم ُيذكر أي من العناصر بالتقييم  (▬)الرمز 

 . ذكر جميع عناصر التقييم ●(  )الرمز . من عناصر التقييم  % 50 ذكر أعلي من ▲() الرمز

   IBIمعيارالسالمه واإلنشاء  ومعيار اإلداره واألمن وتوفير التكلفه والصحه العامه والوقايه  الخاص ب   لمبني دار الهندسه عليLEEDتوقيع نتائج معايير نقييم نظام ( 21)شكل 

 .الباحث :  المصدر 

 

 .من عناصر التقييم  % 50ذكر   (◄)الرمز . من العناصر بالتقييم % 50ذكر أقل من  (▼)الرمز . لم ُيذكر أي من العناصر بالتقييم    (▬)الرمز 

 .ذكر جميع عناصر التقييم   (● )الرمز . من عناصر التقييم  % 50ذكر أعلي من  (▲)الرمز

   .IBIمعيار الثقافات ومعيار الخدمات اإللكترونيه والتكنولوجيه الخاص ب   لمبني دار الهندسه عليLEEDتوقيع نتائج معايير نقييم نظام ( 20)شكل 

 .الباحث :  المصدر 

 

 

 



 
 
 

  من منظور اإلستدامهالذكٌةتقٌٌم المبانً 

 

فً حالة أن المبنً حصل علً أعلً إعتماد من النظام القومً لتصنٌف البناء  األخضر،فعلً سبٌل المثال
من إجمالً التقٌٌم الخاص بالمبانً الذكٌه ،وعند توقٌع تقٌٌم مبنً % 40األخضر الزال المبنً ال ٌتعدي 

أخضر علً عناصر تقٌٌم المبنً الذكً كما بالمثال التطبٌقً السابق ذكره لمبنً دار الهندسه فإنه ٌتم تأكٌد ذلك 
المفهوم وهو أنه لٌس بالضروره كل مبنً أخضر ٌكون ذكٌا ،وبذلك ال ٌمكن الحكم علً المبنً أن كان ذكٌا أم 

 .ال إال بعد إستكمال باقً جوانب التقٌٌم الخاص بالمبانً الذكٌه 
ٌنم عن ذكاء المبنً  (IBI) من الممكن أن ٌكون إجمالً تقٌٌم المبنً بنظام "لٌس كل مبنً ذكً مبنً أخضر -" 

من إجمالً تقٌٌم المعٌار وبالتالً فالنتٌجه هً أن المبنً % 50ولكن تقٌٌم معٌاراإلستدامه داخل التقٌٌم ال ٌتعدي 
أن ٌكون تقٌٌم : ذكٌا ولٌس أخضر ، ومن الممكن أن ٌوجد مبنً ذكً وأخضر فً آن واحد ولكن بشرط 

من إجمالً تقٌٌم % 50ذو تقدٌر أعلً من  (IBI)داخل التقٌٌم الشامل ل (Green Index)معٌاراإلستدامه 

هو اإلصدار الرابع من نظام  (Green Index)المعٌار ،مع العلم أن أقرب تقٌٌم أخضر للمبانً لمعٌاراإلستدامه 

(LEED. ) 
العالقه بٌن نظام تقٌٌم المبانً الذكٌه و نظام تقٌٌم المبانً - 

التالً  (2)هً عالقة جزء من كل وٌوضحها جدول ( 1) الخضراء

مع العلم أن اإلداره المذكوره فً نظم التقٌٌم األخضر وكذلك 

اإلبداع مضمونهم ٌختص بالعملٌات الخضراء الخاصه بالصداقه 

 .مع البٌئه 
فعند تحلٌل نظام تقٌٌم المبنً الذكً شمولٌة تقٌٌم المبانً الذكٌه - 

(IBI)  من الممكن وصف هذا النوع من التقٌٌم بأنه تقٌٌم شامل ال

ٌخص جانب معٌن لتقٌٌمه ولكنه ٌهتم بالبٌئه المحٌطه باإلنسان ككل 

حٌث ٌهتم براحة اإلنسان والصداقه مع البٌئه ومجاراة التكنولوجٌا 

الحدٌثه فً ظل اإلداره المناسبه  مع مراعاة التكلفه وثقافة المنطقه 

وكفاءة إستهالك المٌاه والطاقه مع توفٌر جمٌع وسائل األمن 

واألمان والنقل المناسب وصٌانة جمٌع العملٌات كل ذلك فً جمٌع 

مراحل عمر المبنً إبتداءاً من مرحلة التصمٌم واإلنشاء إلً 

التشغٌل واإلشغال لٌس ذلك فحسب بل لم ٌغفل أٌضاعن مرحلة 

 .الهدم وما ٌلٌها 

أشمل من نظم  (AIIB)الخاص ب  (IBI)نظام تقٌٌم المبانً الذكٌه -

التقٌٌم األخضر بصفه عامه ، لٌس ذلك فحسب بل وٌمكن إعتبار 

 . العالقه بٌنهم عالقة جزء من كل 

بالنظم المصرٌه المتمثله فً أي  (IBI)من الممكن تجمٌع ما تم إٌجاده من  مضمون معاٌٌر تقٌٌم المبنً الذكً- 

وعمل نموذج منفصل لتقٌٌم المبانً الذكٌه  (GPRS)من الكودات المصرٌه أوالنظام القومً لتقٌٌم البناء األخضر

  .المحلٌه
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محددات تقٌٌم المبانً 
 الذكٌه

محددات تقٌٌم 
 المبانً الخضراء

 --- العماره

 --- الهندسه

 البٌئه

 إستدامة الموقع

 الطاقه

 النقل

 المٌاه

 المواد والموارد

 التلوث/اإلنبعاثات 

البٌئه الداخلٌه 
 الصحه والرفاهٌه/

 اإلداره

 --- اإلقتصادٌات

 --- اإلداره

 --- اإلجتماعٌات

يوضح العالقه بين محددات  (2)الجدول

ومحددات  نظام تقييم المباني الخضراء

 نظام تقييم المباني الذكيه

 .المصدر الباحث 
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