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ABSTRACT 
The technological development in the current era is one of the features that distinguish it from 
the rest of historically earlier eras. Where struggling nations in the fields of scientific research 
and in the race of technical development to reach the highest levels of well-being of their 
peoples. The evolution from the old to the modern became manifestation of age by not being 
content with what is existing and continuing search for what is the best and most advanced in 
all areas. 
In architecture, the intelligent architecture is one of the latest modern architectural schools in 
the first half of the twenty-first century. the advanced technologies has become available in 
the buildings under construction to reach the highest levels of luxury inside the building. The 
intelligent office buildings is one of the most important aspects of the integration of high-tech 
in architecture, which gives the intelligent office buildings advantage for the traditional office 
buildings at the sale, rent or even the traditional operation of the building when compared to 
the real estate market. For that, the owners of traditional office buildings decided to 
modernize the classification of their buildings, by adding touch of traditional technological to 
allow the building to keep pace with the modern real estate market, to increase the demand for 
their buildings. 

With the implementation of the process of evolution of office buildings from traditional to 
intelligence, many positives and some negatives appeared in the development process. This 
paper discusses the different images of the advantages and disadvantages of the development 
of the existing office buildings to intelligent buildings, and extract the maximum results and 
recommendations of the development process to benefit. 

 انًقذيخ 
حٌث تتصارع . ٌعد التطور التكنولوجً فً العصر الحالً أحد السمات التً تمٌزه تارٌخٌاً عن سائر العصور السابقة

واصبح التطور من . الدول فً مٌادٌن البحث العلمً فً سباق التطور التقنً للوصول ألعلى مستوٌات الرفاهٌة لشعوبها
القدٌم إلى الحدٌث أحد مظاهر العصر من خالل عدم الركون لما هو موجود والبحث المستمر عن ما هو أفضل وأكثر 

. تطوراً فً جمٌع المجاالت
وفً مجال المعمار، تعد العمارة الذكٌة أحد أحدث المدارس المعمارٌة الحدٌثة فً النصف األول من القرن الواحد 

وأصبحت المبانً التً تحت اإلنشاء تصمم بحٌث تتوافر فٌها التكنولوجٌات المتطورة لتصل ألعلى درجات . والعشرٌن
وتعد المبانً اإلدارٌة الذكٌة أحد أهم صور دمج التكنولوجٌا المتطورة فً العمارة، مما ٌعطً . الرفاهٌة داخل المبنى

األفضلٌة للمبانً اإلدارٌة الذكٌة عن المبانً اإلدارٌة التقلٌدٌة عند البٌع أو اإلٌجار أو حتى التشغٌل التقلٌدي للمبنى عند 
ولهذا إتجه مالك المبانً اإلدارٌة التقلٌدٌة إلى تحدٌث تصنٌف مبانٌهم، وذلك من خالل . مقارنتها فً السوق العقارٌة

إضافة اللمسة التكنولوجٌة الى المبنى التقلٌدي حتى ٌتم مواكبة السوق العقارٌة الحدٌثة، لكً ٌزٌد الطلب أكثر على 
. مبانٌهم

ومع تنفٌذ عملٌة التطور للمبانً اإلدارٌة من التقلٌدٌة إلى الذكاء، ظهرت العدٌد من اإلٌجابٌات وبعض السلبٌات فً عملٌة 
وتناقش هذه الورقة البحثٌة الصور المختلفة من ممٌزات وعٌوب تطوٌر المبانً اإلدارٌة القائمة إلى مبانً إدارٌة . التطوٌر

.  القصوى من عملٌة التطوٌراالستفادةذكٌة، واستخالص التوصٌات والنتائج حتى ٌتم 
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 تطىٌش انًببنً اإلداسٌت انقبئًت إنى يببنً ركٍت .1
انًجبَٙ اإلداسٚخ انقبئًخ ْٙ يجبَٙ رى رشٛٛذْب ثبنفؼم يُز فزشح يٍ انضيٍ يٍ أعم رٕفٛش يكبٌ طبنؼ نألَشطخ اإلداسٚخ 

: ٔٚخزهف شكم انًجُٗ ٔؽبنزّ ثُبًء ػهٗ ػذح ػٕايم، يضم . انًخزهفخ

 ؽذٚش أو قذٚى أو أصش٘ : انفزشح انضيبَٛخ

 ُْٗم رى رشٛٛذِ يُز ثبدء األيش نألغشاع اإلداسٚخ أو رى إػبدح ْٛكهزّ نٛزُبعت يغ األَشطخ اإلداسٚخ : ؽجٛؼخ انًج

 ُٗانٓٛكهٛخ ٔيغزٕٖ انزشطٛت: ؽبنخ انًج 

والمقصود بتطوٌر المبانً اإلدارٌة القائمة هو تحسٌن فاعلٌة وأداء المبانً المخصصة لألنشطة اإلدارٌة من خالل القٌام 
وعادة ما ٌتم ذلك . بعمل تغٌٌرات فً النظم الداخلٌة للمبنى، أو حتى الهٌكل الخارجً نفسه فً مرحلة ما بعد البناء األولى

ومع إدخال . مع توقع الحصول على تحسٌن وسائل الراحة لشاغلً المبنى بشكل خاص، وتحسٌن أداء المبنى بشكل عام
التكنولوجٌات المتطورة والحدٌثة داخل المبنى فهذا ٌعنً بطبٌعة الحال إحداث توفٌر فً مستوى الطاقة المستغلة داخل 

المبنى، مما ٌقلل من التكالٌف التشغٌلٌة، وخاصة فً المبانً القدٌمة، فضال عن المساعدة على جذب المستأجرٌن وكسب 
 معاً مما ٌضٌف لمسة االثنٌنوفً حالة المبانً المتهالكة ٌتم اللجوء إلى الترمٌم الداخلً أو الخارجً أو . مٌزة السوق

جمالٌة تسبب فً زٌادة مستوى الراحة النفسٌة للمستخدمٌن، باإلضافة إلى رفع مستوى األنظمة المٌكانٌكٌة داخل المبنى، 
.  والحفاظ على سالمة وأمن المبنى، مما ٌسبب فً رفع مستوى كفائته بشكل عام

وقد أخذت المدارس المعمارٌة الحدٌثة نهج جدٌد فً تعاملها مع المبانً القائمة، بشكل عام ومع المبانً اإلدارٌة القائمة 
 الفكرٌة والمعمارٌة المختلفة أدى ذلك للبحث عن حلول جدٌدة لتطوٌر االتجاهاتبشكل خاص، فمع التطور الفكري فً 

ولم تقتصر العدٌد من . المبانً القائمة؛ تسمح بمواكبة هذا التقدم بناًء على تطور النهج الفكري لكل مدرسة معمارٌة
 بإنشاء المبانً الجدٌدة والتً تتبع نهجها الفكري فقط، بل أصبحت تضع معاٌٌر االهتمامالمدارس الفكرٌة المختلفة على 

وقد القى هذا الفكر التقدمً ترحٌب واسع من قبل المنظمات . محددة لتطوٌر المبانً القائمة لتتماشى مع هذا النهج
وذلك نظراً لصغر حجم األراضً المتبقٌة فً المدن القائمة، وعدم الرغبة فً . والهٌئات التً تسعى للحفاظ على المبانً

 .اللجوء إلى هدم المبنى القدٌم إلنشاء آخر بخصائص معمارٌة متطورة ٌرجع إلى التطور الحادث لكل مدرسة فكرٌة

 الفكرٌة التقدمٌة خالل العقدٌن األخٌرٌن من القرن العشرٌن، حٌث تتمٌز بعملٌة االتجاهاتوتعد مدرسة العمارة الذكٌة أحد 
 الفكري االتجاه الفكرٌة الداعٌة للمحافظة على البٌئة والتوجوه العالمً للمبانً الخضراء وبٌن االتجاهاتالدمج بٌن 

.   من التكنولوجٌات الذكٌة والمتطورة فً عملٌة التشٌٌد والبناء للمبانًلالستفادةالساعً 
حٌث .  الحدٌثة فً عملٌات التطوٌر المعاصرة للمبانً اإلدارٌةاالتجاهاتوٌعد تطوٌر المبانً القائمة إلى مبانً ذكٌة أحد 

 القصوى من التكنولوجٌات االستفادةتدعوا للمحافظة على المبانً بصفة عامة من عملٌة الهدم والتشٌٌد من جدٌد، وبٌن 
الحدٌثة والمتطورة الداعمة للمبانً الذكٌة، والتً تمٌزها عن المبانً القدٌمة بقدرتها على اإلدارة الذكٌة للنظم المختلفة 

. داخل المبنى اإلداري، وقدرتها على التفاعل الدٌنامٌكً مع المحٌط الخارجً للمبنى
وقد ظهرت بعض الدراسات التقٌٌمٌة لقٌاس مدي كفائة عملٌة تطوٌر المبانً اإلدارٌة القائمة إلى مبانً ذكٌة، من حٌث 

وهً فً غالب االمر نتائج اٌجابٌة؛ مع . تأثٌرها على حالة المبنى اإلداري بشكل خاص، وعلى الشاغلٌن للمبنى بشكل عام
. األخذ فً االعتبار بعض النتائج السلبٌة المتوقع أٌضا حدوثها أثناء عملٌة التطوٌر

 

 اننتبئح اإلٌدببٍت ين عًهٍت انتطىٌش .2

 ٌتوقع ظهور العدٌد من النتائج اإلٌجابٌة عند تطوٌر المبانً االدارٌة من الحالة التقلٌدٌة القائمة علٌها إلى مبانً إدارٌة ذكٌة 
 وإدارة المبنى المتكاملة، فهناك مثالً العدٌد من النتائج اإلٌجابٌة المتوقعة من الناحٌة البٌئٌة االتصالتتبع أحدث نظم 

. االجتماعٌة وثالثة من الناحٌة االقتصادٌةوأخرى من الناحٌة 
 ين اننبحٍت انبٍئٍت 2-1

 هناك العدٌد من النتائج اإلٌجابٌة من الناحٌة البٌئٌة والتً ٌتوقع الوصول إلٌها نتٌجة تحوٌل المبنى اإلداري إلى مبنى ذكً، 
مثل توفٌر طاقة نظٌفة للمبنى بدٌلة عن الطاقات الغٌر متجددة داخل المبنى، وتقلٌل التلوث الناتج عن زٌادة معدالت ثانً 
أكسٌد الكربون من إستهالك الطاقات الغٌر نظٌفة، باإلضافة ، باإلضافة إلى تقلٌل معدل إستهالك المٌاه النظٌفة من خالل 

ترشٌد إستهالكها أو اللجوء إلى نظم المرافق الذكٌة فً إعادة إستخدام المٌاه بعد معالجتها، باإلضافة إلى إعادة تدوٌر 
: النفاٌات وإستخدام مواد بناء إما معادة التصنٌع أو قابلة للتدوٌر مرة أخرى، فمثال
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 تىفٍش طبقت نظٍفت نهًبنى 2-1-1

 مع تطور المبنى اإلداري من الحالة التقلٌدٌة الى الحالة الذكٌة ٌتم االستعانة بمصادر طاقة نظٌفة عوضاً على الطاقة 
: التقلٌدٌة المستهلكة فً المبنى مثل

 :انطبقت انشًسٍت .أ 

  تعد الطاقة الشمسٌة واحدة من أهم مصادر الطاقات النظٌفة التً 
ٌمكن اإلستعانة بها فً تغذٌة المبنى بالطاقة الالزمة لتشغٌله، حٌث 

ٌمكن االستعانة بالخالٌا الشمسٌة فً تولٌد الكهرباء واستغالل الطاقة 
الشمسٌة الطبٌعٌة لتغذٌة المبنى بالكهرباء النظٌفة، باإلضافة إلى 
إمكانٌة اإلستفادة منها بصورتها الطبٌعٌة كطاقة حرارٌة أو طاقة 

 ألواح دمج إمكانٌة ٌوضح حٌث( 1 )شكل فً ٌظهر ما وهذا .ضوئٌة
. للمبنى الخارجً الغالف مع الشمسٌة الخالٌا
 طبقت انشٌبذ .ة 

 من الممكن اإلستفادة من طاقة الرٌاح عن طرٌق تولٌد الطاقة 
الكهربائٌة، وٌتم ذلك من خالل تحوٌل الطاقة المٌكانٌكٌة الناتجة من 
حركة المراوح الهوائٌة المتصلة بالتوربٌنات إلى طاقة كهربائٌة ٌتم 

إختزانها فً بطارٌات أو ٌتم إستخدامها بطرٌقة مباشرة كما هو الحال 
(. 2)فً مبنى التجارة العالمً بالبحرٌن شكل 

 وعلى الرغم من صعوبة اإلستفادة من هذه الطاقة فً المبانً اإلدارٌة، 
وخاصة فً المبانً المعاد تجهٌزها لتصبح مبانً إدارٌة ذكٌة، إال أنها 
تظل مصدر بدٌل ٌمكن اإلستعانة به فً األماكن ذات الطبٌعة الخاصة 

 . والتً تمتاز بدورها بسرعة الرٌاح العالٌة فٌها

 طبقت حشاسة ببطن األسض .ج 

 تعد حرارة باطن األرض أحد مصادر الطاقة المتجددة الموتوفرة فً 
الطبٌعة، وٌتوفر هذا المصدر من الطاقة عن طرٌق الحرارة الجوفٌة 
لألرض والطاقة الحرارٌة المختزنة من أشعة الشمس الساقطة على 

وتزداد حرارة باطن األرض . القشرة األرضٌة منذ مالٌٌن السنٌن
وتعد حرارة . تدرٌجٌاً كلما زاد العمق متجهاً إلى مركز الكرة األرضٌة

باطن األرض أحد مصادر الطاقة التً من الممكن اإلعتماد علٌها فً 
توفٌر الراحة الحرارٌة للمبانً صٌفاً وشتاًء، باإلضافة إلى إستخدامها 

. فً توفٌر المٌاه الساخنة طول العام
 تقهٍم انتهىث فً اندى 2-1-2

 مع اللجوء إلى إستخدام الطاقة النظٌفة فً تغذٌة المبنى اإلداري الذكً بالطاقة الالزمة لتشغٌله، ٌنتج عن ذلك تقلٌل 
اإلنبعاثات الحرارٌة الناتجة عن حرق الوقود األحفوري الالزم فً تشغٌل توربٌنات الطاقة الكهربائٌة فً محطات 

. الكهرباء التقلٌدٌة
 تقهٍم إستهالك انًٍبه  2-1-3

 عند اإلستعانة بنظام التحكم الذكً فً المرافق داخل المبانً اإلدارٌة المطورة ٌنتج عن ذلك تقلٌل فً إستهالك المٌاه 
: المخصصة للمبنى، فهناك مسارٌن أساسٌٌن فً توفٌر المٌاه داخل المبنى اإلداري الذكً هما

 :تىفٍش إستهالك انًٍبه اننظٍفت .أ 

: ُْبا انؼذٚذ يٍ ؽشر رٕفٛش إعزٓها انًٛبِ فٙ انًجبَٙ اإلداسٚخ انزذٛخ، فًضهُال 

  ثؾٛش (4 ٔ 3)ًٚكٍ إعزجذال انظُجٕس انزقهٛذ٘ فٙ دٔساد انًٛبِ ثبخش ٚؾزٕ٘ ػهٗ ؽغبعبد إعزشؼبس، شكم ،

ٚؼًم فقؾ اصُبء ٔػغ انًغزخذو ٚذّٚ أعفهّ ، ُٔٚقطغ يجبششِ ػُذ سفغ انًغزخذو ٚذّٚ يٍ أعفهّ، يًب ٚقم يٍ ػًهٛخ إعزٓها 

 .انًٛبِ

 
إػبفخ خهٚب شًغٛخ نٕاعٓبد : (1)شكم

 انًجبَٙ

 
رٕسثُٛبد انشٚبػ ثًجُٗ انزغبسح : (2)شكم

 انؼبنًٙ ثبنجؾشٍٚ
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 انفزؼ فقؾ اصُبء ٔػغ انٛذ أعفهّ: (4)شكم طُجٕس ٚؾزٕ٘ ػهٗ ؽغبعبد: (3)شكم

  ًٙٔٚكٍ رٕفٛش إعزٓها انًٛبِ انخبطخ ثضساػخ انُجبربد ٔاألشغبس داخم ٔخبسط انًجُٗ ثبإلعزؼبَخ ثُظبو رؾكى رذ

 .فٙ انًشافق ٚزؾكى فٙ رٕقٛزبد فزؼ ٔغهق سشبشبد انًٛبِ ثُبًء ػهٗ إؽزٛبط انُجبربد ٔؽبنخ انغٕ انغبئذ فٙ رنك انٕقذ

 :إعبدة إستخذاو انًٍبه انًعبندت .ة 

 انًٛبِ داخم انًجُٗ ٔاؽذ يٍ أْى انُظى انزذٛخ فٙ رٕفٛش انًٛبِ انُظٛفخ، ُْٔبا ػذح أعبنٛت اعزخذاو ٚؼذ َظبو إػبدح 

: رذٛخ ًٚكٍ اإلعزؼبػخ ثٓب فٙ انًجُٗ اإلداس٘ انًطٕس يضم

  انًٛبِ انُبرغّ يٍ األؽٕاع فٙ دٔساد انًٛبِ ثؼذ يؼبنغزٓب ٚقهم يٍ ؽغى انًٛبِ انُظٛفّ انهصو اعزخذاوإػبدح 

، (5)نهًجُٗ، ؽٛش ًٚكٍ رضٔٚذ خضاَبد انًشاؽٛغ ثبنًٛبِ انًؼبد رذٔٚشْب يٍ األؽٕاع، ذًب ْٕ انؾبل فٙ شكم 

 انكبيم نهًٛبِ انُظٛفخ، ٔٚزى رنك ثبعزخذاو يؾطبد يؼبنغخ االعزخذاؤإػبفخ َغجخ قهٛهخ يٍ انًٛبِ انُظٛفخ انٛٓب ثذالً يٍ 

نهًٛبِ فٙ انًجُٗ ٔانًزظم ثُظبو انًشافق انزذٙ داخم انًجُٗ، ًٔٚكٍ أٚؼب ً رغًٛغ انًٛبِ انُبرغخ يٍ انًجُٗ ذكم فٙ 

.  ثشجكخ يٛبح يُفظهخ رزظم ثخضاَبد انًشاؽٛغ نهعزفبدح يُٓب يشح أخشٖارظبنٓبخضاَبد ػبيخ نٛزى رُقٛزٓب يغزًؼخ صى 

  يغ رطٕٚش انًجُٗ اإلداس٘ ًٚكٍ رضٔٚذِ ثُظبو رغًٛغ نًٛبِ األيطبس انغبقطخ ػهّٛ ؽٕال انؼبو، ٔإػبدح إعزخذايٓب

ذٛفٛخ  (6)ٕٔٚػؼ شكم . فٙ س٘ انُجبربد، أ فٙ يشاؽٛغ انؾًبيبد نهزقهٛم يٍ إعزٓها انًٛبِ انُظٛفخ فٙ انًجُٗ

 . يٍ يٛبِ األيطبس يجبششح فٙ س٘ انُجبربد ثشكم يجبششاالعزفبدح

  

(:5)شكم
 

 س٘ انُجبربد يٍ يٛبِ األيطبس: (6)شكم رغزٚخ انًشاؽٛغ ثًٛبِ األؽٕاع
 

 إعبدة تذوٌش انًىاد واننفبٌبث  2-1-4

 ػُذ رطجٛق َظبو انزذٔٚش انزذٙ نهُفبٚبد فٙ انًجبَٙ اإلداسٚخ عٛؼًم رنك ػهٗ خهق ثٛئخ أذضش ٔػٛبً َٔقبًء، ٔفٙ ْزا 

، ثؾٛش ال ٚغزذػٙ (7)انُظبو ٚزى فظم األَٕاع انًخزهفخ يٍ انُفبٚبد انخبسعخ يٍ انًجُٗ يُز انهؾظخ األٔنٗ، شكم 

. فشص انًخهفبد ػهٗ ؽغت إَٔاػٓب يشح أخشٖ يًب ٚغٓم يٍ ػًهٛخ انزذٔٚش

 ٔيٍ خظبئض انًجُٗ انزذٙ إعزخذاو يٕاد ثُبء إيب أٌ ركٌٕ يؼبدح انزذٔٚش أٔ ركٌٕ قبثهخ فٙ ؽذ رارٓب الػبدح 

. انزذٔٚش ٔانزظُٛغ يشح أخشٖ، يًب ٚؾبفع ػهٗ انًظبدس انشئٛغٛخ نًٕاد انخبو فٙ انطجٛؼخ
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 ين اننبحٍت اإلقتصبدٌت 2-2

 ُْبا انؼذٚذ يٍ انفٕائذ اإلقزظبدٚخ انغًخ ٔانًزُٕػخ 

: َزٛغخ رطٕٚش انًجبَٙ اإلداسٚخ انزقهٛذٚخ إنٗ يجبَٙ رذٛخ يضم

 تىفٍش إستهالك انطبقت انكهشببئٍت  2-2-1

 ػُذ إعزجذال انُظبو انزقهٛذ٘ نزٕفٛش انًجُٗ اإلداس٘ 

ثبنطبقخ انكٓشثبئٛخ ثُظبو أخش رذٙ ٚؼزًذ ػهٗ انطبقبد 

انطجٛؼٛخ يضم انطبقخ انشًغٛخ ٔانشٚبػ ٔؽشاسح ثبؽٍ 

يٍ قًٛخ انكٓشثبء % 30-22األسع؛ فئٌ رنك ٕٚفش يٍ 

.   عُخ يٍ رشغٛم انًج20ُٗ-15ػهٗ يذٖ يٍ 

 خفط تكبنٍف انتشغٍم نهًبنى 2-2-2

ثئعزخذاو انُظبو انًزكبيم انزذٙ داخم انًجبَٙ اإلداسٚخ 

انًطٕسح ُٚزظ ػٍ رنك رٕفٛش ذجٛش فٙ ػًهٛخ رشغٛم انًجُٗ 

ػهٗ انًذٖ انطٕٚم 

 صٌبدة يعذل اإلنتبج وببنتبنً صٌبدة عبئذاث 2-2-3

اإلستثًبس 

 رغٛٛش اإلعهٕة انزقهٛذ٘ فٙ إداسح انًجبَٙ اإلداسٚخ إنٗ 

َظى إداسح رذٙ ْٕ فٙ ؽذ رارّ ٚؾغٍ يٍ انؼًهٛخ اإلَزبعٛخ 

داخم انًجُٗ، فقذ أصجزذ انذساعبد انُفغٛخ ػهٗ أٌ صٚبدح 

انشاؽخ انؾشاسٚخ ٔانظٕرٛخ فٙ انًجُٗ اإلداس٘ ٚضٚذ يٍ 

رشذٛض انًٕظفٍٛ ػهٗ انؼًم يًب ٚغبػذ ػهٗ صٚبدح انزشذٛض 

ٔانؼطبء يٍ قجم انًٕظفٍٛ داخم انًُظٕيخ، ٔيغ انهغٕء إنٗ 

انُظى انزذٛخ انزٙ رغبػذ ػهٗ انزؾكى األيضم فٙ انشاؽخ 

 انًشبسٚغ انًذاسح اعزضًبسانؾشاسٚخ داخم انًُشبء رضداد يؼذالد اإلَزبط داخم انًجُٗ، ٔانز٘ ثذٔسِ ٚضٚذ يٍ ػبئذاد 

. داخم انًجُٗ اإلداس٘ انزذٙ

 صٌبدة انقًٍت انعقبسٌت نهًبنى 2-2-4

 أصجزذ انذساعبد انؼهًٛخ فٙ انٕالٚبد انًزؾذح األيشٚكٛخ أَّ ثزطجٛق انُظى انًغزذايخ ثظفخ ػبيخ ٔانُظى انزذٛخ 

ثظفخ خبطخ فٙ انًجبَٙ اإلداسٚخ ٚضٚذ انقًٛخ انؼقبسٚخ نهًجُٗ، ؽٛش رى سطذ صٚبدح يهؾٕظخ فٙ قًٛخ إػبدح ثٛغ ٔإٚغبس 

: انًجبَٙ انزٙ رؾزٕ٘ ػهٗ َظى رذٛخ فٙ رشغٛم انًجُٗ ذًب ٚهٙ

 (٪17-2)صٚبدح قًٛخ إػبدح انجٛغ  •

 (٪18 ؽزٙ 9)اسرفبع يؼذالد اإلشغبل  •

 (٪30)َفقبد رشغٛم أقم ثُغجخ  •

 (٪35 ؽزٙ 8,5)صٚبدح أعؼبس اإلٚغبس  •

 (٪5,9)اسرفبع طبفٙ انذخم انزشغٛهٙ  •

 (٪4,8)انًكبعت اإلَزبعٛخ  •

 االختًبعٍت ين اننبحٍت 2-3

ػُذ رطٕٚش انًجبَٙ اإلداسٚخ انزقهٛذٚخ إنٗ يجبَٙ رذٛخ ُٚزظ ػٍ رنك رطٕس فٙ انًغزٕٖ اإلعزًبػٙ فٙ انًجُٗ ذم ٕٚو ػٍ 

عبثقّ، ٔرنك يغ صٚبدح انزطٕس انًغزًش فٙ ركُٕنٕعٛبد انًجبَٙ انزذٛخ، ؽٛش رضداد ٔعبئم انؾفبظ ػهٗ انظؾخ انؼبيخ 

ٔرزطٕس ٔرضداد ٔعبئم األيبٌ ٔرزُٕع ثضٚبدح انزكُٕنٕعٛبد انزذٛخ فٙ انًجُٗ، ثبإلػبفخ إنٗ اإلسرقبء انًغزًؼٙ انًغزًش فٙ 

: انًذٌ انؾذٚضخ يغ صٚبدح قًٛخ ٔيفٕٓو انًجُٗ انزذٙ فٙ األٔعبؽ انًغزًؼٛخ انًخزهفخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٙ

 انحفبظ عهى انصحت انعبيت 2-2-1

ػُذ إعزخذاو انزكُٕنٕعٛبد انزذٛخ فٙ إداسح انًجُٗ اإلداس٘ ذجذٚم ػٍ انٕعبئم انزقهٛذٚخ رزؾغٍ انظؾخ انؼبيخ ثشكم يغًم 

 انزذٙ ٔانًزكبيم فٙ انًجُٗ ٚزى رُقٛخ انٕٓاء ثشكم يغزًش ٔيُزظى يًب HVACنذٖ انؼبيهٍٛ فٙ انًجُٗ، فبعزؼًبل َظبو انـ 

. ٚخهق ؽبنخ يٍ انجٛئخ انُظٛفخ ٔانظؾٛخ يًب ٚضٚذ يٍ انؼًهٛخ االَزبعٛخ نهؼبيهٍٛ

ٔيٍ يًٛضاد انُظى انزذٛخ فٙ انؾفبظ ػهٗ انظؾخ انؼبيخ فٙ انًجبَٙ اإلداسٚخ انًؼبد رغٓٛضْب نزظجؼ يجبَٙ رذٛخ ْٙ 

االػزًبد ثشكم يًُٓظ ٔيذسٔط ػهٗ ذٛفٛخ انزؾكى ٔاإلعزفبدح يٍ اإلػبئخ انطجٛؼٛخ ثبنقذس انكبفٙ فٙ انًجُٗ، ٔانزٙ أصجزذ 

انذساعبد انؼهًٛخ ثؤفؼهٛخ اإلعزؼبَخ ثبإلػبءح انطجٛؼٛخ ػٍ اإلػبءح انظُبػٛخ داخم انًجبَٙ ثظفخ ػبيخ ٔانًجبَٙ اإلداسٚخ 

 .ثظفخ خبطخ، ٔرنك نطٕل فزشح ثقبء انًٕظفٍٛ فٙ انًكبرت انًغهقخ

 

 

 

 
 فظم إَٔاع انقًبيخ داخم انًجُٗ: (7)شكم
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 صٌبدة األين 3-2-2

 يغ رطٕس يفٕٓو َظى األيٍ داخم انًجُٗ يٍ َطبر انؾفبظ ػهٗ انًجُٗ يٍ انغشقخ أٔ يٍ انؾشٚق إنٗ يفٕٓو َظبو 

األيٍ انًزكبيم ػٍ ؽشٚق رطجٛق انُظى انزذٛخ انًزكبيهخ؛ ُٚزظ ػٍ رنك صٚبدح يهؾٕظخ فٙ رٕفٛش أقظٗ ؽًبٚخ يًكُخ 

. نهًجُٗ رغبػذ ػهٗ َشش اإلؽغبط انؼبو ثبأليبٌ داخم انًجُٗ اإلداس٘ انزذٙ ػٍ يضٛهّ انزقهٛذ٘

 انسشعت فً األداء واإلنتبج  2-3-3

 ػُذ رغٛٛش انُظى انزقهٛذٚخ فٙ اإلرظبل داخم انًجُٗ اإلداس٘ ثآخش رذٙ يضم َظى اإلرظبل انزذٛخ ٔانزٙ رزًضم 

ٚؤد٘ رنك إنٗ صٚبدح انغشػخ فٙ َقم انًؼهٕيبد ٔانجٛبَبد داخم  (َظى اإلرظبالد انظٕرٛخ ٔانًشئٛخ َٔقم انجٛبَبد)فٙ

. انًجُٗ يًب ٚضٚذ يٍ عشػخ انؼًهٛخ اإلَزبعٛخ داخهّ

 اإلستقبء انًدتًعً  2-3-4

 ٚؼزقذ انكضٛشٍٚ أٌ انضٚبدح فٙ إعزخذاو انُظى انًزطٕسِ ثظفخ ػبيخ ٔانُظى انزذٛخ ثظفخ خبطخ رقزظش إيزٛبصارٓب 

ػهٗ فئخ يؾذدح يٍ انطجقبد انًغزًؼٛخ ٔخبطخ ؽجقخ األصشٚبء ٔسعبل األػًبل، ؽٛش انقذسح انششائٛخ ػهٗ دفغ يجبنغ 

ٔفٙ ؽقٛقخ األيش فئٌ . أذجش يٍ انًؼزبد نزٕفٛش ْزِ انُظى انزذٛخ نزطٕٚش انًجبَٙ ٔإَزظبس انؼبئذ يُٓب ػهٗ انًذٖ انطٕٚم

صٚبدح يؼذالد إعزخذاو انُظى انزذٛخ فٙ رطٕٚش انًجبَٙ ُٚزظ ػُٓب رقهٛم ركهفخ ْزِ انُظى انزذٛخ ػهٗ انًذٖ انطٕٚم َزٛغخ 

انزطٕس ٔاإلعزٓها انًغزًش فٙ انزكُٕنٕعٛب، يًب ٚؤد٘ إنٗ صٚبدح قذسح ؽجقبد يغزًؼٛخ أقم يٍ إعزخذاو ْزِ 

انزكُٕنٕعٛبد ػهٗ انًذٖ انطٕٚم ، ٔيغ إعزًشاس ْزا انزطٕس رزؾقق انفبئذح ػهٗ ششائؼ يزؼذدح يٍ انًغزًغ يًب ٚؤد٘ 

. إنٗ ؽذٔس اإلسرقبء انًغزًؼٙ ثشكم ػبو

 اننتبئح انسهبٍت ين عًهٍت انتطىٌش .3
 ُْبا ثؼغ انُزبئظ انغهجٛخ انزٙ ٚزٕقغ ؽذٔصٓب َزٛغخ رطٕٚش انًجبَٙ اإلداسٚخ إنٗ يجبَٙ رذٛخ، فُٓبا َزبئظ يزٕقغ 

: ؽذٔصٓب ػهٗ انًجُٗ انًطٕس فٙ ؽذ رارّ ٔأخشٖ ػهٗ انًٕظفٍٛ ٔانؼًبل انًقًٍٛٛ داخم انًجُٗ

 نتبئح سهبٍت يتىقعت عهى انًبنى اإلداسي انًطىس 3-1

 انتكهفت األونٍت انعبنٍت نهتطىٌش 3-1-1

 يٍ أْى انًشكهد انزٙ رُزظ ػٍ رطٕٚش انًجبَٙ اإلداسٚخ نًجبَٙ رذٛخ ْٙ انزكهفخ األٔنٛخ انؼبنٛخ نهزطٕٚش، ؽٛش أَّ 

يبصانذ انؼذٚذ يٍ انُظى انزذٛخ فٙ ؽذ رارٓب رؾزبط إنٗ ركهفخ ػبنٛخ إلَشبئٓب فٙ انًجبَٙ انغذٚذح، نكُٓب فٙ ؽبنخ انًجبَٙ 

انًؼبد رطٕٚشْب فئَٓب رؾزبط إنٗ ركهفخ أػهٗ ػٍ ٔػؼٓب فٙ انًجبَٙ انؾذٚضخ، ٔسثًب فٙ ثؼغ انؾبالد ٚكٌٕ إَشبء 

يجُٗ عذٚذ فٙ يكبٌ آخش ٚكٌٕ أقم فٙ انزكهفخ يٍ رطٕٚش انًجبَٙ انقبئًخ، يًب ٚقهم يٍ فشص رطٕٚش انؼذٚذ يٍ انًجبَٙ 

. اإلداسٚخ ٔخبطخ انًزٓبنك يُٓب

 صعىبت انتطىٌش انكهً نهعذٌذ ين انًببنً 3-1-2

 سثًب ركٌٕ أذضش انًشكهد رؼقٛذاً فٙ رطٕٚش انًجبَٙ اإلداسٚخ انزقهٛذٚخ ْٙ ػذو عبْضٚخ انًجُٗ ثبنؾذ األدَٗ يٍ 

فُٓبا انؼذٚذ يٍ . اإليكبَٛبد انهصيخ نزؾقٛق َقهخ َٕػٛخ فٙ ؽبنخ انًجُٗ، ٔرطٕٚشِ نٛكٌٕ يجُٗ إداس٘ رذٙ

اإلشزشاؽبد األٔنٛخ انهصيخ نقذسح انًجُٗ ػهٗ انزطٕٚش يٍ انؾبنخ انزقهٛذٚخ إنٗ رضٔٚذْب ثؤعبعٛبد انؼُبطش انزذٛخ 

. ٔانزٙ ًٚكٍ أٌ رًُؼ انًجُٗ انؾذ األدَٗ يٍ اإلشزشاؽبد نكٙ ٚزظف ثبنزذبء

 ٔسثًب ٚظؼت ػهٗ ثؼغ انؾبالد األخشٖ يٍ انًجبَٙ اإلداسٚخ انزقهٛذٚخ األفؼم ؽبالً يٍ رٕفٛش عًٛغ انُظى 

انزذٛخ داخم انًجُٗ اإلداس٘ انًطٕس، يًب ُٚزظ ػٍ رنك إيزها ثؼغ انغًبد انزذٛخ ٔإفزقبسْب نهجؼغ اٜخش، ٔانز٘ 

. ثذٔسِ ال ٚؾقق انغشع أٔ انكفبءح انًطهٕثخ يٍ رطٕٚش انًجُٗ

 صعىبت تىفٍش طبقت نظٍفت ببنكبيم 3-1-3

 ػهٗ انشغى يٍ انزطٕس انًغزًش فٙ ركُٕنٕعٛبد انطبقخ انُظٛفخ ذم ٕٚو؛ إال أَّ يبصال ٚظؼت اإلػزًبد انكهٙ ػهٗ 

انخهٚب انشًغٛخ أٔ )يظبدس انطبقخ انًزغذدح فٙ رضٔٚذ انًجُٗ ثبنطبقخ انهصيخ نّ ثبعزخذاو يؾٕالد انطبقخ يضم 

، ٔػهٗ انشغى يٍ قذسح انًجبَٙ انزذٛخ (...رٕسثُٛبد انشٚبػ أٔ يؾٕالد انطبقخ انؾشاسٚخ انًغزخشعخ يٍ ثبؽٍ األسع 

انؾذٚضخ ػهٗ انٕطٕل إنٗ َزبئظ يشػٛخ يٍ ذًٛبد ذجٛشح يٍ انطبقخ انهصيخ نهًجُٗ؛ إال أٌ انًجبَٙ اإلداسٚخ انًطٕسح 

فٙ انكضٛش يٍ األؽٛبٌ رفزقش إنٗ انؼذٚذ يٍ انًٛضاد انزٙ رظؼت انؾظٕل ػهٛٓب ػٍ يضٛهرٓب فٙ انًجبَٙ انزذٙ 

انؾذٚضخ، يضم انزٕعّٛ انخبؽئ نهًجُٗ ٚظؼت يٍ ػًهٛخ اإلعزغهل األيضم يٍ انطبقخ انشًغٛخ، ٔفٙ ثؼغ األؽٛبٌ 

ٚكٌٕ يٍ انؼشٔس٘ انخشٔط ػٍ َطبر انًجُٗ فٙ ؽذ رارّ نهؾظٕل ػهٗ انطبقخ، يضم ٔػغ خهٚب شًغٛخ فٙ 

. انًغبؽبد انًؾٛطخ نهًجُٗ، ْٕٔ يب رفزقشِ انؼذٚذ يٍ انًجبَٙ اإلداسٚخ انزقهٛذٚخ

 انخىف ين انقشصنت 3-1-4

 ػُذ رضٔٚذ انًجُٗ ثبنُظى انزذٛخ إلداسح انًجُٗ ٚضداد انزخٕف يٍ إيكبَٛخ ؽذٔس قشطُخ ػهٗ انُظى انزذٛخ ٔخبطخ 

أَٓب رؼًم فٙ يغًهٓب ثؤعٓضح انؾبعت اٜنٙ، ٔإرظبنٓب انًغزًش ثشجكخ اإلَزشَذ يًب ٚغًؼ ثئيكبَٛخ إخزشر رهك انُظى 

فبنُظى انزذٛخ رزظم ثشجكبد األيٍ انًغئٕنخ ػٍ رٕفٛش انؾًبٚخ انهصيخ نهًجُٗ، ٔانزؾكى فٙ يذاخم . يٍ قجم انًخشثٍٛ

. ٔيخبسط انًجُٗ يٍ َبؽٛخ انًُشبء، ٔانزؾكى فٙ ؽًبٚخ قٕاػذ انجٛبَبد نهششذبد داخم انًجُٗ
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 ٔػهٗ انشغى يٍ ٔػغ َظى ؽًبٚخ يشذدح نقٕاػذ انجٛبَبد انًخزهفخ، إال أَّ ٚظم دائًبً انٓبعظ يٍ رغشة 

. انفٛشٔعبد انًغئٕنخ ػٍ رخشٚت انًهفبد إنٗ قٕاػذ انجٛبَبد نهًجُٗ، يًب ٚخم يٍ انؼًهٛخ األيُٛخ نّ

 يخبوف ين انتطىس انًستقبهً نهنظى انزكٍت 3-1-5

 يغ انزطٕس انًغزًش فٙ رؾذٚش انُظى انزذٛخ فٙ انًجبَٙ، فئٌ انًجبَٙ انؾذٚضخ رؼًم ػهٗ رغٓٛض انًُشئبد ثئيكبَٛخ 

إعزجذال ْزِ انُظى ثُظى أخشٖ يغ يشٔس انٕقذ، ؽٛش أٌ انؼًش اإلفزشاػٙ نهًجبَٙ ثظفخ ػبيخ أؽٕل ثكضٛش يٍ انؼًش 

إال أٌ . اإلفزشاػٙ نهجشايظ ٔانُظى انزٙ رخؼغ ثبعزًشاس نؼًهٛخ رؾذٚش فٙ األعبنٛت انًجزكشح فٙ إداسح انًجبَٙ انزذٛخ

انًجبَٙ اإلداسٚخ انزٙ ٚؼبد رطٕٚشْب فئَٓب رفزقش فٙ يؼظى األؽٛبٌ إنٗ رغٓٛضْب ثًضم ْزِ انًٛضاد يٍ انقذسح ػهٗ 

. انزطٕس انًغزقجهٙ، ٔخبطخ فٙ ؽبنخ رطٕٚش انُظى اإلَشبٚخ نهًجُٗ ٔانزٙ ًٚكٍ أٌ رؼزًذ ػهٛٓب انُظى انزذٛخ فٙ انًغزقجم

ثبإلػبفخ إنٗ ٔعٕد طؼٕثبد ػُذ ػًم انظٛبَخ فٙ انًغزقجم فٙ ثؼغ انُظى انًؼبد رغٓٛض انًجُٗ ثٓب ٔانزٙ ركٌٕ قذ 

. ػفب ػهٛٓب انضيٍ

 نتبئح سهبٍت يتىقعت عهى انًىظفٍن وانعًبل 3-2

 انتفبعم انسهبً األونً ين قبم يىظفً انًببنً اإلداسٌت انًعبد تطىٌشهب 3-2-1

 فٙ انكضٛش يٍ األؽٛبٌ ٚزهقٗ انؼبيهٍٛ فٙ انًجبَٙ اإلداسٚخ انًشاد رطٕٚشْب خجش رطٕٚش انًجُٗ نٛظجؼ يٍ انًجبَٙ 

انزذٛخ ثشٛئ يٍ اإليزؼبع أؽٛبَبً ٔثشٛئ يٍ انفزٕس أؽٛبَبً أخشٖ، ؽٛش ٚخبف انًٕظفٍٛ انؼبيهٍٛ، ٔخبطخ يٍ ذجبس 

. انغٍ، يٍ إعزجذانٓى فٙ ؽبنخ ػذو إعزغبثزٓى نهُظى انغذٚذح فٙ انًجُٗ، ثآخشٍٚ نٓى انكفبءح فٙ يغبساد انًٓبو انغذٚذح

ٔفٙ ثؼغ األؽٛبٌ ٚزى إعزجذال انًٕظفٍٛ ثجشايظ رذٛخ رؼًم ثبنكًجٕٛرش رضٚذ يٍ ذفبءح انؼًهٛخ اإلداسٚخ نهًجُٗ، يًب 

ٔقذ رؤصش ْزِ انًخبٔف عهجبً ػهٗ انؼًهٛخ اإلَزبعٛخ ثشكم ػبو داخم . ٚقهم يٍ ؽظٕظ ثقبئٓى فٙ يُبطجٓى انٕظٛفٛخ

. انًجبَٙ انًطٕسح ثغغ انُظش يٍ رؾقٛق ْزِ انًخبٔف يٍ ػذيٓب

  أثش انًشاقبت انشذٌذة عهى أداء انًىظفٍن3-2-2

 ػُذ رشذٚذ انُظى األيُٛخ داخم انًجُٗ اإلداس٘ ثؼذ رطٕٚشِ يٍ يجُٗ رقهٛٙ إنٗ رذٙ، ٚضداد انشؼٕس انذائى نذٖ 

انًٕظفٍٛ ثبنًشاقجخ انًغزًشح نغًٛغ رؾشذبرٓى، ْٕٔ يب قذ ٚؤصش عهجبً ػهٗ انؼًهٛخ اإلَزبعٛخ داخم انًجبَٙ انًطٕسح، 

. ػهٗ انشغى يٍ اإلٚغبثٛبد األخشٖ نهُظى األيُٛخ انزذٛخ فٙ إداسح انًجبَٙ انزذٛخ

 

 انتىصٍبث .4
اعزخهض انجؾش يغًٕػخ يٍ انزٕطٛبد انزٙ ٕٚطٗ ثبألخز ثٓب ػُذ رطٕٚش أؽذ انًجبَٙ اإلداسٚخ انقبئًخ إنٗ يجُٗ رذٙ 

ْٙٔ :

 ػشٔسح رطٕٚش انًجبَٙ اإلداسٚخ انقبئًخ نًٕاذجخ انزطٕس انُٕػٙ ٔانًغزًش فٙ عٕر انؼقبساد انًظشٚخ ٔانؼبنًٛخ. 

  اإلعزفبدح انقظٕٖ يٍ انزكُٕنٕعٛبد انؾذٚضخ أصُبء ػًهٛخ انزطٕٚش، ٔػذو اإلسركبٌ إنٗ انُظى انزقهٛذٚخ ثبإلػزًبد

 .ػهٗ انزطٕس انظبْش٘، ٔػذو اإلْزًبو ثبنغْٕش

  ٕٚطٗ ثؼًم دنٛم يؾذد نزطٕٚش انًجبَٙ االداسٚخ انقبئًخ انٗ يجبَٙ رذٛخ ػهٗ غشاس دنٛم انـLeed ٔانًخظض 

 .نهًجبَٙ انخؼشاء ٔرؾٕٚم انًجُٗ انقبئى انٗ يجُٗ يغزذاو

 ٙاألخز فٙ اإلػزجبس اإلٚغبثٛبد، ٔرغُت انغهجٛبد أصُبء ػًهٛخ رطٕٚش انًجُٗ اإلداس٘ انقبئى إنٗ يجُٗ رذ .

 

انخالصت  .5

: ُْبا انؼذٚذ يٍ انُزبئظ اإلٚغبثٛخ انزٙ ٚزٕقغ ؽذٔصٓب َزٛغخ رطٕٚش انًجبَٙ اإلداسٚخ انقبئًخ إنٗ يجبَٙ رذٛخ، فًضهً 

ًٚكٍ رٕفٛش ؽبقخ َظٛفخ نهًجبَٙ ثبالعزؼبَخ ثًظبدس انطبقخ انًزغذدح ػٕػبً ػهٗ انطبقخ انزقهٛذٚخ : يٍ انُبؽٛخ انجٛئٛخ

ثبإلػبفخ إنٗ . انًغزٓهكخ فٙ انًجبَٙ اإلداسٚخ؛ يضم اإلعزفبدح يٍ انطبقخ انشًغٛخ ٔؽبقخ انشٚبػ ٔؽبقخ ؽشاسح ثبؽٍ األسع

 . انًٛبِ، ٔإػبدح رذٔٚش انًٕاد ٔانُفبٚبداعزٓهارقهٛم انزهٕس انٕٓاء، ٔرقهٛم 

انهغٕء إنٗ إعزخذاو انُظى انزذٛخ فٙ إداسح انًجُٗ اإلداس٘ ٚؼًم ػهٗ رٕفٛش إعزٓها انطبقخ : االقزظبدٚخيٍ انُبؽٛخ 

انكٓشثبئٛخ، ٔرخفٛغ نزكبنٛف انزشغٛم نهًجُٗ ذكم، ٔصٚبدح يؼذل اإلَزبط ٔثبنزبنٙ صٚبدح ػبئذاد اإلعزضًبس، ٔصٚبدح انقًٛخ 

 .انؼقبسٚخ نهًجُٗ

رؾغٍ انظؾخ انؼبيخ ثشكم يغًم نذٖ انؼبيهٍٛ فٙ انًجُٗ، ٔرؾغٍٛ َظى األيبٌ داخم انًجُٗ، : االعزًبػٛخيٍ انُبؽٛخ 

 . انًغزًؼٙ ثشكم ػبو فٙ انؼذٚذ يٍ ؽجقبد انًغزًغٔاالسرقبءٔصٚبدح عشػخ األداء ٔاإلَزبعٛخ داخم انًجُٗ انًطٕس، 

: ُْٔبا أٚؼبً ثؼغ انُزبئظ انغهجٛخ انزٙ ًٚكٍ أٌ ركٌٕ ػبئق ػُذ رطجٛق انُظى انزذٛخ فٙ انًجبَٙ اإلداسٚخ انًطٕسح، فًضهً 

ُْبا ثؼغ انًؼٕقبد رخزض ثبنًجُٗ انًطٕس َفغّ، يضم انزكهفخ األٔنٛخ انؼبنٛخ نزطٕٚش انًجُٗ اإلداسٚخ نًجُٗ رذٙ، 

ٔطؼٕثخ انزطٕٚش انكهٙ نهؼذٚذ يٍ انًجبَٙ؛ ٔرنك نؼذو عبْضٚخ انًجُٗ ثبنؾذ األدَٗ يٍ اإليكبَٛبد انهصيخ نزؾقٛق َقهخ 

َٕػٛخ فٙ ؽبنخ انًجُٗ، ثبإلػبفخ إنٗ طؼٕثخ رٕفٛش ؽبقخ َظٛفخ ثبنكبيم نهًجُٗ، ٔ انخٕف انًغزًش يٍ ؽذٔس قشطُخ 

 .ألَظًخ انًجُٗ انًزظهخ ثبإلَزشَذ، ٔٔعٕد يخبٔف يٍ ػغض انزطٕس انًغزقجهٙ نهُظى انزذٛخ إلداسح انًجُٗ
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ُْٔبا ثؼغ انُزبئظ انغهجٛخ انًزٕقغ ؽذٔصٓب ػهٗ انًٕظفٍٛ ٔانؼًبل داخم انًجُٗ انًطٕس، يضم انزفبػم انغهجٙ األٔنٙ 

. يٍ قجم يٕظفٙ انًجبَٙ اإلداسٚخ انًؼبد رطٕٚشْب، ٔٔعٕد أصبس عهجٛخ َزٛغخ انًشاقجخ انشذٚذح ػهٗ أداء انًٕظفٍٛ
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