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النقاط التي سوف تتناولھا ورقة البحث

اھم تساھم ھذه الورقة بتزوید المطورین بعدد من الخیارات التي تس
دسة األستدامة العمرانیة وفق منھاج الھنفي الترویج و اعتماد مبدأ 

:والتي تتناول النقاط التالیةالقیمیة  

 مفھوم الھندسة القیمیة : النقطة األولى.

 منھاج الھندسة القیمیة : النقطة الثانیة.

مفھوم االستدامة العمرانیة : النقطة الثالثة.

 مضمون االستدامة العمرانیة : النقطة الرابعة.

 و              نتائج الدمج بین مفھوم االستدامة العمرانیة: النقطة الخامسة
الھندسة القیمیة 

 المردود المالي من تطبیق األستدامة العمرانیة:النقطة السادسة 
)عالیة األداء(وفق منھاج ھندسة القیمة على األبنیة 



مفھوم الھندسة القیمیة : أوال 

.

 ألھداف ومطابقتھا المشروع وظائف تحلیل ألجل منظم جماعي جھد ھي

 الوظائف تلك تؤدي بدائل ابتكار ثم ومن والمستفید المالك ومتطلبات

 ھى اإلجمالیة التكالیف ( ممكنة اجمالیة تكالیف بأقل األھداف وتحقق

ً  األولیة التكلفة وھى الحیاة فترة تكالیف  التكالیف جمیع إلیھا مضافا

 بالجودة اإلخالل دون .)وغیرھا والصیانة التشغیل مثل الالحقة

 حدیثة تقنیة فھي . متخصص فریق بھ ویقوم. "األساسیة والوظائف

 على تعتمد فاعلة وسیلة ألنھا مكانتھا أثبتت معروف منھجي وعلم

     األداء أو الجودة على التأثیر دون المشكالت حل في اإلبداعیة الحلول

.



مفھوم الھندسة القیمیة : أوال

.
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وخطواتھا منھاج الھندسة القیمیة: ثانیا

ئف تحلیل الوظا -الخطوة الثانیة 
اإلبتكار وطرح األفكار  -الخطوة الثالثة

تقییم البدائل واألفكار  -الخطوة الرابعة

تطویر األفكار -الخطوة الخامسة

وعرض التوصیات األیجاز  -الخطوة السادسة

التطبیق  والمتابعة  -الخطوة السابعة

جمع المعلومات–الخطوة االولى 



مفھوم االستدامة العمرانیة : ثالثا

نةاآلو في علیھا الترآیز تم التي المواضیع أھم من یعتبر االستدامة مفھوم 

  ینھماب الرئیسي الفرق یتمثل الخضراء،و األبنیة من أشمل مفھوم وھو األخیرة

ةاألبنی غایة تحویل خاللھا من یتم األنشطة من عدد عن عبارة االستدامة بأن 

. المباني تقییم أساسھا على نستطیع محددة أھداف إلى الخضراء

على المشیدةالبیئة تأثیر تقلیل بأنھ لالستدامة األساسي المقصد تلخیص ویمكن 

 لألجیال ةعالی جودة ذات حیاة لضمان المبنى فعالیة تحسین و الطبیعیة البیئة

.المستقبلیة

.



مضمون االستدامة العمرانیة : رابعا

نتھ باألداء لتحقیق االستدامة یجب قیاس والتحكم بأداء المنشأة للتحسین ومقار
.الذي تم توقعھ أثناء تصمیم المنشأة، و یتم ذلك عن طریق 

ضجیج وال قیاس الطاقة المستھلكة وقیاس نوعیة الھواء وقیاس نسبة التلوث
.في المبنى

 التوازن بین األداء العالي للمبنى وكفاءة الطاقة باإلضافة إلى الجانب
.  االقتصادي والبیئیة المحیطة للمبنى

د؛ التصمیم المتكامل الذي یتم تصمیمھ لیخدم عدد من األفرع بدل فرع واح
ث فیستخدم غالف المبنى والتصمیم الداخلي لیخدم اإلنارة ویقلل التلو

والضجیج 

رھا من مثال استخدم أبراج التبرید لتبرید الماء وحرارة األرض لتسخینھ،وغی
یل أثاره األمثلة التي یتم فیھا استخدام البیئة المحیطة لخدمة المبنى مع تقل

.السلبیة علیھا



نتائج الدمج بین مفھوم االستدامة العمرانیة و             :  خامسا
الھندسة القیمیة 

 ة ذات قیمعالیة االداء و األبنیة المستدامة وفق منھاج ھندسة القیمة
عقاریة مرتفعة  



نتائج الدمج بین مفھوم االستدامة العمرانیة و             :  خامسا
الھندسة القیمیة 

جدوى ذو المستدامة إلى التحول أن 
 انخفاض إلى یؤدي اقتصادیة،
 في وزیادة التشغیل، مصاریف

 نسبة في وزیادة اإلیجار، أسعار
 في زیادة إلى یؤدي كما اإلشغال،

البیع، أسعار

 ینعكس مما  ً  القیمة على إیجابا
للمبنى، العقاریة

 حافظنا قد نكون الوقت وبنفس 
 عمل ئةبی بتوفیر وقمن البیئة، على

.أفضل

 لقد أظھرت الدراسات أن القیمة
العقاریة للمباني المستدامة ھي 

.أعلى من نظیراتھا التقلیدیة



نتائج الدمج بین مفھوم االستدامة العمرانیة و             :  خامسا
الھندسة القیمیة 

ةالمستدام أسعار ارتفعت لقد

:التالیة للعوامل نظراً 

ب ارتفاع أسعار اإلیجار ونس  -1 
.اإلشغال

انخفاض المصاریف   -2 
.التشغیلیة

.سھولة التسویق  -3 



تأثیر العناصر المشتركة في تكلفة المشروع 

أو المصمم وبالتالي التصمیم أن 
 في یمثل للمشروع العام االستشاري

 لیةالك التكلفة على تأثیرا %50 حدود
 في أنھ القول یمكن ھنا ومن .للمشروع

 ھامة ادخارات تحقیق في الرغبة حالة
 في جھد أكبر توجیھ یجب التكالیف في

 أن باذكر الجدیر ومن. التصمیم مرحلة
 ةالتكلف لظھور جھة أعلى یمثل المصمم

 ھذه في روعي ما اذا الضروریة غیر
 القیمیة الدراسات اقتراحات المرحلة

valueالمصدر - للمشروع engineering in
the construction by alphonse j. dell’isola
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المردود المالي من تطبیق االستدامة العمرانیة وفق منھاج : سادسا
الھندسة القیمیة على األبنیة

 المفاھیم تطبیق تم
 أحد على السابقة

 النموذجیة المشاریع
 بمنطقة المتكررة

 امارة في مویلح
  أرض على الشارقة
 مربع متر1000
 عن عبارة والعینة

 تجاري أرضي مبنى
 مواقف طابق مع

 وست السیارات
 متكررة سكنیة طوابق



المردود المالي من تطبیق االستدامة العمرانیة وفق منھاج : سادسا
الھندسة القیمیة على األبنیة

 الدولیة المنظمة تقدیرات
 حول القیمة لھندسة
 الناتج المالي المردود

 الھندسة تطبیق من
  مابین توفیر ھو القیمیة

 قیمة من 5-20%
 تم حال وفي.المشروع

 الھندسة مبادى تطبیق
 تلك على القیمیة

 وبنسبة  المشاریع
ا )%10( وسطیة



المردود المالي من تطبیق االستدامة العمرانیة وفق منھاج : سادسا
الھندسة القیمیة على األبنیة

 متوافقة الدراسة نتیجة وكانت
 الدولیة المنظمة تقدیرات مع

 المردود حول القیمة لھندسة
 الھندسة تطبیق من الناتج المالي
 حوالي الى وصل حیث القیمیة
  المشروع قیمة من 5.6%



المردود المالي من تطبیق االستدامة العمرانیة وفق منھاج : سادسا
الھندسة القیمیة على األبنیة

 في یمتھاق والبالغھ الشارقة مدینة في العقاریة المشاریع التوفیرعلى ھذا لوطبقنا •
-الشارقة مدینة بلدیة لمصدرا-درھم13.775.000.000 حوالي 2017 عام

 لتلك العالي األداء الى باالضافة درھم 900.000.000ب یقدر توفیر على لحصلنا •
.واألستثمار التشغیل أثناء األبنیة



المردود المالي من تطبیق االستدامة العمرانیة وفق منھاج : سادسا
الھندسة القیمیة على األبنیة

 العالم، مستوى على المباني من % 30 أن تبین العالمیة، الصحة لمنظمة تقریر في•
 % 20 ھنسبت ما تصیب قد والتي المغلقة، بالمباني متعلقة أمراض ظھور في تسھم

 في سھمی المستدامة االداء عالیة المباني إلى التحول إن.المباني تلك في العاملین من
 في ملأوالع التھویة، سوء عن تنتج قد بأمراض المرتبطة العالجیة النفقات خفض
. مالئمھ غیر بیئیة ظروف ذات أبنیة



شكرا لحسن استماعكم




