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ABSTRACT: 
Egypt is one of the richest countries with monuments and historical sites that hold architectural and 
cultural value, connect the society with its roots, attract tourists and cultural visitors, and generate 
national income. Beginning in the early 20th century of Pharaonic monuments and then of Islamic 
monuments, a movement started in Egypt to conserve historical sites, many buildings were preserved 
to ensure their survival and protect them from neglect and degradation. 
 The axis  of this movement was the Historic Cairo that was founded in the 10

th
 century and is 

one of the world's oldest Islamic cities.  The city has many Islamic antiquities and historical 
buildings, it was listed as a world heritage site in 1979 but only in 2010, the Egyptian official 
bodies in collaboration with the UNESCO have launched the Urban Regeneration Project for 
Historic Cairo (URHC). The third phase of this project has recently been launched with the 
aim of successful urban renewal and community development. 
 Before URHC several Experimental projects took place for preservation, restoration, and 
urban regeneration.  After restoration some buildings were reused, the successful adaptive 
reuse of these historical buildings is one of the key factors for the success of any urban 
renewal project as it employs the buildings within their urban fabric and local communities, 
and revive them to produce cultural, economic and historical values.  
This paper focuses on the concepts of conservation and adaptive reuse, it analyzes and 
evaluates selected historical buildings located in historical Cairo that are reused in cultural 
and economic activities. It also sheds the light on the problems and dangers that threaten these 
buildings. The paper ends with conclusion and recommendations. 
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 :الملخص
المجتمع بجذوره تصل  األثرٌة والمواقع التارٌخٌة التً تحمل قٌمة معمارٌة وثقافٌة ، وللمعالمتعد مصر واحدة من أغنى البلدان 

البداٌة من اوائل القرن العشرٌٌن لالثار الفرعونٌة ثم بعد ذلك لالثار .، وتجذب السٌاح والزوار ، وتزٌد من الدخل القومً
 ، بدأت حركة فً مصر للحفاظ على المواقع التارٌخٌة ، وتم الحفاظ على العدٌد من المبانً لضمان بقائها وحماٌتها االسالمٌة  

.  من اإلهمال والتدهور
تحتوي . التً تأسست فً القرن العاشر وهً واحدة من أقدم المدن اإلسالمٌة فً العالمالتارٌخٌة القاهرة كان محور هذه الحركة 

 ولكن فً عام 1979المدٌنة على العدٌد من اآلثار اإلسالمٌة والمبانً التارٌخٌة ، وقد اصبحت كموقع للتراث العالمً فً عام 
بدأت الجهات الرسمٌة المصرٌة بالتعاون مع منظمة الٌونسكو فً مشروع التجدٌد العمرانً للقاهرة التارٌخٌة  ، 2010

(URHC) .قبل . وقد تم مؤخراً إطالق المرحلة الثالثة من هذا المشروع بهدف تجدٌد حضري ناجح وتنمٌة مجتمعٌةURHC 
.  تم تنفٌذ العدٌد من المشارٌع التجرٌبٌة للمحافظة ، الترمٌم والتجدٌد العمرانً

هو أحد العوامل الرئٌسٌة لنجاح أي مشروع تجدٌد وهذه المبانً التارٌخٌة تم اعادة استخدام بعد إعادة ترمٌم بعض المبانً ، 
والقٌم  حضري حٌث أنه ٌوظف المبانً داخل النسٌج الحضري والمجتمعات المحلٌة ، وٌعٌد إحٌاءها إلنتاج ثقافً واقتصادي

. التارٌخٌة

 الً التركٌز علً مفاهٌم و اهداف الصٌانة و اعادة االستخدام و ذلك عن طرٌق تحلٌل تهدف هذه الورقة البحثٌة 
كما . التً تم اعادة استخدامها فً االنشطة الثقافٌة و االقتصادٌة ، لبعض المبانً التارٌخٌة المختارة بالقاهرة التارٌخٌة 

و تنتهً الورقة البحثٌة بالنتائج و ، انها تلقً الضوء علً المشاكل و المخاطر التً تهدد هذة امبانً التارٌخٌة 
 .التوصٌات 
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 القاهرة التارٌخٌة ، اعادة االستخدام ،  الصٌانة :الكلمات المفتاحٌة. 
 :المشكلة البحثٌة 

االهمال التام للعدٌد من المبانى االثرٌة و التارٌخٌة  سواء من ناحٌة الترمٌم و الصٌانة  او التفكٌر فى اعادة توظٌفها مما - 1
 ٌجعلها عرضه للتدهور واالعتداء علٌها بواسطة االهالى  وهذا ما ٌحدث للعدٌد من المبانى االثرٌة و التارٌخٌة  فى مصر

تستخدم بعض المبانً ذات القٌمة تراثٌة  او تارٌخٌة باسلوب وظٌفً ٌهدد هذة المبانً و ٌؤدي الً تدهورها و الً عدم - 2
المحافظة علٌها و ٌقلل من قٌمتها التراثٌة و الحضارٌة حٌث ان الوظٌفة الحالٌة لبعض المبانً التارٌخٌة  الحالٌة لها تاثٌر سلبً 

 .علً المبنً نفسه 
 :هدف البحث

 لٌالئم وظائف  تارٌخٌة و اثارٌة إبراز اسلوب إعادة االستخدام و تأهٌل المبنى ذو القٌمةالتركٌز علً مفهوم الصٌانة و - 1
  مستحدثة كمدخل للحفاظ علٌه و محور للتنمٌة المستدامة

تحلٌل لبعض المبانً التارٌخٌة بالقاهرة التارٌخٌة التً تم اعادة توظٌفها وحصر المخاطر و المشاكل التً تهدد المبانً - 2
 .التارٌخٌة 

 :منهجٌة البحث
المنهج التحلٌلً فقد اعتمد البحث علً ، بالقاهرة التارٌخٌة والمشٌدة للمبانً التاٌخٌة نظراً لتعدد الحاالت الدراسٌة للنماذج 

 لبعض المبانً التارٌخٌة بالقاهرة التارٌخٌة التً تم اعادة استخدامها بوظائف اخري و كان لها تاثٌر اٌجابً او سلبً علً الوصفً
 . و الخروج منه بالتوصٌات الهم االعتبارات التً ٌجت تاخد فً االعتبار عند اعادة االستخدام .المبنً التارٌخً  

: مقدمة
فان مشارٌع الحفاظ فً ، تختلف سٌاسات و اتجاهات الحفاظ المعماري و التراثً طبقا للظروف و العوامل علً المناطق ذات قٌمة

النطاقات التراثٌة و التارٌخٌة  تهدف بالدرجة االولً الً المحافظة علً الطابع الحضاري للنطاق و حماٌة المبانً التارٌخٌة و 
و من اهم هذه االسالٌب اعمال الصٌانة و هً كل . المبانً ذات قٌمة به و ذلك  من خالل مجموعة من السٌاسات و االسالٌب

و ذلك لضمان الحد االدنً من ، االعمال التً ٌتم القٌام بها من اجل استمرار المبنً فً حالة جٌدة او حالة مقبولة الطالة عمره 
و ذلك لتحسٌن كل االجزاء التالفة  (التجدٌد و االصالح و الترمٌم)فان عملٌة الصٌانة تشمل اعمال كثٌرة منها ، سالمة المستعملٌن 

 .سواء كان داخل المبنً او فً المحٌط الخارجً
 
 :تعرٌفات- 1
 : الصٌانة1-1

 هً مجموعة من االعمال التً تتم من اجل المحافظة علً عنصر او استرجاعه 
 .لً حالة مقبولة 

 :تعرٌف اخر للصٌانة
 . من مظاهر التلف المختلفة التً قد حدثت او تحدث لعناصر المبنً المبنً ذات القٌمةعمال التطبٌقٌة لتخلٌصاالوتعنً القٌام ب

 نجد ان هدف الصٌانة هو اعادة او محافظة علً المبنً و جمٌع عناصره فً حالة ٌستطٌع بها ان من خالل التعرٌفات السابقة
إطالة العمر لمواد البناء المستخدمة فً المبنً والحفاظ علً العناصر الفنٌة و. ٌؤدي جمٌع الوظائف المطلوبة منه و بكفاءة عالٌة 

 .طول فترات ممكنةالثرٌة فً صورة جٌدة االو
  :انواع الصٌانة- 2

لقد ، تختلف انواع الصٌانة تبعا لالستراتٌجٌات و االهداف الخاصة بنوعٌة االعمال المطلوبة و تبعا لحجم االعمال و اسلوب التنفٌذ 
. تم تصنٌف الصٌانة كاتالً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-1 

 :الصٌانة التصحٌحٌة 
 يوضح انواع الصيانة المختلفة (1)شكل 
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او ، حٌث ان مكونات المبنً و عناصرة ٌتم استعمالها حتً تتوقف عن العمل ، هً تعتبر ابسط و اسهل استراتٌجٌات الصٌانة
 .و هً تشمل اعمال االحالل و االصالح للعنصر التالف،حدوث تلف لها بحٌث ال تستطٌع القٌام بالمهام المطلوبة منها

حٌث ٌتم من خاللها تتاح الفرص للحصول ، تعتبر الصٌانة الصحٌحٌة جزءا هاما من استراتٌجٌة الدارة عملٌة الصٌانة باي مبنً 
 .علً معلومات ٌمكن من خاللها التنبوء لالعطال عن عناصر المبنً المختلفة

 : الصٌانة الوقائٌة2-2
الصٌانة الوقائٌة تم اٌجادها لعالج عٌوب الصٌانة التصحٌحٌة و ذلك بواسطة التقلٌل من احتمالٌة حدوث االنهٌاراو تجنب حدوث 

وهذه االستراتٌجٌة تشٌر الً الصٌانة المجدولة زمنٌا او الصٌانة المخططة او . انهٌار مفاجىءالي عنصر من عناصر المبنً
 .الصٌانة الدورٌة

 :ممٌزات الصٌانة الوقائٌة
 .الصٌانة ٌمكن ان ٌتم تخطٌطها مسبقا و تنفٌذها فً الوقت المناسب او عند حاجة مستعمل المبنً- 1
 .سالمة و امن المستعمل بٌتضاعف- 2
 .امكانٌة تقلٌل الوقت التً ٌمكن ان ٌكون المبنً باكمله او عنصر من عناصرة متوقف او خارج نطاق الخدمة- 3
 : الصٌانة الشرٌطٌة2-3

الصٌانة الشرٌطٌة تعرف انها الصٌانة التً تتم استجابة لتدهور عنصر من عناصر المبنً و ٌتم معرفة ذلك بواسطة تغٌر فً 
 .عامل معٌن ٌوصح الحالة او االداء لهذا العنصر

لذا فان الوقت ، ٌوضح ان التغٌر فً حالة او اداء اي عنصر هو السبب االساسً الجراء اعمال الصٌانة، مبدا الصٌانة الشرٌطٌة 
المالئم الجراء اعمال الصٌانة ٌتم تحدٌده بواسطة فحص دقٌق للمبنً و ذلك لتحدٌد الحالة الفعلٌة لكل عنصر او مكون من مكونات 

وفً هذه االستراتٌجٌة للصٌانة فان اعمالها ٌتم تجدٌدها و تخطٌطهابواسطة المتابعة الدقٌقة لكل عناصر المبنً المختلفة من . المبنً
 .حوائط و اسطح 

 : الصٌانة المؤجلة2-4
الصٌانة المؤجلة  تعرف بانها اعمال الصٌانة التً كان من الضروري اجراؤها الي عنصر بهدف المحافظة علٌه او استرجاعه 

و غالبا ما ٌرجع سبب التاخٌر فً اجراءها الً النقص فً تموٌل ، الً الحالة التً كان علٌها لكنها لم تتم فً الوقت المحدد لها
و هً تمتد لتشمل جمٌع انشطة الصٌانة لعناصر المبنً ، الصٌانة او فً عدم توافر قطع الغٌار او العمالة المطلوبة الجراءها 

 .المختلفة مثل اعمال الدهان و التشطٌبات االرضٌات و االسقف و اعمال صٌانة الواجهات 
 :اعمال الصٌانة - 3

 :اعمال اإلصالح 3-1
و قد تحتوي اعمال االصالح ، و التً تتم الي عنصر او مكون من مكونات المبنً عند حدوث عطل به او توقع حدوث عطل به
 .استبدال مساحات صغٌرة من هذا العنصر حتً ٌستطٌع القٌام بالوظٌفة المطلوبة منه بكفاءة عالٌة

 : اعمال االحالل و االستبدال3-2
 :الي عنصر من عناصر المبنً كامال بسبب

 .عدم قدرة العنصر علً تادٌة وظٌفته المطلوبة- 1
 .احتٌاج العنصر الً اعمال صٌانة كثٌرة و متعددة و هذا ٌؤدي الً زٌادة التكلفة الجارٌة - 2
 .قد ٌكون مظهرالعنصر غٌر مقبول- 3
 : اعمال التوسعة و التعدٌالت 3-3

 يوضح اعمال الصيانة المختلفة (2)شكل 
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و هذا لجعل ، من اهم شروط اعمال التوسعة و الصٌانة انه البد من تالفً اي عٌوم او اخطاء فً التصمٌم لم ٌتم اخذها فً االعتبار
 .المبنً اكثر مالئمة لمستخدمه و لوظٌفته التً صمم من اجلها بحٌث ال تتضمن فراغات ذات انشطة جدٌدة او خدمات اخري

 : اعمال التجدٌد و اعادة التاهٌل للمبن3-4ً
وذلك و للحفاظ علً العمر االفتراضً و االقتصادي والوظٌفً للمبنً و جعله فً هٌئة داخلٌة مالئمة و اٌضا للحفاظ علً المظهر 

 .الخارجً وسط البٌئة العمرانٌه المحٌطة
 : اعمال النظافة 3-5

و ٌمكن رؤٌتها . و هً االعمال االعتٌادٌة للحفاظ علً المبنً و علً العناصر المختلفة  نظٌفة و خالٌة من االتربة و الملوثات 
 .علً انها نشاط منفصل ولكن تطبٌقها فً مجال الصٌانة امر مهم للحفاظ علً المبنً و علً مظهره

 : اعمال اعادة التنسٌق الخارج3-6ً
 .للمحافظة علً البٌئة الداخلٌة للمبنً و جعله اكثر كفاءة فً تادٌة الوظٌفة المطلوبة 

 : اعمال اعادة التجهٌز 3-7
ٌمكن اعادة تجهٌز المبنً باجهزة جدٌدة ، عند فشل اعمال الصٌانة و اعمال االستبدال للمكونات و التجهٌزات المختلفة بالمبنً

 .تستطٌع القٌام بنفس الوظٌفة التالفة 
و ذلك الطالة العمر ، و ذلك ٌكون الحفاظ علً المبنً و عناصره بدءا من الطبقة االخٌرة الي عنصر :  اعمال المحافظة 3-8

 .االفتراضً للمبنً و تحسٌن مظهره 
 
 : سٌاسات الصٌانة 4

 : تهدف سٌاسة الصٌانة
الالزمة الداء االنشطة المختلفة فً الفرغات المبنً بحٌث تغطً جوانب االدارة و التموٌل و التقنٌات  الً تنظٌم االحتٌاجات- 1

 .الهندسٌة لتوفٌر مبنً مناسب بانسب االتكالٌف و بالتالً تحقٌق استخدام اكثر كفاءة للمبنً ٌزٌد من انتاجٌة 
 .وضع ترتٌب مناسب الولوٌات الصٌانة ٌحقق االستخدام االمثل للتنفٌذ الذاتً و المقاولٌن المتخصصٌن- 2
 : االنواع المختلفة من سٌاسات الصٌانة 4-1
 .سٌاسة زمنٌة بمعنً ان تتم اعمال الصٌانة بصفة دورٌة منتظمة كل عدد من الشهور مثال - 1
سٌاسة حجم االعمال بمعنً ان ترتبط اعمال الصٌانة بحجم نشاط المبنً فتتم تلك االعمال كلما تحقق قدر معٌن من االعمال - 2

 .بالمبنً
 .سٌاسة مشروطة بمعنً ان  تتم اعمال الصٌانة عندما ٌصل الً التدهور لعناصر المبنً الً حد معٌن تم تحدٌده مسبقا - 3
 .سٌاسة عالجٌة بمعنً ان تتم اعمال الصٌانة بعد ظهور العٌوب بالمبنً- 4
 .سٌاسة وفقا للظروف اي ان تتم اعمال الصٌانة وفقا لتوفر مٌزانٌة خاصة بها او اخذ لقرارات خاصة تصدر عن ادارة المبنً- 5

فنجد ان معظم المبانً تتبع عند اجراء اعمال الصٌانة عدة ، ونالحظ ان االنواع المختلفة من سٌاسات الصٌانة تتداخل مع بعضها 
 .انواع مختلفة من سٌاسات الصٌانة 

 :اهداف الصٌانة  - 5
الهدف الرئٌسً من الصٌانة هو توفٌر حٌاة امنة و سلٌمة من كل العٌوب التً ٌمكن حدوثها بالمبنً و جعل كافة العناصر االنشائٌة 

 .و زٌادة العمر االفتراضً للمبنً، و الخدمٌة للمبنً تعمل بكامل كفاءتها
 . زٌادة العمر االفتراضً للمبانً 5-1

من الصعب تحدٌد العمر االفتراضً للمبنً نظرا الختالف سٌاسات الصٌانة بها و كمٌات المواد المستخدمة فٌها اال انه ٌجب 
 :التفرقة بٌن نوعٌن مختلفٌن من اعمال المبانً

 : العمر االنشائ5-1-1ً
ٌقصد بالعمر االنشائً للمبنً الفترة الزمنٌة التً تبدا منذ انشاء المبنً حتً ٌصبح غٌر قادرا علً البقاء الداء الوظٌفة المطلوبة 

 .منه نتٌجة لحدوث فشل باحد عناصره االنشائٌة 
  : العمر االقتصادي5-1-2

العمر االقتصادي للمبنً هً الفترة الزمنٌة من حٌاة المبنً التً ٌحقق فٌها وظٌفته و ٌدر العائد المطلوب منه حتً تظهر الحاجة 
 .لالستبدال لزٌادة دخل المبنً

و ٌالحظ ان العمر االنشائً للمبنً ٌكون اطول من العمر االقتصادي للمبنً و لكن ٌتم هدم و ازالة المبنً عندما ٌنتهً عمره 
 .االقتصادي و انشاء مبنً جدٌد لٌتماشً مع المتطلبات الجدٌدة للمبنً

و ٌجب اتباع برنامج للصٌانة المخططة و ذلك لزٌادة العمر االفتراضً للمبنً و لمساعدة المبنً الداء وظٌفته بكفاءة و بالتالً 
 .زٌادة عمره االقتصادي 

 : الحفاظ علً القٌمة االستثمارٌة للمبن5-2ً
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و بالتالً ٌجب عند صٌانة المبنً ٌراعً تخفٌض التكالٌف ، الشك ان راس المال المستمر فً المبانً له قٌمته االستثمارٌة العالٌة 
االجمالٌة العمال الصٌانة علً مدار عمره االفتراضً و بالتالً الحفاط علً القٌمة االستثمارٌة للمبنً و زٌادة انتاجٌة المبنً و 

 .العاملٌن به
 : تحسٌن البٌئة الداخلٌة للمبن5-3ً

 .و ذلك باتباع برنامجنا للصٌانة الوقائٌة، تعنً الصٌانة بتحسٌن البٌئة الداخلٌة للمنً و اعطاء شكال حضارٌا 
 :تعرٌفات - 6
 : مفهوم اعادة االستخدام او التوظٌف6-1

تعنى كلمة التوظٌف أعادة استخدام المبنى ذات  قٌمة الذى توقف استخدامه فى وظٌفة قد تكون وظٌفته األصلٌة، أو وظٌفة مشابهة، 
 .أو حتى فى وظٌفة حدٌثة تحتاجها المدٌنة

 : مفهوم اعادة االستخدام المتكٌف6-2
 .تنافر دون الجدٌدة الوظٌفة مع المبنً تكٌف مع اإلستخدام و هذا ٌعنً إعادة

  :ٌوجد نوعٌن من تصنٌفات اعادة االستخدام: تصنٌف إعادة توظٌف المبانى ذات القٌمة- 7
  :االستخدام الفعال للمبانى ذات القٌمة1- 7

ٌقصد بإعادة االستخدام االٌجابى للمبنى ذو القٌمة هو الوظٌفة الجدٌدة التى ٌقوم بها 
المبنى والتى تجعله ٌنتج دخال مادٌا ٌغطى تكالٌف الترمٌم والصٌانة الدورٌة للمبنى، 

مطاعم ، ومن أمثلة هذا النوع من اعادة االستخدام استخدام المبنى ذو القٌمة كفنادق 
 .قصر سراي الجزٌرة الذى تحول الى فندق المارٌوتومثال على ذلك ،
 
 : االستخدام الغٌر فعال للمبانى ذات القٌمة7-2

ٌقصد بإعادة االستخدام السلبى للمبنى ذو القٌمة هو النشاط الذى ٌقوم به المبنى ذو 
القٌمة ولكن لٌس له القدرة على إنتاج دخال مادٌا ٌغطى تكالٌف الترمٌم والصٌانة 

إنما ٌوقر للمبنى منفعه ثقافٌة أو اجتماعٌة للمحٌط العمرانى له، ومن أمثلة .الدورٌة 
 والمكتبات العامة والمعارض وغٌرها من  هذا النوع من االستخدام المتاحف

  .أحمد شوقى الذى تحول الى متحفومثال على ذلك قصر . األنشطة االجتماعٌة والثقافٌة
 :أهمٌة إعادة االستخدام للمبانى ذات القٌمة التى توقف استخدامها - 8
 :  فٌما ٌتعلق بالمبنى التارٌخً ذاته8-1

أن الحفاظ والصٌانة للمبنى ذات قٌمة دائما ماٌسهل إعادة توظٌفه فى أغراض أجتماعٌة مفٌدة، أى أن عملٌة التوظٌف تضمن الى 
و ذلك الستمرارٌة اتصالها بالظروف المحٌطة، والوسٌلة الوحٌدة للحفاظ . حد بعٌد المالحظة المستمرة للمبنى والعناٌة الدائمة به

 .علٌها الصٌانة المستمرة
 : وعن الطابع المدنى، أو المحٌط الحضارى العام للمدٌنة التارٌخٌة2-

 فإن إهمال أحد المبانى التارٌخٌة  هو فقدان ألحد عناصر المدٌنة وعدم توظٌفه ٌجعل منه مكانا مهجورا ال ٌتفاعل مع المجتمع 
المحٌط فالتوظٌف للمبنى هو تنمٌة له فى إطار بٌئته المحٌطة وإنعاش الحٌاة داخل هذا االطار وتكامل عناصر الوجه الحضارى 

 .للمدٌنة
 توظٌف وأحٌاء المبانى ذات قٌمة  التى توقف استخدامها، هو إجراء ضرورة ٌتناسب مع القٌمة الحضارٌة للمكان والقٌمة 

 .االقتصادٌة للزمان
 : و فٌما ٌتعلق استمرارٌة بقاء االنماط التقلٌدٌة االسالمٌة 8-3

، لذلك توظٌفها ٌضمن لها طول البقاء ، ٌعتبر هذا الطراز التقلٌدي منتهٌا حالٌا وال ٌوجد له اي نوع من استمرارٌة تلك المبانً 
 .لكً تظل معٌنا ربما ٌغترف منه فً انشاءات حدٌثة تتصف باالصالة 

 .المبانً ذات القٌمة (التوظٌف  )اهداف اعادة االستخدام - 9
أن الهدف االساسى من اعادة توظٌف المبانى ذات القٌمة هو الحفاظ على المبنى كمنشأ له قٌمة ولكن ٌظل هناك أهداف 

 :وتتضح هذه االهداف كما ٌلى.أخرى
 

 

 

 

قصر سراي الحزيرة الذي تحول الي فندق  ( 3)شكل 

 ماريوط
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 : الحفاظ على القٌم التراثٌة و التارٌخٌة  والمعمارٌة1- 9

ٌعتبر هذا الهدف هو األساس فى هذا العملٌة حٌث أن الحفاظ على التراث المعمارى وقٌمة ٌعد من االهداف العظام التى ترتبط 

بالمبانى القٌمة عامة والتارٌخٌة واألثرٌة خاصة وذلك لكونها شاهده على عصرها وتقنٌاته وقٌمة الجمالٌة، وسواء أكانت هذه 

المبانى تؤدى وظائفها األصلٌة بكفاءة أو تؤدى وظائف مستحدثة فإن الحفاظ علٌها وحماٌتها ٌجب أن ٌتم من خالل اجراءات ٌجب 

 :اتخاذها ومنها

 .عمل الترمٌمات والصٌانة الالزمة العادة المبنى لحالته األصلٌة - 1

 ازالة التعدٌات التى حدثت على المبنى باالضافة الى الحذف واستكمال االجزاء الناقصة - 2

 .اختٌار الوظٌفة أو الوظائف المناسبة بحٌث ال ٌمثل هذا االختٌار عبئا على المبنى وال ٌقلل من قٌمته التارٌخٌة- 3

 : تحقٌق استثمار اقتصادى أمثل9-2

إن اعادة توظٌف المبنى ذو القٌمة وإعادة الحٌاة الٌه ٌرقى بالمجتمع وٌمتد أثر للنواحى االقتصادٌة من خالل فتح نشاط استثمارى 

جدٌد واتاحة الفرصة من خالل نوعٌة هذا النشاط وبالتالى تحقٌق عائد ٌساهم فى تكالٌف عملٌة الحفاظ والصٌانة للمبنى باالضافة 

 .الى توفٌر فرص عمل جدٌدة للعاملٌن بنشاط المبنى تحقق لهم عائد مادى وتنمى قدراتهم وخبراتهم الفنٌة

 : الحفاظ على البٌئات العمرانٌة ذات الطابع الخاص9-3

تعتبر المبانى ذات القٌمة بشكل عام والتارٌخٌة منها بشكل خاص، مفردات ابجدٌة لبٌئة العمرانٌة التى تحتوٌها وتترك بصماتها 

على هذه البٌئة فتمٌزها، وعند إعادة توظٌف هذه المبانى سواء بوظٌفتها األصلٌة أو بوظٌفة جدٌدة، فإن البٌئة العمرانٌة تبقى حٌه 

 .وممٌزة

 : تحقٌق االنتماء القومى واالجتماعى9-4

إن عملٌة إعادة التوظٌف من شأنها تعزٌز االنتماء القومى واالجتماعى وغالبا ما ٌتم من ذلك من خالل التركٌز على قٌمة المبنى، 

وهى القٌمة التى تعكس حضارة عصر أو إنتاج حدث معٌن فى تارٌخ البشرٌة كما ٌتم اٌضا من خالل اٌجاد نوع من التفاعل 

 .والتعاطف بٌن المبنى وجمهور المتعاملٌن معه عن طرٌق المنافع التى ٌقدمها بعد إعادة التوظٌف لسكان المنطقة المحٌطة

 :العوامل المؤثرة على كفاءة عملٌة التوظٌف-  10

إن هناك عوامل تؤثر على فاعلٌة و كفاءة عملٌة إعادة التوظٌف من حٌث نجاح هذا المشروع أو فشله فى تحقٌق أهداف وٌمكن 

 .تقسٌم هذه العوامل الى هذا الشكل

 

 

 

 

 

 :  عوامل تارٌخٌة10-1
 :سبب االنشاء- ا 

 فمعرفة سبب االنشاء أومعرفة الوظٌفة االصلٌة التً بنً من اجلها المبنً تؤدى الى استعماله فى استعماالت قرٌبة والتوظٌف 
من حٌث المبدأ ٌستهدف استخدام المبنى فى الغرض الذى انشأ من اجله او استخدام وظٌفة جدٌدة تقترب الى حد كبٌرة من 

 .الوظٌفة االساسٌة بحٌث ال ٌتم تعدٌالت كبٌرة بالمبنى
 ٌمكن تحدٌد نجاح أى مبنى تأدٌة وظٌفته تبعا لمقٌاس معٌن وبناء على معرفة وظائف :تسلسل الوظائف وأسباب نجاحها- ب

 .المبنى المختلفة ٌمكن تحدٌد الوظٌفة المثلً للمبنى
 : عوامل وظٌفٌة10-2

 شكل اهداف اعادة التوظيف ( 4)شكل 

 

العوامل المؤثرة علي فاعلية عملية  (5)شكل 

 التوظيف

 

 شكل اهداف اعادة التوظيف ( 4)شكل 
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 :الفراغات الداخلٌة - (ا
 دراسة وتحلٌل شكل الفراغات الداخلٌة والعالقة االنتفاعٌة بٌنهما وتحدٌد الفراغات غٌر المستعمل وامكانٌة ادماجها فى استخدام 

 .المبنى
 :عناصر الحركة واالتصال - (ب

 . دراسة وتحلٌل الساللم وعناصر التوزٌع الفقى وعالقتها بفراغات المبنى المختلفة ومعرفة امكانٌات االضافٌة لهذه العناصر
 :شكل الحركة(ج

 وذلك بدراسة طبٌعة عالقة فراغات المبنى من حٌث االتصال البصرى والحركى وتقدٌر كثافة العبور داخل المبنى فى فراغاته 
 .المختلفة

 :المداخل - (د
 . دراسة وتحلٌل طرٌقة الدخول للمبنى ونوع ومساحة مداخله نوع المواصالت التى ٌمكن ان تؤدى لمدخله الرئٌسى

 اعمال الصرف والتغذٌة والخدمات الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة ووسائل مكافحة الحرٌق اضافة الى عناصر الخدمات :الخدمات - (ه
 .التى تفرضها القوانٌن ومدى توفر المستوٌات القٌاسٌة فى المبنى وحالة الخدمات الموجودة

 
 : عوامل تصمٌمٌة10-3
 :مواصفات الشكل البنائى- 1

 . ٌتمثل اسلوب المبنى التصمٌمى ودرجة االحتواء فى فراغاته المختلفة واسلوب التدرج البنائى والمساحات المفتوحة
 :تحلٌل الشكل المعمارى- 2

 تحدٌد مالمح الطراز والعصر الذى ٌنتمى له المبنى من تحدٌد لشكل ونوع الفتحات وحالتها ودراسة النسق الزخرفى فى 
الواجهات ودراسة مواد المبنى الخارجٌة ومواد التشطٌبات للواجهات، كما ٌتم تحدٌد نوع وشكل االضافات التى طرأت على 

المبنى ومدى الءمتها للبناء االصلى، كما ٌتم دراسة االضاءة والتهوٌة الطبٌعٌة او الصناعٌة وامكانٌة التحكم البٌئى فى عناصر 
 .المناخ
 :الهٌكل البنائى- 3

 . ٌشمل دراسة النظام االنشائى المستخدم فى البناء ومواد السقف والقدرة االنشائٌة للمبنى ومدى امكانٌة تحمله الحمال اضافٌة
 

 :مصادر تموٌل مشارٌع اعادة التوظٌف- 11
 . وذلك عن طرٌق االٌرادات والقروض:الحكومة- 1
 .المؤسسات شبه الخاصة والقطاع الخاص واالستثمارات: المؤسسات- 2
 .عن طرٌق المساعدات الذاتٌة والتعاونٌات والجمعٌات الوطنٌه والتموٌل المباشر: األفراد- 3
 .القروض الخٌرٌة الخاصة- 4
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. تحلٌل لبعض المبانً التً تم اعادة توظٌفها من القاهرة القدٌمة- 12

 
 

 

 :اعتبارات اعادة التوظٌف التً ٌجب تاخذ فً االعتبار عند اختٌار الوظٌفة للمبنى - 13

  الخ... ان ال ٌترتب على نشاط الوظٌفة مردودات سلبٌة، كأن تكون فى شكل ملوثات، أو تسرب المٌاه. 

 ًإمكانٌة استخدام المبنى ذات قٌمة فى أكثر من وظٌفة وقد تكون هذه ضرورة ٌفرضها حجم المبنى التارٌخ. 

  عدم تكرار الوظٌفة على مسافات متقاربه، إذ ان الوظٌفة الجدٌدة اذ ما كان من بٌن مردوداتها خدمة افراد المجتمع

 .المحٌط، فإن تكرار الوظٌفة ٌنبغى ان ٌكون موزعا فى انحاء المدٌنة

  اى اضافات انشائٌة تتطلبها الوظٌفة الجدٌدة ٌنبغى احداثها بشكل متوافق ومنسجم مع طابع المبنى القدٌم، وفى نفس

 .الوقت تكون حاملة لطابع العصر الذى انشئت فٌها

  وبصفة عامة ٌجب اختٌار الوظٌفة المناسبة للمبنى من حٌث فراغاته وموقعه، دون اللجوء بقدر االمكان الى

 .احداث الضافات كثٌرة

 توصٌف المبنً اسم المبنً
االستخدام 

 االصلً
مراحل تعدد 

 االستخدام
االستخدام 

 الحالً

مدي مالئمة اعادة 
 التوظٌف لقٌمة المبنً

مدي مالئمة 
اعمال 

الصٌانة 
للحفاظ علً 

 المبنً
 المالحظات فلسفة الحفاظ

نوع 
 القٌمة

غٌر /مالئم)
 (مالئم 

غٌر /مالئم)
 (مالئم 

 وكالة الغوري

التفت مكونات و - 1
عناصر المبنً حول 
فناء واسع مكشوف 

تحٌط به فً ، 
 جوانبه 

االربع ملحقات 
الوكالة الداخلٌة التً 

تتكون من خمس 
ٌحٌط به ، طوابق 

 طرقات تحدد
 

حواصل الدور -2 
، االرضً  و عددها 
، و تم توزعها حوله 

و ٌؤدي الً الطابق 
االول للوكالة سلم 

 حجري

وكالة تجارٌة 
باالضافة الً 
منازل لسكن 

 التجاار

الٌوجد مراحل 
 لتعدد االستخدام

الحواصل -1
مخصصة 
القامة 

المعارض التً 
تقٌمه جمعٌة 

اصالة 
المعرض الدائم 

 .للفنون 
الفناء -2

ٌشتعل كصالة 
عرض للفنون 
التشكلٌة و 
العروض 
 المسرحٌة

الطوابق - 3
الثالثة العلوٌة 

متخصصة 
كاتٌلٌٌهات 

 للفنانٌن

قٌمة - 1
 معمارٌة

 
قٌمة - 2

 عمرانٌة
 
قٌمة - 3

 وظٌفٌة

غٌر 
 مالئم

 مالئم

اعتمدت سٌاسة 
التعامل مع المبنً 
علً تاهٌل القٌم 

 )الموجودة  
جمالٌة - تارٌخٌة 

مما  (اجتماعٌة - 
ٌتطلب الحفاظ 

علٌها و اظهارها  
و ذلك من خالل 
ترمٌم المبنً و 
اعادة طابعه 

االصلً و اعادة 
توظٌفه بوظٌفة 
جدٌدة تتالئم مع 

 طبٌعة المبنً

ٌقترح تغٌٌر - 1
تلك الوظٌفة الً 
وظٌفة جدٌدة 
تكون اكثر امنا 
علً المبنً مثل 
تحوٌله الً فندق 

 ذو طابع تراثً
 

المسئول عن - 2
المبنً من جهة 
صندوق التنمٌة 
الثقافٌة  اي انه 

 غٌر اثري

سنة   كالة أو فندق أقٌم فً:الموقع

عنوانها الحالً .  م1504-  هـ909)
رع من  شارع محمد عبده المتفن2»

 .شارع االزهر

 
 دار الكتب المصرٌة

كان المبنً قد تم - 1
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 تحليل لمباني تم اعادة توظيفها (1)جدول

 



 
 
 

 الصٌانة وإعادة استخدام المبانً التراثٌة  فً القاهرة التارٌخٌة

 

  ان ال ٌترتب على تقادم الوظٌفة الجدٌدة، ومع مرور الوقت تعدٌالت بالمبنى تكون بداٌتها قلٌلة، ثم تكرارها، مما

ٌؤدى الى تغٌٌر غٌر محسوس بنفس الحالة بالنسبة للوظٌفة، عندما تتضاعف انشطتها مما ٌسبب فى الحالتٌن ضررا 

 .للمبنى وتشوٌها له

 ضرورة شغل المبانى لضمان استمرارٌتها وان تستخدم أغراض تحفظ لها شخصٌتها الفنٌة والتارٌخٌة. 

 :نصوص بعض توصٌات المؤتمرات والمواثٌق الدولٌة فى شأن اعادة توظٌف المبانى ذات القٌم- 14

 (.1964مقررات مؤتمر التنقٌة عام )من المٌثاق الدولى وترمٌم النصب والمواقع االثرٌة  (5)المادة - 1

أن تسهٌل صٌانة المبانى التارٌخٌة ٌتم دائما عن طرٌق االستفادة مها لتعمل األغراض المفٌدة وان مثل هذه االستفادة مستحسنه 

ولكن ٌجب عدم تغٌٌر مخطط أو زخرف المبنى وضمن هذه الحدود فقط فإن التعدٌالت التى ٌتطلبها تغٌٌر وظٌفة المبنى ٌمكن 

  .تصورها والسماح بها

 .م1978 عام ICOMOSمن الوثٌقة الثامنة  (8)المادة - 2

Recommendations concerning the safe guarding and cotemporary role of historic area - 

adopted                                                           

ٌجب ان ٌصاحب صٌانة المناطق التارٌخٌة إحٌاء النشطتها ومن المهم االبقاء على الوظائف المناسبة الموجودة خاصة 

التجارٌة والحرفٌة وساتحداث وظائف جدٌدة تكون قابله للتطبٌق ومنسجمة مع محٌط المدٌنة وهذه الوظائف ٌنبغى أن 

 .تلبى احتٌاجات السكان االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة دون أدنى ضرر بطبٌعة المكان

 1931برنامج الترمٌم االٌطالى عام - 3

قد ٌخصص غرض جدٌد لالستفادة من اآلثار الحٌة بشرط اال ٌختلف جذرٌا عن الغرض الذى صمم من أجله األثر "

 ".اصال واال ٌتطلب هذا التعدٌل إجراء تغٌٌرات فى المبنى

 .1985 القاهرة عا م–من توصٌات المؤتمر الدولى الخامس عشر للمعمارٌٌن -  4

إن عملٌات صٌانة المبانى األثرٌة وحدها غٌر كافٌة للحفاظ على حٌاة المبنى األثرى لكنه البد وأن ٌدعم ذلك باستغالل "

 ".المبنى لما ٌتفق واالحتٌاجات المستقبلٌة

 .(م1964مقررات مؤتمر البندقٌة عام )من المٌثاق الدولى لصٌانة وترمٌم النصب االثرٌة  (8)المادة  - 5

فى التماثٌل واللوحات والزخارف التى هى جزء ال ٌتجزأ من النصب التارٌخى ٌمكن تجدٌدها اذا كان هذا هو السبٌل "

 ".الوحٌد لتأمٌن حماٌتها
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