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 الملخص

ة خاصة لغرف اإلقامة(، جعيالفنادق القائمة إلى فنادق ذكية )مرتهدف هذه الورقة البحثية لعمل دليل كيفية تطوير 

لمباني القائمة في حد ذاته توجه مستدام وذكي، ولتحقيق ذلك استخدم برامج التقييم المتخصصة لتقييم إن فكر تطوير ا

 ند عملية التطوير.ع المستخدمآداء المباني الخضراء والذكية، واستخراج أهم المعايير التي توضع في الدليل المقترح 

 التقييم األخضر دليل –( AIIB) دليل المعهد اآلسيوي للمباني الذكية –تطوير الفنادق القائمة  الكلمات المفتاحية:

 التكنولوجيا. –الفنادق الذكية  – LEEDالـ

 المقدمة .1

العصور السابقة، حيث يعد التطور التكنولوجي في العصر الحالي أحد السمات التي تميزه تاريخياً عن سائر 

 تتصارع الدول في ميادين البحث العلمي في سياق التطور التقني للوصول ألعلى مستويات الرفاهية لشعوبها.

وفي مجال المعمار، تعد العمارة الذكية أحدث المدارس المعمارية الحديثة في النصف األول من القرن 

نشاء تصمم بحيث تتوافر فيها التكنولوجيات المتطورة الواحد والعشرين، حيث أصبحت المباني التي تحت اإل

لتصل ألعلى درجات الرفاهية داخل المبنى. وتعد الفنادق الذكية أحد أهم صور دمج التكنولوجيا المتطورة في 

 العمارة، مما يعطي األفضلية للفنادق الذكية عن الفنادق التقليدية.

 الفنادق القائمة إلى فنادق ذكية الهدف من تطوير .2

 إن لعملية التطوير أهمية تتخلص فيما يلي:

 تقليل معدالت إستهالك الطاقة وهذا هدف رئيسي من أهداف تصميم المبنى الذكي. -

كفاءة البيئة الداخلية للمبنى، فكلما زادت جودة البيئة الداخلية كما قلت معدالت اإلستهالك وهو ما يعني  -

 [1]البيئة الداخلية مالئمة للشاغلين ومحققه للراحة الحرارية والضوئية والصوتية.أن تكون ظروف 

توفير مساحات أراضي لبناء مباني جديدة وتكلفة أقل من البناء الجديد، حيث أثبتت العديد من  -

 الدراسات التي أجريت تطوير المباني القائمة على أن متوسط فترة اإلسترداد للمبالغ المدفوعة في هذا

 [2]التطوير عادة أقل من عامين، وفي كثير من األحيان أقل من ستة أشهر من تاريخ تشغيل المبنى.

ة يتم اإلستعانة بها ولتحقيق جميع األهداف السابقة من التطوير قدم البحث دليل مقترح وهو عبارة عن أدا

عملية التطوير إلى الذكاء تم اإلستعانة بأنظمة التقييم المطبقة حول العالم على المباني والتى  المعماري عند

تستخدم المعايير البيئية كمرجعية لها عند التطبيق وشرح األدوات والمنهجيات المختلفة التى يمكن إستخدامها 

 لتقييم المباني خاصة الذكية منها وهى:
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 معايير تقييم المباني .3

راً للتطور الملحوظ في عملية البناء الحديث للمباني المختلفة على مستوى العالم، والسعي الدائم في نظ

ل، وأثناء، وبعد التشغيل(، أدى ذلك لسعي لمطلوبة في جميع مراحل البناء )قبالوصول ألفضل المعايير ا

المباني لقياس مستوى الجودة وذلك العديد من الدول والهيئات الدولية لوضع العديد من األسس ومحددات تقييم 

 [3]لضمان الوصول ألفضل مستويات الراحة للمستخدمين داخل المباني.

تقوم النظم المختلفة للتقييم إما على قياس مدى قدرة المبنى على توفير أوجه صرف الطاقة داخله، أو على 

اء مراحل اإلنشاء والتشغيل، أو على قياس مدى الجودة االقتصادية والوفرة التى نجح المبنى في تحقيقها أثن

وهو ما أدى إلى للمبنى في مراحل البناء المختلفة، غيرها من أوجه القياس لمعايير كفاءة العناصر المكونة 

 تباين أساليب التقييم، والبرامج المستخدمة في التقييم، والطرق المتنوعة لهذه المراحل المختلفة للبناء.

 (AIIB)آلسيوي للمباني الذكية استخدام دليل المعهد ا .4

 وضع المعهد اآلسيوي تعريف المبنى الذكي وهو:

"المبنى الذكي هو المبنى الذي تم تصميمه وتشييده على أساس اإلختيار المناسب لنماذج بيئية عالية الجودة، تلبي 
 [4]مع مرافق المبنى المناسبة لتحقيق قيمة المبنى على المدى الطويل"  طلبات المستخدم، من خالل مقارنتهامت

( بوضع دليل عملي لتحديد مستوى ذكاء المبنى على مجموعة AIIBقام المعهد اآلسيوي للمباني الذكية )

من المعطيات التي رأى وجوب توافرها في المبنى، حتى يطلق عليه مبنى ذكي، وذلك من خالل عشرة 

 [4].(Quality Environment Modulesلجودة البيئة )معايير 

 (AIIB)المعايير المكونة لطريقة "دليل المبنى الذكي"  .1.4

يوجد داخل كل معيار أو دليل من المعايير العشرة قائمة طويلة من العناصر التى من الممكن أن تكون 

 –( 1عنصر كما يتضح بالشكل ) 378( بإجمالي Passive Items)خدمات أو تكنولوجيات أو عناصر سالبة 

هذه المعايير تهدف إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية هى: اإلرتقاء بالبيئة.. وضمان جودتها، تلبية رغبات 

 وهذه المعايير هى: [5]المستدام. ىالمستخدم، وتحقيق قيم المبن

 AIIB [6]يوضح المعايير المختلفة لدليل الـ  :(1جدول )
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 :(1جدول )تابع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (IBIأولويات تطبيق المعايير بطريقة "دليل المبنى الذكي" ) .2.4

( أولويات تطبيق المعايير عند إستخدامها في المبنى للوصول إلى الذكاء، وبما أن 3يوضح الجدول )

 البحث يدرس الفنادق فنجد أعلى معيار الهدف لتطوير الفنادق القائمة إلى فنادق ذكية.

 [4] (AIIB)" ةالذكي المعهد اآلسيوي للمبانيأولويات تطبيق المعايير بطريقة "دليل  :(3جدول )
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( على AIIBنستنج من الجدول السابق أولوليات تطبيق معايير دليل المعهد اآلسيوي للمباني الذكية )

 ( يوضح هذه األولويات وأكثر المعايير ثقالً:1والشكل )الفنادق، 

 

 

 

 

 

 ( على الفنادق )المصدر: عمل الباحث(AIIB) دليل المعهد اآلسيوي للمباني الذكيةيوضح أولويات تطبيق معايير  :(1شكل )

 (IBI)مميزات وعيوب طريقة "دليل المبنى الذكي"  .3.4

( تعد أفضل طرق التقييم التي ظهرت حتى اآلن لتقييم أداء المباني الذكية، AIIBطريقة المعهد األسيوي )

 [6]فيما يلي.  IBIتتمثل أوجه التميز والقصور في "دليل المبنى الذكي" 

 [6]( IBIيوضح مميزات وعيوب إستخدام دليل ) :(3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 (LEED)نظام تقييم المباني الخضراء  .5

( على أنه أحد أهم برامج تقييم المباني الخضراء  على مستوى العالم والمقصود LEEDيصنف نظام التقييم )

( Leadership in Energy and Environmental( هو شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي )LEEDبالـ)

الذكية المختلفة في ويعد هذا الدليل هو أحد أقرب وسائل تقييم المباني الذكية نظراً إلعتماده على إستخدام النظم 

ة شرح مفهوم تناولت العديد من الدراسات السابقتوفير الطاقة في المباني كأحد مظاهر اإلستدامة منها، وقد 

 [7] ، وكيفية حسابه وهو نظام معترف به دولياً كشهادة إختيارية في المباني الخضراء.LEEDالـ

لتقييم الفنادق القائمة وهذا لم يتوفر في نظام  ( تقييم المباني الخضراء لما به من دليلLEEDواستخدم )

الهرم األخضر في مصر فهو يحتاج إلى تطوير ليكون أكثر فاعلية وقابلية لإلستخدام، فمع غياب توافر نظام 

يقوم بتقييم المباني الفندقية بشكل شامل أثناء المراحل المبكرة من التصميم ومع إعادة التقييم بعد البناء تبرز 

إلستفادة من األنظمة المعمول بها عالمياً في الوصول لهذا النظام بحيث يتم تعديل المعايير الموجودة ضرورة ا

 وإستحداث معايير إضافية تكون أكثر تكييفاً ومالئمة مع الظروف المحلية.

 (LEED)معايير نظام تقييم المباني الخضراء  .1.5

وتتوزع نقاط التقييم على أساس نسب متفاوته موزعة للمباني القائمة،  LEEDوسوف يتم إستخدام دليل 

 [7] معايير رئيسية وهى: 7على 
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 LEED [8]يوضح أهم عناصر معايير دليل  :(4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المباني القائمة LEEDدليل الـ AIIBمقارنة دليل المعهد اآلسيوي الـ .6

 ل إلى بعض النقاط المستخلصة وهى:التوص ( وعمل المقارنة بينها، ثم4( وجدول )2ومن جدول )

 .AIIBنقاط موجودة في إستمارة الدليل األخضر في الـ LEEDنقاط التقييم في الـمعظم   -

 بتقييم إختيار موضع المشروع. AIIBالـ ال يهتم -

على الرغم من أهمية الجانب التفاعلي للمبنى الذكي مع المحيط الخارجي، إال أنها أنحصرت في نقاط  -

 .AIIBتقييم عامة في الـ

 في تقييم كفاءة إستخدام المياه وتقييم مصادر الطاقة والمناخ. AIIBمع الـ LEEDيتشابه تعامل الـ -

 على المواد المستدامة قدر اإلمكان وإن كان يعيبه تكرار تقييم تدوير المواد. AIIBاعتماد الـ -

 .AIIBية للـفي تقييم كفاءة البيئة الداخل LEEDيمكن اإلستفادة من الـ -

 الفنادق القائمة إلى فنادق ذكية الدليل المقترح لتطوير .7

من  LEED( ودليل الـAIIBنتيجة لما سبق من دراسة عناصر ومعايير كل من دليل المعهد األسيوي )

ستبعاد بعض العناصر التي ليس لها تأثير في عملية تطوير ت واإليجابيات وتحليل للعناصر، واحيث السلبيا
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ستخالص مجموعة من المحددات التى يمكن أن تؤثر في )مرجعية خاصة لغرف اإلقامة( ثم ا الفنادق الذكية

 تكوين الدليل المقترح للتطوير. كما موضح في الشكل التالي:

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقترح )المصدر: عمل الباحث(ملخص الدراسات المساهمة في وضع الدليل  :(2شكل )

يتضح معايير الدليل المقترح للتطوير، وفيما يلي الشكل النهائي لكل معيار تم ذكره في ( 2ومن شكل )

 الشكل السابق، حيث تم جدولة كل معيار وشرحه بالتفصيل مما يسهل إستخدامه عند عملية التطوير.
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 النتائج .8

عند تطوير الفندق من مبنى تقليدي إلى مبنى ذكي فإنه يتحول بطبيعة الحال إلى مبنى مستدام يحافظ  -

 على البيئة وذلك ألن أحد سمات العمارة الذكية الحديثة هى اإلستدامة.

أوجه التشابه واإلختالف بين المباني المستدامة والمباني الذكية، مثل التشابه في الهدف هناك العديد من  -

 العام من ترشيد الطاقة قدر المستطاع، وتماثل إستراتيجية إستهالك المياه.

إن عملية التطوير المقصود بها تحسين فاعلية وأداء فراغات المبنى من خالل القيام بعمل تغيرات في  -

لية للمبنى أو حتى الهيكل الخارجي نفسه في مرحلة البناء األولى، وعادة ما يتم ذلك مع النظم الداخ

توقع الحصول على تحسين وسائل الراحة لشاغلي المبنى بشكل خاص، وتحسين أداء المبنى بشكل 

 عام ومع إدخال التكنولوجيات المتطورة والحديثة داخل المبنى.

 ا يلي:إن لعملية التطوير أهمية تتلخص فيم -

o .تقليل معدالت إستهالك الطاقة 

o  كفاءة البيئة الداخلية للمبنى، كلما زادت جودة البيئة الداخلية كما قلت معدالت اإلستهالك وهو ما يعني

 أن تكون ظروف البيئة الداخلية مالئمة للشاغلين ومخففة للراحة الحرارية والضوئية والصوتية.

( إلستخراج معايير الدليل LEED( ودليل الـ)AIIBالذكية ) إستخدام دليل المعهد اآلسيوي للمباني -

 المقترح لعملية التطوير.

 يعمل الدليل المقترح بمثابة دليل للمعماري يستخدمه في حالة التطوير. -

جدولة المعايير للدليل المقترح وتقسيمها مما يسهل من عملية التطوير، وإكتشاف أوجه التقصير، مما  -

 أخرى مستقبلياً. يمكن إضافة أي معايير

 التوصيات .9

 ضرورة تطوير الفنادق القائمة لمواكبة التطور النوعي والمستمر في سوق العقارات المصرية والعالمية. -

اإلستفادة القصوى من التكنولوجيات الحديثة أثناء التطوير، وعدم اإلرتكان إلى النظم التقليدية  -

 اإلهتمام بالجوهر.باإلعتماد على التطوير الظاهري، وعدم 

على الرغم من توصل البحث إلى دليل يقترح يحتوي على العديد من المعايير التي ينصح بتطبيقها  -

أثناء تطوير الفنادق لقائمة إلى فنادق ذكية )مرجعية خاصة لغرف اإلقامة(، إال أن هذا الدليل يحتاج 

 لباقي فراغات الفندق.إلى التطوير في عناصره، كما يمكن أيضاً اتباع نفس المنهجية 

على الرغم من ارتفاع التكلفة التصميمية والتنفيذية لتشييد فندق ذكي أو تطوير الفنادق القائمة إلى  -

فنادق ذكية في الوقت الراهن، إال أن إنتشار استخدام التقنيات الحديث في المجتمع وخاصة بين 

الوقت، باإلضافة إلى العائد المادي الذي  الشرائح المجتمعية الثرية يساهم في تخفيض هذه التكلفة مع

 يوفره تطبيق العمارة الذكية على المدى الطويل.

 يوصى بعمل أدلة مختلفة لجميع المباني القائمة وتطويرها إلى الذكاء. -

على الدولة تشجيع رجال األعمال على اإلستثمار في مجال العمارة الذكية، باإلضافة إلى أن إنشاء  -

صفة عامة والفنادق بصفة خاصة ترفع عن الدولة عبء توفير مصادر الطاقة المباني الذكية ب

 المخصصة لها مثل الطاقة الكهربائية.
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EXISTING HOTEL DEVELOPMENT GUIDE TO SMART HOTELS 

(SPECIAL REFERENCE FOR GUEST ROOMS) 

 ABSTRACT 

This research paper aims to create a guide on how to develop existing hotels into smart 

hotels (special reference for residence rooms). The idea of developing existing buildings 

in itself is a sustainable and smart approach. To achieve this, use specialized evaluation 

programs to evaluate the performance of green and smart buildings, and extract the most 

important criteria that are set in the proposed guide used in the development process. 

 


