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  :ملخص البحث 
إن التوجه نحو حماية البيئة من األثر السلبى للمبانى نشأ عنه إصدار العديد من أنظمة تقييم إستدامة المبانى والتى يعد من أشهرها 

كانت محاوالت فردية، ثم أصبح التوجه نحو  جميعها ولكن فى مصرمن المبانى  محدود مؤخرا على عددوالذى قد تم تطبيقه  "LEED"نظام
كأحد المحاوالت المحلية لتطبيق  "ترشيد"و "الهرم األخضر"إصدار نظامى تحقيق إستدامة المبانى فى مصر توجها عاما وظهر ذلك من خالل 

  .ولكن لم يتم تفعيل أيا منهما بعد أنظمة تقييم اإلستدامة فى مصر
كال من مفهوم اإلستدامة وأنظمة تقييم المبانى المستدامة وأهميتها يناقش البحث الدور السلبى للمبانى وأثرها على البيئة، كما يعرض 

م توالمبانى التى  LEEDحتوى عليها، ومن بين هذه األنظمة التى تناولها البحث النظام األمريكى التى ت الرئيسية التقييم وتسلسل ظهورها ومجاالت
آراء العديد من الباحثين الذين قاموا أيضا بعرض البحث  هتموي. وكال من النظامين المحليين الهرم األخضر وترشيد بواسطته فى مصر إعتمادها

مكانية تطبيقهم على المبانى فى مصر بهدف الوصول إلى معوقات تطبيقهم ومميزات  LEEDبدراسة كل من نظام  والهرم األخضر وترشيد وا 
أهم إلى  ومن ثم قد تم التوصل ،، كما يوضح أسباب تأخر تطبيق أنظمة التقييم فى مصر والمبادئ الواجب توافرها بهذه األنظمةوعيوب كل منهم

 .م تقييم إستدامة المبانى فى مصرنظا أن يتضمنهاالعناصر التى يجب 
 .فى مصروينتهى البحث لمجموعة من النتائج العامة والتوصيات التى يمكن من خاللها إستخالص نظام تقييم يتوافق مع البيئة 

ترشيد ، نظام (Green Pyramid)، نظام الهرم األخضر LEED، نظام أنظمة تقييم إستدامة المبانى اإلستدامة، : الكلمات المفتاحية
(TARSHEED.) 

 :المقدمة 
نتيجةة التلةوث البيئةةى المنتشةر علةةى مسةتوى العةةالم والةذى يعتبةةر قطةام البنةاء مةةن أهةم أسةةبابه بةدأت تظهةةر العديةد مةةن المصةطلحات الخاصةةة 

المعمةاريين عالميةا، حيةث أن المبةانى بالعمارة الخضراء والبناء المستدام، وأصبحت إستدامة العمارة والعمران من أهم القضايا التةى تشة ل اهتمامةات 
أصةةبحت تقةةدم بةةديال متميةزا للمبةةانى التقليديةةة وتعمةةل علةى حفةةظ المةةوارد والحةةد مةن التلةةوث والحفةةاظ علةةى صةحة ورفاهيةةة المسةةتخدمين مةةع  مسةتدامةال

هةةل جميةع هةةذه المبةةانى . يظهةر تسةةاؤل حفةظ حةةق األجيةال القادمةةة فةةى المةوارد ال يةةر متجةددة، ولكةةن تعةةددت أشةكال المبةةانى الخضةةراء وأنواعهةا وبةةدأ
 .فعال ؟ أم أنها ما زالت لم تصل إلى المستوى المطلوب تحقيقه مستدامة

ومعرفة مدى جودتها معايير لتقييم أداء المبانى مجموعة من المنهجيات معينة أو ضع لق المتزايد بشأن البيئة إلى السعى نحو و أدى القوقد 
سةةتدامتها نشةةاء مسةةتويات بيئيةةا وا   األداء البيئةةىولةةذلك ظهةةرت منهجيةةات متعةةددة تتنةةاول تقيةةيم  ،أداء المبةةانىكفةةاءة معةةدل  مةةن خاللهةةا تحةةددتقيةةيم ي، وا 

 . مستداموفقا لمعايير محددة توضح مجاالت تحقيق اإلستدامة أو سمات المبنى ال وقياس مدى إستدامتها للمبانى

محةدد بحيةث تكةون قةادرة علةى تطبيةق اإلسةةتدامة  هيكةةلر العديةد مةن األنظمةة والبةرامج التةى لهةا وقامةت العديةد مةن الةدول حةول العةالم بتطةةوي
الصةةادر عةةن هيئةةة المبةةانى الخضةةراء األمريكيةةة  LEED*، ومةةن أشةةهر هةةذه البةةرامج برنةةامج بمةةا يتناسةةب مةةع بيئةةة وظةةروف هةةذه الةةدول علةةى المبةةانى

USGBC* جداًا على نطاق واسع والذى حقق انتشارًا وتطبيق . 

                                                           
1
 Sinem Korkmaz, "Piloting Evaluation Metrics for High Performance Green Building Project Delivery", 2007 

 www.jeddah.gov.sa، "االشتراطات البيئية واإلستدامة" ،دليل إشتراطات المبانى العالية بالمملكة العربية السعودية  
LEED* (The Leadership in Energy and Environmental Design : )هو نظام الريادة فى الطاقة والتصميم البيئى بالواليات المتحدة األمريكية 

*USGBC (The United States Green Building Council : )هو مجلس المبانى الخضراء بالواليات المتحدة األمريكية 
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الهةرم "وهمةا نظةام  المبةانىنظةامين لتقيةيم تةم إصةدار  حيةث، إصدار أنظمة لتقييم المبانى تجربةفى إزدواجية  كان بهاأما بالنسبة لمصر فقد 
 .إلى حيز التنفيذ بسبب وجود بعض المشاكل التى تعوق تطبيقهمابعد ، ولكن لم يخرج أيا منهما "ترشيد"نظام و  "األخضر

- :المشكلة 

 ظهرت العديد من المنهجيات التةى تتنةاول تقيةيم المبةانى بيئيةا وقيةاس إسةتدامتها فةى العديةد مةن دول العةالم، ولكةن عنةد تطبيةق هةذه المقةاييس
، وقةد تةم تطبيةق أحةد هةذه األنظمةة علةى عةدد محةدود مةن المشةاريع فةى مصةر من أجلها ظهرت العديد مةن العقبةاتفى مجتمعات غير التى أنشئت 

ولكنه لم يلق إنتشارا واسعا بسبب وجود بعض المعوقات ولعجزه عةن التكيةف أو تقةديم الحةل األمثةل للظةروف المحليةة،  LEEDوهو النظام العالمى 
 . رشيد، ولكن لم يتم تفعيل أيا منهماثم ظهر فى مصر نظامين تقييم محليين وهما نظام الهرم األخضر ونظام ت

فى عةدم مالءمةة أنظمةة التصةنيف العالميةة للظةروف المحليةة، باإلضةافة إلةى أنهةا ال تهةتم بتحقيةق جميةع جوانةب  المشكلة البحثيةوتتلخص 
معوقةات اجة ماسة إلى التعةرف علةى اإلستدامة، كما أن النظامين المحليين الزاال يحتويا على بعض المشاكل التى تمنع تطبيقهما مما يجعلنا فى ح

 .كخطوة أولى للوصول للحل هذه األنظمة تطبيقومشاكل 

- :الهدف 

وتحليل آلراء البةاحثين الةذين قةاموا بأبحةاث فةى ألنظمة تقييم إستدامة المبانى المستخدمة والموجودة فى مصر وعرض يتناول البحث عرض 
أفضةل العناصةر التةى يمكةن تواجةدها بنظةام التقيةيم  األنظمةة ومميزاتهةا وعيوبهةا والوصةول إلةىالتعرف علةى معوقةات تطبيةق هةذه هدف مجال بهذا ال

 .وتتالفى المشاكل الموجودة باألنظمة الحالية بحيث تشمل جميع جوانب اإلستدامة البيئى المحلى

 :منهجية البحث 

 :اعتمد البحث على المنهجية التالية 

دراسة المفاهيم المتعلقة باإلستدامة وأنظمة تقييم إستدامة المبانى الموجودة والمطبقة فةى مصةر للتعةرف من خالل  : منهج وصفى تحليلى - 
 . والهيكل المكون لها السمات العامةعلى 

التةةى تناولةةت بالدراسةةة أنظمةةة تقيةةيم المبةةانى وتطبيقهةةا فةةى  عةةرض وتحليةةل آراء األبحةةاث السةةابقةمةةن خةةالل :  منننهج إسننتقرائى اسننتنباطى - 
سةةتنتاج أهةةم العناصةةر الواجةةب توافرهةةا بنظةةام التقيةةيم المحلةةى بحيةةث يتفةةادى جميةةع  هةةاوعيوب هةةامميزات لمعرفةةة ،مصةةر العيةةوب ويشةةمل هةةذه وا 

  .جميع المميزات

 : 1نى وتأثير ذلك على البيئةاالدور السلبى للمب -1

 تنبةه وقةد والبيئةة، العمرانيةة التنميةة بةين الوثيةق باالرتبةاط يعتةرف العةالم بةدأ
 الجةائر االسةت الل علةى تنحصةر للتنميةة التقليديةة األشةكال أن إلةى المتخصصةون

 نتيجةة البيئةة كبيةر علةى ضة ط إحةداث فةي تتسةبب نفس الوقةت وفي الطبيعية للموارد
 .ضارة ومخلفات ملوثات من تفرزه لما

وتنفيةةذ المبةةانى عبةةر التةةاري  بتحةةوالت عظيمةةة عبةةر وقةةد مةةرت عمليةةة تصةةميم 
العصةةةور المختلفةةةة، وكانةةةت هةةةذه التحةةةوالت تخضةةةع بشةةةكل رئيسةةةى للمسةةةتويات الفكريةةةة 

د الطبيعيةةةةةة بمةةةةةا يخةةةةةدم ر واالحتياجةةةةةات الوظيفيةةةةةة وقةةةةةدرة اإلنسةةةةةان علةةةةةى تسةةةةةخير المةةةةةوا
الت مةةا وكانةةت أبةةرز محطةةات هةةذه التحةةو . احتياجاتةةه الوظيفيةةة والبيئيةةة وراحتةةه النفسةةية

حصةةةل خةةةالل األربعةةةين سةةةنة الماضةةةية، وذلةةةك مةةةع بةةةروز العديةةةد مةةةن المشةةةاكل البيئيةةةة 
                                                           

 2 1 ، "العمارة الخضراء ليست لونا"نضال أحمد التميمى،   
 معدالت إستهالك المبانى (  )شكل 

  لموارد البيئة
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ه، كاإلحتبةةةاس الحةةةرارى والت يةةةر المنةةةاخى واإلسةةةت الل الجةةةائر للمةةةوارد الطبيعيةةةة، إضةةةافة إلةةةى تلةةةوث البيئةةةة واإلسةةةتهالك المتعةةةاظم للطاقةةةة والميةةةا
 .ة المختلفة ونسب اإلنبعاثات الضارة الناتجة عنهامعدالت إستهالك المبانى لموارد البيئ(  )ويوضح الشكل 

 :1و يمكن تلخيص المشاكل البيئية فى النقاط التالية

  -:تشير الدراسات إلى أن قطاع المبانى مسئول عن
 من إجمالى الطاقة المستهلكة عالميا  % 93 -
 من الطاقة الكهربائية المتجددة% 27 -
 الضارمن إنبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون % 93 -
 من إستهالك المواد الخام% 04 -
 من إنتاج النفايات% 94 -
 من إستهالك المياه الصالحة للشرب% 10 -

هنةةا بةةدأ االتجةةاه إلةةى العمةةاره الصةةديقة للبيئةةة وأصةةبح هنةةاك توجةةه عةةام مةةن غالبيةةة المهنيةةين والعلمةةاء بةةأن هنةةاك حاجةةة للعمةةل علةةى  مةن
 .إعتماد ممارسات خضراء ومستدامة بالمبانى

 :اإلستدامة  -7

جانةةةب كبيةةةر مةةةن إهتمامةةةات المعمةةةاريين والمخططةةةين عالميةةةا، حيةةةث يتطلةةةع الجميةةةع إلةةةى إنجةةةاز  تشةةة ل إسةةةتدامة العمةةةارة والعمةةةران أصةةةبحت
مشةروعات جيةدة تحقةق أهةدافها مةةن المنفعةة واإلقتصةاد والجمةال والمتانةة، وتسةةعى أيضةا لتحقيةق اإلسةتدامة، والتةى يمكةةن تحقيقهةا عةن طريةق خفةةض 

وتعتبةر العمةارة المسةتدامة أحةد اإلتجاهةات الحديثةة طاء فرصة لحياة أفضل لألجيال القادمةة، إستهالك الطاقة والحد من التأثيرات البيئية الضارة إلع
 .  للفكر المعمارى الذى يهتم بالعالقة بين المبنى وبيئته سواء كانت طبيعية أو مصنوعة

التعريفةةات وأكثرهةةا شةةموال هةةو  وقةةد تةةم وضةةع أكثةةر مةةن تعريةةف لهسةةتدامة إحةةداها تعريفةةات مختصةةرة واألخةةرى أكثةةر شةةموال، ولعةةل أفضةةل هةةذه
قتصادية بيئية منظومة من خالل الحالى المجتمع بإحتياجات تفى التى المطلوبة والتنمية التغيير إحداث إمكانية هى: اإلستدامة " جتماعية وا   وا 

 ."المستقبلية وكذلك الحالية لألجيال المجتمع مقومات على الحفاظ تضمن

 : مبانى المستدامةتقييم الأنظمة  -9

المبانى المستدامة من مبادرات تطوعية إلى سياسةات عامةة موضوم لمبانى هى الوسائل التى تقوم بتحويل ا إستدامةتعد أنظمة وبرامج تقييم 
 .ولتصبح جزءًا من حل المشكالت البيئية مستدامةواجبة النفاذ، وهذه الوسائل توفر طريقة لتصميم و تشييد مباني جديدة وفقا للسياسات ال

 المتوقعةة بالتةأثيرات البيئيةة القةرار متخةذ المةدى وهةو إلخبةار قصةير األول النةوم تقسةيم أهةداف تقيةيم المبةانى المسةتدامة إلةى نةوعين، نيمكةو 
 اليقةين طريةق عةن المسةتدامة التنميةة تحقيةق إلةى ويهةدف ،المدى بعيد هو الهدف الثاني النوم أما المقترحة، التنمية بمشروعات المحيطة والمخاطر

 ومعيشةة الحيةاة أسةلوب علةى تةؤثر بةدورها بالبيئةة والتةي الحرجةة المصةادر أحةد أو البيئيةة باألنظمةة تضةر ال المقترحةة التنميةة بةأن مشةروعات
كةان البةد مةن وضةعها فةى إطةار محةدد وواضةح حتةى اإلسةتدامة ولكةن لتطبيةق مبةادئ  .حيةاتهم فةى تلةك المصةادر علةى يعتمةدون الةذين المجتمعةات

ظمةة تطبيقها على المبانى ولذلك قامت العديد من الدول بعدة محاوالت لوضع أنظمة لتقييم إستدامة المبانى وأدائها البيئى، وتضمنت هذه األنيمكن 
مةدى  فةةمجموعة من المحددات والمعايير والمتطلبات اإللزامية ولكٍل منها عدد من النقةاط لتسةهيل عمليةة التقيةيم، ومةن خةالل هةذه النقةاط يمكةن معر 
دى نجةا  مطابقة أداء المبنى أو عدم مطابقته للمعايير المحددة ومدى مقاربته للمتطلبات النموذجيةة بنظةام التقيةيم، ونتيجةة ذلةك نةتمكن مةن قيةاس مة

 .أو فشل أداءه البيئى
                                                           

 
 2 1 ، "العمارة الخضراء ليست لونا"نضال أحمد التميمى،  

   1 ، "دراسة لمقاييس االستدامة العالمية -العمرانأطروحات لوضع مقياس محلى الستدامة العمارة و "فاطمة عثمان محمد عثمان،   
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فةةةةبعض الةةةةدول وقةةةةد انتشةةةةرت هةةةةذه األنظمةةةةة فةةةةى دول متعةةةةددة، 
قامةةةت بانشةةةاء أنظمةةةة تقيةةةيم خاصةةةة بهةةةا والةةةبعض اآلخةةةر قةةةام بتطويةةةع 
األنظمةةةة العالميةةةة تبعةةةًا للظةةةروف البيئيةةةة المحليةةةة، وقةةةد واجهةةةت بعةةةض 
الةةةدول صةةةعوبة فةةةى تطبيةةةق هةةةذه األنظمةةةة علةةةى البيئةةةة المحليةةةة نتيجةةةة 
تطبيقهةةا كمةةا هةةى بةةدون تطةةوير، كمةةا تعةةانى هةةذه األنظمةةة مةةن بعةةض 

لتطبيةةق نتيجةةة عةةدم إنتشةةار الةةوعى بأهميتهةةا و ارتفةةام الصةةعوبات فةةى ا
تكلفةةةة تطبيقهةةةا مةةةع الحاجةةةة إلةةةى متخصصةةةين مسةةةئولين عةةةن إختبارهةةةا 

 .وتطبيقها

فةةى كنةةدا بعمةةل نظةةام   89 وظهةةرت بدايةةة أدوات التقيةةيم عةةام 
R-2000  وكةةةان عبةةةارة عةةةن مجموعةةةة مةةةن المتطلبةةةات لتحقيةةةق كفةةةاءة

تةةم عمةةل نظةةام  881 الطاقةةة وجةةودة األداء البيئةةى للمنةةازل، وفةةى عةةام 
، وتوالى بعد ذلك ظهور العديد من أنظمة التقييم العالمية فى 889 عام  LEEDثم النظام األمريكى   فى المملكة المتحدة، BREEAMالتصنيف 

تسلسةل ظهةور أدوات التقيةيم البيئةى  (3)يوضةح الشةكل كمةا  .المجاالت الرئيسةية ألنظمةة التقيةيم البيئةى ( )، ويوضح الشكل  العديد من دول العالم
 .فى مختلف دول العالم

 

  البيئى تسلسل ظهور أدوات التقييم : (3)شكل 

 : LEEDنظام التقييم العالمى  -0

هو نظام الريةادة فةى تصةميمات الطاقةة والبيئةة، وقةد LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design )نظام 
 . 889 عام ( USGBC)تم إصدار هذا النظام بواسطة المجلس األمريكى لألبنية الخضراء 

                                                           
1
 Richard Reed, Anita Bilos, Sara Wilkinson, Karl Werner Schulte, "International Comparison of Sustainable Rating Tools", 2011

 

 3 1 ، "كنية العالميةدراسة مقارنة تحليلية لبعض معايير اإلستدامة الس"طالل مروان البحرة، عقبة فاكوش،   
3 
Samir R. Traboulsi, "Developing A Green Sustainable Building Rating System", 2013 

 3المجاالت الرئيسية ألنظمة التقييم البيئى( :  )شكل 
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شةهادة دليةل علةى توافةق وهو عبارة عن شهادة ُتمَنح للمبانى التى تتمكن من إستيفاء الشروط التصميمية البيئية المحددة بالنظام، وتعد هذه ال
لطاقةةة المبنةى مةع البيئةة وأنةةه مكةان صةحى ويحقةةق الراحةة الداخليةة للمسةتخدم، حيةةث أنهةا تمةنح للمبةةانى تبعةا للتقنيةات المسةتخدمة بهةةا بهةدف ترشةيد ا

فظ الميةاه، كفةاءة الطاقةة، اختيةار تنمية المواقع المستدامة، ح: محددات رئيسية وهى  2عادة تدويرها، وذلك من خالل ا  والمياه والحفاظ على المواد و 
 . مواد البناء، جودة البيئة الداخلية

 

 

 

 

 LEED7النسب المئوية لمحددات اإلصدارات المختلفة لنظام ( : 6)شكل 

 : 3، فى مصر LEED التقييم تطبيق نظام -3

دور أنظمةة التقيةيم المحليةة وعةدم البةدء فةى تفعيلهةا، كمةا بسةبب غيةاب  على العديد من المبانى فةى مصةر LEEDتم تطبيق النظام العالمى 
يكسةةبها شةةهرة وتميةةزا باإلضةةافة إلةةى أن معظةةم هةةذه المبةةانى لهةةا أصةةول دوليةةة وفةةروم بمنةةاطق  LEEDأن حصةةول المبةةانى فةةى مصةةر علةةى شةةهادة 

مشةروم تةم إعتمةادهم مةن  6 بالمجلس األمريكى للمبانى الخضراء، فان مصةر بهةا  LEEDوفقا لدليل حاالت الدراسة لمشاريع و  مختلفة من العالم،

                                                           
 1 1 ، "م التقييم األخضر كمدخل لتحسين األداء البيئى للمبانى بمصرانظ"هبه محروس،   

2
 www.usgbc.org 

3
 U.S. Green Building Council, LEED 2009 For New Construction & Major Renovations- Version 3, November 2008 
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       -فةةةى مصةةةر LEEDوالجةةةدول التةةةالى يوضةةةح المبةةةانى التةةةى تةةةم إعتمادهةةةا بنظةةةام  مشةةةروم آخةةةر جةةةارى إعتمةةةادهم، 2 وهنةةةاك  LEED نظةةةام قبةةةل
 .( ) جدول

  2 1 حتى شهر إبريل  LEEDالمشاريع المعتمدة فى مصر بنظام ( :  ) جدول

 موقع المشروع اسم المشروع
الشهادة الحاصل 
 اإلصدار الذى تم به التقييم عليها المشروع

تاريخ الحصول على 
 اإلعتماد

1. HSBC Bank Egypt Cairo 

Processing Centre 
 1 1 يناير  New Construction v2 ذهبية الجيزة

2. Aramex Mashreq Warehouse- 

Cairo 
   1 ديسمبر  New Construction v3 فضية القاهرة

3. Info Fort Warehouse Project فضية القاهرة New Construction v3  3 1 يونيو 

4. Loreal Pyramids فضية القاهرة New Construction v3  3 1 أغسطس 
5. Mobinil New Call Center- 

Pyramids Height 
 4 1 مارس  Commercial Interiors v3 ذهبية القاهرة

6. Bureau 175 ذهبية القاهرة Core & Shell v3  4 1 يونيو 
7. GREENEDGE Bank Audi 

Egypt HQ 
 4 1 يونيو  Core & Shell v3 بالتينية القاهرة

8. RAYA Offices ذهبية القاهرة الجديدة Core & Shell v3  4 1 يونيو 
9. Dar Al-Handasah New Premises 

in Cairo 
 2 1 سبتمبر  New Construction v3 ذهبية القاهرة

10. New Connection فضية القاهرة Core & Shell v3  2 1 أكتوبر 

11. Galleria 40 ذهبية القاهرة Core & Shell v3  6 1 يناير 
12. Credit Agricole Egypt 

Headquarters 
 6 1 مارس  New Construction v3 بالتينية القاهرة الجديدة

13. Outsourcing service building - 

MB4 
 6 1 مارس  New Construction v3 فضية القاهرة

14. ROC Office Building فضية القاهرة Core & Shell v3  6 1 يوليو 

15. Aramex Burg El-Arab  فضية العرببرج New Construction v3  6 1 أغسطس 

16. Mars Egypt Site Development 6 ذهبية أكتوبر New Construction v3  6 1 أغسطس 

 : 7لتقييم المبانىالمصرى  (*GPRS) نظام الهرم األخضر -6
 قبةةلتةةم إصةةدار هةةذا النظةةام مةةن  يعةةد نظةةام الهةةرم األخضةةر أول نظةةام لتقيةةيم إسةةتدامة المبةةانى فةةى مصةةر، وقةةد

المجلس المصرى للمبانى الخضراء بالمشاركة مع المركز القةومى لبحةوث اإلسةكان والبنةاء، وتةم إصةدار النسةخة األولةى 
عتمةةةاد ألداء المبةةةانى الخضةةةراء فةةةى مصةةةر وتنقسةةةم إلةةةى أربعةةةة   1 منةةةه فةةةى أبريةةةل  ، ويقةةةدم هةةةذا النظةةةام آليةةةة تقيةةةيم وا 

وسبب تسةمية ( معتمد، الهرم الفضى، الهرم الذهبى، الهرم األخضر: )على الترتيب كالتالىمستويات من األقل لألعلى 
 .النظام بهذا اإلسم أن األهرامات تعتبر أقدم مبنى أخضر فى مصر ومن أقدم المنشآت الخضراء فى العالم

ويهدف هذا النظام إلى حسةن إسةت الل المةوارد الطبيعيةة بمةا يضةمن الحفةاظ علةى المخةزون اإلسةتراتيجى وهويةة 
البيئة المصرية وبما يحفظ حةق األجيةال القادمةة مةن مصةادر الطاقةة والخامةات والمصةادر الطبيعيةة عمومةا، فضةال عةن 

                                                           
1
 www.usgbc.org 

2
 Egyptian Ministry of Housing, The Green Pyramid Rating System(GPRS), 2011 

* GPRS: Green Pyramid Rating System – نظام الهرم األخضر المصرى لتقييم المبانى الخضراء 

شعار نظام ( : 7)شكل 

الهرم األخضر
2 

http://www.usgbc.org/projects/greenedge-bank-audi-egypt-hq
http://www.usgbc.org/projects/greenedge-bank-audi-egypt-hq
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عادة إستخدامهااإلستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة ونشر ثقافة تدوير المخل  .فات بأنواعها وا 

 

  مجاالت التقييم بنظام الهرم األخضر ونقاط التقييم لكل مجال( : 9)شكل 

 -:7مبانىلتقييم الالمصرى  Tarsheedنظام ترشيد  -2

فةةى مصةةر تةةم إصةةداره بواسةةطة  إسةةتدامة المبةةانىنظةةام ترشةةيد هةةو نظةةام آخةةر لتقيةةيم 
EGGBC (Egypt Green Building Council )مجلةس البنةةاء األخضةةر المصةةرى 

والذى يعد عضوا فى مجلس البناء األخضر العةالمى، وتةم إنشةاء هةذا المجلةس فةى نةوفمبر 
، ويمثةل هةذا المجلةس المحةاوالت غيةر الحكوميةة لتطةوير نظةام محلةى للتقيةيم البيئةةى   1 

خةتالف  تم إعداده بحيةثى الخضراء، و وتشجيع المبان يتناسةب مةع طبيعةة المنةام المحلةى وا 
نوعية المبنى واألنظمة المستخدمة ما إذا كانت طبيعية أو ميكانيكية مةن خةالل أداة عمليةة 

فهةو ال يتنةاول جميةع " LEED"تساعد المصمم على إتخاذ القرار، وعلى النقيض من نظام 
ألنظمة األخرى بل يركز على ثالثةة موضةوعات رئيسةية الموضوعات البيئية مثل كثير من ا

يرجةةع إلةةى  كفةةاءة إسةةتخدام الطاقةةة والميةاه والبيئةةة، وهةةذا اإلخةةتالف: يم أداء المبنةةى وهةةى يةقتل
كفةةاءة إدراك الكثيةةر مةةن المعوقةةات أمةةام إنتشةةار المبةةانى الخضةةراء رغبةةة فةةى إسةةتمالة السةةوق المحلةةى علةةى الوصةةول إلةةى ترشةةيد اإلسةةتهالك ومةةن ثةةم 

، % 31، % 1 )إسةتخدام المةوارد الطبيعيةة مةن أرض وميةاه وطاقةة كخطةوة أولةى علةى الطريةق إلةى اإلسةتدامة مةن خةالل ثالثةة مسةتويات للترشةةيد 
 .خضرال تتوافر عنه معلومات كافية مثل نظام الهرم األو  تمثل مستويات اإلعتماد، واليزال هذا النظام حديثا لذا فهو يفتقر إلى اإلعتماد%( 41

                                                           
1
 Egyptian Ministry of Housing, The Green Pyramid Rating System(GPRS), 2011 

2
 TARSHEED Residential v1.0, 2015 
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 مقارنة بين مجاالت ونقاط تقييم نظامى ترشيد والهرم األخضر( : 1 )شكل 

 :آراء األبحاث السابقة فى أنظمة التقييم البيئى المستخدمة فى مصر  -8

عتمادهةةا بأنظمةة تقيةيم بيئةةى تضةمن تحقيةةق إسةتدامتها، فقةةد تناولةت العديةةد مةن األبحةةاث  نظةرا ألهميةة السةةعى نحةو تقيةةيم المبةانى فةةى مصةر وا 
 :تبعا لتسلسلها الزمنى  دراسة أنظمة التقييم البيئى المحلية والعالمية وكفاءة تطبيقها فى مصر ونذكر منها ما يلى

  والتةى تةدرس مةدى توافةق فكةر اإلسةتدامة العةالمى مةع فكةر اإلسةتدامة المحلةى، مةن خةالل تطبيةق نظةام ( 7411أحمد الطنطناوى  )دراسةة
LEED  بسيوة، والذى تم اختياره كأحةد أفضةل النمةاذج ( أدرار أمالل)على أحد المبانى المصرية المعاصرة بيئيا وهو فندق الجبل األبيض

مةةن قبةةل مةةؤتمر قمةةة األرض بجوهانسةةبرج، ولكنةةه لةةم يحةةرز النقةةاط المطلوبةةة لهعتمةةاد،  العالميةةة فةةى مشةةروعات البيئةةة والتنميةةة المتواصةةلة
 . LEEDوخلص البحث إلى ضرورة تطوير الفندق ليتناسب مع فكر اإلستدامة العالمى ولتأهيله للحصول على إعتماد 

  بينهةا، ثةم قامةت بتقةديم ثالثةة أطروحةات للوصةول والتى تناولت أنظمة التقيةيم العالميةة مةع المقارنةة  (7417فاطمة عثمان محمد  )دراسة
إلى مقاييس متوافقة محليا، وقابلة للتطبيق مع تقييم لكل طر  والةذى شةمل األهةداف والمشةكالت التةى تواجةه كةل طةر ، وهةذه األطروحةات 

ين مةن خةالل بحةث األطروحةات وتبة( تطوير مقةاييس اإلسةتدامة العالميةة، تطويةع منهجيةات المقةاييس العالميةة، إنشةاء مقةاييس محليةة)هى 
 :الثالثة ما يلى 

 صعوبة تبنى الطر  األول بالنسبة لمصر ألن إنشاء إصدار مخصص لها يمثل تكلفة عالية ويصعب تحقيقه. 
  يفضل تبنى الطر  الثانى والثالث حيث يتيح الطر  الثانى مرونة المقياس العةالمى وتطويعةه بمةا يسةمح بتطةويره مةن قبةل المؤسسةات

المحلية ليكون مالئم للظروف المحلية، أما الطر  الثالث فيوفر أداة محلية لقياس اإلسةتدامة، ويرفةع درجةة الةوعى المجتمعةى لقضةايا 
 . اإلستدامة، ولكن قد تواجهه بعض الصعوبات فى اإلعتماد الدولى

  ع قةانون البنةاء المصةرى، وأشةار البحةث إلةى التى تدرس نظام الهرم األخضر ومةدى توافقةه مة( 7417  عياد  كريم جبرمصطفى )دراسة
أن هنةةاك تعةةارض بةةين نصةةوص القةةانون ومتطلبةةات نظةةام الهةةرم األخضةةر ممةةا يعةةوق تطبيقةةه، وقةةد أوصةةى البحةةث بضةةرورة تطةةوير قةةوانين 

المبةانى وأكواد البناء فى مصر كى تتناسب مع فكةر اإلسةتدامة ومةع نظةام الهةرم األخضةر، حتةى يسةهل تطبيةق نظةم الهةرم األخضةر علةى 
 .3فى مصر

                                                           
1
 Ahmed El Tantawy El Maidawy, "Evaluation of the Sustainable Building in Egypt Using (LEED)", 2011 

2
 Fatma Othman Mohamed Othman, " Theses  For Development  A Local Sustainability Assessment Tool For  Architecture And Built 

Environment  - A Study Of  Global Sustainable Assessment  Tools, 2012 
3
 Karim M. Ayyad, Mostafa Gabr, "Greening Building Codes in Egypt", 2012 
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  والتةةى تناولةةت دراسةةة نظةةام الهةةرم األخضةةر ومقارنتةةه بةةبعض أنظمةةة التقيةةيم البيئةةى األخةةرى كنظةةام ( 7417محمنند جمننال عمننار  )دراسةةة
LEED  األمريكى ونظامQSAS  القطرى ونظامEstidama  اإلماراتى لهستفادة من مميزات كل منهم وتفادى العيوب، ومةن خةالل هةذه

طبقةا للظةروف المحليةة فةى مصةر، حيةث أنةه يوجةد تشةابه كبيةر بينةه وبةين  المقارنة توصل البحث إلى أهمية تطةوير نظةام الهةرم األخضةر
ونهةةا إحةدى الةةدول الناميةة، مةةع ضةرورة إضةةافة ممةةا يجعلةه ال يتناسةةب مةع ظةةروف مصةر البيئيةةة أو التكنولوجيةة مةةن حيةث ك LEEDنظةام 

 . عناصر خاصة بالجانب اإلجتماعى واإلقتصادى لهستدامة

  والتةى توصةلت إلةى أن نظةام الهةرم األخضةر وأنظمةة التقيةيم البيئةى  (7417هشام بسنيونى  عنادل مكناوى  عبند العزينز فناروق  )دراسة
كاسةتخدام مةواد -العالمية غير مالئمة للظروف البيئية والتكنولوجية فى مصر، وأنه يجةب اإلعتمةاد علةى التقنيةات البيئيةة المحليةة المتاحةة 

لتحقيةةق إسةةتدامة المبةةانى، وقةةد تةةم تطبيةةق جميةةع هةةذه  -واءبنةةاء محليةةة واإلعتمةةاد علةةى التهيةةة الطبيعيةةة وأسةةلوب مةةراو  السةةقف ومالقةةف الهةة
التقنيةات علةى أحةد المنةازل الريفيةة بقريةة وردان كحالةة دراسةة، وتوصةةل البحةث إلةى أن هةذه التقنيةات تنةافس التقنيةات المتطةورة المسةةتخدمة 

 . ابأنظمة التقييم البيئى العالمية بل أنها تتميز عنها فى إنخفاض تكلفتها وسهولة تطبيقه

  والتى تناقش تطبيق نظام  (7419سها محمد اليمانى  )دراسةLEED  على المبانى فى مصر، وذلةك مةن خةالل تحليةل ثالثةة مبةانى تةم
علةةى المبةةانى فةةى مصةةر ال تعةةةد  LEED، وتوصةةل البحةةث إلةةى أن تطبيةةةق متطلبةةات نظةةام LEEDإعتمادهةةا أو تقةةدمها لهعتمةةاد بنظةةام 

 .3حصول على النقاط الالزمة لهعتمادختيارات للمشكلة حيث أنه يوجد دائما عدة إ

  لتقيةةيم نظةةام الهةةرم األخضةةر، وذلةةك عةةن طريةةق مقارنتةةه بةةبعض أنظمةةة التقيةةيم العالميةةة، ومةةن خةةالل ( 7410أمننل محمنند إبننراهيم  )دراسةةة
، مع التوصل إلى بعض النتائج المقارنة أمكن التوصل إلى اإلستراتيجيات التى يجب مراعاتها عند عمل أى نظام لتقييم المبانى الخضراء

 :التى تتلخص فى ما يلى
 .يجب أن يتم تقييم المبانى من خالل الخمسة مبادئ األساسية وهى الموقع والطاقة والمياه ومواد البناء وجودة البيئة الداخلية - 
 .التقييمتت ير النقاط الفرعية داخل كل مبدأ من المبادئ الخمسة تبعا لظروف الدول المطبق بها نظام  - 
 .تت ير األوزان النسبية للخمسة مبادئ تبعا للظروف المحلية الخاصة بكل دولة -3
 .4ال يصلح نظام التقييم البيئى المستخدم فى أى دولة لتقييم مبنى فى دولة أخرى -4

  اريةةة أحةةدهم غيةةر مبةةانى اد 4وتناولةةت الدراسةةة المقارنةةة بةةين درجةةة رضةةا المسةةتخدمين فةةى ( 7410أمجنند فرغننل  دينننا الدسننوقى  )دراسةةة
، LEEDويقع فى القرية الذكية بمصر، والثالثة مشاريع األخرى تقع فى اسطانبول بتركيةا وجمةيعهم معتمةدين بنظةام  LEEDمعتمد بنظام 

ال يضةمن تةوفير رضةا المسةتخدم داخةل المبنةى مقارنةة  LEEDوباختبار األربعة مبانى توصل البحث إلى أن حصول المبنى علةى شةهادة 
، حيةةث لةةم يتبةةين وجةةود فةةرق واضةةح فةةى درجةةة رضةةا المسةةتخدمين ومسةةتوى الضوضةةاء واإلضةةةاءة LEEDال يةةر معتمةةدة بنظةةام  بالمبةةانى

 LEED، ولكةن تميةزت المبةانى الحاصةلة علةى شةهادة LEEDالداخلية داخل الفراغات فى كل من المبانى المعتمدة وال يةر معتمةدة بنظةام 
 .2اناتفقط فى جودة األثاث والديكور وألوان الده

  لتطبيةةق أنظمةةة التقيةةيم البيئةةى للمبةةانى الخضةةراء فةةى السةةياق المصةةرى، وذلةةك مةةن خةةالل دراسةةة كةةود  (7413والء صننالا النندين  )دراسةةة
 البناء المصرى ودراسة دور المنظمات البيئية فى تثبيت دعائم المبانى الخضراء والتقييم البيئى بين الممارسةين ومتخةذى القةرار فةى السةوق

فةى الكةود المصةرى وانفصةاله عةن المجهةودات المحليةة لتحقيةق اإلسةتدامة ممةا يجعلةه المحلى، وقد أوضح البحث كثيرا مةن أوجةه القصةور 
                                                           

1
 Mohamed Gamal Ammar, "Evaluation of the Green Egyptian Pyramid", 2012 

2
 Hesham A. Bassioni, Adel El-Menchawy, Abdelaziz Farouk, " Ecological Design Principles in Egypt: Case Study Application and 

Economic Evaluation", 2012 
3
 Soha Mohamed El Yamany, "Applicapility And Implementation Of U.S. Green Building Council Rating System (LEED) In Egypt-

Case Studies: LEED Certified & Registered Buildings In Egypt ", 2013 
 4 1 " منهجية مقترحة لتقييم المبانى الخضراء فى مصر"أمل محمد إبراهيم طه،  4

5
 Amgad Farghal, Dina El Desouki, " Comparing Occupants’ Satisfaction in LEED Certified Office Buildings and Non LEED 

Certified Office Buildings - A Case Study of Office Buildings in Egypt and Turkey", 2014 
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عائقةةةا أساسةةةيا أمةةةام انتشةةةار المبةةةانى الخضةةةراء وأنظمةةةة التقيةةةيم البيئةةةى فةةةى مصةةةر، وعةةةالوة علةةةى ذلةةةك فقةةةدت شةةةهدت مصةةةر إزدواجيةةةة فةةةى 
ن مشةةجعة لبعضةةها الةةبعض، ويوصةةى البحةةث باعةةادة المؤسسةةات المسةةئولة عةةن تطةةوير نظةةام تقيةةيم بيئةةى فباتةةت متنافسةةة بةةدال مةةن أن تكةةو 

تطةةوير وصةةياغة بنةةود الكةةود المصةةرى وأن يةةتم دراسةةة كيفيةةة تلبيةةة أنظمةةة التقيةةيم البيئةةى إلحتيةةاج السةةوق المحلةةى، وكةةذلك كيةةف تأخةةذ فةةى 
 . إعتبارها المحددات اإلجتماعية والثقافية والبيئية المحلية

وقنند تننم تطبيقننه علننى عنندد مننن المبننانى  بننالرغم مننن أنننه يعنند نظامننا عالميننا LEEDظننام ويمكننننا أن نسننتخلص مننن كننل هننذه ا راء أن ن
  حينث ال يصنلن نظنام التقينيم إال أنه ال يتناسنب منع الظنروف فنى مصنر سنواء كاننت بيئينة أو إجتماعينة أو إقتصنادية أو تكنولوجينة المصرية 

لى الجانب البيئى بشكل أكبر منن ال يحقق جميع جوانب اإلستدامة بل يركز ع   كما أنهالبيئى المستخدم فى دولة ما لتقييم مبنى فى دولة أخرى
 .الجانبين اإلقتصادى واإلجتماعى

إلنى حند كبينر كمنا أننه يتعنارو منع قنوانين وأكنواد  LEEDأما بالنسبة لنظام الهرم األخضر المصرى فقد بينت األبحاث أننه يشنبه نظنام 
التى تجعل تطبيقه على المبانى فى مصر يحقق كفاءة أعلى ورواجا أكثر  كما أن السنوق المصنرى    ويفتقر إلى بعو العناصرالبناء المصرية

شهد إزدواجية فى المؤسسات المسئولة عن تطوير نظام تقييم بيئنى محلنى  حينث أننه تنم إصندار نظنام ترشنيد بعند إصندار نظنام الهنرم األخضنر 
 .اقصور بهممباشرة ولم يتم تفعيل أيا من النظامين لوجود بعو ال

 :لمبانى المستدامة فى مصراتأخر تطبيق أنظمة تقييم  -3

فةةةى مصةةةر  مسةةتدامةالمبةةةانى ال تقيةةةيميرجةةع تةةةأخر تطبيةةةق أنظمةةة 
عوامةةةل مرتبطةةةة بةةةالقوانين واألكةةةواد واألنظمةةةة : إلةةةى ثالثةةةة عوامةةةل هةةةى 

المسةةةئولة عةةةن عمليةةةة البنةةةاء وعوامةةةل مرتبطةةةة بالسةةةوق وأخةةةرى مرتبطةةةة 
 (.  )وذلك كما هو موضح بالشكل .  بالمستخدمين

يوجد تعارض بين ما تنص عليه قوانين وأكواد البناء : األكواد  -1
تقيةيم المبةانى مثةل التعةارض  فى مصر وما ينص عليه أنظمةة

الموجةةود بةةةين نصةةةوص قةةةانون البنةةاء الموحةةةد ومتطلبةةةات نظةةةام 
الهرم األخضر للتقييم والذى يمثل نظةام التقيةيم المحلةى، حيةث 
أن قةةةةةانون البنةةةةةاء الموحةةةةةد ال يشةةةةةير مطلقةةةةةا إلةةةةةى نظةةةةةام الهةةةةةرم 
األخضةةر، أو إلةةى األبنيةةة الخضةةراء بشةةكل عةةام مةةن قريةةب أو 

ام الهةةةرم األخضةةر ال يشةةير إلةةى قةةةانون مةةن بعيةةد، كمةةا أن نظةة
البناء الموحد بأى شكل بالرغم مةن أنةه قةد تةم إصةدارهما فةى نفةس العةام، ممةا يةدل علةى  التضةارب الواضةح فةى قةوانين وتشةريعات البنةاء، 

 .3وهذا يضعف موقف أنظمة التقييم البيئى فى مصر وال يجذب إليها المستخدمين

صر إلى المواد المستدامة التى تحددها أنظمة التقيةيم لهسةتخدام فةى عمليةة البنةاء، كمةا يفتقةر السةوق يفتقر السوق المحلى فى م: السوق  -7
 . المحلى إلى المهارات الالزمة لتطبيق بعض التقنيات الالزمة للحصول على إعتماد أنظمة تقييم المبانى الخضراء

 .ستخدمين وجهلهم بأهمية البناء األخضرنقص الوعى البيئى لدى الممارسين والم: الممارسين والمستخدمين  -3

 :7 1إستدامة المبانىتقييم المبادئ الواجب توافرها بأنظمة  -14

                                                           
 2 1 ، "ية والتطبيقبين النظر : نظم التقييم البيئى للمبانى الخضراء فى مصر "والء صال  الدين إسماعيل،   
 
 2 1 ، "بين النظرية والتطبيق: نظم التقييم البيئى للمبانى الخضراء فى مصر "والء صال  الدين إسماعيل،  

3
 Karim M. Ayyad, Mostafa Gabr, "Greening Building Codes in Egypt", 2012 

  عوامل تأخر تطبيق أنظمة التقييم البيئى فى مصر( :   )شكل 
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 .ضمان جودة البيئة من خالل إتبام منهج شامل ومتوازن وسهل التطبيق - 
 .إستخدام مقاييس كمية لقياس جودة البيئة - 
 .البيئةإستخدام أفضل الوسائل المتاحة وبأقل التكلفة، لقياس جودة  -3
 .أن تعكس الفوائد اإلجتماعية واإلقتصادية لألهداف البيئية المطلوب تحقيقها -4
تةةوفير معةةايير وأنظمةةة للتقيةةيم مصةةممة خصيصةةا لكةةى تةةتالءم مةةع الظةةروف المحليةةة بمةةا فةةى ذلةةك الت يةةرات المناخيةةة والظةةروف اإلقتصةةادية  -2

 .واإلجتماعية
 .من المشروعات أن يكون نظام التقييم سهل التطبيق على نطاق واسع -6
 .أن يكون نظام مستقر حتى ال يتعرض تقييم األداء إلى ت ير جذرى فى أى لحظة -2
 .أن تتوافر الشفافية فى عملية التقييم عن طريق وجود طرف ثالث بعيدا عن المالك والمصمم مسئول عن تقييم أداء المبنى -9
 .ا، مع عمل دورات توعية للعامة بأهمية هذه األنظمةأن يكون نظام التقييم مرتبط بالسوق وبمواد البناء المصنعة محلي -8

 :العناصر المقترا أن يتضمنها نظام التقييم المصرى  -11

أولةى  البحةث إلةى أن يةرى آراء األبحةاث السةابقةوعةرض  بهةا،المبةادئ الواجةب توافرهةا و أنظمة التقييم البيئى الموجودة فى مصةر  بعد عرض
خطةوات تحقيةق اإلسةةتدامة فةى مصةةر هةو الوصةةول إلةى أهةم العناصةةر التةى يمكةةن أن تشةكل نظةةام تقيةيم محلةى علةةى أن تشةمل هةةذه العناصةر جميةةع 

اة مةع مراعة عرضةهاويمكننا اإلستفادة فى ذلك من العناصةر الموجةودة باألنظمةة الثالثةة السةابق ( البيئية، اإلجتماعية، اإلقتصادية)جوانب اإلستدامة 
كةى تكةون هةذه العناصةر مالءمةة لمصةر وظروفهةا المحليةة وكةى يكةون تطبيقهةا أمةرا باألبحةاث والدراسةات السةابقة جميع المالحظات التةى تةم ذكرهةا 
 .ممكنا ويحقق النتائج المرجوة منه

بيان لبعض العناصر التى مةن الممكةن أن يتكةون منهةا نظةام التقيةيم المصةرى سةواء كانةت هةذه العناصةر موجةودة   -( )جدول - وفيما يلى
 .بأحد األنظمة الثالث السابقة أو عناصر جديدة مقترحة 

 العناصر المقتر  وجودها بنظام التقييم البيئى المصرى( :  ) جدول
 إعداد الباحث -:المصدر 

 المحددات والعناصر

 الجوانب البيئية: أوال 
دام
ست
الم
قع 

مو
ال

 
- :المتطلبات اإللزامية 

 عدم البناء على األراضى الزراعية أو اإلضرار بها وبالمحميات الطبيعية -
 التوافق مع خطة الدولة للتنمية والمخططات اإلستراتيجية لكل مدينة أو منطقة  -
 الحماية من التلوث الناتج عن عملية البناء-1
 إختيار الموقع -7

 بحيث ال يؤثر نوم المشروم على المبانى والمواقع المحيطة وال يؤثر على البيئة الطبيعية -
 أال يحيط بموقع المشروم ما يضر بصحة المستخدمين والعاملين بالمشروم -

 تنمية المناطق الصحراوية والعشوائية -9

                                                                                                                                                                                                                       
1
 Wael Abo Neama, "Protect the Planet through Sustainability Rating Systems with Local Environmental Criteria – LEED in the 

Middle East", 2012 
2
 Jeremy Gibberd, "Integrating Sustainable Development into Briefing and Design Processes of Buildings in Developing Countries: 

An Assessment Tool", 2004
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 المحددات والعناصر

 القرب من المواصالت العامة -0
لى موقع المشروم توفير مركبات نقل جماعى -  لنقل الموظفين من وا 
 اإلعتماد فى التنقل على المواصالت العامة والحد من إستخدام المركبات الخاصة -

 إستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة -3
 توفير أماكن إنتظار سيارات كافية -6

 بحيث ال تقل عن الحد األدنى الموجود باألكواد والقوانين المصرية
 المسطحات الخضراء والمفتوحةزيادة  -2

تحةةدد نسةةبتها تبعةةا لموقةةع المشةةروم وتةةزداد النسةةبة فةةى المنةةاطق الصةةحراوية مةةع إسةةت الل هةةذه المسةةطحات فةةى زراعةةة أنةةوام مةةن 
 النباتات يمكن اإلستفادة منها كالخضروات وال تستهلك المياه

 الحد من األثر الحرارى للمبنى والطرق وأماكن إنتظار السيارات -8
 ت طية أماكن إنتظار السيارات -
 إستخدام مواد تشطيب عاكسة للحرارة بالواجهات واألرصفة واألسطح -

 خفو التلوث الناتج عن اإلضاءة الخارجية -3

ياه
الم
ءة 

كفا
 

- :المتطلبات اإللزامية 
 مراقبة اإلستهالك وكشف تسرب المياه -
 (Gray Water)مياه الصرف الصحى إدارة  -
 إستهالك المياه داخل المبنىخفو  -1

 إستخدام مراحيض وصناديق طرد وأحواض وأدشاش تقلل من إستهالك المياه
 كفاءة إستهالك المياه خارجيا -7

 عدم إستهالك مياه الشرب النظيفة فى البحيرات والمسطحات المائية ونوافيرالمياه
 خفو مياه رى النباتات -9
 إستهالك المياه خالل عملية البناء وترشيد كفاءة -0
 الحفاظ على مصادر المياه من التلوث -3
 (Gray Water)لصرف الصحى مياه اإعادة إستخدام  -6
 إدارة مياه األمطار -2
 ،فةةى المنةةاطق السةةاحلية والتةةةى يتحقةةق فيهةةا معةةةدل مناسةةب لهسةةت الل فةةى الزراعةةةة وميةةاه الشةةرب طبقةةةا لبيانةةات هيئةةة األرصةةةاد* 
 تطبيقه تبعا لمعدل سقوط األمطار بالمنطقة المقام بها المشرومو 

اقة
الط

ءة 
كفا

 

- :المتطلبات اإللزامية 
 تطبيق كود كفاءة الطاقة -
 مراقبة اإلستهالك -
 اإلحتباس الحرارى وتآكل طبقة األوزون مسببات الحد منالعمل على  -
 الطاقةإستخدام أجهزة ووحدات إضاءة موفرة إلستهالك  -1
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 المحددات والعناصر

 تكون حاصلة على بطاقات كفاءة الطاقة
 الحد من اإلكتساب السلبى للحرارة -7

 عزل الحوائط الخارجية واألسطح -
 تظليل الفتحات الخارجية -
 مراعاة توجيه المبنى -
 للعزل الحرارى إستخدام زجاج عالى األداء -
 ت طية الواجهة بمواد عاكسة للحرارة -

 التبريدخفو الطاقة المستهلكة فى  -9
 اإلعتماد على التهوية الطبيعية ومراو  السقف والتبريد بالتبخير والتقليل من إستخدام أجهزة التكييف

 خفو الطاقة المستهلكة فى التدفئة وتسخين المياه -0
ستخدام السخانات الشمسية  اإلعتماد على الطاقة الشمسية وا 

ستخدام مفاتين  -3  لفصل التيار أوتوماتيكيا داخل وخارج المبنىالتحكم فى اإلضاءة الخارجية وا 
 اإلعتماد على اإلضاءة الطبيعية  -6

 توفير فتحات بمساحات مناسبة لتوفير القدر الكافى من اإلضاءة الطبيعية طوال فترة النهار بناء على حسابات دقيقة
 خفو الطاقة المستهلكة فى أعمال البناء والتشغيل والصيانة -2
 الطاقة المستهلكة فى عناصر اإلتصال الرأسىخفو  -8
 إستخدام مصادر طاقة متجددة ونظيفة -3

 تنظيم وربط طاقة اإلنارة بالطرق والشوارع بنظام الطاقة الشمسية بحيث تعمل بنظام أوتوماتيكى تلقائى للحفاظ عليها -14

وارد
والم

واد 
الم

 

- :المتطلبات اإللزامية 
 خطرا على البيئة فى مراحل إستخراجها وتصنيعها ونقلها وتش يلها وصيانتهاإستخدام مواد ال تشكل  -
 إستخدام مواد محلية -1

 تحديد أقصى مسافة بين مكان تصنيع أو إستخراج المواد وموقع المشروم
 فى عمليات البناء والتشطيبات الداخلية والخارجية والفرش  إستخدام مواد سريعة التجدد -7

 الزمنية لتجددهاتحديد المدة 
 إستخدام مواد عالية الجودة وتمتاز بالمتانة وكفاءة التشغيل -9
 إدارة المخلفات والنفايات -0

 تخصيص مكان لتجميعها وتخزينها -
 فصلها من مصدرها -
 التخلص منها بشكل سليم -
 إعادة إستخدام ما يصلح منها -
 المخلفات ال ير ضارة منها إعادة تدوير -

 اإلعتماد على الفراغات المفتوحة  -3
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 تقسيم الفراغات بقواطيع تتميز بالمرونة لسهولة إعادة تقسيمها عند الحاجة إلى ذلك لعدم إهدار المواد والعناصر اإلنشائية
 إستخدام مواد مقاومة للرطوبة فى المناطق الساحلية ومواد مقاومة للحرارة فى المناطق الحارة -6

 الجوانب اإلجتماعية وراحة المستخدم : ثانيا 

خدم
ست
الم
حة 

ورا
ئة 

البي
دة 
جو

 

- :المتطلبات اإللزامية 
 عدم وجود أى إنبعاثات سامة أو تضر بصحة المواطنين داخل وخارج المبنى -
 التحكم فى األدخنة الناتجة عن التدخين -
 التهوية الطبيعية -1

 التهويةأسقف عالية لتحقيق أقصى قدر من  -
 نوافذ بمساحات متناسبة مع حجم الفراغ -
 ، واستخدام األفنية الداخلية التى تناسب المنام فى مصرمساحات داخلية مفتوحة لعمل تيارات هوائية -

 توفير اإلضاءة الطبيعية -7
 الراحة البصرية -9

 شدة إضاءة مناسبة -
 المناظر الطبيعية والمطالت الخارجية -

 الراحة الصوتية -0
 تحسين جودة الهواء  -3

 إستخدام مواد قليلة اإلنبعاثات -
 فى اإلستخدامات التى ينتج منها إنبعاثات حرارية أو ملوثات إستخدام شفاطات الهواء -

 التحكم فى األدخنة واإلنبعاثات الضارة  -6
 الناتجة عن مواد وعملية البناء -
 إستخدام دهانات وأرضيات وأثاث قليل اإلنبعاثات -

 إستخدام مواد ال تضر بصحة المواطنين بداية من مراحل إستخراجها وحتى مراحل تشغيلها وصيانتها -2
 ة صالحة للشرب واإلستخدامات الصناعية لألغذيةالمستخدمة لتوفير مياه نظيف تغذيةجودة مواسير ال -8
 الراحة الحرارية -3

 جدا إستخدام أجهزة ووحدات إضاءة ذات إنبعاثات حرارية قليلة -
 توفير مسطحات خضراء -
إعةةداد بةةرامج توعيةةة للمسةةتخدمين لتعةةريفهم بةةبعض المهةةام البسةةيطة التةةى تحقةةق جةةودة الهةةواء فةةى الفراغةةات المهةةواة طبيعيةةا  -

ستخدام موجهات الريا  لتوجيه الهواء الخارجى للدخول إلى المبنى  مثل فتح النوافذ فى أوقات معينه من اليوم وا 
 للتخفيف الحرارى فى المناطق عامة والصحراوية خاصة مراعاة توجيه المبنى -
أن يكةةةةون التصةةةةميم الةةةةداخلى للمبنةةةةى وتصةةةةميم كتلتةةةةه وفتحاتةةةةةه وبروزاتةةةةه وجميةةةةع إسةةةةتراتيجيات تحقيةةةةق لراحةةةةة الحراريةةةةةة  -

 ةللمستخدمين تتناسب مع اإلقليم المناخى الواقع به المشروم وذلك طبقا للتقسيم الموجود بالكود المصرى لكفاءة الطاق

ن 
ألم
ا

مان
واأل

 

 وتحقيق عامل اإلستدامة إستخدام بوابات آمنة للحماية من السرقة -1
 حماية العمال خالل مرحلة تشييد المبنى وتوفير كافة إحتياطات األمن والسالمة لهم -7
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 توافر عنصر األمان بالطرق المؤدية إلى المشروع -9
 إتباع كافة إشتراطات الدفاع المدنى واإلمتثال لكافة اللوائن والقوانين الخاصة بصحة وسالمة ورعاية المواطنين  -0

عية
تما
ج وا 

ية 
قاف
م ث

قي
 

- :المتطلبات اإللزامية 
 فى استخدامات الفراغات والحركة بالمبانى وكذلك المناطق الترفيهية توفير تسهيالت للمعاقين -
 المواقع ذات األهمية التاريخية والثقافيةإحترام  -
 مع اإلعداد والتدريب والتثقيف إستخدام عمالة محلية ومتاحة -1
 إستخدام أساليب بناء كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين -7
 إدارة الموقع بشكل جيد لمنع إشغال الطرق المحيطة -9
 التكدس السكانى بالمنطقة المقام بهاأال يزيد المشروع من  -0
 العامة والخاصة وفى مشروعات اإلسكان للحفاظ على التقاليد والعادات اإلجتماعية توفير الخصوصية -3
 المشاركة المجتمعية من خالل توعية المواطنين بأهمية المبانى المستدامة وكيفية التعامل معها -6
 بأفكار وثقافات المستخدمين أن يكون تصميم المبنى على صلة -2
 حماية التراث الثقافى -8
 إستخدام أساليب بناء تحاكى العمارة التقليدية -3

 الشكل الجمالى للمبنى -14
 إستغالل أسطن المبانى -11
 األولوية اإلقليمية -17
 التجاوزات التى تؤثر سلبا على المجتمع  والحد من إرتفاع المبنى بالنسبة لعروو الشوارع والطرق المحيطة -19

مل 
تعا
 وال

ول
وص

ة ال
هول

س
روع

مش
ع ال

م
 

 توفير دليل لمستخدمى المبنى -1
 أن يكون موقع المشروع بالقرب من الخدمات العامة التى يحتاج إليها مستخدمى المشروع -7
لى موقع المشروع -9  توفير سهولة اإلنتقال من وا 
 الداخلى والعالقات الوظيفية بين عناصر المشروعجودة التصميم  -0
 ونشر األشجار ذات الظل بالطرق والمناطق الخضراء توفير ممرات مظللة للمشاة بالمساحات المفتوحة -3

 الجوانب اإلقتصادية: ثالثا 
 بساطة التكنولوجيا المستخدمة فى المشروع لسهولة الصيانة والتشغيل وتقليل تكاليفهم -1
 إستخدام مواد منخفضة فى تكاليف الصيانة -7
 تقديم برنامج زمنى تفصيلى يوضن مراحل سير العمل ويضمن ضغط الوقت والتكلفة -9
 إدارة عملية البناء بشكل جيد -0
 إستخدام تقنيات بناء مألوفة لإلقتصاد فى التكلفة ولسهولة الصيانة -3

 عناصر إضافية
 الصناعية المهجورةإعادة تطوير األراضى  -1
 إستخدام الدراجات كوسيلة إنتقال وتوفير مخازن لها -7
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 إستخدام مواد من محتويات معاد تدويرها -9
 تكامل عملية التصميم بين فريق عمل المشروع -0
 اإلبداع واإلبتكار -3
 اإلعالن عن أنظمة التقييم البيئى والتعريف بأهميتها -6
 (تبعا لحجم المشروع وتكلفته ومعدل إستهالكه للطاقة) بالموقع توليد طاقة متجددة  -2

كما نرى فى العناصر السابقة فانه قد تم إضافة بعض العناصر التى لةم تكةن موجةودة بةأى مةن األنظمةة التةى تةم دراسةتها، والتةى تحقةق كةال 
العناصر بالبساطة فى التطبيق، حيث أن مجال التصةميم والبنةاء من الجانبين اإلجتماعى واإلقتصادى حتى يكتمل مفهوم اإلستدامة مع تميز جميع 

التقيةيم  المستدام ال يزال غير منتشرا فى مصر وغير معروف بين العامة بل وبين بعض المعماريين واإلنشائيين أيضا، لذا كان لزاما أن يبتعةد نظةام
عةةةزوف عةةةن التعةةةرف علةةةى النظةةةام والرغبةةةة فةةةى تطبيقةةةه ومعرفةةةة فوائةةةده البيئةةةى المقتةةةر  عةةةن أى تقنيةةةات أو أسةةةاليب معقةةةدة قةةةد تةةةؤدى بةةةالبعض إلةةةى ال

لةى تكلفةة واإلستفادة منها، كما تم مراعاة وجود بعض العناصر التى قد يكون تطبيقها على المشروم مفيةدا ولكنهةا تحتةاج إلةى تكنولوجيةا متطةورة أو إ
فصةلها عةن العناصةةر األساسةية لنظةام التقيةةيم بحيةث يتحةدد مةةدى  مرتفعةة أو تكةون ضةرورية فةةى بعةض المنةاطق وغيةةر ضةرورية بمنةاطق أخةةرى وتةم

 .أهميتها بناء على نوم المشروم وموقعه وتكلفته أو يمنح المشروم درجات إضافية فى حالة تطبيقها

عوامننل ويجنب مراعنناة أن تتحنندد نقنناط التقيننيم الخاصنة بكننل عنصننر بننناء علننى دراسنة دقيقننة لحالننة المشننروع وموقعننه ومنا يحننيط بننه مننن 
أقناليم  طبيعية وجوانب إجتماعية وبيئية وأال تكون نقاط التقييم ثابتة حتى يتميز النظام بالمرونة وقابلينة التطبينق فنى أى منطقنة وأى إقلنيم منن

 .مصر المختلفة بأعلى مستوى كفاءة

 :والتوصيات الخالصة العامة  -17

تحقيق اإلستدامة بهذه المبانى، وهذا لن يتحقق إال من خالل وجود برنامج أو  إن حماية البيئة من األثر السلبى للمبانى بدولة ما يحتاج إلى
إصةةدار العديةةد مةةن  تةةم قةةدنتيجةةة لةةذلك فو نظةةام ذو هيكةةل محةةدد وواضةةح يتكةةون مةةن عةةدة نقةةاط يمكةةن تطبيقهةةا علةةى هةةذه المبةةانى لتحقيةةق إسةةتدامتها، 

ثةم تةم إصةدار نظةامى الهةرم األخضةر وترشةيد ولكةن لةم يةتم  LEEDهم فى مصر وهةو نظةام التقيةيم العةالمى تم تطبيق أحدو بمختلف الدول  نظمةاأل
 .حتى اآلنأى مبنى  تطبيقهم على

ال يصةةلح  مةةا أن نظةةام التقيةةيم المسةةتخدم فةةى دولةةة ومةةن خةةالل مةةا تةةم عرضةةه مةةن آراء أبحةةاث سةةابقة فةةى هةةذا المجةةال يمكننةةا أن نسةةتخلص
مةن دولةة ألخةرى، كمةا والتفاوت فى مسةتوى التطةور التكنولةوجى لهستخدام فى دولة أخرى بسبب إختالف الظروف البيئية واإلقتصادية واإلجتماعية 

التقيةةةيم أن األنظمةةةة المحليةةةة البةةةد وأن تراعةةةى جميةةةع الظةةةروف المحليةةةة وثقافةةةات المسةةةتخدمين وأن تسةةةتفيد مةةةن التجةةةارب السةةةابقة فةةةى إصةةةدار أنظمةةةة 
 .ولكن يجب أال تكون نسخة مشوهة منها  ،العالمية

المحلةةى تشةةمل األبعةةاد الثالثةةة لهسةةتدامة، وأن سةةتدامة اإلضةةرورة أن تكةةون عناصةةر ومحةةددات نظةةام تقيةةيم  اتضةةح مةةدىالبحةةث  مةةن خةةاللو 
ن أن ينشةأ منهةا نظةام بعةض العناصةر التةى مةن الممكة ، وقةد قةدم البحةثلدولةةتكون متناسبة مع الظروف اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية والبيئيةة ل

علةى المبةانى فةى مصةر، وألن أنظمةة التقيةيم وحةدها غيةر قةادرة علةى يسةهل تطبيقةه يكون مالئما للظروف المحلية وحتى ئى المحلى حتى التقييم البي
والمؤسسات، حيث توجد عالقة مباشرة بةين أنظمةة تقيةيم الوصول إلى مبانى مستدامة كان البد من أن تدعمها قوى السوق وسياسات الدولة واألفراد 

ن لم تتواجد رغبة حقيقية فى الوصول إلى اإلستدامة فلن يفيد نظام ال  .تقييم وحدهالمبانى المستدامة ورغبة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، وا 

ويتميةز  تةوفير نظةام تقيةيم محلةى مناسةب وفعةالالجهةود ل تطوير أنظمة التقييم الحالية المستخدمة فى مصةر وتوحيةدضرورة ب يوصى البحثو 
دعةةم  كةةى يتناسةةب مةةع إخةةتالف الظةةروف المناخيةةة واإلجتماعيةةة واإلقتصةةادية مةةن إقلةةيم آلخةةر داخةةل مصةةر باإلضةةافة إلةةىبالمرونةةة فةةى نقةةاط تقييمةةه 
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بين األفراد وذلك مةن خةالل القيةام بةبعض اإلجةراءات والتةى اإلستدامة والمبانى المستدامة من قبل الدولة واألسواق المحلية والممارسين ونشر الوعى 
 :من بينها ما يلى 

 .تخفيض الضرائب والرسوم المستحقة على المبانى التى تسعى لهعتماد -
 .اإلسرام فى ترخيص المبانى التى تسعى لتحقيق اإلستدامة أو جعلها ذات أسبقية -
 .رمزىمنح مساعدات تقنية مجانية من قبل الدولة أو بمقابل  -
 .وض ذات فائدة أقل وتسهيالت بنكيةمنح قر  -
 .عات والترويج لما تقدمه من خدماتتعاقد الدولة مع هذه المشرو  -
 .تطوير قوانين البناء كى تتوافق مع مفهوم اإلستدامة وال تكون متعارضة معه -
 .توافق قوانين وأكواد البناء مع متطلبات نظام التقييم البيئى -
  .تقييم لتوحيد الجهود نحو اإلستدامةعدم وجود أكثر من نظام  -
 . للمبانى واإلدارة والصيانة لما بعد اإلش ال أن يشمل اإلعتماد مرحلة التصميم والتنفيذ واإلش ال -
 .توعية المستخدمين بأهمية المبانى المستدامة ونشر هذا الفكر على مستوى واسع -
شةةراك أصةةحاب المصةةالح فةةى هةةذا العمةةل مثةةل أصةةةحاب وجةةود قاعةةدة بيانةةات تشةةمل جميةةع المةةواد والمةةوارد المسةةتدامة  - والصةةديقة للبيئةةة وا 

 .المصانع المنتجة لهذه المواد
أن يكون رغبة المالك والممارسين فى إعتماد المبنى وسيلة للوصول إلى مبةانى مسةتدامة وأال يكةون هةدف لمجةرد الحصةول علةى الشةهادة  -

 .فقط
 .ب مع إختالف إستخدامات ووظائف المبانىوجود أكثر من إصدار من نظام التقييم لكى يتناس -

  -:ملحوظة هامة 

 .تحديد العدد المناسب من النقاط لكل عنصر تبعا ألهميته وخطورته على البيئة والمجتمع فى مصريجب 

- :المراجع 

 مراجع باللغة العربية: أوال 

رسةالة دكتةوراه الفلسةفة بقسةم الهندسةة المعماريةة، جامعةة أسةيوط، " منهجية مقترحة لتقييم المبةانى الخضةراء فةى مصةر"أمل محمد إبراهيم طه،  - 
 1 4 
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، رسةالة ماجسةتير، كليةة الهندسةة جامعةة "التقيةيم األخضةر كمةدخل لتحسةين األداء البيئةى للمبةانى بمصةر نظةام"هبه محروس على عبةدالعال،  -6
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Abstract: 

The trend toward protecting the environment from the bad impacts of buildings resulted developing many of 

sustainable building rating systems, which one of the most famous is LEED system which recently applied on 

some buildings in Egypt, but all were individual attempts. Then, achieving building sustainability in Egypt 

became general trend and this was cleared through developing "Green Pyramid Rating System" and 

"TARSHEED" as a local attempt to implement this systems in Egypt but none of them had activated yet. 

The research discusses the bad effect of buildings and theirs impact on the environment, and shows the concept 

of sustainability and sustainable building rating systems, theirs important, sequence of development and their 

categories. The research shows the American rating system (LEED) and the buildings that certified by this 

system in Egypt, and also shows local rating systems (Green pyramid Rating System and TARSHEED).        

The research cares also about the opinions of many researchers who studied each of LEED, Green Pyramid and 

TARSHEED and the possibility of their application on buildings in Egypt in order to reach the advantages, 

disadvantages and barriers that restrict their implementation, and illustrates the reasons of rating systems 

implementation lateness in Egypt, the principals which have to be found in this systems and then the research 

concludes the most important elements which have to be found in the Egyptian sustainable rating system. 

The research ends to a set of general results and recommendations which help to develop local rating system 

that compatible with the Egyptian environment. 

 Keywords: Sustainability, Sustainable Building Rating Systems, LEED, Green Pyramid Rating System, 

TARSHEED    

 

mailto:elagami5@yahoo.com
mailto:gehad_a7med@yahoo.com

