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القاهرة التاريخية  -ممتلك تراث عالمي

دليل ارشادي لعمل مسح ميداني للمباني و المناطق المفتوحة
ديسمبر /كانون األول 2013

دليل ارشادي مت حتضرية مبعرفة فريق مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية:
•فرانكا ميليويل ،مديرة املشروع ،اليونسكو – مركز الرتاث العاملي
بين ،املنسق العلمي
•دانيلي يّ
•لوكا النزوين ،معماري -إستشاري لنظم املعلومات اجلغرافية
الفريق االستشاري احمللي:
فيليسات ،معمارية ،اليونسكو – القاهرة
•فيديريكا
يّ
•أمحد منصور ،معماري ،اليونسكو – القاهرة
•إجني واكد ،مهندسة ،اليونسكو – القاهرة
•مرمي القرشي ،معمارية ،اليونسكو – القاهرة
•أمحد أبوزايد ،معماري ،اليونسكو  -القاهرة
مساعدو املشروع:
•آجىن بارتكوت ،اليونسكو – مركز الرتاث العاملي
•رضوى الوكيل ،اليونسكو – القاهرة
هذه الوثيقة:

•عمرو خريي – مرتجم وحمرر الطبعة العربية
•ايلينورا تشامبن  -حمررة الطبعة اإلجنليزية

المؤلفون مسؤولون عن الحقائق المختارة والمقدمة في هذا التقرير ،وعن اآلراء الواردة فيه ،والتي قد ال تكون بالضرورة هي
نفس آراء منظمة اليونسكو وهي ليست ُملزمة للمنظمة.
إن التسميات الواردة في هذا التقرير وطريقة عرض محتواه ليس مقصوداً بها مطلقاً التعبير عن أي رأي تتبناه اليونسكو
بشأن الوضع القانوني ألية دولة أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها ،أو بشأن تحديد تخومها أو حدودها.

الصور © :اليونسكو ،فريق مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية (ما لم يتم النص على خالف ذلك)
تصميم جرافيكس :فريق مشروع اإلحياء العمراني للقاهرة التاريخية
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المقدمة

هذا الدليل هو أداة فنية لدعم أنشطة املسح الرامية إىل مجع املعلومات ،من املوقع مباشرة ،لتحديد مسات
وكيفية إدارة ممتلك الرتاث العاملي اخلاص بالقاهرة التارخيية .ويف حالتنا هذه حتديداً ،فإن جمموعة املعلومات
سوف تستخدم يف دعم و تطوير خطة احلفاظ.
تعد خطة احلفاظ وخطة اإلدارة من الوثائق املطلوبة مبوجب األدلة اإلرشادية العملياتية اخلاصة بتنفيذ
اتفاقية الرتاث العاملي .يف إطار مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخية  URHCالتابع لليونسكو جاري
اقرتاح منوذج متكامل ومنهجية للحفاظ وإدارة ممتلك الرتاث العاملي اخلاص بالقاهرة التارخيية1.
مت تصميم هيكل لنظام املعلومات اجلغرافية  GISكنظام مرجعي مقرتح .يف نظام املعلومات اجلغرافية هذا،
يتم تعريف طبقتان هندسيتان ،أو فئتان من السمات ،للتعرف على مكونني عمرانيني للموقع :املباين
والفراغات املفتوحة.
•كل طبقة مقسمة إىل عناصر عمرانية أصغر ،مثل املباين كل مبىن على حدة أو قطاعات من
الفراغات املفتوحة .يسمح هذا النهج بتوفر مستوى جيّد من التعرف على مسات النسيج
سن درجات من التوصيف مالئمة للتدخالت احملتملة.
العمراين ،ومن شأنه املساعدة على ّ
•متت صياغة استمارتني مسحيتني خمتلفتني واحدة لكل طبقة من الطبقتني (استمارة املباين و
استمارت الشوارع و الفراغات املفتوحة) ،للتعرف على أهم العناصر املؤثرة على قيم الرتاث
واحلفاظ يف كل من املكونني العمرانيني.

يتم تنفيذ املسح امليداين باالستعانة بالتحليل البصري يف الشارع ومن بعض نقاط الرصد املرتفعة ،يف العادة
دون دخول املباين أو مقابلة السكان .يتكون املسح من نوعني أساسيني من البيانات:
•سجل السمات املادية والوظيفية ذات الصلة.
•تقييم حالة احلفاظ والقيمة املعمارية وغريها من اخلصائص ذات الصلة ،وهو ما يعين اخلروج
بأحكام بناء على معايري موضوعة وحمددة .جيب أن يكون لدى املاسحني فهماً مشرتكاً
ومعايري مشرتكة للتعرف على السمات الرتاثية وتقييمها كشرط أساسي ألداء املسح بشكل
صحيح .مما يتطلب برنامج تدريب لزيادة املهارات الفنية لدى املاسحني والوعي الثقايف
العام بشأن الرتاث العمراين قبل بدء املسح امليداين.
 -1ملزيد من املعلومات ،ميكن زيارة موقع الرتاث العامليhttp://whc.unesco.org/en/historic-cairo-project :
موقع املشروع /http://www.urhcproject.org :حيث يوجد تقرير كامل باألنشطة  PDFباللغتني العربية واإلجنليزية.

 -2قاعدة بيانات مصحوبة مبؤشرات وحمددات جغرافية للبيانات.
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المقدمة

ومن منطلق حتليلي حبت ،فإن مراحل املسح املختلفة وبنيان نظام املعلومات اجلغرافية هي كالتايل:
•حتديث اخلرائط القائمة ألغراض املسح.
•التعرف على األهداف اليت سيتم مسحها (املباين ،املساحات املفتوحة).
•مجع املعلومات املطلوبة باستخدام استماريت املسح.
•التوثيق الفوتوغرايف.
•إدخال البيانات يف املكتب.
سوف يتم إدخال املعلومات اليت ستجمع من خالل استمارات املسح ودراسات متخصصة يف قاعدة
بيانات جغرافية ،تابعة لنظام املعلومات اجلغرافية  2،GISمبا يف ذلك التوثيق الفوتوغرايف .يتم تنظيم
املعلومات اليت ستُجمع لتستخدم من قبل اإلدارة املعنية يف مراقبة أنشطة البناء ،مبا يف ذلك منح تراخيص
املباين .ميكن حتديث نظام املعلومات اجلغرايف بانتظام ولدعم عمليات اإلدارة والتخطيط يف املستقبل.
القصد من هذا الدليل أن يكون مبثابة معجم؛ أداة يستخدمها املاسحون يف املوقع للتعرف على مجيع
اخلصائص والعناصر املعمارية اخلاصة باملباين واملساحات املفتوحة وتقييمها .يتكون من ثالثة أجزاء:
1 .1مسح املباين
2 .2مسح الشوارع واملساحات املفتوحة
3 .3التوثيق الفوتوغرايف
مت اختبار منهجية عملية املسح يف عام  2013على منطقة حمددة ضمن املوقع سمُ يت مبناطق الدراسة
ضمن «منطقة العمل» وتقع بني القلعة وجامع ابن طولون ،وقوامها من بداية شارع حممد علي وحىت
ميدان السيدة عائشة .تتسم منطقة الدراسة بوجود أنواع خمتلفة من النسيج العمراين التارخيي ،وتنوع يف
حالة احلفاظ وإمكانات حمددة إلعادة التأهيل واإلحياء العمراين .من مث متثل منطقة الدراسة عيّنة ممتازة
الختبار إجراءات احلماية املقرتحة من مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية3.
إعادة تأهيل مناطق النسيج التاريخي السكني األكثر تدهورا
إعادة االستخدام التكيّفي للجزء األسفل للقلعة
آثار محورية
محاور رئيسية قبل القرن التاسع عشر
محاور القرن التاسع عشر

الشكل رقم ( - )1منطقة العمل اليت مت حتليلها باملسح اخلاص باملباين ،كل
بين )2013
مبىن على حدة (دانيلى يّ
 -3انظر اليونسكو – مركز الرتاث العاملي – مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية« :تقرير باألنشطة يوليو/ـموز  – 2010يونيو/
حزيران  »2012الفصل الثالث
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وبشكل أكثر حتديداً ،مت داخل منطقة العمل حتليل أربع مناطق دراسة مبسح تفصيلي نشرحه يف هذا
الدليل وهي :درب احلصر ،درب اللبانة ،احلطابة ،عرب اليسار .مت اختيار هذه املناطق ألهنا ممثلة بشكل
خاص ملناطق النسيج العمراين السكنية األكثر تدهوراً.
بين  )2013مت إجراء
منطقة العمل اليت مت حتليلها باملسح اخلاص باملباين ،كل مبىن على حدة (دانيلى يّ
اختبار املسح امليداين للمنطقة املذكورة يف سياق نشاط تدريب على العمل شارك فيه طاقم فين من خمتلف
املؤسسات 4على ضوء ما تتطلبه خطة إدارة موقع الرتاث العاملي للقاهرة التارخيية يف املستقبل.
التدريب الذي مت يف النصف الثاين من عام  2013اتبع مجيع اخلطوات الالزمة إلمتام نظام معلومات
جغرافية من حتديث اخلرائط القائمة إىل إجراء املسح امليداين ،مبا يف ذلك استخدام نظام املعلومات
اجلغرافية  GISوإدخال البيانات وإدارهتا.
ومت استخدام هذا الدليل بنجاح كمرجع داعم للتدريب امليداين.

الشكل ( - )2نشاط تدريب علي
العمل ،توثيق النسيج العمراين التارخيي:
املدربون واملتدربون يف مقر مشروع
اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية

 -4اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،حمافظة القاهرة ،وزارة الدولة لآلثار ،اجلهاز القومي للتنسيق احلضاري ،وزارة األوقاف.
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استمارة العقار

الفصل  :1استمارة العقار

الفصل  :1استمارة العقار
يف هذا اجلزء من الدليل ،نقدم شرحاً تفصيلياً الستمارة العقارات من أجل تيسري عمل املساحني ولتوضيح
كيف يتم التعامل مع كل بند من بنود االستمارة .سوف تستخدم هذه االستمارة يف مسح املباين اليت
ستدخل ضمن نظام املعلومات اجلغرافية  .GISبرجاء مالحظة أن قطع األرض اخلالية اجملهزة للبناء أو
اإلنشاءات وهلا رقم مرجعي يف اخلرائط املساحية جيب أن يتم حتليلها هبذه االستمارة ال أن تُعترب «منطقة
مفتوحة».

استمارة العقار

GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0

عامة عن العقار
معلومات
-1 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
1. Building general information
- ﻌﻘﺎﺭ
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟ

 املوقع1.1
 ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔID Building
 حالة تسجيل العقار1.2
Date of survey:
: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢName of the surveyor:
GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairoامللكية
| URHC1.3
| May 2013 | Version 3.0
 مطابقة املبىن للخريطة املساحية1.4
GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic
Cairo | URHC
| May 2013 | Version 3.0
1.1 Location
- ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
 حيز1.5
Quism:
:املبىنﻗﺴﻢStreet’s
name:
Alignment
the building
with the street
GIS Shiakha:
survey
form | of
Buildings
| Urban Regeneration
Project for Historic
Cairo |Number:
URHC | May 2013 | Version 3.0
:
ﺷﻴﺎﺧﺔ
 ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ
)معاصر
تارخيي أمContinuity
منط املبىن (منط
1.6 Extension  ﻣﻀﺎﻑ
ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ
ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ID Quism

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻘﺴﻢ

ID Shiakha

Building name )if exist):
5. Architectural

استمارة العقار
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value & integrity - المعمارية والسالمة

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ
: ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ

:ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
Set back :ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺭﻗﻢﺭﺗﺪﺍﺩ
ﺍ
:)
ﻭﺟﺪ
ﺫﺍ
ﺇ
)
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺍﺳﻢ
القيمة

2.4 External
architectural
proportion
-المبنى
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
تصميم
.2ﻟﻨﺴﺐ
1.22.Listing
status
the
building
-ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺣﺎﻟﺔ
Building
layout
- (***)
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
5.1 Presence of disturbance
elements
onof
the
facade
الواجھة
متماشية مع
 ﺍغير/وجود عناصر مزعجة
Harmony
between
floors
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺑﻴﻦ
ﺠﺎﻧﺲ
ﺍﻟﺘ
High
low

ﻋﺎﻟﻲ
ﺿﻌﻴﻒ
Monument
Peculiar value  ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰFacade #2 Not2listed
ﻏﻴﺮ
Facade #1    ﺃﺛﺮ1 الواجھة
 الواجھة ﻣﺴﺠﻞ
البناء
حقبة
2.1
Fair
undetectable
 ﻣﻘﺒﻮﻝ
 ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
Building
ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء
Presence
يوجد
يوجد
Yes   نعم2.1No
Yes  نعم
No  ال
 الperiods - Presence
Pre-Modern
)Before
19th
املعاصرة
السطح
2.2سائدةﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
 (Prevailing
ﻋﺸﺮ
ﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻗﺒﻞ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟنعم ﻣﺎ
Prevailing of floor
 سائدةheight
Yes
No 1.3
No  ال
Yes
 ﺭﺗﻔﺎﻉنعم
Ownership
الC.) عناصر
- ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
Consistency
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍ
Undetectable
Yes
 ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻓﺘﺮﺓﻻ
 ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
Modern
)19th
C.)
 ﻋﺸﺮ(ﻧﻌﻢNo
ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺍﻟﻘﺮﻥ
Private
Awqaf
 ﺧﺎﺹ
 ﺃﻭﻗﺎﻑ
األرضي
الدورthan
تصميم
2.3
Ratio Building height/street
width
)theللمبىن
facade
Less
More 
 ﺍﻟﻘﺮﻥ
1:1 ﻣﻦ
ﺃﻗﻞ
ﺃﻛﺜﺮ
Mandate
)until
1950’s)
 1:1
(ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ
)
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻ
Governmental
Unknown
Facade
#4 ﺣﺘﻲ
Facade
#3  British
 ﺣﻜﻮﻣﻲ/ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺘﺪﺍﺏﻣﻌﻠﻮﻡ
ﻏﻴﺮ
3 الواجھة
Undetectable
4ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
الواجھة
with theState|
main
entrance)
1:1

1:1
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
Contemporary first period )1950’s-1960’s)

(
ﺎﺕ
ﻴ
ﺍﻟﺴﺘﻴﻨ
ﻭ
ﺎﺕ
ﻴ
ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨ
)
ﻭﻟﻲ
ﺍﻷ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﻌﺎﺻﺮ
النسب
2.4
Presence
ﻭﻋﺮﺽ يوجد
Presence
يوجد
No املعمارية
No  ال
Yes ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
Yes  نعم
 ﺭﺗﻔﺎﻉ
اخلارجية ﺑﻴﻦ ﺍ نعم
ال
)ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
)
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
1:2

1:2
Contemporary second period )1970’s-2013)  ( ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ-ﻣﻌﺎﺻﺮ
Prevailing
سائدة
1.4 Consistency
with
cadastral
map
-Prevailing
سائدةﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ
ﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
 ﻣﻄﺎ نعم
Yes
Yes
NoUncertain
No  ال
 نعم
 ال
 ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ
Yes
No

ﻧﻌﻢ
 ﻻ
(***) aerial dishes, antennas, pipes,
and animals
shelters, Acالمبنى
lightings,
wires
استعماالت
.3 ﺍadvertisement,
3. fowl
Building
functions
- compressors,
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
 اإلعالنات واألسالك،ﺍﻷﺩﻭﺍﺭاإلنارات
،التكييف
Number of floors
 أجھزةﻋﺪﺩ، مأوى طيور أو حيوانات، مواسير الصرف والتغذية،)***( أطباق االستقبال والھوائيات
األرضي
الدور
استعماالت
3.1
1.5
Footprint
the building
ﺣﻴﺰﺭ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
Function
presentYes
onofground
--ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
ﺇ
Missing floor 5.2 Presence of3.1
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ
Undetectable
 ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
No
elements
 ﻧﻌﻢfloor
 ﺍﻟﺪﻭ
ﻻPartial
remarkable
architectural
(****)
جديرة
معماريةعناصر
وجود
ً ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
Un-built
Ruin

ﻣﺸﻴﺪ
ﻏﻴﺮ
ﺣﻈﺎﺋﺮﻣﺘﻬﺪﻡ
Residential   استعماالت الدور األولﺳﻜﻨﻲ3.2 بالمالحظة
Animal
Sheds
 ﺟﺰﺋﻴﺎ
Basement Facade #1  Built
ﺍﻟﺒﺪﺭﻭﻡ
Undetectable
ﻣﺘﻬﺪﻡ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
Yes
No

ﻧﻌﻢ

ﻻ
Facade
#2
ً
Total
Ruin

ﺸﻴﺪ
ﻣ

ﺎ
ﻛﻠﻴ
1 الواجھة

2
الواجھة
Cafe, Restaurant & Take away
Educational
  ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ،ﻣﻘﻬﻰ
 ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
)*)Under
construction
Makeshift

ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﺗﺤﺖ

ﻣﺆﻗﺖ
Presence
يوجد
 يوجدCultural
Yes  
Yes   ﺛﻘﺎﻓﻲ نعمNo  ال
Noﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍ
كليةPresence
3.3
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ نعم
االستخدام
ال
Commercial Neighbourhood
ﺗﺠﺎﺭﻱ
transformation
 ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺤﺖHistoric
GIS
survey)**)Under
form
| Buildings
|City
Urban
Regeneration
Project
| ﻧﻌﻢ
May 2013 | Version
3.0Yes  
Vertical
addition
ﺭﺃﺳﻴﺔ
ﺿﺎﻓﺔ
ﺇfor
Yes | URHC
No
Prevailing
Prevailing
سائدة
 سائدةReligious
Yes
No
 
نعم
ﺗﺠﺎﺭﻯ
 الCairo
ﺩﻳﻨﻲ نعم No ﻻ ال
Commercial
scale
ﻟﻨﻄﺎﻕ
 اإلشغال3.4
Sport No ﺗﻧﻣﻳﺔﻲ
Workshopﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
Consistent
with building:
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ
 ﻭﺭﺷﺔﻣﻊ
ﺭﻳﺎﺿ
Yes  ﻧﻌﻢ
– ﻧﺷﺎء
)*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹ ﻻ
)*) development,
re-construction
Industrial
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲﻧﺸﺎء
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
 ﻋﺎﺩﺓ
ﺧﺪﻣﻲ
Facade
#3 production
#4& services
 3rehabilitation,
الواجھة

الواجھة
Structure
material
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹ
Bricks  Administrative
Steel
 ﻁﻮﺏFacade ،ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭ
)*( ﺗﺣﺕ ﺣﺪﻳﺪ
)**) Under
restoration,
under
under
renovation
 ﺗﺣﺕ4،ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
ﺗﺣﺕ ﺇ
،ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ
Health
care Metal

ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ نعم
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
PresenceWarehouses
 & يوجدstorages
يوجد
المبنى
إنشاء
.4 ﺇYes
Yes 4.
No ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ
Presence
ﺣﺠﺮ
 No
ﻣﻌﺪﻥ ال
 Structure
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ نعم
الStones
of the
building
- ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻧﺸﺎء
Private
practice
Parking,
Garage
ﺟﺮﺍﺝNo
،ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍ
 ﺧﺎﺹ
/ﻋﻴﺎﺩﺓ
(historical
or 
contemporary)
- (ﺧﺸﺐ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ
)Yes
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻧﻤﻂ
Concrete
Prevailing
 ﻣﻜﺘﺐ
Prevailing
 سائدة1.6 Typology
ﻧﻤﻂ سائدة
Yes  
Noﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
نعم
الWood

نعم
 ال
األرضي
للدور
اإلنشائية
احلالة
4.1
Waste dump4.1 
No
functions
ﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟ
ﻣﻘﺎﻟﺐ
 ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ
Residential
ﺳﻜﻨﻲ
Commerce
ﺗﺠﺎﺭﻱ
Ground
Floorporticos
structure
- ﺍﻷﺭﺿﻲstaircases,
ﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭgates,
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹwooden doors, sitting or covered
(****) arches, portal, peculiar cladding,
corners,
, external
Covered
Market
ﺳﻜﻨﻰﻧﺸﺎء
ﻣﺒﻨﻰBearing

ﻣﻐﻄﻲ
ﺳﻮﻕ
Type ofApartment
structure
ﻧﻮﻉ ﺍﻹ
walls
Beams
and
pillars

ﺣﺎﻣﻠﺔ
ﺣﻮﺍﺋﻂ

ﻛﻤﺮ
ﻭ
ﺃﻋﻤﺪﺓ
entrance,
iron doors,building
covered passages,
buttress,
balconies,
loggia,
masharabia,
ironwork,
wooden
beam,
cantilevers,
األرضي
تشطيبﺷﻐﺎﻝالدور
4.2   ﻧﻌﻢNo   ﻻPartial  ﺟﺰﺋﻲ
Extension:
ﻣﺘﺪﺍﺩ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟ ﺍ
Spreading
out of activities
street
ﻠﺸﺎﺭﻉ
 ﺇ Yes
Mansions
| Palaceon ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
and Wakala
 boghdadly,
ﻗﺼﺮ
/ ﺳﺮﺍﻳﺔ

ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺧﺎﻥ
Yes
 ﻧﻌﻢKhan patterns,
ﻻ
Structural
material
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
Bricks
SteelNo
molding,
mashrafeya/bowwindow,
columns,
visible
mansonry
stoneworks,
corbel,
glazed
tiles,
ﻁﻮﺏ
 ﺃﻭ
ﺣﺪﻳﺪ
More than 60cm
ﺳﻢ
60
ﻣﻦ
ﺃﻛﺜﺮ
لألدوار العليا
اإلنشائية
4.3 vault, shakhsheka,
Rab’awindows,
Mall Metal
 ﺭﺑﻊminaret,
cornice,
 ﻣﻮﻝ wooden
Stones
balauster, gypsum glass
dome,
windاحلالة
catcher,
ﺣﺠﺮ
 ﻣﻌﺪﻥshades,
Consistent with building:
ﻣﻨﺰﻝﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ
Yes floors
No – ﺇﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﻧﻌﻢ
ﻻ
present on
upper
- ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕConcrete
Industrial
| Productive
 ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
embattlement Townhouses 3.2Function
Wood
 ﺧﺸﺐ
 ﻭﺣﺪﺓ ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
)(نوع
العليا
ار
و
األد
تشطيب
4.4
Structure
material
ﻧﺸﺎء
ﺍﻹ
ﻣﻮﺍﺩ
Bricks
Steel

ﻁﻮﺏ

Residential
Animal
Sheds

ﺳﻜﻨﻲ

ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺣﻈﺎﺋﺮ
 مداخل ﻓﻴﻼ، أبواب خشبية، بوابات،ساللم خارجيةIndividual
 رافسات،ممرات مغطاةVillas
،أبواب حديد،مغطاة
،رواق مدخلunit
، للمباني
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ زوايا
،ﻭﺣﺪﺓ متميزة
ﺣﺪﻳﺪكسوات
، بوابة،عقود
State
of
conservation
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺣﺎﻟﺔ
Good
Bad
 ﺣﺠﺮﺟﻴﺪ
 ﻣﻌﺪﻥﺳﻴﺊ
Stone
Metal
Cafe,
Restaurant,
Take
away
Educational

ﻱ
ﺍ
ﺃﻭ
ﺗﻴﻚ
ﻭ
ﻣﻄﻌﻢ
،ﻣﻘﻬﻰ

ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
Religious
احلالة ﺩﻳﻨﻲ
Water
and fortifications
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭ
 أنماط مداميك، أعمدة، بغدادلي،نوافذ وأبراج بارزة/مشرفية
،اإلنشائيةصبوبة
زخارف م
،كابولي4.5
،خشبية
 كمرة، حديد مشغول، مشربية، رواق شرفة،ﻣﺎﺋﻴﺔ
شرفات
،معلقة
للسطح
Dilapidated
 ﻣﻘﺒﻮﻝ
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
 ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
Commercial
 ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔمن
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻟﻨﻄﺎﻕ
 ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
،ذنةChurch
 مئ،الملونNeighbourhood
المعشق
الجص والزجاج
نوافذ
،(حديد
ﺗﺠﺎﺭﻱ او
 جصFair
وWood
)خشب أAqueduct
ﺧﺸﺐدرابزين
أعمدة
 أو مزججCultural
مطلي
بالطConcrete
،حجر
أعمال
،مرئية
حجر
and
Cathedral
and، Fortifications

ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ

ﻣﺠﺮﻯ
-طوب
ﺃﺳﻮﺍﺭأوﺩﻓﺎﻋﻴﺔ
Commercial
City scale 
Religious
 ﻳﺢ
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 مظاهر تدهورﺗﺠﺎﺭﻯ4.6
 ﺩﻳﻨﻲ، قبو، ملقف ھواء،قبة
إنشائي
 تحصينات،خشبيةHamam
 ظالل،كورنيش
Mashehad
and Mausoleum
ﻟﻨﻄﺎﻕﺃﻭ ﺿﺮ
ﻣﺸﻬﺪ
،شخشيخة
ﺣﻤﺎﻡ
4.2
Ground
Floor
(type)
ﻧﻮﻉ
) 2013
ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﻟﺪﻭﺭ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍ
Sport  ﺣﻮﺽ
Workshop
Finishing
ﻭﺭﺷﺔProject
ﺭﻳﺎﺿﻰ-ﺳﺒﻴﻞ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ
2.2
Contemporary
roof-elements
ﻟﺴﻄﺢ
ﻋﻨﺎﺻﺮﺍ
GIS survey form | Buildings
| Urban Regeneration
for Historic
Cairo
|Sabil
URHC--&
|(ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
May
| Version
3.0
Monastery
Sabil-Kuttab|
Hawd

ﺩﻳﺮ
العامة
احلفاظ
حالة
4.7
Plastering
Stone
finish

ﺑﻴﺎﺽ

ﺣﺠﺮ
Administrative
&
services
Industrial production

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﻭﺧﺪﻣﻲ
Detectable
ﻳﻮﺟﺪ
Yes
No

ﻧﻌﻢ
 ﻻ
Overall integrity - الكلية
السالمة
Mosque  ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ5.3
Water
reservoir| Tanks  ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻣﻴﺎﻩ
ﺟﺎﻣﻊ
ﺧﺰﺍﻥ،ﺇﺩﺍﺭﻱ
Cladding
Face
brick
finish

ﺗﻜﺴﻴﺔ

ﻁﻮﺏ
ﺗﺸﻄﻴﺐ
Health
care
Warehouses
&
storages

ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
Areal
dishes
&
antenna

ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ
ﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺍ
ﺃﻁﺒﺎﻕ
Consistent
Inconsistent
 Meeda
 |ﻣﺘﻨﺎﺳﻖBathroom   ﻣﻴﻀﺔ- ﻩ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
Modifications to the
openings  ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ
Madrasa
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎ
No
Yes
  نعمpractice

ال
Curtain
Wall
Timber
finishInconsistent

ﺣﻮﺍﺋﻂ
  ﺧﺸﺐ
ﺗﺸﻄﻴﺐ
Private
Parking,
Garage
 ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
علي ﺟﺮﺍﺝ
،ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
وجود ﺍ
ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻜﺘﺐ
Water
tanks
 ﺰﺍﻧﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ
Consistent

ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
 /ﻋﻴﺎﺩﺓ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
المبني
ﻧﺘﻈﺎﺭواضح
تعديل
Synagogue
 فتحاتﺧ
ﻣﻌﺒﺪ
والسالمة
ية
ر
المعما
القيمة
.5
5.
Architectural
value
&
integrity
ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
ﻭ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
Painting
MixedInconsistent

  ﻣﺨﺘﻠﻂ
Waste
dump
 ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻏﻴﺮ
 contrast
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺣﻤﺎﻡ
tower
Consistent
 ﻣﺘﻨﺎﺳﻖNo functions
ﻏﻴﺮ
GeneralPigeon
modifications
in
with
the ﻣﻘﺎﻟﺐ
overall ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
building
Specialized
Specialized
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
No
Yes
 نعم
 ال
Noاجهة
finish
متماشية
ﻏﺎﺋﺐ
و
ال
مع
غري/مزعجة
عناصر
وجودة
5.1

ﺑﺰﻳﻦ
ﺍ
ﺩﺭ
Balustrade
Consistent
Inconsistent

ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ

ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ
ككل
المبني
مع
متنافر
تعديل
وجود
School
Fire
station

ﻣﺪﺭﺳﺔ

ﺊ
ﻣﻄﺎﻓ
5.1 Presence of disturbance
elements onGood
the facade )***) ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ
/ﻣﺰﻋﺠﺔﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻭﺟﻮﺩ
State ofMobile
conservation
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺣﺎﻟﺔ
Bad
ﺳﻴﺊ
 - ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺟﻴﺪ ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
3.3
OverallConsistent
function
 ﺍﻹHospitalInconsistent
 ﻣﺤﻤﻮﻝﺗﻠﻴﻔﻮﻥ
tower
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ
Theatre
| Cinema
ﺳﻴﻨﻤﺎ
–
ﻣﺴﺮﺡ

ﻰ
ﻣﺴﺘﺸﻔ
باملالحظة
جديرةMulti-functional
 معماريةConsistent
عناصر
وجود
5.2
Fair
Dilapidated
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
/ًﺟﺪﺍ
ﺳﻴﺊ
 -ﻣﻘﺒﻮﻝ
Undetectable

ﺃﺣﺎﺩﻱ
ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻ

ﻣﻌﺮﻭﻑ
LightsMono-functional
& advertisement
 ﻋﻼﻧﺎﺕ
ﻭRelation
ﻧﺎﺭﺓ
ﻣﺒﻨﻲ ﺇ ﺍ ﺇ
Inconsistent
 ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ
5.4
with urban
context
العمراني
السياق
مع
Office#1Building
Station
)train
bus,
etc.)
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡﺇ
ﺩﺍﺭﻱ
(ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺦ
–ﺃﺗﻮﺑﻴﺲ
) ﻏﻴﺮ
ﻣﺤﻄﺔ
Facade
Facade
#2العالقة
 1 ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ
 2ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ
Building
in
contrast
with
the
urban
context
الكلية
السالمة
5.3
Khanqah-Tikya-Bymaristan
 ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺗﻜﻴﺔ
–
ﻩ
ﺧﺎﻧﻘﺎ
Presence
ﻳﻮﺟﺪ
Presence
ﻳﻮﺟﺪ
Yes 4.3ﻧﻌﻢ
No

ﻻ
 ﻧﻌﻢ No ال ﻻ
Yes
 ﺍﻹ
 ﺍﻟﺤﺎﻟﺔنعمYes  No
Upper
floors
structure
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ
ﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
3.4
-- ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ
السياق
نافر مع
متUsage
المبني
Ground
Floor
layout
- ﻟﻠﻤﺒﻨﻲ
ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
Undetectable2.3 Building
 العمراني
ﻣﺤﺪﺩ
ﻏﻴﺮ
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
Yes
No
Yes
Noﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭ
ﻧﻌﻢ
 walls
 ﻻused
  ﻧﻌﻢﻛﻤﺮ
العمراين
السياق
مع
5.4
Totally
used space
Partially
Type
of
structure
ﺍﻷﻧﺸﺎء
Bearing
Beams andUn-used
pillars
  ﻛﻠﻲ
ﺷﻐﺎﻝ
ﻧﻮﻉ ﺇ
ﺣﻮﺍﺋﻂﺋﻲ
ﺷﻐﺎﻝ ﺟﺰ
ﻻﻏﻴﺮ

ﺣﺎﻣﻠﺔ
Landmark
reference
متميز
العالقةمعلم
Yes
No
نعم ﺇ
 ﺸﻐﻞ
 ﻣ ال
Related
external
open
Yes
No
 ﻧﻌﻢ
 ﻻ
Structural material
ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
Bricks
Steel

ﻁﻮﺏ

ﺣﺪﻳﺪ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺍﻍ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ
#3 
Facade #4 Metal
3 ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ
4 ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ
Stonesvalue
 ﺣﺠﺮ
 ﻣﻌﺪﻥ
Position ofFacade
open space
inOver
respect
to the
main
Front
Side
الكليةر
ﺃﻣﺎﻣﻲ
 ﺟﺎﻧﺒﻲ
6.
all
architectural
المعمارية
الكلية
ية
المعما
القيمة
.6 القيمة
Presence
ﻳﻮﺟﺪ
Presence
 ﻳﻮﺟﺪConcrete
Yes ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ
No  Wood
Yes  
 ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ ﻧﻌﻢ
 ﻻ
 ﺧﺸﺐ
facade: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
Rear
Surrounding
 ﺧﻠﻔﻲ
 No
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
ﺳﺎﺋﺪﺓ
State
of conservation
Good
Bad
 Prevailing
ﺟﻴﺪ
Yes ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Yes
 ﻧﻌﻢ:ﺣﺎﻟﺔ
 ﻻspace
 
ﺳﻴﺊ ﻧﻌﻢ
Use:
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡNo
 ﺍﻹWork
Storage
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ
 No
ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻻ
Fair  lightings,
None
Classaerial dishes, antennas,
التصنيفpipes,
Outstanding
 متميز
مقبول
 /شيئ
ال
ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Fair
Dilapidated
Ac ﻣﻘﺒﻮﻝ
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
)***)
fowl and animals
shelters,
compressors,
advertisement,
Parking
Animal
Shed
 ﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺇ
 wires
ﺣﻈﺎﺋﺮ
Low
High ﺟﻬﺰﺓ
 ﺃ،ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
عاليGarden
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭ
ضعيف
 ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻼﻙ، ﺍﻹﻧﺎﺭﺍﺕ،ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
ﻣﺄﻭﻯ ﻁﻴﻮﺭ ﺃﻭ
،
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
ﻣﻮﺍﺳﻴﺮ
،ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺎﺕ
ﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺍﻻ
ﺃﻁﺒﺎﻕ
)***)
unused  ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ
 ﺣﺪﻳﻘﺔ
4.4 Finishing-upper floors
(type) - (
ﺇﻗﺎﻣﺔ)ﻧﻮﻉ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
Dwelling
Plastering
Stone finish
  ﺑﻴﺎﺽarchitectural elements )****) ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ
 ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ
5.2 Presence
of remarkable
ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺮﺓ
ﻭﺟﻮﺩ
8 Presence of courtyard
Cladding  ﺗﻜﺴﻴﺔ
Pagina
 ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻨﺎء
Yes  ﻧﻌﻢ
No Facebrick
Undetectable
 ﻻfinish
 ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻏﻴﺮ1 di 5
Curtain
wall1 ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ
Timber
 ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
Facade
#1 
Facade
#2finish
 2ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ
Painting
Mixed

ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
Presence Ground
ﻳﻮﺟﺪ
Presence
ﻳﻮﺟﺪ
Yes ﺍﻷﺭﺿﻲ
No ﺇ ﻻ
Yes   ﻣﺨﺘﻠﻂ
No  ﻻ
 ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
Protrusion
Floor
ﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ
Yes
No
 ﻧﻌﻢ
 ﻻ
No
finish
 ﻏﺎﺋﺐ
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
Yes  ﺳﻢ
Yes  ﻧﻌﻢ
No  ﻻ
Less than60cm
 ﺃﻗﻞ ﻻ
 ﻧﻌﻢ60  ﻣﻦNo
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good  ﺟﻴﺪ
Bad  ﺳﻴﺊ
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1. Building general information - ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻘﺴﻢ

ID Quism

ID Shiakha

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔ

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ

ID Building

 جيب أن يتم مسح.يف اجلزء اخلاص بـ معلومات عامة عن العقار يتم مجع معلومات كلية بشأن املبىن
: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢName of the surveyor:
 بعض املعلومات املتعلقة بامللكية أو حالة.املبىن من اخلارج من أجل مجع أية معلومات تظهر من واجهته
GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0
 أو ببعض األسئلة البسيطة حلراس،املتاحة يف املكتب
اإلشغال ميكن معرفتها من الوثائق واملعلومات
1.1 Location - ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
Quism:
: ﻗﺴﻢStreet’s
.اجملاورةname:
العقارات و أصحاب احملالت

: ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ

Date of survey:

1. Building general information
- ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
Shiakha:
: ﺷﻴﺎﺧﺔNumber:
Building name )if exist):
ID Quism
 ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻘﺴﻢID Shiakha
 ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔID Building
1.2 Listing status of the building - ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
Date of
survey:
:ﺍﻟﻤﺴﺢvalue
 ﺗﺎﺭﻳﺦName
of the
surveyor:
Monument
Peculiar
Not listed
 ﺃﺛﺮ
 ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻣﺒﻨﻰ

:ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
:ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
:)ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ
ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ


: ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ
ﻣﺴﺠﻞ
ﺇﺳﻢ ﻏﻴﺮ

1.3
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
1.1Ownership
Location - -ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
Awqaf
ﺧﺎﺹ
 ﺃﻭﻗﺎﻑ
:ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
حرف واحد يدل على:ﻗﺴﻢ
:خمتلفةStreet’s
 أكوادname:
األكواد من ثالثة
يتكون قسم
Unknown  ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ
ﺣﻜﻮﻣﻲ/ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:ﺷﻴﺎﺧﺔ
 ﺃﻣﻼﻙNumber:
:ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
قائمة
– 1name
)امللحقifانظر
.) رقم واحد يدل على البناية (كود البناية،) يدل على الشياخة (كود الشياخة:)ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ
Building
exist):
1.4 Consistency
cadastral
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ
أرقام ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
البنايات يف املكتب بعد حتديث
يق املسح أرقامwith
حيدد فر
.اخلريطةmap
وخارج- ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ
الشياخات داخل
األقسام و
Yes  1.2
ﻧﻌﻢListing status of the building -  ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭNo
 ﻻ
.يطة
 اخلر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ
Monument  ﺃﺛﺮ
Peculiar value  ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ
Not
listed
1.5 Footprint of the building - ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
Un-built  ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪ
Partial Ruin  ًﻣﺘﻬﺪﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎ
1.3 Ownership - ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
عناصر
ﻣﺸﻴﺪ3 بناية تُعرف من واقع رقم مرجعي قوامه
 ًﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎ
كلRuin
 فإن،مث
من
يدل على القسم املنتميPrivate
حرفBuilt
:أساسية
Awqaf
 ﺧﺎﺹ
 ﺃﻭﻗﺎﻑ
ّ Total
)*)Under construction  ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء
Makeshift  ﻣﺆﻗﺖ
State| Governmental
Unknown
 دال
ﺣﻜﻮﻣﻲ/ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
يدل على الشياخة داخلﺃﻣﻼﻙ
 إليه
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ
على البناية
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔو
،القسم
 ورقم،العقار
ًﺗﺤﺖأخريا
)**)Under.نفسها
transformation
 رقم
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
Private
Quism:
واحدState|
 رقم،)القسم
القسم (كود
Governmental

Shiakha:

)*) development, re-construction
)*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺷﺎء – ﺗﻧﻣﻳﺔ
1.4 Consistency with cadastral map - ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ
)**) Under restoration, under
under
renovation
،ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ
ﺗﺣﺕ
،ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
ﻋﺎﺩﺓ
 ﺗﺣﺕ ﺇ،)*( ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ
Yes rehabilitation,
No
 ﻧﻌﻢ
 ﻻ
1.6 Typology (historical
or contemporary)
- (ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
1.5 Footprint
of the building
- ﺣﻴﺰﺃﻭﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
Residential
ﺳﻜﻨﻲ
Commerce
ﺗﺠﺎﺭﻱ
Un-built  ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪ
Partial Ruin  ًﻣﺘﻬﺪﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎ
Apartment building Built
Covered
Market
 ﺳﻜﻨﻰ
ﻣﺒﻨﻰ

ﻣﻐﻄﻲ
ﺳﻮﻕ
ً
Total Ruin  ﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎ
 ﻣﺸﻴﺪ
Mansions
Palace  ﻗﺼﺮ
Khan andMakeshift
Wakala  ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﺗﺤﺖ ﺳﺮﺍﻳﺔ
)*)Under| construction
 /ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﺧﺎﻥ ﺃﻭﻣﺆﻗﺖ
Rab’a  ﺭﺑﻊ
Mall  ﻣﻮﻝ
)**)Under transformation
 ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
Townhouses  ﻣﻨﺰﻝ
Industrial | Productive  ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
)*) development, re-construction
ﻭﺣﺪﺓﺗﻧﻣﻳﺔ
– )*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺷﺎء
Villas  ﻓﻴﻼ
Individual unit  ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
)**)
Under
restoration,
under
rehabilitation,
under
renovation
،ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ
ﺗﺣﺕ
،ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
ﻋﺎﺩﺓ
ﺇ
ﺗﺣﺕ
،ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ
(*)
Religious
 ﺩﻳﻨﻲWater and fortifications
ﺗﺣﺕﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ
Church and Cathedral  ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ
Aqueduct and Fortifications   ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ-ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ
1.6 Typology (historical or contemporary) - (ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ
Mashehad and Mausoleum
Hamam  ﺣﻤﺎﻡ
 ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺢ
Residential
 ﺳﻜﻨﻲSabil
Commerce
Monastery  ﺩﻳﺮ
& Sabil-Kuttab| Hawd   ﺣﻮﺽ-ﺗﺠﺎﺭﻱ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ
ﺳﺒﻴﻞ
Apartment Mosque
building 
 ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ
ﺳﻮﻕ
WaterCovered
reservoir|Market
Tanks  ﻣﻐﻄﻲ
ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ
ﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ
ﺧ
MansionsMadrasa
| Palace 
Khan and
Wakala  ﻭﻛﺎﻟﺔ
  ﻗﺼﺮ/ ﺳﺮﺍﻳﺔ
Meeda
| Bathroom
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ
ﺃﻭﻣﻴﻀﺔ- ﺧﺎﻥ
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ
Rab’a
Mall  ﻣﻮﻝ
 ﺭﺑﻊ
Synagogue  ﻣﻌﺒﺪ
Townhouses  ﻣﻨﺰﻝ
Industrial | Productive  ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
Specialized
 ﻣﺘﺨﺼﺼﺔSpecialized
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
Villas  ﻓﻴﻼ
Individual unit  ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
School  ﻣﺪﺭﺳﺔ
Fire station  ﻣﻄﺎﻓﺊ
Religious
 ﺩﻳﻨﻲWater and fortifications
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
Theatre | Cinema  ﻣﺴﺮﺡ – ﺳﻴﻨﻤﺎ
Hospital  ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
Church and Cathedral  ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ
Aqueduct and Fortifications   ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ-ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ
Office Building  ﻣﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ
Station )train bus, etc.)  (ﻣﺤﻄﺔ )ﺃﺗﻮﺑﻴﺲ– ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺦ
Mashehad and Mausoleum  ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺢ
Hamam  ﺣﻤﺎﻡ
Khanqah-Tikya-Bymaristan   ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ- ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ – ﺗﻜﻴﺔ
Monastery  ﺩﻳﺮ
Sabil & Sabil-Kuttab| Hawd   ﺣﻮﺽ-ﺳﺒﻴﻞ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ
Undetectable
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ
Mosque 
Water reservoir| Tanks  ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ
 ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ
Madrasa
Synagogue




School
Theatre | Cinema
Office Building
Khanqah-Tikya-Bymaristan
Undetectable







Specialized

ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ
ﻣﻌﺒﺪ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﻣﺴﺮﺡ – ﺳﻴﻨﻤﺎ
ﻣﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ
 ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ- ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ – ﺗﻜﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ

Meeda | Bathroom



 ﻣﻴﻀﺔ- ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
Fire station  ﻣﻄﺎﻓﺊ
Hospital
:مرجعي) قوامهﻣﺴﺘﺸﻔﻰ(رقم
 كود كل بناية- )3( الشكل
Station )train bus, etc.)  (ﻣﺤﻄﺔ )ﺃﺗﻮﺑﻴﺲ– ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺦ

Specialized

، ورقم يشري إىل الشياخة،حرف يشري إىل القسم
.)ورقم يشري إىل البناية
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أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

هذه املفاتيح الكودية ،ال سيما كود البناية (رقم) جيب أال خُتلط باملرجع اخلاص باخلريطة املساحية ،أو
برقم املبىن يف الشارع الذي يُعلق عادة إىل جوار مدخل العقار .املفاتيح الكودية تشري إىل نظام مرجعي
افرتاضي ،مصمم خصيصاً من قبل املساحني إلدارة البيانات يف ما يستخدمون من برجميات.

الشكل ( - )4الرتقيم الكودي يف نظام املعلومات
اجلغرافية ال يطابق رقم العقار يف الشارع ،فاألخري هو
باحلي (املزيد عنه يف االستمارة،
نظام العناوين اخلاص ّ
النقطة .)1.1

كود القسم والشياخة يُوضع طبقاً للملحق  ،1يف حني أن كود البناية حيدده فريق املسح على خريطة
حمدثة .هذا الرتقيم التحكمي للبنايات جيب أن يكون متفرداً ،مبعىن أن يكون لكل بناية رقماً خمتلفاً.
كما يف املثال التايل:

GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0

الشكل ( - )5ترتيب املسح ومن مث ترقيم البنايات جيب أن يتبع حدود الشارع بشكل دقيق ،كما يظهر من األسهم احلمراء.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1. Building general information -

املعلومات اآلتية:
ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔاألخري من قسم األكواد مطلوب تعبئة
السطر
يف
 ID Buildingﻛﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔ
ﻛﻮﺩ
ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ :

Name of the surveyor:

ID Shiakha

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻘﺴﻢ

ID Quism

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ:

Date of survey:

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -

كل :فريق من عدد من املساحني،
name:نسى.
المسح واسم المساح بيانات مهمة جيب أال تُ
يتكون ﻗﺴﻢ
Street’s
يخ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:
تارﺃﺳﻢ
Number:
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ:
ﺷﻴﺎﺧﺔيف :اخلانة املخصصة لذلك .يف
يكتب امسه
الشخص املسؤول عن تعبئة االستمارة فقط هو الذي
لكن
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ):
حال مواجهة صعوبات يف قراءة خط اليد أو يف حال ظهور بيانات متضاربة ،سوف يكون مفيداً معرفت
ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1.2 Listing status of the building -
أوجه التضارب.
التأكد من
املعلومات تفيد يف الرجوع للشخص مباشرة و
اسم املساح وتاريخ املسح .فهذه
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ Peculiar value 
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ Not listed 
ﺃﺛﺮ 

Quism:
Shiakha:
Building name )if exist):

ﺃﻭﻗﺎﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ




Awqaf
Unknown

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 1.3 Ownership -
ﺧﺎﺹ
ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺣﻜﻮﻣﻲ




Monument

Private
State| Governmental

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ 1.4 Consistency with cadastral map -

11 10

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1. Building general information -
ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ

ID Building

ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ :

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔ

ID Shiakha

Name of the surveyor:

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ:

Date of survey:

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -
 Street’s name:ﻗﺴﻢ:
 Number:ﺷﻴﺎﺧﺔ:

ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ):
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻘﺴﻢ

ID Quism

Quism:
Shiakha:
Building name )if exist):

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1.2 Listing status of the building -

املساحة
نظام خرائط
ايف الفعلي
املوقع اجلغر
Monument
value
تتطابقNot
listed 
ويف 
Peculiarللعقار يف املدينة ﺃﺛﺮ
مع 
اجلزءﻣﺘﻤﻴﺰ
املعلومات يف هذاﻣﺒﻨﻰ
احلكومية :اسم القسم > اسم الشياخة > اسم الشارع > اسم العقار (إذا وجد) ولوحة رقم العقار.
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 1.3 Ownership -
 Privateنصية.
عددي بل معلومات
ليست مرجع
ختتلف عن بيانات األكواد ،فهي
هذه البيانات
ﺃﻭﻗﺎﻑ Awqaf 
ﺧﺎﺹ

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ



ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ 1.4 Consistency with cadastral map -
ﻧﻌﻢ Yes 
No


ﻻ
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎً
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎً
ﻣﺆﻗﺖ

Unknown

ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺣﻜﻮﻣﻲ



State| Governmental





ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 1.5 Footprint of the building -
Partial Ruin
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪ
Total Ruin
ﻣﺸﻴﺪ
Makeshift
ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

الشكل (6أ)  -موقع العقار طبقاً للنظام احلكومي :مثال
)*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺷﺎء – ﺗﻧﻣﻳﺔ
ﻋﺎﺩﺓالشارع.
ﺗﺣﺕوﺇاسم
ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ،العقار
لوحة رقم
ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،
علىﺗﺣﺕ
)*(






Un-built
Built
)*)Under construction
)**)Under transformation

)*) development, re-construction
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation

ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ( 1.6 Typology (historical or contemporary) -
Residential
 Commerceﺳﻜﻨﻲ
ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ Apartment building 
ﺳﻮﻕ ﻣﻐﻄﻲ Covered Market 
ﺳﺮﺍﻳﺔ  /ﻗﺼﺮ Mansions | Palace 
ﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ Khan and Wakala 
ﺭﺑﻊ Rab’a 
ﻣﻮﻝ Mall 
ﻣﻨﺰﻝ Townhouses 
ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ Industrial | Productive 
ﻓﻴﻼ Villas 
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ Individual unit 
Religious
 Water and fortificationsﺩﻳﻨﻲ
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ Church and Cathedral 
اسمAqueduct and
Fortifications

ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﻣﺠﺮﻯ
ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ
(6ب) --يف مربع «اسم العقار»3.0،ميكن
الشكل
ذكر | GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013
Version
ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺢ Mashehad and Mausoleum 
Hamam
ﺣﻤﺎﻡ 
مذكور
هو
كما
العقار،
هي
كانت
لو
املستشفى
أو
املدرسة
ﺩﻳﺮ Monastery 
ﺳﺒﻴﻞ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ -ﺣﻮﺽ Sabil & Sabil-Kuttab| Hawd 
ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ Mosque 
يف واجهة املبىن .ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ Water reservoir| Tanks 
Madrasa
Meeda
| Bathroom
ﺩﻳﻨﻴﺔ 
ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ  -ﻣﻴﻀﺔ 
1. Building
general
ﻌﻘﺎﺭ information -
ﻋﻦ ﺍﻟ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﻌﺒﺪ Synagogue 
امليداين
تقسيمﺍﻟﻘﺴﻢالعمل املتفق عليه للمسح
املكتب بناء
Specializedعبئا يف
القسم
خانة الشياخة
Specialized
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ID Quism
على ﻛﻮﺩ
ID Shiakha
ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔ
وخانة ﻛﻮﺩ
ID Building
ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ
ﻛﻮﺩ
جيب أن يُ
ﻣﺪﺭﺳﺔ School 
Fire.)1
station
ﻣﻄﺎﻓﺊ 
امللحق
(انظر
 Name of the surveyor:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ:ﻣﺴﺮﺡ – ﺳﻴﻨﻤﺎ Theatre | Cinema 
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ Hospital 
Date of survey:
ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ :
ﻣﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ Office Building 
ﻣﺤﻄﺔ )ﺃﺗﻮﺑﻴﺲ– ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺦ( Station )train bus, etc.) 
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ – ﺗﻜﻴﺔ  -ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ Khanqah-Tikya-Bymaristan 
Undetectableأو األسرة ،أو
ﻣﺤﺪﺩإشارة إىل اسم املالك
العقار،
فيما خيص اسم العقار ،فهو االسم املوجود على
مدخل ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -

للبناية
االسم الذي ميكن أن مينح
ملباين
لتقدمي صورة معينة (مثال :بيت األحالم) أو أمساء تُعطى
Quism:
السكنية ﻗﺴﻢ:
Street’s
name:
Shiakha:
 Number:ﺷﻴﺎﺧﺔ:
خدمية قليلة مثل املستشفيات واملدارس والوزارات ،إخل( ...مدرسة التوفيقية مثالً).
Building name )if exist):

ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ):
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ
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Not listed

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1.2 Listing status of the building -
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ Peculiar value 

ﺃﺛﺮ



Monument

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 1.3 Ownership -

Privateمقدمة من وزارة الدولة
ﺧﺎﺹ هذه املعلومات
 Awqafاملكتب قبل املسح ويوضع على اخلريطة احملدثة.
ﺃﻭﻗﺎﻑهذا اجلزء يُعبأ يف
ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺣﻜﻮﻣﻲ State| Governmental 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ Unknown 
لآلثار ومن اجلهاز القومي للتنسيق احلضاري .تطابق هذه املعلومات البيانات الواردة يف احلصر الرمسي
 )1983واملباين
 117لسنة
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰقانون
(مبوجب
لقانون  144لسنة .)2006
1.4 Consistency
with cadastral
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ map -
ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ
لآلثارﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
املتميزة/الرتاثية (طبقاً
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ(انظر امللحق  – 3قائمة باآلثار مبوجب قانون  117لسنة  1983وملحق  :4قائمة باملباين املتميزة/
1.5 Footprint
of the
building
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ -
العمل).
منطقة خطة
 2006يف
لسنة
الرتاثية مبوجب قانونﺣﻴﺰ144

ﻣﺘﻬﺪﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎً
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎً
ﻣﺆﻗﺖ





Partial Ruin
Total Ruin
Makeshift

)*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺷﺎء – ﺗﻧﻣﻳﺔ
)*( ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ ،ﺗﺣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،

ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪ
ﻣﺸﻴﺪ
ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ






Un-built
Built
)*)Under construction
)**)Under transformation

)*) development, re-construction
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation

ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ):
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ

Street’s name:
Number:



Not listed

ﺃﻭﻗﺎﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ




ﻗﺴﻢ:
ﺷﻴﺎﺧﺔ:

Quism:
Shiakha:
Building name )if exist):

أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1.2 Listing status of the building -
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ Peculiar value 

Awqaf
Unknown

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 1.3 Ownership -
ﺧﺎﺹ
ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺃﺛﺮ






Monument

Private
State| Governmental

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ 1.4 Consistency with cadastral map -

التعرف
امللكية هي للتعرف علىﻻاجلهة املالكة
يتم Yes
اجلزء 
 Noللعقار بناءً علي دفع الضرائب عليه .إذن يف هذا ﻧﻌﻢ
على املالك القانوين للعقار .معلومات امللكية جيب أن تستقى من الوثائق والبيانات الواردة من املؤسسات
ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 1.5 Footprint of the building -
ات والسكان
 Ruinعمل
ميدانياً .ميكن
بالضرورة
Un-built
Partial
العقار 
اس ﻣﺸﻴﺪ
تقصي سريع مع أشخاص مثل حرﻏﻴﺮ
ﺟﺰﺋﻴﺎً 
املعنية ،وليس ﻣﺘﻬﺪﻡ
ﻣﺸﻴﺪ Built 
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎً Total Ruin 
البد من مراجعة
وأصحاب احملالت ،لكن
Makeshiftاملعلومات الواردة منهم حترياً للدقة.
ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء )*)Under construction 
ﻣﺆﻗﺖ 
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ



)**)Under transformation

العقارﻧﺷﺎء – ﺗﻧﻣﻳﺔ
يعتربﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹ
)*(
للدولة ،بغض النظر
ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ،كان
دولة/حكومي إذا
ﺗﺣﺕملكاً
ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،
)*( ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ ،ﺗﺣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ
وبغض النظر عن مستأجريه أو مستخدميه أو حالة احلفاظ اخلاصة بالعقار .ينتمي هلذه الفئة أيضاً
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ( 1.6 Typology (historical or contemporary) -
ممتلكات اجليش وكذلك ممتلكات الشرطة.
 Commerceﺳﻜﻨﻲ
ﺗﺠﺎﺭﻱ

)*) development, re-construction
عن نوع إشغاله أو استخدامه أو حالته
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation

ﺳﻮﻕ ﻣﻐﻄﻲ
ﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ
ﻣﻮﻝ
ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ -ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ
ﺣﻤﺎﻡ
ﺳﺒﻴﻞ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ -ﺣﻮﺽ
ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ  -ﻣﻴﻀﺔ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﻄﺎﻓﺊ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
املباين
الشكل ( - )7أمثلة على
ﻣﺤﻄﺔ )ﺃﺗﻮﺑﻴﺲ– ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺦ(

درب قرمزد (الصور )2011

Residential
ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ Apartment building 
Covered Market 
ﺳﺮﺍﻳﺔ  /ﻗﺼﺮ Mansions | Palace 
Khan and Wakala 
ﺭﺑﻊ Rab’a 
Mall 
ﻣﻨﺰﻝ Townhouses 
Industrial | Productive 
ﻓﻴﻼ Villas 
Individual unit 
Religious
 Water and fortificationsﺩﻳﻨﻲ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ Church and Cathedral 
Aqueduct and Fortifications 
ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺢ Mashehad and Mausoleum 
Hamam 
ﺩﻳﺮ Monastery 
Sabil & Sabil-Kuttab| Hawd 
ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ Mosque 
Water reservoir| Tanks 
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ Madrasa 
Meeda | Bathroom 
ﻣﻌﺒﺪ Synagogue 
Specialized
 Specializedﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺪﺭﺳﺔ School 
Fire station 
ﻣﺴﺮﺡ – ﺳﻴﻨﻤﺎ Theatre | Cinema 

Officeبيت القاضي يف
Buildingاأليسر
بورسعيد ،وعلى اجلانب
Stationقسم شرطة السيدة زينب يف شارع
اجلانب األمين
Hospitalيف
اململوكة للدولة:
)train bus, etc.) 
ﻣﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ – ﺗﻜﻴﺔ  -ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ Khanqah-Tikya-Bymaristan 
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ Undetectable 

تعد ملكية العقار تابعة لألوقاف إذا كان من بني أي من العقارات التابعة لوزارة األوقاف ،بغض النظر
عن نوع إشغاله أو استخدامه أو مستأجريه أو مستخدميه أو حالة احلفاظ.
جيب أال خنلط بني ملكية العقار ومنط املبىن واستعماالته .ليس صحيحاً بالضرورة أن مجيع املساجد تتبع
وزارة األوقاف ،يف حني أن العديد من البنايات السكنية قد ختص وزارة األوقاف.
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الشكل ( )8أمثلة على العقارات اململوكة لألوقاف :يف اجلانب األمين وكالة أوده باشا يف شارع اجلمالية ويف اجلانب األيسر تكية الكلشين يف شارع أمحد
ماهر (الصور )2011
13 12

يعترب عقاراً خاصاً أي عقار خيص مواطنني أو شركات ومؤسسات خاصة بغض النظر عن استعماالته أو
حالة إشغاله ،وبغض النظر عن مستأجريه أو شاغليه أو حالة احلفاظ.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1. Building general information -
ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ

ID Building

ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ :

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔ

ID Shiakha

Name of the surveyor:

االلشكل ( - )9أمثلة على عقارات خاصة
امللكية :يف اجلانب األمين منزل يف منطقة درب
ﺃﺳﻢ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:اليسار مبىن يف شارع جوهر القائد
اللبانة ،وإىل
:
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ
ﺭﻗﻢ
(الصور .)2011
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ):
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ



ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻘﺴﻢ

ID Quism

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ:

Date of survey:

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -
 Street’s name:ﻗﺴﻢ:
 Number:ﺷﻴﺎﺧﺔ:

Quism:
Shiakha:
Building name )if exist):

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ Listing status of the building -
معلوم.
امللكية1.2،تعترب غير
معلومات
احلاالت األخرى حيث ال ميكن العثور على
كل
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ Peculiar value 
Not listed
ﺃﺛﺮ 

Monument

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -
Ownershipاض1.3اجتماعية أو مالية .امللكية مؤشر مهم ملعرفة األطراف
خيتص بأي أغر
من املهم تذكر أن هذا املسح ال
ﺧﺎﺹ Private 
ﺃﻭﻗﺎﻑ Awqaf 
العاملي
املنطقة اخلاصة مبمتلك الرت
صاحبة الشأن يف
نسبState| Governmental  .
Unknown
وبأيﺣﻜﻮﻣﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /
اثﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺃﻣﻼﻙ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ 
ﻻ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ 1.4 Consistency with cadastral map -
ﻧﻌﻢ Yes 
No

ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 1.5 Footprint of the building -

سجل أثناء مرحلة
وإذا وجدت
يبحث يف
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎً هذا اجلزء
فيجب أن تُ َّ
Un-built
Ruin
املساحية ،
 Partialوجود تغيريات ممكنة يف اخلريطة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪ
Built
Total
Ruin
حتديث اخلريطة .التايل يعترب تغيريات :التقسيم لقطع األرﻣﺸﻴﺪ
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎً 
 )*)Underاإلنشائي
اضي ،التقسيم
اضي أوضم قطع األر
ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء construction 
ﻣﺆﻗﺖ Makeshift 
)**)Under transformation
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ يف اإلنشاءات.
للمبىن أو وجود امتدادات له أو إنشاءات جديدة أوﺗﺤﺖانتكاس
)*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺷﺎء – ﺗﻧﻣﻳﺔ
)*( ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ ،ﺗﺣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،

)*) development, re-construction
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation

•التقسيم لقطع األراضي :عندما يتبني تقسيم منطقة مشار إليها يف اخلريطة املساحية كقطعة
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ( 1.6 Typology (historical or contemporary) -
واحدة ،إىل قطعتني أو أكثر.
Residential
 Commerceﺳﻜﻨﻲ
ﺗﺠﺎﺭﻱ
Apartment
building
ﺳﻜﻨﻰ
قطعة واحدة.
اضي معاً لتشكل
ﻣﺒﻨﻰ أر
Coveredراضي :عندما يتم دمج عدة قطع
 Marketقطع األ
ﺳﻮﻕ ﻣﻐﻄﻲ • دمج
ﺳﺮﺍﻳﺔ  /ﻗﺼﺮ Mansions | Palace 
ﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ Khan and Wakala 
Rab’aهو يف اخلريطة املساحية،
قائماً ،كما
التقسيم اإلنشائي للمباني :عندما يكون العقار ما ز
ﻣﻮﻝ • 
Mall
ﺭﺑﻊال 
ﻣﻨﺰﻝ Townhouses 
ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ Industrial | Productive 
تعديالت لعمل مداخل منفصلة.
Individualمن الداخل إىل أكثر من وحدة مباين مع وجود
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ unit لكنه مقسم
ﻓﻴﻼ Villas 
Religious
املقسمةﺩﻳﻨﻲ
Water
تكون and
fortifications
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
للمباين
عادة ما
اجلديدة نفس لوحة رقم العقار وما زالت تعترب عقاراً واحداً.
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ Church and Cathedral 
ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ -ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ Aqueduct and Fortifications 
كانت
andمنطقة
سم ،يف
املبىن ،تزيد عن 60
ﺣﻤﺎﻡ • 
Mashehad
Mausoleum
Hamam
جديدة ﺃﻭإىلﺿﺮﻳﺢ
االمتدادات :عندما يُضاف إنشاءات ﻣﺸﻬﺪ
Monastery
Sabil
&
|Sabil-Kuttab
Hawd
ﺳﺒﻴﻞ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ -ﺣﻮﺽ 
Waterضمها أو مل يتم ضمها) على اخلﺩﻳﺮريطةاملساحية.
مفتوحة (مت
مساحة
ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ Mosque 
ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ reservoir| Tanks 
Madrasa
Meeda
| Bathroom
أرض 
قطعةﺩﻳﻨﻴﺔ
الجديدة :عندما يبىن مبىن علىﻣﺪﺭﺳﺔ
فضاء يف اخلريطة
كانت أرض
اإلنشاءات
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ  -ﻣﻴﻀﺔ • 
ُ
ﻣﻌﺒﺪ Synagogue 
املساحية.
Specialized
 Specializedﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
School
Fire
station

ﻣﺪﺭﺳﺔ

ﺊ
ﻣﻄﺎﻓ
•االرتداد  :عندما يتم إزالة مبىن أو استبداله ببناء جديد وال تتطابق واجهته مع خطوط واجهة
ﻣﺴﺮﺡ – ﺳﻴﻨﻤﺎ Theatre | Cinema 
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ Hospital 
ﻣﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ Office Building 
)trainمتStation
هدمه.
bus,الذي
ﻣﺤﻄﺔ )ﺃﺗﻮﺑﻴﺲ– ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺦ( etc.) العقار
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ – ﺗﻜﻴﺔ  -ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ

15 14




Khanqah-Tikya-Bymaristan
Undetectable

أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

الشكل ( - )10منوذج للتغيري يف تصميم املوقع العام طرأ على الوارد يف اخلريطة املساحية .ارتداد :من اليمني إىل اليسار اخلريطة املساحية األصلية ،مث
التعديل وقد مت توضيحه على اخلريطة املساحية ،مث إظهار االختالف بني واجهة املبنيني على الشارع ،مما يُظهر تغيري عن التصميم األصلي للعقار.

الشكل ( - )11التعديل يف تصميم العقار عن الوارد يف اخلريطة املساحية األصلية .الدمج .من اليمني إيل اليسار :اخلريطة املساحية األصلية ،مث التعديل
على اخلريطة املساحية ،مث املبىن اجلديد الذي حيتل مساحة قطعيت األرض.

الشكل ( - )12التعديل يف التصميم مقارنة باخلريطة املساحية األصلية :إنشاءات جديدة .من اليمني إيل اليسار :اخلريطة املساحية األصلية ،مث التعديل
وقد مت إظهاره على اخلريطة املساحية ،مث التطوير اجلديد الذي حيتل أرض فضاء كان مشار إليها كخرب يف اخلريطة املساحية.

لن يتم تقييم ملء الفراغات الداخلية للمبىن يف هذا التحليل ألن املسح يتم للمبىن من اخلارج .لكن جيب
التأكد مرة أخرى ميدانياً من صحة املعلومات ،ال سيما ما خيص التقسيم اإلنشائي للعقار.سيتم تقييم
‹اخلرائب-املتهدم كلياً› علي أنة غري مطابق للخريطة املساحية ،ألنه مت تغري حالة (من مبىن ايل منطقة
مفرغة ،انظر أدناه) .وباملثل ما مت شغله من مناطق مفرغة علي اخلريطة املساحية.

15 14

ﺃﻭﻗﺎﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ 1.4 Consistency with cadastral map -
ﻧﻌﻢ Yes 
No


ﻻ
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎً
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎً
ﻣﺆﻗﺖ




Awqaf
Unknown

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 1.3 Ownership -
ﺧﺎﺹ
ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺣﻜﻮﻣﻲ




Private
State| Governmental





ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 1.5 Footprint of the building -
Partial Ruin
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪ
Total Ruin
ﻣﺸﻴﺪ
Makeshift
ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

)*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺷﺎء – ﺗﻧﻣﻳﺔ
)*( ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ ،ﺗﺣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،






Un-built
Built
)*)Under construction
)**)Under transformation

)*) development, re-construction
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation

ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ( 1.6 Typology (historical or contemporary) -

Residentialما
العقار اخلاضع للمسح امليداين .هذه املعلومات مطلوبة لتقييم
حالة حيز المبنى هي تقييم إلمجايل
كتلة ﺳﻜﻨﻲ
Commerce
ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ Apartment building 
ﺳﻮﻕ ﻣﻐﻄﻲ Covered Market 
Wakalaزالandقائماً،
كان املبىن ما
إذا
Mansionsاملبىن قد اهنار
يف| إذا كان
ﻗﺼﺮأهنا الزمة لتعر
ﺳﺮﺍﻳﺔ /كما
Khanأو متهدم جزئياً أو متهدم متاماً.
Palace
ﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ 
Rab’a
Mall

ﺭﺑﻊ

ﻣﻮﻝأو ُهدم/أزيل ،وإذا كانت أنقاضه قد أزيلت ،لتبقى قطعة األرض خالية يف النسيج العمراين مما يؤثر على
ﻣﻨﺰﻝ Townhouses 
ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ Industrial | Productive 
ﻓﻴﻼ Villas 
Individual
unitالبيئة املبنية.
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔحالةمتاسك

Religious
 Water and fortificationsﺩﻳﻨﻲ
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ Church and Cathedral 
ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ -ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ Aqueduct and Fortifications 
Mashehad
and Mausoleum
Hamam
علىﺿﺮ
ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻭ
ليس
عليها مباين.
اخلرﻳﺢيطة املساحية ،وليس
عرفة برقم
مشيد إذا كان مساحة
ﺣﻤﺎﻡيعترباحليز غير
Sabilأرض ُم ّ
ﺩﻳﺮ Monastery 
ﺳﺒﻴﻞ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ -ﺣﻮﺽ & Sabil-Kuttab| Hawd 
Mosqueهو غياب املبىن.
ﻣﺴﺠﺪ ما يهم املساح
للمبىن ﺃﻭوجود.
تقييم ملاذا
Tanksاملساح
اختصاص
|reservoir
Waterأو منذ مىت مل يعد ﺟﺎﻣﻊ
من 
ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ Madrasa 
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ  -ﻣﻴﻀﺔ Meeda | Bathroom 
ﻣﻌﺒﺪ Synagogue 
Specialized
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ساحة
فقد تكون مستخدمة حالياً يف أية أغراض أخرى:
 Specializedخالية.
ال يعين هذا بالضرورة أن قطعة األرض
ﻣﺪﺭﺳﺔ School 
ﻣﻄﺎﻓﺊ Fire station 
انتظار ،مقلب
نفايات ،مقهى خارجي ،ورشة ،إخل...ﻣﺴﺮﺡ – ﺳﻴﻨﻤﺎ Theatre | Cinema 
Hospital
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ 
ﻣﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ Office Building 
ﻣﺤﻄﺔ )ﺃﺗﻮﺑﻴﺲ– ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺦ( Station )train bus, etc.) 
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ – ﺗﻜﻴﺔ  -ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ Khanqah-Tikya-Bymaristan 
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ Undetectable 
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الشكل (13أ و 13ب)  -مثال ملناطق غري مشيدة يف حارة برج علي ،ايل اليمني مساحة مستخدمة للتخزين ،وإىل اليسار قطعة أرض مستخدمة
كمساحة للتخزين وانتظار السيارات.

الشكل (14أ و 14ب)  -مثال ملناطق غري مشيدة ،ايل اليمني يف منطقة السيدة سكينة ،وإىل اليسار يف شارع الصبان.
17 16

أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

يعد العقار مشيداً إذا كان مبنياً بشكل كامل بغض النظر عن شكله أو حجمه أو طرازه أو حالة احلفاظ.

الشكل (15أ و 15ب)  -مثاالن على العقارات «املشيدة» :إىل اليمني عقار بشارع كلوت بك ،وإىل اليسار عقار بدرب احلصر.

يعد العقار تحت اإلنشاء إذا ظهر عليه ما يدل على استمرار العمل به (مواد إنشاءات ،عمال)...،
سواء بغرض التطوير أو إعادة البناء .قد يكون العمل اإلنشائي يف أي دور من األدوار باملبىن.
تحت اإلنشاء/التنمية هو إنشاء جديد يف قطعة أرض خالية ،دون أن تأخذ األعمال اإلنشائية يف
احلسبان أي وجود سابق للمباين يف القطعة :ال الشكل وال احلجم وال املواد أو الطراز.

الشكل (16أ و 16ب)  -إعادة اإلنشاء/التنمية إىل اليسار سكة
الضاهر ،وإىل اليمني منطقة قلعة الكبش ،الصور من .2011

الشكل (16ج)  -حارة احملروقي ،منطقة الدرب األمحر .إعادة
اإلنشاء/التنمية (الصورة )2011
17 16

تحت اإلنشاء/إعادة اإلنشاء هو إنشاء جديد على قطعة أرض خالية يأخذ يف االعتبار الوجود السابق
للمبىن خبصائصه ،رغم أنه إنشاء جديد متاماً ميثل واحد أو أكثر من عناصر وجود املبىن السابق :االرتفاع،
احلجم ،الشكل ،الطراز ،املظهر ،املواد.

الشكل (17أ و 17ب)  -حتت اإلنشاء/إعادة اإلنشاء ،إىل اليمني حارة الوداع ،وإىل اليسار منطقة جامع ابن طولون .الصورة من .2011

يعد العقار تحت التغيير إذا كانت به أعمال ترتاوح بني الرتميم وإعادة التأهيل والتجديد .قد تكون
األعمال يف أي دور من األدوار .ليس مطلوباً البحث عن أعمال داخلية ،من مث يتم التعرف على
األعمال القائمة عندما تكون ظاهرة للعيان من اخلارج.
تحت التغيير/الترميم :هذا النوع من أعمال احلفاظ ينطبق على املباين واإلنشاءات ذات قيمة تراث
متميزة (طبقاً ألعمال الرتميم مبوجب القانون  117لسنة  1983والقانون  144لسنة  .)2006طبقاً
للمعايري الدولية احلالية فإن هذا النوع من أعمال احلفاظ يشري إىل أنشطة إعادة مبىن إىل سابق حالته من
خالل إزالة أي إضافات عليه أو من خالل إعادة جتميع مكوناته القائمة دون استخدام مواد جديدة.

االلشكل ( - )18مثال على عقار حتت التغري/ترميم :ترميم يف منطقة السيدة زينب،
سويقة األلفي (الصور .)2011
19 18

أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

تحت التغيير/تحت إعادة التأهيل :هذا النوع من أعمال احلفاظ ينطبق على املباين واإلنشاءات ذات
أمهية الرتاث املتفاوتة املستويات ،وتكون ذات جودة معمارية عالية ،ما زالت حتتفظ بسماهتا التارخيية أو
التقليدية ،سواء كانت منطية أو إنشائية أو زخرفية ،دون اعتبار حلالة اإلصالح يف املبىن .يشتمل العمل
على إعادة االستخدام التكيفي لكتل املبىن احلالية وهيكله اإلنشائي دون أي تغيريات كربى.

الشكل (19أ و 19ب)  -مثال ملناطق حتت التغيري/حتت إعادة التأهيل ،ايل اليمني منطقة الدرب األمحر ،شارع باب الوزير ،وإىل اليسار يف منطقة
اخلليفة ،شارع اخلليفة ،قصر سكنة.

تحت التغيير/تحت التجديد :هذا النوع من التدخالت ينطبق على املباين واإلنشاءات ذات قيمة الرتاث
والقيمة املعمارية األقل .فهو نوع من أعمال احلفاظ اليت تشري إىل «تطوير أو تعديل مكان ليناسب
االستخدام القائم أو املقرتح.

الشكل (20أ و 20ب)  -مثال ملناطق حتت التغيري/حتت التجديد ،ايل اليمني منطقة السيدة زينب ،وإىل اليسار يف شارع متفرع من شارع اجلمالية.
19 18

الشكل (20ج و 20د)  -مثال ملناطق حتت التغيري/حتت التجديد ،ايل اليمني منطقة السيدة زينب ،وإىل اليسار يف منطقة اخلليفة.

يعد العقار متهدم جزئياً إذا كان منهار جزئياً ،بغض النظر عما إذا كان االهنيار يؤثر على األدوار العليا
أو الدور األرضي أو كليهما .العقار املتهدم جزئياً فيه حوائط قليلة عمودية أو سقف ،وقد تكون بعض
أجزائه مستخدمة أو قابلة لالستخدام ،مثل حجرة أو دور كامل ،أو جزء كامل من البناية.
املبين املتهدم جزئياً قد ال يكون خالياً (يُستخدم كمقلب نفايات أو أطالل قائمة أو يستخدم يف
أنشطة) .قد يكون االهنيار ال يشتمل على اهنيار السقف ،بل السلم الرئيسي (إذا كان من املمكن رؤيته
بالعني من اخلارج) أو بعض اجلدران .والتهدم اجلزئي قد يعين استمرار وجود سطح املبىن.

الشكل (21أ و 21ب)  -مثاالن على التهدم اجلزئي وكل منهما يف درب البزازرة مبنطقة باب الشعرية..
21 20

أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

يعد العقار متهدم كلياً إذا كان منهار متاماً (ال تتبقى فيه إنشاءات عمودية) .قد تكون بعض العناصر
املعمارية ما زالت قائمة بشكل حر ،لكن منفصلة عن بعضها البعض ،مع اهنيار األغلبية العظمى من
إنشاءات املبىن.

الشكل (22أ و 22ب)  -مثال املتهدم كلياً ،قطع أراضي ممتلئة باألنقاض يف منطقة اجلمالية.

الشكل (22ج و 22د)  -مثال املتهدم كلياً ،قطع أراضي ممتلئة باألنقاض ،ايل اليمني منطقة اخلليفة ،وإىل اليسار يف منطقة املوسكي.

يعترب العقار مؤقتاً إذا كان مثة إنشاءات مؤقتة حتتل حيز املبىن أو جزء منه .مثل هذه اإلنشاءات تقع غالباً
يف جيوب منفصلة على قطع أراضي كبرية نسبياً داخل النسيج العمراين ،وهي يف العادة تكون متواضعة
اإلنشاء ،مبنية بالطوب أو الركام أو مواد مؤقتة أخرى مثل اخلشب أو األلواح املعدنية املتموجة .تكون يف
األغلب من دور واحد وقوامها وحدات صغرية حتتوي على حجرة أو حجرتني يتشارك سكاهنا يف املرافق،
مثل دورات املياه والصنابري .كما تعاين هذة الوحدات من تدهور حاد يف احلالة املادية5.

الشكل ( - )23مثال على اإلنشاءات املؤقتة مبواد خمتلفة:
اخلشب ،القماش .يف درب املاريستان (الصورة )2011
-5

(أنظر كرمي إبراهيم ،تقرير األصول اجملمدة ،مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية)2011 ،
21 20

إن املسح امليداين بالكامل يُظهر مدى متاسك النسيج العمراين من خالل املعلومات املتوفرة عن كل عقار.

يصور العالقة بني حيز العقار الواحد ومستوى متاسك الشارع بالكامل.
الشكل ( - )24رسم جتريدي ّ

الشكل ( - )25متاسك النسيج العمراين يف عرب اليسار .نسبة حيز املباين (املشيدة وغري املشيدة) يُظهر مدى متاسك النسيج العمراين
23 22

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1. Building general information -

أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ

ID Building

ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ :

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔ

ID Shiakha

Name of the surveyor:

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻘﺴﻢ

ID Quism

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ:

Date of survey:

جيب أال خنلط هذا بتحليل قطعة األرض املعنية باملسح ،فاملبين وحده هو الذي خيضع للتحليل يف هذه
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -
األرض.
االستمارة.ﻉ:غري أن العقار حيتل يف بعض احلاالت إمجايل سطح قطعة
 Street’s name:ﻗﺴﻢ:
ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭ
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ):
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ

Number:



Not listed

ﺃﻭﻗﺎﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ

ﻻ
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎً
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎً
ﻣﺆﻗﺖ

الشكل ( - )26عينة تُظهر
قطعة األرض




Quism:
Shiakha:
Building name )if exist):

ﺷﻴﺎﺧﺔ:

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1.2 Listing status of the building -
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ Peculiar value 

Awqaf
Unknown

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 1.3 Ownership -
ﺧﺎﺹ
ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺃﺛﺮ






Monument

Private
State| Governmental

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ 1.4 Consistency with cadastral map -
ﻧﻌﻢ Yes 
No


ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 1.5 Footprint of the building -
Partial Ruin 
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪ
Total Ruin 
ﻣﺸﻴﺪ
Makeshift 
ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء
امليداين على
املسحﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
االختالف بني مساحة قطعة األرض ومساحة العقار .يركز ﺗﺤﺖ

)*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺷﺎء – ﺗﻧﻣﻳﺔ
)*( ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ ،ﺗﺣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،






Un-built
Built
)*)Under construction
للعقار
الرقم الكودي
العقار ،ويعطى
)**)Under
transformation

وليس

)*) development, re-construction
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation

ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ( 1.6 Typology (historical or contemporary) -
Residential
 Commerceﺳﻜﻨﻲ
ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ Apartment building 
ﺳﻮﻕ ﻣﻐﻄﻲ Covered Market 
ﺳﺮﺍﻳﺔ  /ﻗﺼﺮ Mansions | Palace 
ﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ Khan and Wakala 
ﺭﺑﻊ Rab’a 
ﻣﻮﻝ Mall 
ﻣﻨﺰﻝ Townhouses 
ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ Industrial | Productive 
ﻓﻴﻼ Villas 
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ Individual unit 
Religious
 Water and fortificationsﺩﻳﻨﻲ
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ Church and Cathedral 
ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ -ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ Aqueduct and Fortifications 
ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺢ Mashehad and Mausoleum 
ﺣﻤﺎﻡ Hamam 
ﺩﻳﺮ Monastery 
ﺳﺒﻴﻞ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ -ﺣﻮﺽ Sabil & Sabil-Kuttab| Hawd 
ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ Mosque 
ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ Water reservoir| Tanks 
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ Madrasa 
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ  -ﻣﻴﻀﺔ Meeda | Bathroom 
ﻣﻌﺒﺪ Synagogue 
Specialized
 Specializedﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺪﺭﺳﺔ School 
ﻣﻄﺎﻓﺊ Fire station 
ﻣﺴﺮﺡ – ﺳﻴﻨﻤﺎ Theatre | Cinema 
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ Hospital 
ﻣﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ Office Building 
ﻣﺤﻄﺔ )ﺃﺗﻮﺑﻴﺲ– ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺦ( Station )train bus, etc.) 
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ – ﺗﻜﻴﺔ  -ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ Khanqah-Tikya-Bymaristan 
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ Undetectable 

يعرف بنوع العقار ،من خالل ربط العناصر املعمارية املتوفرة يف العقار بنمط على
هذا التقسيم لألمناط ّ
صلة باالستخدام الذي ُشيد يف األصل من أجله.
جيب أال يتم خلط النمط باستخدام املبىن احلايل ،فأي مبىن ميكن أن يستخدم يف عدد من األغراض
Pagina 1 di 5
السبيل/الكتاب ميكن أن يستخدم كمركز ثقايف ،واحلمام ميكن أن يستخدم كورشة.
املختلفة:
جيب أن يقيّم املساح النمط املعماري للمبين الذي شيد عليه يف األصل بغض النظر عن طبيعة إشغاله أو
استخدامه احلايل.
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ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -
 Street’s name:ﻗﺴﻢ:
 Number:ﺷﻴﺎﺧﺔ:

Not listed

Quism:
Shiakha:
Building name )if exist):

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1.2 Listing status of the building -
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ

Monument
Peculiar
املساحني ،مت تقسيم ﺃﺛﺮ 
فئات:
األمناط إىل مخس
valueمهمة
 لتيسري

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 1.3 Ownership -

املصممة الستعماهلا يف اإلسكان.
مجيع أنواع املباين
Private
ﺎﻑ Awqaf 
•سكني :ﺧﺎﺹ
ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺣﻜﻮﻣﻲ State| Governmental 
ﻠﻮﻡ Unknown 
صممت الستضافة استعماالت جتارية وعلى صلة بالتجارة.
•تجاري :مجيع أنواع املباين اليت ُ
املبنية إلقامة أي أنشطة أو شعائر دينية.
ديني :مجيع املباين
1.4 Consistency
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ with •cadastral map -
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
•دفاعية ومائية :مجيع اإلنشاءات اليت شيدت ألي استعمال على صلة بقياس املياه أو توزيعها
1.5واملباين اخلاصة بأغراض التحصينات.
Footprintينها
ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ  of the building -أو ختز
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪ Un-built 
Partial Ruin 
املباين املستخدمة يف أي من اخلدمات سواء كمرافق أو كمنشآت ذات
متخصصة:مجيعBuilt
Total Ruin 
• ﻣﺸﻴﺪ
فين/تقين)*)Under construction .
Makeshift 
ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء 
طابع
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ )**)Under transformation 

ﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،

)*) development, re-construction
)**) Under
الفئةunder
renovation
 restoration,عليها:
underميكن التعرف
 rehabilitation,أمناط
سكني هناك مخسة
وضمن

ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ( 1.6 Typology (historical or contemporary) -
Residential
 Commerceﺳﻜﻨﻲ
ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ Apartment building 
ﻄﻲ Covered Market 
ﺳﺮﺍﻳﺔ  /ﻗﺼﺮ Mansions | Palace 
ﺎﻟﺔ Khan and Wakala 
ﺭﺑﻊ Rab’a 
ﻮﻝ Mall 
ﻣﻨﺰﻝ Townhouses 
ﻴﺔ Industrial | Productive 
ﻓﻴﻼ Villas 
ﻘﻠﺔ Individual unit 
Religious
 Water and fortificationsﺩﻳﻨﻲ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ Church and Cathedral 
ﻮﻥ Aqueduct and Fortifications 
بغض النظر عن مساحاهتا .عناصر التعرف
شققandسكنية،
اليت تتواجد هبا
المبنى
Mashehad
Mausoleum
ﻤﺎﻡ Hamam 
املباين 
كلﺿﺮﻳﺢ
السكني :ﺃﻭ
ﻣﺸﻬﺪ
ﺩﻳﺮ Monastery 
ﺽ Sabil & Sabil-Kuttab| Hawd 
منتظمة من الفتحات ،وجود بلكونات ،وجود مدخل واحد يف
وحدات متكررة
ميكن أن تكون وجود
Mosque
ﻴﺎﻩ Water reservoir| Tanks 
ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ
ﻀﺔ Meeda | Bathroom 
يع ﺩﻳﻨﻴﺔ
ﻣﺪﺭﺳﺔ
 Madrasaاملباين تستخدم بصفتها وحدات سكنية ألسر متعددة.
ظاهرة (سالمل) .هذه
العموم أو نقاط توز
ﻣﻌﺒﺪ Synagogue 
كل منها هلا مرافقها .هذا النوع قد يرتاوح
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔتكون أدوار هذه املباين مقسمة إىل شقق منفصلة ،و
 Specializedعادة ما
Specialized
ﻣﺪﺭﺳﺔ School 
ﻓﺊ Fire station 
تستضيف عدداً صغريا من
بني املباين صغرية اليت
الشقق ،واملباين األكثر تعقداً اليت تتكون من عدد أكرب
Theatreً| Cinema
ﻔﻰ Hospital 
ﻣﺴﺮﺡ – ﺳﻴﻨﻤﺎ 
Office
Building
ﺦ( Station )train bus, etc.) 
ﻣﺒﻨﻲ ﺇ
فإن الدور األرضي من هذه املباين عادة ما حيتوي على
ئيسية،
ﺩﺍﺭﻱعلى الشوارع الر
تكون
من الشقق .عندما
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ – ﺗﻜﻴﺔ  -ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ Khanqah-Tikya-Bymaristan 
ع ،باإلضافة إىل شقة أو شقتني يف اجلزء اخللفي من املبىن.
ﻣﺤﺪﺩرية على واجهة الشار
مساحات لألنشطةﻏﻴﺮالتجا
Undetectable

الشكل (27أ و 27ب)  -مناذج ملباين سكنية قدمية وحديثة.
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أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

السرايات والقصور :يف األصل كانت تستعمل للسكن ،خاص بعائلة أو أكثر من العائالت الثرية .تتسم
باتساق أبعادها وبتناغم مساهتا املعمارية .ومتتاز بنمط معماري متميز وزخريف على واجهات املبىن ،تكشف
عن ثراء املالك .يتكون املبىن عادة من بناء حييط بفناء .يف الوقت احلايل من شبه املستحيل أن تكون
ملكية أي سراية أو قصر مقتصرة على أسرة واحدة/فرد واحد .من مث ،قد يكون من الصعب التعرف
عليها كعنصر معماري واحد .رمبا قام بعض املالك/املستأجرين بتغيري مظهر نصيبهم من العقار بغض
النظر عن السمات املعمارية الكلية للمبىن.

الشكل (28أ)  -بيت السحيمي الدرب األصفر ،منطقة
اجلمالية.

أسفل :الشكل (28ب28،ج)  -قصر بشتاك يف شارع املعز
باجلمالية إىل اليمني ،وسراية يف الدرب األمحر إىل اليسار.

أسفل :الشكل (28د28،ه)  -سراية يف سوق السالح،
الدرب األمحر ،قرب جامع املارداين.
25 24

الربع هو منوذج ُشيد يف حقبة املماليك كسكن للطبقة الوسطى والطبقات الفقرية .مت تصميمه حبيث
يستضيف ع ّدة عائالت ،ويعد منوذجاً مبكراً لإلسكان اجملتمعي أو التعاوين .تصميم املبىن بشكل عام
حياكي تصميم الوكاالت التجارية ،حيث تصطف وحدات سكنية من دورين أو ثالثة أدوار متجاورة حول
فناء مركزي له مدخل من الشارع خاضع لتحكم السكان6.

أسفل :الشكل ( - )29ربع قايتباي ،املقابر الشمالية

المنزل هو نوع من الوحدات السكنية متوسطة الكثافة يف املدن ،هو يف العادة  ،لكن ليس بالضرورة،
وحدات سكنية مصطفة أو شبه متصلة وهلا شرفات .املنزل احلديث يتمتع عادة حبيز صغري مكون من
صممت ملواكبة بعض الظروف احلضرية واجملتمعية واالقتصادية.
عدة أدوار .املنازل هي بنايات سكنية ُ
أغلب هذه البنايات شيدت على قطع أرض صغرية أو ضيقة ،وأغلبها هلا واجهة واحدة فقط .عادة ما
تكون يف جمموعات من بنايات من دورين إىل  4أدوار ،متجاورة ،وذات واجهات متصلة على الشارع ،ال
سيما يف األزقة الضيقة .نظراً ألن أغلب هذه البنايات قد شيدت على قطع أرض صغرية ،فعادة ما حتتوي
على منور يسمح بدخول اإلضاءة واهلواء إىل املبىن ،وتربز األدوار العليا عن األدوار السفلى قليالً لتضيف
املزيد من مساحة املعيشة .عندما تكون هذه البنايات على الشوارع الرئيسية ،فعادة ما تكون أدوارها
السفلية مشغولة باألنشطة التجارية ويكون هلا مدخل وسلم يؤدي إىل األدوار السكنية .لكن يف األزقة
األصغر ،بناء هذه البنايات كان للسكن فقط7.

أسفل :الشكل (30أ30،ب)  -مانزل يف شارع طولون
مبنطقة اخلليفة إىل اليمني ،و منزل يف شارع الدحديرة إىل
اليسار.
-6
-7

(أنظر كرمي إبراهيم ،تقرير األصول اجملمدة ،مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية)2011 ،
(أنظر كرمي إبراهيم ،تقرير األصول اجملمدة ،مشروع اإلحياء العمراين للقاهرة التارخيية)2011 ،
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أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

الشكل (30ج30 ،د30 ،ج)  -منزل يف سوق السالح بالدرب األمحر إىل اليمني ،ومنزل يف درب احلصر باخلليفة يف الوسط ومنزل يف شارع الصبان
مبنطقة باب الشعرية إىل اليسار.
GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0

الفيال هي منزل قائم بذاته أو شبه قائم بذاته يف منطقة سكنية .يشمل هذا النموذج عدة أمناط وأحجام.
يف العادة يكون به مساحة مفتوحة أمام املبىن أو إىل جواره .مت تشييد الفيالت باألساس لتكون ملكاً
 ID Shiakhaﻛﻮﺩ ﺍﻟﻘﺴﻢ
 ID Buildingﻛ
ﻛﻮﺩ
بسبب
ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔمدخل واحد له مسات معمارية متميزة.
تتسمﻮﺩبأن هلا
ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔواحد أو شخصني .من مث فهي
لشخص
صمم ﺍﻟﻤﺴﺢ:
املبىن تُ ﺗﺎﺭﻳﺦ
Name
surveyor:
ﺇﺳﻢ
من ج
ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ :منفصل ،فإن أكثر من جانب واحد
كوهنا مبىن
حبيث تكون واجهة .الفيالت
theوofانب
التارخيية أصبحت حالياً مقسمة على عدد من املالك وفقدت الكثري من سالمة منطها املعماري األصلي.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1. Building general information -

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -
 Street’s name:ﻗﺴﻢ:
 Number:ﺷﻴﺎﺧﺔ:

ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ):
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ



Not listed

ﺃﻭﻗﺎﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 1.3 Ownership -
ﺧﺎﺹ
ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺃﺛﺮ






Monument

Private
State| Governmental

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ 1.4 Consistency with cadastral map -
ﻧﻌﻢ Yes 
No


ﻻ
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎً
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎً
ﻣﺆﻗﺖ




Date of survey:

Quism:
Shiakha:
Building name )if exist):

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1.2 Listing status of the building -
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ Peculiar value 

Awqaf
Unknown

ID Quism





ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 1.5 Footprint of the building -
Partial Ruin
Total Ruin
ﻣﺸﻴﺪ 
Makeshift
ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء 
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ 

)*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺷﺎء – ﺗﻧﻣﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،
مخسة ﺗﺣﺕ
توجدﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ،
ﺗﺣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ،
)*(
أمناط:
التجاري
ﺗﺣﺕفئة
ضمن

 Un-builtيف منطقة احللمية
الشكل (- )31فيال
أسفل:
ﻣﺸﻴﺪ 
ﻏﻴﺮ

Built
)*)Under construction
)**)Under transformation

)*) development, re-construction
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation

ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ( 1.6 Typology (historical or contemporary) -
Residential
 Commerceﺳﻜﻨﻲ
ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ Apartment building 
ﺳﻮﻕ ﻣﻐﻄﻲ Covered Market 
ﺳﺮﺍﻳﺔ  /ﻗﺼﺮ Mansions | Palace 
ﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ Khan and Wakala 
ﺭﺑﻊ Rab’a 
ﻣﻮﻝ Mall 
ﻣﻨﺰﻝ Townhouses 
ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ Industrial | Productive 
ﻓﻴﻼ Villas 
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ Individual unit 
Religious
 Water and fortificationsﺩﻳﻨﻲ
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ Church and Cathedral 
ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ -ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ Aqueduct and Fortifications 
ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺢ Mashehad and Mausoleum 
ﺣﻤﺎﻡ Hamam 
ﺩﻳﺮ Monastery 
ﺳﺒﻴﻞ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ -ﺣﻮﺽ Sabil & Sabil-Kuttab| Hawd 
27 26
ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ Mosque 
ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ Water reservoir| Tanks 
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ Madrasa 
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ  -ﻣﻴﻀﺔ Meeda | Bathroom 
ﻣﻌﺒﺪ Synagogue 
Specialized
 Specializedﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ

السوق المغطى هو بناء حيتوي على مساحة مغطاه مفتوحة لتجارة التجزئة على كاونرتات مفتوحة .تتنوع
أشكاله وأحجامه وقد يكون مفتوحاً على اخلارج أو دونه .يتسم السوق املغطى بنظام تغطية واسع وممتد
ويُصنع البناء عادة من األعمدة والكمر ،مبا يسمح مبساحات وسيطة عريضة بني األعمدة.

الشكل (32أ32 ،ب) -سوق مغطى يف شارع حممد فريد ،عابدين.

الخان هو بناء مستطيل حييط بفناء يوفر مساحات للتعامالت التجارية (إنتاج وبيع وختزين) وأدوار علوية
إلقامة التجار واملسافرين .هو يف العادة من دورين أو ثالثة أدوار ومقسم إىل حجرات مفردة .البوابة
الرئيسية كانت تغلق ليال .من املصطلحات األخرى لنفس البناء :قيصرية أو وكالة 8
ً
ُ

الشكل (33أ33 ،ب،
33ج)  -ويف الطرف األيسر
العلوي خان الشراكسة ،يف
الطرف األمين وكالة قايتباي
بشارع اجلمالية ،أما الطرف
األيسر السفلي وكالة بزارعة
حبارة السناري.

[-8املصدر باإلجنليزية]:
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المول هو جممع جتاري كبري مغلق حيتوي على عدة متاجر ومكاتب ومطاعم ،وميكن دخوله يف العادة عرب
مداخل وممرات عريضة .هذا النمط يتسم بوجود مدخل أساسي واحد أو أكثر ،ومساحة توزيع مركزية
حتتوي على واجهات املتاجر ومساحات العرض .تكون مداخل املتاجر ومكاتب األعمال من خالل
مساحات العرض هذه .يتباين حجم املول من منوذج آلخر كثرياً ،من مث ففي نفس هذه الفئة ميكن أن
جند مبان متفاوتة األحجام واألشكال.

أسفل :الشكل ( - )34مول بشارع بورسعيد

وحدة صناعية/إنتاجية تشتمل على ٍ
مبان متفاوتة األحجام واألشكال ،وهي مشيدة بغرض اإلنتاج
بكميات كبرية يف مساحات خمصصة لإلنتاج وليس للمعيشة .ميكن أن يكون التصميم بنظام سقف
مرتفع ،وفتحات كبرية ،ومداخن أو عناصر أخرى للتخلص من النفايات أو الغازات املنبعثة جراء النشاط
الداخلي .جيب أال يخُ لط هذا النموذج بالنشاط يف حد ذاته .يف الوقت احلايل من الشائع يف القاهرة
التارخيية أن جتد مصانع أحذية صغرية أو خمابز داخل مباين سكنية أو جراجات .يتناول املسح امليداين هنا
منط املباين وليس النشاط يف هذه املباين.

أعلي :الشكل (35أ35 ،ب)  -ويف الطرف األمين منطقة
صناعية بسوق السالح ،الدرب األمحر ،ويف الطرف األيسر
وحدة صناعية يف سكة الظاهر ،باب الشعرية.

أسفل :الشكل (35ج35 ،د)  -ويف الطرف األمين وحدة
صناعية يف شارع بورسعيد ،ويف الطرف األيسر وحدة صناعية
يف الدرب األمحر.
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الوحدة المستقلة هي منط خاص مت تعريفه ألغراض هذا املسح .الوحدة املستقلة هي مجيع املباين املكونة
من وحدة واحدة (حجرة جبدران) ال تنتمي إىل أمناط املباين األعم .قد يكون هذا البناء قائماً بذاته أو
مرتبطاً ٍ
مببان أخرى ،املهم أنه مكون من حجرة واحدة مبدخل تتفاوت أحجامه وفتحاته .ميكن أن تكون
خمزن )...لكن وظيفة هذه الوحدة ال تؤثر على
احلجرة مستخدمة يف أغراض متعددة (مقهى أو جراج أو
GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0
أختيار املساح.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1. Building general information -
ID Building

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔ

ID Shiakha

Name of the surveyor:

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻘﺴﻢ

ID Quism

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ:

Date of survey:

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -
 Street’s name:ﻗﺴﻢ:
 Number:ﺷﻴﺎﺧﺔ:

Not listed

ﺎﻑ
ﻠﻮﻡ




Quism:
Shiakha:
Building name )if exist):

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1.2 Listing status of the building -
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ Peculiar value 

Awqaf
Unknown

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 1.3 Ownership -
ﺧﺎﺹ
ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺃﺛﺮ






Monument

Private
State| Governmental

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ 1.4 Consistency with cadastral map -
ﻧﻌﻢ Yes 
No


ﻻ

ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 1.5 Footprint of the building -
Partial Ruin
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪ
Total Ruin
ﻣﺸﻴﺪ
Makeshift
ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ





ﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،






Un-built
Built
)*)Under construction
)**)Under transformation

)*) development, re-construction
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation

الشكل (36أ و 36ب)  -أمثالة لوحدات مستقلة ،إيل اليمني شارع حممد الرشيدي يف حي مصر القدمية .وإىل اليسار يف شارع الركيبة يف حي اخلليفة
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ( 1.6 Typology (historical or contemporary) -
النيب ،مصر القدمية.
لوحدات مستقلة ،إيل اليمني مبنطقة اخلليفة .وإىل اليسار يف أثر
Commerceأمثالة
الشكل (36ج و 36د) -
Residential
ﺳﻜﻨﻲ

ﻄﻲ
ﺎﻟﺔ
ﻮﻝ
ﺟﻴﺔ
ﻘﻠﺔ







ﻮﻥ
ﻤﺎﻡ
ﺽ
ﻴﺎﻩ
ﻀﺔ







ﻓﺊ
ﻔﻰ
ﺦ(





ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ Apartment building 
Covered Market
ﺳﺮﺍﻳﺔ  /ﻗﺼﺮ Mansions | Palace 
Khan and Wakala
أمناطRab’a :
Mall
ستة 
ضمن فئة ديني توجد ﺭﺑﻊ
ﻣﻨﺰﻝ Townhouses 
Industrial | Productive
ﻓﻴﻼ Villas 
Individual unit
Religious
 Water and fortificationsﺩﻳﻨﻲ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ Church and Cathedral 
Aqueduct and Fortifications
Hamam
ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺢ Mashehad and Mausoleum 
Sabil & Sabil-Kuttab| Hawd
ﺩﻳﺮ Monastery 
Water reservoir| Tanks
ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ Mosque 
Meeda | Bathroom
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ Madrasa 
ﻣﻌﺒﺪ Synagogue 
Specialized
 Specializedﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺪﺭﺳﺔ School 
Fire station
وتغريت األمناط واألبعاد على مدار القرون ،لكن
| Cinemaتباينت
ﺳﻴﻨﻤﺎالديانة املسيحية.
عبادة
الكنيسة هي دار
Theatre
Hospital
ﻣﺴﺮﺡ –
Office
Building
Station
)train
bus,
)etc.
ﻣﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ 
Khanqah-Tikya-Bymaristanعلى الواجهة أو السطح) .خيتلف شكل
املشرتكة (برج اجلرس ،صليب ظاهر
احتفظت ببعض اخلصائص
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ – ﺗﻜﻴﺔ  -ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 
ﻣﺤﺪﺩ 
واجتاه املدخل من ﻏﻴﺮ
 Undetectableعادة مزدانة بزجاج ملون أو زخارف جصية أو الرخام.
ألخرى ،وتكون النوافذ
كنيسة
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الشكل (37ج37 ،د37 ،ج)  -إىل اليمني كنيسة سان فرانسيس يف حوش احلني باملوسكي ،إىل الوسط واليسار جممع العذراء مرمي وكنيسة مارجرجس
يف عطفة الروم ،الدرب األمحر.

الكاتدرائية هي كنيسة هبا مقر أسقف .تتسم عادة بأبعاد وشكل أكرب وأكثر بروزاً
من الكنيسة العادية.

االلشكل ( - )38كاتدرائية مارجرجس يف مصر القدمية.

المشهد هو مبىن يتكون يف العادة من هياكل مربعة بسيطة فوقها قبّة ،فيه قرب شخصية تتمتع بالقداسة،
أو مزار ديين .وبعض املشاهد هلا مآذن .عاد ًة ما تُبىن املشاهد فوق املقامات .املقام ،مبعىن «مكان القدم»
هو مكان إقامة أو سكن ،وهي أماكن كان يقيم فيها شخص يتمتع بقداسة ،أو دفن فيها .هناك مشاهد
عديدة خمصصة لشخصيات دينية شيدت يف القاهرة الفاطمية.

االلشكل ( - )39مشهد اجليوشي أعلي جبل املقطم.
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الضريح هو مبىن مشيد كصرح داخله ساحة الدفن أو حجرة الدفن لشخص أو عدد من األشخاص.
ميكن أن يكون مبىن خارجياً قائماً بذاته أو ملحق جبامع أو مدرسة .عادة ما يكون مغطى بقبة.

الشكل (40أ و 40ب)  -ايل اجلانب األمين ضريح بيربس القائد يف درب السعادة ،وإىل اجلانب األيسر ضريح اإلمام الشافعي باجلبانات اجلنوبية.

الدير هو مبىن أو جممع مباين خاص بالديانة املسيحية حيتوي على وحدات داخلية لإلقامة وأخرى لعمل
الرهبان أو الراهبات ،سواء كانوا يعيشون يف جتمعات أو فرادى (ناسك) .حيتوي الدير عادة على مساحة
خمصصة للعبادة .تتفاوت أحجام األديرة إىل درجة بعيدة .بناء على املوقع ونوع الدير وأعمال وأنشطة
شاغليه ،قد يضم الدير املعقد جمموعة كبرية من املباين اليت تيسر االكتفاء الذايت وتوفر خدمات جمتمعية.

الشكل (41أ و 41ب)  -دير البنات الراهبات ،قصر الشمع ،مصر القدمية.
33 32
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الجامع أو المسجد هو مبىن خمصص لصالة املسلمني وتتباين أحجامه وأشكاله كثرياً .ميكن أن تكون
له عدة مداخل وله تصميم داخلي خاص ،ميكن أن يكون عبارة عن ساحة مركزية بدون سقف أو مغطى
بالكامل .عادة ما يكون هناك منطقة أساسية عريضة فيها أعمدة ،خمصصة للصالة ،إما داخل املسجد
أو خارجه بشكل جزئي .ويطل على الفناء املركزي يف العادة عدداً من األروقة أو األقبية ،ويتميز اجلانب
الذي فيه القبلة بعدد أكرب من هذه األروقة واألقبية أو بكوهنا أكرب حجماً .هناك دائماً حمراب يشري إىل
اجتاه القبلة .وبناء على حجم اجلامع ،قد تكون هناك مأذنة.

الشكل (42أ و 42ب)  -إىل اليمني جامع قراقجا احلسين ،حارة السادات ،إىل اليسار جامع حممد بك املبدول ،من شارع الشيخ رحيان.

الشكل (42ج و 42د)  -يف الطرف األمين جامع متراز األمحدى بشارع بورسعيد ،الطرف األيسر جامع أبو بكر مزهر ،حارة برجوان.
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المدرسة الدينية هي مبىن تعليمي للدراسات الدينية (دراسة القرآن) ،عادة ما تكون مرتبطة جبامع .ميكن
أن تكون جزءاً من املبىن أو مستقلة عنه .يتباين شكلها وحجمها حسب العصر واملوقع .يكون للمدرسة
عادة فناء مركزي بأربع إيوانات تطل على اجلزء األوسط ،وتستخدم عادة يف التدريس .وقد يكون
باملدرسة أماكن لسكن الطالب.

الشكل (43أ و 43ب)  -إىل اليمني املدرسة الكاملية شارع املعز .إىل اليسار املدرسة البقرية ،حارة العطوف.

الشكل (43ج)  -مدرسة األشرف بارسباي وسبيل جوهر القائد يف شارع املعز.

المعبد هو دار عبادة يهودية .املعبد فيه قاعة كبرية للصالة (حرم املعبد الرئيسي) وميكن أن تكون فيه
أيضاً حجرات أصغر للدراسة ويف بعض األحيان قاعة اجتماعية ومكاتب عمل .بعض املعابد فيها حجرة
مستقلة لدراسة التوراة.

الشكل ( - )44معبد بن عزرا ،من اخلارج ومن الداخل ،مصر القدمية.
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ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
)*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺷﺎء – ﺗﻧﻣﻳﺔ
)*( ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ ،ﺗﺣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،



)**)Under transformation

)*) development, re-construction
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation
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ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ( 1.6 Typology (historical or contemporary) -
Residential
 Commerceﺳﻜﻨﻲ
ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ Apartment building 
ﺳﻮﻕ ﻣﻐﻄﻲ Covered Market 
ﺳﺮﺍﻳﺔ  /ﻗﺼﺮ Mansions | Palace 
ﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ Khan and Wakala 
ﺭﺑﻊ Rab’a 
والمائيةMall
ﻣﻮﻝ 
أمناط:
هناك مخسة
ضمن فئة املباين الدفاعية
ﻣﻨﺰﻝ Townhouses 
ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ Industrial | Productive 
ﻓﻴﻼ Villas 
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ Individual unit 
Religious
 Water and fortificationsﺩﻳﻨﻲ
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ Church and Cathedral 
ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ -ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ Aqueduct and Fortifications 
ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺢ Mashehad and Mausoleum 
ﺣﻤﺎﻡ Hamam 
ﺩﻳﺮ Monastery 
ﺳﺒﻴﻞ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ -ﺣﻮﺽ Sabil & Sabil-Kuttab| Hawd 
ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ Mosque 
ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ Water reservoir| Tanks 
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ Madrasa 
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ  -ﻣﻴﻀﺔ Meeda | Bathroom 
ﻣﻌﺒﺪ Synagogue 
Specialized
 Specializedﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺪﺭﺳﺔ School 
ﻣﻄﺎﻓﺊ Fire station 
Theatre | Cinema
مناطقمنخفضة.
Hospitalعادة ما يُشيد على هيئة كوبري مير بو
مشيدلنقل املياه،
مجرى العيون هو بناء
ادي –أوﺳﻴﻨﻤﺎ
ﻣﺴﺮﺡ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻣﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ Office Building 
ﻣﺤﻄﺔ )ﺃﺗﻮﺑﻴﺲ– ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺦ( Station )train bus, etc.) 
ﺗﻜﻴﺔ -األيويب.
العيون
يف حالة موقعنا هذا هناك بناء واحد يطابق هذا النمط ،وهو سور جمرى
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ Khanqah-Tikya-Bymaristan 
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ –
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ Undetectable 
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أسفل :الشكل ( - )45جمري العيون.

األسوار الدفاعية هي كل األسوار واألبراج واملباىن املتصلة تارخيياً بنظام دفاع عسكري للمدينة بغض
النظر عن املواد املستخدمة يف البناء وبغض النظر عن األشكال .قد يكون نظام الدفاع ما زال متصالً
ببعضه أو يتكون من أجزاء منفصلة ،وقد تكون بعض عناصره وأجزائه مبعثرة داخل النسيج العمراين القائم
حالياً (أسوار ،أبراج)...

الشكل (46أ و 46ب)  -الطرف األمين أحد أبواب األسوار الشمالية األيوبية األساسية ،الطرف األيسر برج كليرب ،من بقايا األسوار الدفاعية الفرنسية
يف الفواطية.
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الشكل (46ج و 46د)  -اىل االيمني أحد أبواب األسوار الشمالية األيوبية :باب الفتوح ،ايل اليسار برج كليرب ،من بقايا األسوار الدفاعية الفرنسية يف
الفواطية.

الحمام هو مرفق لالغتسال إما عام أو خاص .يتفاوت شكله وحجمه ،ويف حني أنه يتسم بتصميم
داخلي مميز ،فإنه يف أغلب األحوال ال مييز عن غريه من املباين احمليطة من اخلارج .عادة ما يكون مدخل
احلمام يف واجهته الرئيسية ،وكذا بعض املتاجر املتصلة باملبىن .لكن سؤال السكان أو املارة – وكذا
مراجعة اخلريطة املساحية – قد يساعد يف التعرف على منط املبىن كونه يف األساس محام.

الشكل (47أ و 47ب)  -باألعلى محام املؤيد يف
حارة جداوي .باألسفل محام بشتاك بشارع الغندور.
37 36

أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

السبيل هو مرفق مستخدم يف توفري املياه للعامة ،وقد تفاوت شكله وحجمه على مر القرون ،وإن استمر
وجود بعض العناصر املشرتكة فيه .السبيل فيه فتحات كبرية تطل على الشارع ،حممية حبواجز إما من
احلديد أو اخلشب ،تسمح مبرور اهلواء وتعيق الوصول من اخلارج إىل الداخل .هذا احلاجز فيه يف العادة
ثقوب أكرب يف نصفه السفلي ،تسمح بامتداد األيدي واألكواب وأخذ املياه من قناة املياه (اليت تكون
عادة من احلجر أو الرخام).
السبيل/الكتاب هو مبىن يكون السبيل فيه مضموماً إىل كتاب ،وهو مدرسة قرآنية ،عادة للصبية الصغار
أو األيتام ،وخيدم أهل احلي باألساس .بعض مناذج السبيل والكتاب مميزة بسبب وجود مصاطب مغطاة
مصحوبة برواق شرفة تطل على الشارع .يف الكتاب العثماين ال يوجد رواق شرفة للمبىن ،بل نوافذ عريضة
موزعة بشكل منسجم على الواجهة.

الشكل (48أ48 ،ب)  -ايل اليمني:
سبيل أمري اجليوش (اجلمالية) .إىل
اليسار :سبيل الست صاحلة (شارع
بورسعيد).

الشكل (48ج48 ،د)  ) -ايل اليمني:
كتاب حسني الشعييب ،شارع أمري
اجليوش .ايل اليسار :سبيل حممد علي يف
الغورية.

الحوض :مرفق عام لسقي الدواب واحليوانات ،يف معظم األحيان يكون بنائه مرتبطاً بالسبيل أو السبيل/
الكتاب.
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1. Building general information -
ﺍﻟﻘﺴﻢأشكاله وأحجامه لكنهQuism
اسع .ﻛﻮﺩ
ID Shiakha
ﺍﻟﺸﻴﺎﺧﺔ
 IDﻛ
مصنوعIDيف
تتفاوت
ين املياه للتوزيع على نطاق و
حاويةﻮﺩ لتخز
Buildingهو
خزان المياه
شكله أسط
يكون
 surveyor:ما
العادة من اخلرسانة .عادة
مستوى
ﺍﻟﻤﺴﺢو:ميكن أن يكون مشيداً على ارتفاع أو على
Date
of survey:
Name
of the
ﺗﺎﺭﻳﺦوانياً
األرض مباشرة.

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﻳﺔ
ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ :

ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -
 Street’s name:ﻗﺴﻢ:
 Number:ﺷﻴﺎﺧﺔ:

ﺃﺳﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:
ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ):
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ

الشكل (- )49



Not listed

Quism:
Shiakha:
Building name )if exist):

ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ 1.2 Listing status of the building -
ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺘﻤﻴﺰ Peculiar value 

ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 1.3 Ownership -
مبيدانصالحAwqaf
ﺧﺎﺹ
ﺃﻭﻗﺎﻑ
الدين ،حي اخلليفة.
خزان مياة
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ Unknown 
ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ /ﺣﻜﻮﻣﻲ

ﺃﺛﺮ






Monument

Private
State| Governmental

1.4 Consistency
cadastral
صغريmap
ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﻴﺔ -
ﻟﻠﺨﺮﻳﻄﺔ
المياه ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
دورة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
لالستخدام
 withأو أكثر
مرحاض
حيتوي على
هي بناء
العمومية
Yesالعام ،ويكون منفصالً
No
ﻧﻌﻢ 
ﻻ 
عادة إىل شقني ،واحد للنساء واآلخر للرجال.

ﺣﻴﺰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 1.5 Footprint of the building -
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻴﺪ Un-built 
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎً Partial Ruin 
Builtاملباين خمتلف األشكال
النمط من
 Ruinبناء
الميضة هي
هذا 
Totalصغري يستخدم يف الوضوء قبل الصالة.ﻣﺸﻴﺪ
ﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﻠﻴﺎً 
ﺗﺤﺖ ﺍﻹﻧﺸﺎء )*)Under construction 
ﻣﺆﻗﺖ Makeshift 
)**)Underمنفصل
 transformationعن مبىن
القدمية ،كانت امليضة عبارة
واألحجام ،وعادة ما يكون يف الدور األرضي .يف اجلوامع
ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

وسط فناء اجلامع .املساجد األصغر

)*( ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺷﺎء – ﺗﻧﻣﻳﺔ
)*( ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺭﻣﻳﻡ ،ﺗﺣﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ،ﺗﺣﺕ ﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ،

الشكل

يف

re-constructionمبىن منفصل.
أو املساجد األثرية عادة مزودة مبيضة للوضوء يف
)*) development,
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation

ﻧﻤﻂ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ )ﻧﻤﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺻﺮ( 1.6 Typology (historical or contemporary) -
Residential
 Commerceﺳﻜﻨﻲ
ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ Apartment building 
ﺳﻮﻕ ﻣﻐﻄﻲ Covered Market 
ﺳﺮﺍﻳﺔ  /ﻗﺼﺮ Mansions | Palace 
ﺧﺎﻥ ﺃﻭ ﻭﻛﺎﻟﺔ Khan and Wakala 
ﺭﺑﻊ Rab’a 
ﻣﻮﻝ Mall 
ﻣﻨﺰﻝ Townhouses 
ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ – ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ Industrial | Productive 
ﻓﻴﻼ Villas 
ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ Individual unit 
Religious
 Water and fortificationsﺩﻳﻨﻲ
ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ Church and Cathedral 
ﺃﺳﻮﺍﺭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ -ﻣﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ Aqueduct and Fortifications 
احلصر
( - )50ميضة ملحقة مبسجد يف منطقة درب
ﻣﺸﻬﺪ ﺃﻭ ﺿﺮﻳﺢ Mashehad and Mausoleum 
ﺣﻤﺎﻡ Hamam 
ﺩﻳﺮ Monastery 
ﺳﺒﻴﻞ– ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺘﺎﺏ -ﺣﻮﺽ Sabil & Sabil-Kuttab| Hawd 
ﺟﺎﻣﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪ Mosque 
ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻴﺎﻩ Water reservoir| Tanks 
أمناط:
سبعة
هناك
ضمن فئة املباين المتخصصة
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ Madrasa 
ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ  -ﻣﻴﻀﺔ Meeda | Bathroom 
ﻣﻌﺒﺪ Synagogue 
Specialized
 Specializedﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺪﺭﺳﺔ School 
ﻣﻄﺎﻓﺊ Fire station 
ﻣﺴﺮﺡ – ﺳﻴﻨﻤﺎ Theatre | Cinema 
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ Hospital 
ﻣﺒﻨﻲ ﺇﺩﺍﺭﻱ Office Building 
ﻣﺤﻄﺔ )ﺃﺗﻮﺑﻴﺲ– ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺦ( Station )train bus, etc.) 
ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ – ﺗﻜﻴﺔ  -ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ Khanqah-Tikya-Bymaristan 
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ Undetectable 
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المدرسة هي بناء مصمم خصيصاً لألنشطة التعليمية وتتفاوت أحجام وأشكال املدارس .عادة ما يكون
هلا مدخل رئيسي ومساحة موزعة .فتحات الواجهات منتظمة وتفضي إىل فصول منفصلة .عادة ما
تكون سالمل هذه املباين مفتوحة ،مع وجود ممرات تؤدي إىل الفصول .ميكن أن تكون يف املدرسة مساحة
مفتوحة ملحقة هبا ،أو على شكل جممع جملموعة من االستعماالت واألنشطة موزعة على عدة مباين.
يف هذه الفئة توجد مباين خاصة وعامة تشمل :رياض األطفال ،احلضانات ،املدارس االبتدائي ،املدارس
اإلعدادية والثانوية ،املدارس الفنية ،املعاهد الفنية ،اجلامعات.

أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

الشكل ( - )51املدرسة اخلديوية الثانوية العسكرية يف شارع
بورسعيد.

المسرح هو مبىن أو جمموعة مباين مصممة الستضافة فنون األداء من خمتلف األنواع .ويف املسرح
مساحات صاحلة لعرض فنون األداء ولدعم طاقم العمل التقين وحلضور اجلمهور ،باإلضافة إىل فراغات
خدمية متصلة هبا .هناك أنواع عديدة من املسارح.
السينما هي مبىن مصمم الستضافة عروض األفالم أو عروض الربوجكتور الرقمي (دجييتال) .تتسم
بوجود مدخل كبري متصل بردهة .توفر هذه املنشأة مساحات للخدمات التقنية ،ومساحات حلضور
اجلمهور وكافيرتيا .من اخلارج ،ال يكون ملبىن السينما باألساس أي فتحات باستثناء املدخل.

الشكل ( - )52مركز ثقايف ملحق بة دار سينما يف ميدان اجليش

المبنى اإلداري هو مبىن خاص مكرس لألعمال اإلدارية واملكاتب .الغرض األساسي للمبىن اإلداري
هو توفري مساحات عمل للعاملني واملوظفني .يكون للمبىن اإلداري من اخلارج يف العادة مدخل أو أكثر
وفتحات منتظمة جيدة األبعاد موزعة بشكل منتظم على الواجهة.

الشكل ( - )53مناذج ملباين إدارية :الطرف األيسر :من شارع
كلوت بك ،الطرف األمين بوالق.
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الشكل ( - )54مناذج ملباين إدارية :ايل اليمني مبىن إداري على شارع بورسعيد ،مبنطقة باب الشعرية ،ايل اليسار حمكمة ومديرية أمن القاهرة بشارع
بورسعيد مبنطقة الدرب األمحر.

الخانقاه هي مبىن مصمم لتجمعات الروابط واجلماعات الصوفية ،وهو مكان للتأمل الروحاين وتطهري
النفس .اخلانقات تتواجد يف أغلب احلاالت إىل جوار أضرحة شخصيات وجوامع ومدارس صوفية .مجيع
اخلانقات بغض النظر عن مساحاهتا وأحجامها ،فيها قاعة مركزية كبرية .بعض اخلانقات يسكن فيها شيخ
صويف أو أسرته أو هبا حجرات للمتصوفني الذين يرغبون يف القيام بأعمال الذكر يف هدوء وعزلة.
البيمارستان هو املستشفى/العيادة اخلريية ،عادة ما تكون مشيدة حول فناء داخلي وتتوفر فيها العناصر
املائية بوفرة.
التكية مل تظهر إال يف العهد العثماين ،وهي باألساس هبا بعض خصائص اخلانقاه ،مضافاً إليها عيادة
لعالج األمراض .تتكون التكية من قاعة مركزية مفتوحة وهلا حديقة ونافورة ،حتيط هبا أروقة مداخل من
مجيع اجلوانب ،ويف كل من هذه األروقة حجرات صغرية للمتصوفني .يف اجلانب الشرقي للقاعة هناك
عادة قبو للصالة.
األمناط الثالثة السابق اإلشارة إليها ،هي مجيعاً أمناط تارخيية ومل تعد تُبىن يف الوقت احلايل.

الشكل (55أ55 ،ب)  -إىل اليمني تكية اجلوشاين يف شارع أمحد ماهر وإىل اليسار خانقاه سعد الدين يف درب اجلماميز.
41 40

أستمارة العقار -معلومات عامة عن العقار

المطافئ هو بناء أو منطقة خمصصة لتخزين معدات إطفاء احلرائق مثل سيارات املطافئ وغريها من
معدات متخصصة أخرى .غالبا يتوفر هبا أيضاً مكاتب ومكان معيشة يستخدمه العاملني باملطافئ.

الشكل ( - )56املبين الرئيسي ملطافئ القاهرة مبيدان العتبة

المستشفى هو بناء خمصص لعالج وشفاء املرضى .ميكن أن يكون عاماً أو خاصاً وتصميماته متنوعة.
ميكن أن يتكون من مبىن واحد أو عدة أجنحة (كل منها متخصص يف نوع معني من العالج) موزعة
أفقياً يف مساحة مفتوحة مرتبطة كوحدة واحدة .طبقاً لنوع العالج املوفر أو ختصص املستشفى ،قد يكون
للمبىن أشكال ومسات خمتلفة .بشكل عام له مدخل رئيسي ومدخل ثانوي واحد أو أكثر لسيارات
اإلسعاف ولقسم الطوارئ .هناك فتحات منتظمة يف واجهات املستشفى لضمان اإلضاءة والتهوية اجليدة
للمساحة الداخلية.

الشكل (57أ57 ،ب)  -مستشفى احلسني اجلامعي بشارع األزهر

المحطة (أتوبيس ،مرتو ،قطار) هو مبىن متصل إما بنظام سكة حديد أو ساحة انتظار لوسائل النقل
العام – حبسب نوع وسيلة املواصالت املخصصة هلا احملطة .هو مبثابة مساحة عازلة بني الشارع ونقاط
جتمع وسائل املواصالت وفيه مجيع اخلصائص واملهام ذات الصلة بعمل مرفق املواصالت ،ويكون هبا غالبا
مكان حلجز التذاكر واحملطات الرئيسية وكافيرتيا.

الشكل (58أ58 ،ب)  -حمطة مرتو مارجرجس يف مصر القدمية.
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ 2. Building layout -
ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء 2.1 Building periods -
Pre-Modern
)Before
)19th C.
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
تصميم)ﻗﺒﻞ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ
Modernللمبىن اخلاضع للمسح والتحليل .من مث،
 )19thالكلي
املظهر
ﻋﺸﺮر(يف ووصف
خمصص لتع
المبنى
ﻣﺎقسم
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ( C.) 
Mandate
)until
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )ﺣﺘﻲ
Britishوصلة املباين بواجهة الشارع
اإلشغال هبا،
وحجم
)1950’sونوع
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ(بنائهاوحجمها،
ﺍﻟﻘﺮﻥ حقبة
ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕحبسب
يصنف املباين
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ فهو
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ( Contemporary first period )1950’s-1960’s) 
حبدود الشار
و
وحماذاهتا لهContemporary second period )1970’s-2013) .
ع ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ(
ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ
صلتهاﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )
كذا ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﻌﺎﺻﺮ-
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ Uncertain 



يتكون هذا القسم من  12جدوالً ،لتيسري تقييم املبىن جزءاً بعد جزء .جيب أن يتم تعبئة هذا القسم من
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ميدانياً.
االستمارة
ﻧﻌﻢ  Yes ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ
Undetectable
No
ﻻ 
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ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ

2. Building
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ -
ﺗﺼﻤﻴﻢ
 Yes layoutﺍﻟﺒﺪﺭﻭﻡ
No
ﻧﻌﻢ 
ﻻ 

Number of floors
Missing floor
Basement

ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء 2.1 Building periods -
Vertical addition
 )Beforeﺭﺃﺳﻴﺔ
) 19th C.ﺇﺿﺎﻓﺔ
ﻋﺸﺮ(Yes  
Noﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻧﻌﻢ
ﻻ 
Pre-Modern
Consistent with building:
 Modernﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
) )19th C.ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ
ﻋﺸﺮ(Yes  
No
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻧﻌﻢ
ﻻ 
British Mandate
))until 1950’s
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻ
Structure material
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ(Bricks  
ﻧﺘﺪﺍﺏSteel
ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )ﺣﺘﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻁﻮﺏ
ﺣﺪﻳﺪ
)Contemporary first period )1950’s-1960’s
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴ
ﻣﻌﺪﻥ  ﻣﻌﺎﺻﺮ-
ﺣﺠﺮﺎﺕ(Stones  
Metal
)Contemporary second period )1970’s-2013
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ
ﻣﻌﺎﺻﺮ-
ﺍﻵﻥ(Wood  
Concrete
ﺧﺸﺐ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ 
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ Uncertain 

Extension:
ﻣﺘﺪﺍﺩ
ﺍ
Number of floors
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻋﺪﺩ
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻻ
إنشاء
floorريخ
60cmتا
املستخدمة يف بنائه .إذا كان
ﺃﻛﺜﺮاملوﻣﻦاد
ﺃﺩﻭﺍﺭو
 Yesللمبىن
املعماري
Undetectableتوفر ﻻمؤشراً أولياًNoعن الطراز
ﻣﻌﺮﻭﻑNo  حقب البناء
More
than
ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ 60ﺳﻢ
Missing
ﻏﻴﺮ
ﻧﻌﻢ 
Consistent with building:
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Basement
ﺍﻟﺒﺪﺭﻭﻡ
ﻧﺸﺎءأو العمال احملليني عن تاريخ اإلنشاء
املاﺍﻹرين
BricksأوYesالسكان
اب
احلديثة ،ميكن
ﻣﻌﺮﻭﻑSteel  املبين يف الفرت
ﻏﻴﺮ
Noسؤالﻧﻌﻢالبو 
Undetectableات ﻻ 
Structure material
ﻣﻮﺍﺩ
ﻁﻮﺏ 
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ Metal 
التقرييب .وجيب توخي احلذرﺣﺠﺮ
 Stoneقد تكون خاطئة.
من أي معلومات
Vertical addition
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺭﺃﺳﻴﺔ
Yes 
No
ﺧﺸﺐ 
ﻧﻌﻢ

Wood
Concrete
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔﻻ 
Consistent with building:
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
التقدير بالنظر
يؤدي إىل اخلطأ يف
ﻧﺸﺎء مما
وعديدة،
 Bricksو
ألعمال جتديد
تعرضت
ﻋﻨﺎﺻﺮﺍاملبىن
قد تكون واجهة
2.2 Contemporary
roof-elements
Structure
material
اضحةﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹ
ﺣﺪﻳﺪ Steel 
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ  -
ﻟﺴﻄﺢ ﻁﻮﺏ
Stones
Metal
Detectable
ﻳﻮﺟﺪ

ﺣﺠﺮ
Yes

ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻣﻌﺪﻥ  No إليها .من العوامل اليت حتسن نتائج املسح ،أن تلقي نظرة على حجم املساحات من الداخل ،وعلى
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖﺧﺸﺐWood  
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ Concrete 
ﺃﻁﺒﺎﻕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ Areal dishes & antenna 
Consistent
Inconsistent
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
Consistentمن العوامل األخرى ﺧاليت
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖباباملبىن مفتوحاً.
Inconsistentالسالمل كلما كان
الردهة و
 Waterعمر املبىن
جيداً على
تعطي مؤشراً
tanks
ﺰﺍﻧﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ 

ﺣﻤﺎﻡ
ﺃﺑﺮﺍﺝ
Pigeon
tower
Consistent
Inconsistent

ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ 
تقنيات بناء ظاهرة مؤشر جيد بدورها (منط رص
Extension:
هو ارتفاع األدوار ومنط/حجم ونسب الفتحات .أي ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻧﻌﻢYes  
No
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖﻻ 

ﺑﺰﻳﻦ
ﺍ
ﺩﺭ
Balustrade
Consistent
Inconsistent
More than 60cm
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
األرضيات).
Inconsistentالظاهر ،تقنيات عمل
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖﻻ No الطوب
ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ 
ﺃﺑﺮﺍﺝ
Mobile
Consistent
Consistent
withtower
building:
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
تقنيات بناء ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ
اجلص أوYes
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ﻧﻌﻢ 
Lights
&
advertisement

ﻋﻼﻧﺎﺕ
ﺇ
ﻭ
ﻧﺎﺭﺓ
ﺇ
Consistent
Inconsistent

ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
Structure material
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﻁﻮﺏ Bricks 
ﺣﺪﻳﺪ Steel 
ﺣﺠﺮ Stone 
ﻣﻌﺪﻥ Metal 
Building
layout
ﺍﻷﺭﺿﻲ
2.3ات خمتلفة فإنه يتم اختيار كل
خالل فرت
Groundقد مت
Floorبناء املبين
Woodكان
إذا
ﻟﻠﻤﺒﻨﻲالو-احد.
للمبين
ﺍﻟﺪﻭﺭحقب
ﺗﺼﻤﻴﻢعدة
Concreteاختيار
ميكن
ﺧﺸﺐ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ 
Related external open space
Yes
No

ﻧﻌﻢ

ﻻ
roof-elementsالواحد.
عليها-املساح يف املبين
احلقب الزمنية اليت يتعرف
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺍﻍ
2.2 Contemporary
ﻋﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ
Position
of open space in respect to the main
ﺃﻣﺎﻣﻲﻧﻌﻢ Front  
Side
Detectable
ﻳﻮﺟﺪ
Yes
ﺟﺎﻧﺒﻲ No 
ﻻ
facade:
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ
ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
ﻭﺿﻊ
Rear
Surrounding

ﻲ
ﺧﻠﻔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ
ﺃﻁﺒﺎﻕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ Areal dishes & antenna 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖﺑﻪ Inconsistent 
Use:
:
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻹ
Work
space
Storage

ﻋﻤﻞ
ﻣﻨﻄﻘﺔ

ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ Water tanks 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Inconsistent 
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ Parking 
Animal
ﺣﻈﺎﺋﺮ Shed 
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺣﻤﺎﻡ Pigeon tower 
Consistent
Inconsistent
ﺇﻧﺘﻈﺎﺭﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﺣﺪﻳﻘﺔ Garden 
ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ unused 
ﺩﺭﺍﺑﺰﻳﻦ Balustrade 
Consistent
Inconsistent
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ
ﺇﻗﺎﻣﺔ Dwelling 
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ Mobile tower 
Consistent
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Inconsistent 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻭﺇﻋﻼﻧﺎﺕ Lights & advertisement 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Inconsistent 
Presence of courtyard
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻨﺎء
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ Undetectable 
ﻻ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻲ 2.3 Building Ground Floor layout -
Related external
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ space
Protrusion
Groundopen
Floor
YesYes 
No
ﻧﻌﻢ ﻧﻌﻢ
No 
ﻻﻻ 
ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ
Less than60cm
ﻓﺮﺍﻍ 60ﺳﻢ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ
ﺃﻗﻞ
Position with
of open
space in respect
main
FrontYes 
Side
ﻧﻌﻢﺃﻣﺎﻣﻲ
Consistent
building:
theﻣﻊtoﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ
No 
ﺟﺎﻧﺒﻻﻲ 
facade: material
ﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻭﺿﻊﺍﻹﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
Rear
Surrounding
ﻁﻮﺏ ﺧﻠﻔﻲ
ﻣﺤﻴﻂ
Structure
ﻣﻮﺍﺩ
Bricks 
Steel 
ﺑﻪ 
ﺣﺪﻳﺪ
Use:
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ:
Work space
Storage
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ
Stones 
Metal 
ﺣﺠﺮ
ﺗﺨﺰﻳﻦ 
ﻣﻌﺪﻥ
Parking
Animal
Shed 
ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ Wood
Concrete
ﺧﺸﺐ 
ﺣﻈﺎﺋﺮ 
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺣﺪﻳﻘﺔ Garden 
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ unused 
ﺇﻗﺎﻣﺔ Dwelling 
مصطفى جعفر ،اجلمالية ،بتاريخ  1713ميالدياً.وإىل اليسار جامع شيخو،
الشكل (59أ59 ،ب)  -منوذج ملبىن من ما قبل احلداثة :إىل اليمني منزل
Ground floor with arcades
ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
1349ﻏﻴﺮميالدياً.
Presence of
of arcades
courtyard
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻨﺎء
Yes  Yes
ﻻ  ﻧﻌﻢ No
Undetectable
ﻧﻌﻢ
Continuity
ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺍ
ﻣﻌﺮﻭﻑ No 

ﻻ
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ﻻ



ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ






No
No
Steel
Metal
Concrete

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻧﻌﻢ
ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ






Yes
Bricks
Stones
Wood

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Protrusion Ground Floor
Less than60cm
Consistent with building:
Structure material

أستمارة العقار -تصميم المبني

الشكل (59ج59 ،د)  -منوذجان على
مبىن من ما قبل احلداثة :إىل اليمني سبيل
وكتاب عثمان عبد اهلل ،رقعة القامة،
 1713ميالدياً .وإىل اليسار منزل علي
أفندي لبيب ،القرن الثامن عشر.

الشكل (60أ)  -مباين حديثة (القرن
التاسع عشر) يف شارع علي الكسار تارخيه
تقريباً .1872

الشكل (60ب60 ،ج)  -مباين حديثة (القرن التاسع عشر) معمار منزيل داخل احلدود املقرتحة للقاهرة التارخيية.
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الشكل (61أ61 ،ب)  -مناذج ملباين من فرتة االنتداب الربيطاين :إىل اليمني مبىن يف شارع حممد فريد ،وإىل اليسار مبين يف احللمية اجلديدة.

الشكل (62أ62 ،ب)  -مناذج ملباين من حقبة البناء «معاصر – الفرتة األوىل» بني اخلمسينيات والستينيات.

أعلي :الشكل (63أ63 ،ب)  -مناذج ملباين من حقبة «معاصر – الفرتة الثانية» من السبعينيات إىل اآلن.
45 44

ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )ﺣﺘﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ(
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ(
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ




Undetectable
Undetectable

ﻻ
ﻻ



 2.1 Building periodsPre-Modern )Before 19th C.) 
Modern )19th C.) 
أستمارة العقار -تصميم المبني
British Mandate )until 1950’s) 
Contemporary first period )1950’s-1960’s) 
Contemporary second period )1970’s-2013) 
Uncertain 

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

No
No



Yes 
Yes 

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺒﺪﺭﻭﻡ

Number of floors
Missing floor
Basement

Vertical addition
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺭﺃﺳﻴﺔ
Yes
No
ﻻ 
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰالدور األخري
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔكورﻣﻊنيش
ﻧﻌﻢاألدوار عندYesحاجز سطح أو
عدد
ويتوقف
ع،
الشار
مستوى
من
قدر
عدد األدوار ي
Consistent with building:
No
ﻧﻌﻢ
ﻻُ 
Structure material
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹ
ﻁﻮﺏأسية على املبىن
Steelاملبىن .ال تعترب اإلضافات الر
كاملمساحة
ﻧﺸﺎءكان املبىن يف
كلما
Bricksدوراً إضافياً.
الذي حيتلﺣﺪﻳﺪ
ﺣﺠﺮ Stones 
ﻣﻌﺪﻥ Metal 
لكن ال حتتل هذه اإلضافات كامل
على السطح،
احدة أو مساحات قليلة
األصليبه حجرة و
Wood
Concrete
ﺧﺸﺐ
تصميمهﺧﺮﺳﺎﻧﺔ

مساحة سطح املبىن ،ال يعترب هذا دوراً .أي إضافات ظاهرة تدخل يف نطاق جدول اإلضافة الرأسية.

Extension:
على املساح ذكر عدد األدوار بكتابة العدد يف اخلانة املخصصة لذلك .ال تقبلﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
املكتوبة باحلروف
األرقام
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
More than 60cm
ُ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
Consistent with building:
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ
الكسور Yes
الً من No
 .)5ال تُقبل أنصاف األرقام وﻧﻌﻢ 
ﻻ بد
و.)2\1
(مثال 3.5 :أو 3
(مثال :مخسة
Structure material
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﻁﻮﺏ Bricks 
ﺣﺪﻳﺪ Steel 
ﺣﺠﺮ Stone 
ﻣﻌﺪﻥ Metal 
ﺧﺸﺐ Wood 
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ Concrete 

ﻻ



ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ








ﻻ



ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺣﻈﺎﺋﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ







ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ



No
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent

ﻋﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ 2.2 Contemporary roof-elements -
Detectable
ﻳﻮﺟﺪ
ﻧﻌﻢ Yes 
ﺃﻁﺒﺎﻕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ Areal dishes & antenna 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺰﺍﻧﺎﺕ -ﻣﻴﺎﻩ
الشكل ﺧ
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Waterتفاع املبىن :دون
tanksيوضح ار
عرض بشكل
()64
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺣﻤﺎﻡ Pigeon tower 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
اإلضافية مثل أبراج
كدور ،أو العناصر
إضافة البدرومﺩﺭﺍﺑﺰﻳﻦ
Balustrade
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
 Mobileأو األبنية
على السطح
كاألسوار
اإلضافات
ﺃﺑﺮﺍﺝ أو
احلمام
ﻣﺤﻤﻮﻝ 
ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ
tower
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Lights & advertisement
ﻋﻼﻧﺎﺕ 
ﻧﺎﺭﺓ ﻭﺇ
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
مساحة السطح.
أجزاء من
اليت ﺇحتتل

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻲ 2.3 Building Ground Floor layout -
Related external open space
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺍﻍ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ
Position of open space in respect to the main
ﺃﻣﺎﻣﻲ Front 
Side
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ facade:
ﺧﻠﻔﻲ Rear 
Surrounding
Use:
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ:
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ Work space 
Storage
ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ Parking 
Animal Shed
ﺣﺪﻳﻘﺔ Garden 
unused
ﺇﻗﺎﻣﺔ Dwelling 
Undetectable

ﻻ



الشكل ( - )65حساب األدوار ميدانياً :األدوار اجلزئية ،أو األدوار املنهارة جزئياً كما يف
Presence
of courtyard
Noاحلالة يفﻧﻌﻢ 
بعض
على األقل
ﻓﻨﺎء الدور يحُ سب عندما تكون هناك
ﻭﺟﻮﺩدوراً.
 Yesأال تعترب
الصورة ،جيب
هذه
املتهدم جزئياً).
اجلدران قائمة باإلضافة إىل السقف أيضا (حالة
Protrusion Ground Floor
ﺇﺿﺎﻓﺔ ًﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
مبعىن دالئل
ظاهرة،ﻧﺸﺎء
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹ

Less than60cm
Consistent with building:
على
Structure material

Bricksاألدوار املفقودة
كلما كانت
يعلم عليها بـ (نعم أو
خانة األدوار
المفقودةSteel
ﻁﻮﺏال) 
ﺣﺪﻳﺪ 
ﺣﺠﺮ Stones 
ﻣﻌﺪﻥ Metal 
 Concreteأزيل ،لكن ما
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔلدور علوي هتدم أو
وجود سابق
بشكل جزئي .يف حالة عدم تيقن املساح من
ﺧﺸﺐ زالقائماً
Wood
وجود دور مفقود أو إن كان املبىن حتت اإلنشاء أو إعادة التأهيل أو كان قطعة أرض خالية ،برجاء التعليم
Ground floor with arcades
ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﻧﻌﻢ Yes 
معروف»No .
على «غري ﻻ 
ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

Continuity of arcades
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الشكل (66أ66 ،ب)  -صورتان ألدوار
مفقودة يف منطقة اخلليفة .ما زالت أحجام
جدران حميط املبىن اخلارجي ومساهتا ظاهرة ،كما
أن أعمال اإلزالة اليت متت ظاهرة.
42 44
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وجود البدروم من عدمه يُذكر بالتعليم على (نعم) أو (ال) .يعترب البدروم موجوداً يف حال وجود دالئل
على حجرات أو مساحات حتت مستوى الشارع .ميكن الوصول هلذا االستنتاج إذا كانت هناك نوافذ أو
فتحات ظاهرة من اخلارج حتت مستوى الدور األرضي .ليس مطلوباً إجراء مسح داخلي .من مث ،كلما مل
2. Building layout
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ -
سجل.
يتبني وجود بدروم من الشارع فال يُ ّ
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ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )ﺣﺘﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ(
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ(
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ

 2.1 Building periodsPre-Modern )Before 19th C.) 
Modern )19th C.) 
British Mandate )until 1950’s) 
Contemporary first period )1950’s-1960’s) 
Contemporary second period )1970’s-2013) 
Uncertain 

البدروم من خارج املبىن،
الشكل ( - )67ميكن التعرف على وجود
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ Undetectable 
No
ﻻ 
من خالل رؤية فتحاته.
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ Undetectable 
ﻻ

ﻻ
ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ





ﻻ



ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ






ﻻ






ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ








ﻻ



ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺣﻈﺎﺋﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ







ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻻ







ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

No

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ

No
No
Steel
Metal
Concrete



Yes 
Yes 

Yes
Yes
Bricks
Stones
Wood






هناكثالثةYes
Noبالنسبة إىل اإلضافة الرأسيةﻧﻌﻢ
احتماالت:
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻁﻮﺏ Bricks 
مشيدة
مساحات
حجرات أو
Stone
ﺣﺠﺮ 
ﺧﺸﺐ Wood 

No
Steel
Metal
Concrete

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺒﺪﺭﻭﻡ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺭﺃﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Vertical addition
Consistent with building:
Structure material

ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Extension:
More than 60cm
Consistent with building:
Structure material

فوق سطح املبىن بشكل مستقل وليس بينها وبني إنشاء
أ) كل
املبىن اتصال وال تشغل مساحة الدور بالكامل هي إضافة رأسية .وإذا كانت اإلضافة بناء
Contemporary
مؤقتﻟﺴﻄﺢ
ﻋﻨﺎﺻﺮﺍ
roof-elementsمساحة الدور
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ -معدن) وتشغل
(خشب أو
بالكامل2.2فهي إضافة رأسية أيضاً.
Detectable
ﻳﻮﺟﺪ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
dishesاملبىن
مع &هيكل
أهنامتماشية
ﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ورغم
ﺃﻁﺒﺎﻕ ﺍاملبىن،
Consistentاليت تقع فوق
احلجرات أو املساحات
Areal
antenna
ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ
 Inconsistentب) هذهﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
Water
tanks
ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ 
Consistent
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ 
Pigeonالسطح).
احدة فوق
حجرة و
بالكامل هي إضافة رأسية (مثال:
مساحة الدور
 Inconsistentفهي ال حتتل
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺣﻤﺎﻡ tower 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
ﺑﺰﻳﻦ 
للخلع ال تعترب إضافة ر ﺩﺭﺍ
Consistent
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ 
Balustradeاملخصصة
وتعلم ال يف اخلانة
أسية
الصغرية أو القابلة
( Inconsistentج) العناصر
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ Mobile tower 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
السطح املعاصرة)
عناصر
جدول
Consistentخاصة (يف
اجلدول،مبا أن هلا خانة
Lights & advertisement
ﻋﻼﻧﺎﺕ 
ﻧﺎﺭﺓ ﻭﺇ
ﺇ
 Inconsistentلذلك يفﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
يف االستمارة :أبراج احلمام ،حظائر احليوانات الصغرية ،أطباق االستقبال واهلوائيات ،خزانات
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻲ 2.3 Building Ground Floor layout -
املياه...
Related external open space
ﻧﻌﻢ Yes 
No
Side
Surrounding
Storage
Animal Shed
unused

Undetectable
No

ﺃﻣﺎﻣﻲ
ﺧﻠﻔﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ
ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺇﻗﺎﻣﺔ
ﻻ



ﻧﻌﻢ








Front
Rear
Work space
Parking
Garden
Dwelling
ﻧﻌﻢ

No


Yes



Yes

ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺍﻍ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ
Position of open space in respect to the main
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ facade:
Use:
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ:

ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻨﺎء
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
ﻁﻮﺏ Bricks 
ﺣﺪﻳﺪ Steel 
Stonesالسيدة زينب .ايل اليسار :شكل توضيحي
ﺣﺠﺮرأسيةإىل مبىن يف
 -Metalايل اليمني :إضافة
الشكل ()69
الشكل (- )68
ﻣﻌﺪﻥ 
Wood
Concrete
ﺧﺸﺐ
مبىن 
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
لكن ال حتتل مساحة الدور بالكامل.
يتجزأ من املبىن
احدة هي جزء ال
قائم أو حجرة و
مضاف فوق

47 46
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ﻻ
ﻻ




Number of floors
Missing floor
Basement

No
No

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ




Yes
Yes

ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

Presence of courtyard
Protrusion Ground Floor
Less than60cm
Consistent with building:
Structure material

لنوعني من اإلضافات الرأسية :بناء

Ground floor with arcades
Continuity of arcades

أستمارة العقار -تصميم المبني

مطلوب من املساح التعليم على (نعم) يف حال وجود إضافات رأسية و(ال) يف حال غياهبا.
كما أنه مطلوب تقييم تماشي وتناسق اإلضافات مع املبىن .ميكن التعرف على التماشي يف حال وجود
تناسق مواد البناء أو التناسق بني أمناط البناء .تناسق املواد هو كلما كانت اإلضافة اجلديدة رغم أنه من
الواضح أهنا مضافة للمبىن ،كانت باستخدام نفس مواد البناء والتشطيب .تناسق النمط هي عندما يكون
حجم ونوع وارتفاع السقف ووجود بلكونات أو درابزين يراعي التفاصيل املعمارية اخلاصة بباقي املبىن.
هذان النوعان من التناسق يتحققان معاً أو كل نوع على حدة .ليس مطلوباً من املساح توضيح أي نوع
من أنواع التناسق هو الذي وجده وال درجة التماشي بني املبىن واإلضافة الرأسية ،بل مطلوب منه التعرف
على أنة متماشي مع املبين بـ (نعم) أو أنة غري متماشي مع املبين بـ (ال).

الشكل ( - )70أمثلة إلضافات رأسية ،وتقييم التناسق.
42 46
47

هناك تقييم آخر لإلضافة الرأسية خيص مواد اإلنشاء اخلاصة باإلضافة الرأسية .السؤال يتناول املواد
اخلاصة باإلنشاء وليس مواد التشطيب .من املمكن اختيار مادة واحدة فقط ،مع إعطاء األولوية يف
االختيار ملادة البناء الغالبة على اإلضافة الرأسية.
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ 2. Building layout -
ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )ﺣﺘﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ(
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ(
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ




ﻻ
ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ 
ﻣﻌﺪﻥ 
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ -مواد
()71



الشكل

ﻻ
ﻻ

Undetectable
Undetectable

No
No
Steel
Metal
لإلضافات
اإلنشاء
Concrete



 2.1 Building periodsPre-Modern )Before 19th C.) 
Modern )19th C.) 
British Mandate )until 1950’s) 
Contemporary first period )1950’s-1960’s) 
Contemporary second period )1970’s-2013) 
Uncertain 

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

No
No



الرأسية.

Yes 
Yes 

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ






Yes
Yes
Bricks
Stones
Wood

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻧﻌﻢ
ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ






Yes
Bricks
Stone
Wood



ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺒﺪﺭﻭﻡ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺭﺃﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Number of floors
Missing floor
Basement
Vertical addition
Consistent with building:
Structure material

Extension:
More than 60cm
Consistent with building:
Structure material

ﻻ



ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ






No
Steel
Metal
Concrete








ﻋﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ 2.2 Contemporary roof-elements -
 60سم ،وجيب أن خيتار يف حال وجوده (نعم)
 Noاالمتداد هو أي بروز ميتد خارج
Detectable
بعرض أكثر منﻳﻮﺟﺪ
املبىن Yes
ﻧﻌﻢ 
العلياAreal dishes & antenna .
ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ 
 Consistentميكن أنﺃﻁﺒﺎﻕ
Inconsistent
ﺳﺘﻘﺒﺎﻝاألدوار
جتدهﺍ يف
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖالدور األرضي ،لكن
اجلدول .يقع عادة يف
يف
ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ Water tanks 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺣﻤﺎﻡ Pigeon tower 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
ﺩﺭﺍﺑﺰﻳﻦ Balustrade 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ Mobile tower 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻭﺇﻋﻼﻧﺎﺕ Lights & advertisement 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent

ﻻ



ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ

ﻻ



ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺣﻈﺎﺋﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ







ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ



No

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻲ 2.3 Building Ground Floor layout -
Related external open space
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺍﻍ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ
Position of open space in respect to the main
ﺃﻣﺎﻣﻲ Front 
Side
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ facade:
ﺧﻠﻔﻲ Rear 
Surrounding
Use:
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ:
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ Work space 
Storage
ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ Parking 
Animal Shed
ﺣﺪﻳﻘﺔ Garden 
unused
ﺇﻗﺎﻣﺔ Dwelling 
Undetectable

72بNo ،
الشكل (72أ ،ﻻ 
72ج)  -أمثلة
ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
 49 48ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
ﻻ








No
Steel
Metal
Concrete

No

ﻻ



ﻧﻌﻢ

No

المتدادات.ﻧﻌﻢ



Yes

ﻧﻌﻢ
ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ






Yes
Bricks
Stones
Wood

ﻧﻌﻢ



Yes



Yes

ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻨﺎء

Presence of courtyard

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Protrusion Ground Floor
Less than60cm
Consistent with building:
Structure material

ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ

Ground floor with arcades

أستمارة العقار -تصميم المبني

املسح امليداين يتناول تماشي وتناسق االمتداد مع باقي المبنى (املواد ،الشكل ،الفتحات ،احلجم) .يف
حال متاشي أي من هذه العوامل األربعة مع املبىن ،تكون اإلجابة (نعم) ،حسب األمثلة التالية:
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ 2. Building layout -
ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )ﺣﺘﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ(
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ(
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻻ
ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ









Undetectable
Undetectable

ﻻ
ﻻ




No
No
Steel
Metal
Concrete

الشكل ()73ﻻ -
 Noاالمتداد مع املبىن.
تقييم متاشي

هناك

ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ إضايف
جدول
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ





ﻻ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ









No
Steel
Metalمواد
خيص
Concrete

اإلنشاء ،ويعترب

No
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent

 2.1 Building periodsPre-Modern )Before 19th C.) 
Modern )19th C.) 
British Mandate )until 1950’s) 
Contemporary first period )1950’s-1960’s) 
Contemporary second period )1970’s-2013) 
Uncertain 

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

No
No

Yes 
Yes 

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ






Yes
Yes
Bricks
Stones
Wood

ﻧﻌﻢ



Yes



ﻧﻌﻢ Yes 
ﻁﻮﺏ Bricks 
االمتداد
ﺣﺠﺮعلى متاشي
مؤشراً
Stone
ﺧﺸﺐ Wood 

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺒﺪﺭﻭﻡ

Number of floors
Missing floor
Basement

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺭﺃﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Vertical addition
Consistent with building:
Structure material

ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Extension:
More than 60cm
Consistent with building:
Structure material

مع املبىن.

ﻋﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ 2.2 Contemporary roof-elements -
ﻳﻮﺟﺪ
ﻧﻌﻢ Yes 
ﺃﻁﺒﺎﻕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺣﻤﺎﻡ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺩﺭﺍﺑﺰﻳﻦ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻭﺇﻋﻼﻧﺎﺕ 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 

Detectable
Areal dishes & antenna
Water tanks
Pigeon tower
Balustrade
Mobile tower
Lights & advertisement

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻲ 2.3 Building Ground Floor layout -
العناصر املضافة حديثاً فوق السطح ،مبا يف
 Noهذا اجلدول يستمر يف تعريف
المعاصرة
عناصر السطح
Related external open space
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻻ 
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺍﻍ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ
 Sideفئة إضافة رأسية.
املستبعدة من
ذلك العناصر
Position of open space in respect to the main
ﺃﻣﺎﻣﻲ Front 
ﺟﺎﻧﺒﻲ 
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ facade:
ﺧﻠﻔﻲ Rear 
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ Surrounding 
Use:
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ:
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ
ﺗﺨﺰﻳﻦ
املساح أن يتحقق
مطلوب من
خيتار (يوجد نعم
Workاملبىن وﺍﻹأن
 spaceخارج
عناصرسطح من
Storageأوالً من رؤية أي
ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ Parking 
ﺣﻈﺎﺋﺮ Animal Shed 
عناصر السطح يف اجلدول :أطباق
من خانات
 unusedأو غري متناسق يف
اختيار متناسق
ﻏﻴﺮ مث
أو ال).
Garden
كل 
ﺣﺪﻳﻘﺔ
عليه 
ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ
ﺇﻗﺎﻣﺔ Dwelling 

استقبال وهوائيات ،خزانات مياه ،أبراج محام ،درابزين ،أبراج تليفون حممول ،إنارة وإعالنات .ميكن
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻨﺎء
ﻧﻌﻢ Yes 
No
Undetectable
ﻻ 
من 
ﻣﻌﺮﻭﻑ
عنصر واحد.
اختيارﻏﻴﺮأكثر

Presence of courtyard

Protrusion Ground Floor
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
التحقق من
 60و
بسهولة
Less than60cm
ﺳﻢ
من اجليد كلما أمكن صعود املآذن أو النقاط العالية اليت ميكن الوصول ألعالهاﺃﻗﻞ ﻣﻦ
Consistent with building:
السطحﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ
الفحصيوفر Yes
 Noفهذا النوع من ﻧﻌﻢ
النسيج العمر ﻻ
اين من أعلى.
وطبيعة شغله.
معلومات أيضاً عن حالة
Structure material
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﻁﻮﺏ Bricks 
ﺣﺪﻳﺪ Steel 
Stonesيتم كلما أمكن على سبيل االستزادة.
احلاالت ،بل أن
مطلوباً القيام هبذا
Metalاإلجراء يف كلﺣﺠﺮ 
لكن ليس ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺸﺐ Wood 
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ Concrete 
ﻻ
ﻻ
Pagina 2 di 5




No
No

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ




Yes
Yes

ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

48 floor with arcades
42Ground
49
Continuity of arcades
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ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ 2. Building layout -
ﺣﻘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(
ﺍﻟﺤﺪﺍﺛﺔ )ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ(
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ )ﺣﺘﻲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ(
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ )ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ(
ﻣﻌﺎﺻﺮ -ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ(
ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ




Undetectable
Undetectable

ﻻ
ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ






No
No
Steel
Metal
Concrete

ﻻ



No

ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ






ﻻ





ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ -
الشكل ()74
ﻏﻴﺮ
انات مياه.
وخز
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ




بعض




ﻻ



ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺣﻈﺎﺋﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ







ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻻ



ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ






ﻻ
ﻻ
Pagina 2 di 5

51 50






ﻻ
ﻻ




No
Steel
Metal
Concrete

 2.1 Building periodsPre-Modern )Before 19th C.) 
Modern )19th C.) 
British Mandate )until 1950’s) 
Contemporary first period )1950’s-1960’s) 
Contemporary second period )1970’s-2013) 
Uncertain 

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

No
No

Yes 
Yes 

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ
ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ






Yes
Yes
Bricks
Stones
Wood

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻧﻌﻢ
ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ






Yes
Bricks
Stone
Wood



ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ
ﺍﻟﺒﺪﺭﻭﻡ

Number of floors
Missing floor
Basement

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺭﺃﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Vertical addition
Consistent with building:
Structure material

ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Extension:
More than 60cm
Consistent with building:
Structure material

ﻋﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺴﻄﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ 2.2 Contemporary roof-elements -
Detectable
ﻳﻮﺟﺪ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﺃﻁﺒﺎﻕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ Areal dishes & antenna 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ Water tanks 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺣﻤﺎﻡ Pigeon tower 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
Balustradeتليفون حممول
ﺑﺰﻳﻦائيودرابزين وأبراج
 Consistentوبرج محام وأطباق استقبالﺩﺭﺍوهو
املباين :إعالنات وإنارة
Inconsistentالسطح املعاصرة أعلي
مناذج عناصر
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ 
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ Mobile tower 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻭﺇﻋﻼﻧﺎﺕ Lights & advertisement 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
Inconsistent
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻲ 2.3 Building Ground Floor layout -
Related external open space
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺍﻍ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ
Position of open space in respect to the main
ﺃﻣﺎﻣﻲ Front 
Side
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ facade:
ﺧﻠﻔﻲ Rear 
Surrounding
Use:
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ:
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ Work space 
Storage
ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ Parking 
Animal Shed
ﺣﺪﻳﻘﺔ Garden 
unused
ﺇﻗﺎﻣﺔ Dwelling 
Undetectable

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻨﺎء

Presence of courtyard

جدول يوجد فراغ خارجي مفتوح يسجل وجود فراغات مفتوحة على صلة باملبىن وأماكنها.

Protrusion Ground Floor
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
Less
than60cm
هذا اجلزء من استمارة املسح خيص احلدائق واألفنية ،ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
الظاهرة60منﺳﻢاخلارج ،واملتصلة داخلياً باملبىن (سواء من
Consistent with building:
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
 materialبوابات)
حتيطﻧﺸﺎءهبذه املنطقة حدود (جدران أو
Bricksاملساحة) .ميكن أن
االتصاليف خرائط
Structure
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹ
Steel
حيث امللكية أو ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
Concreteتكون بدون
Metalأن
أو
Stonesائط املساحية .إذا كانت أي من الفراغات اخلارجية املفتوحة موجودة
حدود ،تبعا للخر
ﺧﺸﺐ Woodً 

يف املبىن اخلاضع للمسح ،علّم على (نعم) ،إن مل تكن موجودة جيب أن تعلم على (ال) .لكن الفراغات
املفتوحة).
ﺍﻷﺭﺿﻲوالفراغات
ﺑﺎﻟﺪﻭﺭالشوارع
استمارة
Ground floor
with arcades
(ويتم مسحها يفﻋﻘﻮﺩ
احلسبانYes
يف 
Noالعامة املفتوحة ال تؤخذﻧﻌﻢ
No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

Continuity of arcades

أستمارة العقار -تصميم المبني

خانة وضع الفراغ المفتوح تسمح باختيارات حمدودة للموقع يف صلته بواجهة املبىن األساسية :أمام،
خلف ،جانب ،حوله .ميكن اختيار خانة واحدة فقط .مبعىن إذا كانت هناك حديقة أمامية وعلى جانب
املبىن على املساح أن خيتار (حوله).

الشكل (75أ)  -سكة بركة الفيل ،فراغ مفتوح مضموم إىل مبىن،
حييط باملبىن بالكامل.

الشكل (75ب75 ،ج)  -فراغات مفتوحة ملحقة أمام وإىل
جانب املبىن :درب السادات إىل اليمني ودرب اجلماميز إىل
اليسار.

كما أنه مطلوب من املساح أن يعلم على طبيعة االستخدام هلذا الفراغ يف الوقت احلايل .نوع الفراغ
املفتوح جيب أال خيتلط يف الذهن باستخدامه :إذا كان الفراغ حديقة لكن مستخدم يف نشاط بديل جيب
أن يذكر هذا يف جدول (االستخدام) يف املسح .األنشطة البديلة تشمل (منطقة عمل ،انتظار سيارات،
حديقة ،إقامة ،ختزين).

الشكل (76أ76 ،ب76 ،ج)  -درب القزازين ،فراغ مفتوح ملحق مستخدم كحديقة ،فراغات مفتوحة ملحقة مستخدمة يف اإلقامة وكمنطقة عمل.
42 50
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No
ﻧﻌﻢ 
ﻻ 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ Undetectable 
No
ﻻ 
ﺟﺎﻧﺒﻲ Side 
ﺃﻣﺎﻣﻲ 
Undetectable
ﻏﻴﺮ
No
ﻻ 
ﻣﻌﺮﻭﻑ Surrounding 
ﺧﻠﻔﻲ 
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
ﺗﺨﺰﻳﻦ Storage 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ 
Animal Shed
ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕﻧﻌﻢ
ﺣﻈﺎﺋﺮ No 
ﻻ
unused
ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻧﻌﻢ
ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ No 
ﻻ
ﺇﻗﺎﻣﺔ 
ﺣﺪﻳﺪ Steel 
ﻁﻮﺏ
ﻣﻌﺪﻥ Metal 
ﺣﺠﺮ
No
Undetectable
ﻻ 
ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﺮﻭﻑ Concrete 
ﺧﺸﺐ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
ﻻ









ﻻ
ﻻ
ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ

ﻻ
ﻻﻻ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮPagina 2
di 5
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ










ﻻ



ﺟﺎﻧﺒﻲ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ
ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﺣﻈﺎﺋﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ







الشكل (77أ77 ،ب)
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ



ﻻ



ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ






ﻻ
ﻻ
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Yes
Yes  Front
ﻧﻌﻢ
Yes  Rear
ﻧﻌﻢ
Work space
Parking
Yes 
Garden
Yes 
Dwelling 
Bricks
Stones 
YesWood
 ﻧﻌﻢ 

ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ:
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺭﺃﺳﻴﺔ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻨﺎء

Use:
Vertical addition
Consistent with building:
Structure material
Presence of courtyard

Protrusion Ground Floor
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﻧﻌﻢ Yes 
Extension:
اخلارج،
ﻣﺘﺪﺍﺩﻣﻦمبا60أنﺳﻢمسح املباين جيب أن يتم من
فناء.
NoNoكما يتناول املسح وجود فراغ
Less
than60cm
مفتوح :وجود ﺍﺃﻗﻞ
داخلي Yes
ﻧﻌﻢ 
More
than
60cm
ﺳﻢ
60
ﻣﻦ
ﺃﻛﺜﺮ
Consistent with building:
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
الشارع على
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲمفتوح واالطالع
دخول
باب
 Yesالعثور على
إمكانية
يعتمد
فإن وجود فناء داخلي
Consistent
منwith
building:
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺍﻹ ﻣﻊ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ
No
ﻧﻌﻢعلى
Structure
material
ﻧﺸﺎء
ﻣﻮﺍﺩ
Bricks
Steel
ﻁﻮﺏ 
Structure
material
ﻧﺸﺎء
ﺍﻹ
ﻣﻮﺍﺩ
Bricks
Steel
ﺣﺠﺮ ﻁﻮﺏ 
Stones
Metal
 Stoneفناء (استنتاجاً من منط املبين املعماري) وعدم تيسر احلصول
وجود فناء داخلي .يف حالةﺣﺠﺮالشك يف وجود
Metal
ﺧﺸﺐ Wood 
Concrete
Wood
Concreteمعلومة حمددة ،على ﺧﺸﺐ
على (غري معروف).
املساح أن يعلم
علي
No
No
No
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent

2.2 Contemporary
roof-elements
Ground floor with arcades
ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ Yes -
ﻋﻨﺎﺻﺮﺍﻟﺴﻄﺢ ﻧﻌﻢ 
Detectable of arcades
ﺍﻳﻮﺟﺪ
YesYes 
ﻧﻌﻢ ﻧﻌﻢ
Continuity
ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺃﻁﺒﺎﻕ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻫﻮﺍﺋﻴﺎﺕ Areal dishes & antenna 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺧﺰﺍﻧﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ Water tanks 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺣﻤﺎﻡ Pigeon tower 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺩﺭﺍﺑﺰﻳﻦ Balustrade 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺃﺑﺮﺍﺝ ﺗﻠﻴﻔﻮﻥ ﻣﺤﻤﻮﻝ Mobile tower 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 
ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻭﺇﻋﻼﻧﺎﺕ Lights & advertisement 
ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ Consistent 

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ ﻟﻠﻤﺒﻨﻲ 2.3 Building Ground Floor layout -
Related external open space
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺍﻍ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ
Position of open space in respect to the main
ﺃﻣﺎﻣﻲ Front 
Side
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ facade:
ﺧﻠﻔﻲ Rear 
Surrounding
Use:
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ:
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ Work space 
Storage
ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ Parking 
Animal Shed
ﺣﺪﻳﻘﺔ Garden 
unused
املبىنDwelling  .
 وجود فناء ،ظاهر من خارج ﺇﻗﺎﻣﺔUndetectable
No
No
Steel
Metal
Concrete

ﻻ



ﻧﻌﻢ

No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻧﻌﻢ
ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ






Yes
Bricks
Stones
Wood



Yes

ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻨﺎء
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Presence of courtyard
Protrusion Ground Floor
Less than60cm
Consistent with building:
Structure material

(نعم)
floorعدمه
 withمن
arcadesإضافة
ﺍﻷﺭﺿﻲعلى وجود
ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ البداية
التعليم يف
Noيف جدول إضافة للدور
Ground
مطلوب من املساح ﻋﻘﻮﺩ
األرضي Yes
ﻧﻌﻢ 
Continuity of arcades
ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ
 Yesسم (وإال ت ﺍ
Noأو (ال) ،واإلضافة تكونﻧﻌﻢ أقلمن 60
ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ اجلدول أعاله).
كامتداد يف
سجل
ُ

الشكل ( ) - )78الفرق بني علي األمين االمتداد وعلي األيسر اإلضافة.
53 52

Number of floors
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮﺍﻍ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻔﺘﻮﺡ
Missing floor
ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩﺓ
Position of open space in respect to the main
ﺍﻟﺒﺪﺭﻭﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ Basement
facade:
ﻭﺿﻊ

أستمارة العقار -تصميم المبني

الشكل (79أ79 ،ب)  -أمثلة على اإلضافات.

خانة متماشية مع المبنى ميكن أن تعرف من واقع مواد اإلنشاء أو التماشي مع منط املبىن .متاشي مواد
البناء هو عندما تكون اإلضافة اجلديدة ورغم أهنا ظاهرة كوهنا مضافة للمبىن ،فهي باستخدام نفس نوع
مواد اإلنشاء والتشطيب .التماشي مع منط املبىن حيدث عندما تكون أحجام وأمناط الفتحات وارتفاع
الدور ووجود عناصر معمارية متفقة مع املبىن امللحقة به اإلضافة .هذان النوعان من التماشي – املواد
والنمط – ميكن أن يتوفران معاً أو يتوفر أحدمها .ليس مطلوباً من املساح أن يذكر أي نوع من أنواع
التماشي هو الذي صادفه ،وال درجة التماشي بني املبىن واإلضافة .بل عليه أن جييب بـ (نعم) أو (ال).

الشكل ( - )80إىل اليسار إضافة متماشية (املواد والشكل لكن ليس
األلوان) .إىل اليمني إضافة غري متماشية.

من أوجه تقييم اإلضافة أيضاً مواد اإلنشاء األساسية لإلضافة .على املساح أن يعلم يف اخلانة باختيار فئة
واحدة فقط (انظر الشكل .)66
42 52
53

ﻻ



ﻻ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ






ﻻ
ﻻ

No
No
Steel
Metal
Concrete




ﻧﻌﻢ
ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ






Yes
Bricks
Stones
Wood

ﻧﻌﻢ
ﻧﻌﻢ

No
No
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ﻧﻌﻢ



Yes




Yes
Yes

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  60ﺳﻢ
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Protrusion Ground Floor
Less than60cm
Consistent with building:
Structure material

ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ

Ground floor with arcades
Continuity of arcades

عقود بالدور األرضي تعلم عليها بـ (نعم) أو (ال) يف حال وجود عقود أو غياهبا (وما يستتبع ذلك من
وجود ممرات عامة مغطاة) يف الدور األرضي.
استمرارية العقود (يف املباين اجملاورة) هذه اخلانة تستدعي أن يوسع املساح من هدفه املسحي بأن يربط
بتحليل املباين اجملاورة للمبىن اخلاضع للمسح .اخلانة (نعم) ختتارها عندما يكون هناك استمرارية بصرية
للعقود باملباين احمليطة ،حىت إذا كانت العقود يف املبىن واحد جماور لذلك اخلاضع للمسح ،يف دوره
األرضي .وإال يتم اختيار (ال).

الشكل (81أ81 ،ب)  -استمرارية
العقود يف مباين متجاورة يف شارع كلوت GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0
بك.
ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ



Set back

ﻣﻀﺎﻑ



Extension

ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ 

Alignment of the building with the street
 Continuityﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ

ﺿﻌﻴﻒ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ

ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ 2.4 External architectural proportion -
األرضي .ميكن
floorsالدور
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭعلى مستوى
ﺠﺎﻧﺲ يفﺑﻴﻦاملبىن
إىل أي ارتداد أو ﺍﻟﺘإضافة
للشارع
Harmony
between
High
المبنى 
 low تشري خانة محاذاة ﻋﺎﻟﻲ
البدايةمن Fair
undetectableمن احملاذاة يفﻣﻘﺒﻮﻝ

خالل اإلطالع على اخلرائط املساحية مث إجراء مقارنة باحملاذاة أثناء
التحقق

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ



ﺃﻛﺜﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ




ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ اجملاورة
ﺭﺗﻔﺎﻉباملباين
املقارنة
Yesاجملاورة.
األمامي للمباين
الزيارة
تكونofمضلِلة عندما
Consistency
قد floor
height
ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍ
Undetectable
بالنظر إىل No
اخلط ﻧﻌﻢ
امليدانية ،ﻻ 
Ratio Building height/street width )the facade
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ Less than 1:1  1:1
مضافة أو مرتدة للوراء ،مما يصعب من التعرف على أية
1:1نفسه
هناك عدة مباين1:1على الشارع
Moreتكون
)with the main entrance
Undetectable
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)
ﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
مطلوبةﺑﻴﻦ ﺍ
1:2مالحظة احملاذاة ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
وعلى
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔاملبىن
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )على
ﻭﻋﺮﺽ طرأت
التحوالت اليت
لفهم
1:2ع .غري أن
تعديالت يف حماذاة الشار
الشارع.

ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺹ
ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺟﺰﺋﻲ

55 54



Partial

ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻰ

يف











ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 3. Building functions -

ثالث سينار
املساح من
اجلدول خيتار
حمتملة3.1 Function:
يوهاتpresent
on ground
بنيfloor
ﺍﻷﺭﺿﻲ -
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺇ
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
Animal Sheds
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant & Take away 
باملبىن يتّبع نفس خط الشارع كما ورد يف اخلرائط
(Educationalمستمرة) :كلما كان اخلط اخلاص
Culturalأ)
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religiousاملساحية.
Sport
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
Industrialيف اخلرائط
productionع كما ورد
يقتطعمن خط الشار
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝباملبىن
كلما كان اخلط اخلاص
ب) (مضاف):
Administrative
& services
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
Health care
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
املساحية.
Private practice
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
Waste
dump
ج)No
functions
(ارتداد) :كلما كان اخلط اخلاص ﻣﻘﺎﻟﺐ
ﻨﻔﺎﻳﺎﺕإىل اخللف
باملبىنﺍﻟ مرتد
عن خط الشارع كما
منحسراً

ﻻ









املساحية.
اخلرائط
Yes 
No
ورد يف ﻧﻌﻢ

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ

Spreading out of activities on street

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ 3.2 Function present on upper floors -
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
Animal Sheds
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant, Take away 
Educational
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
Cultural
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religious
Sport
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 

أستمارة العقار -تصميم المبني
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Extension
(back- )82
ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ 
انقطاعها.
ﻣﻀﺎﻑحماذاةالشارع و
يوضحSetاستمرارية
الشكل
ﺿﻌﻴﻒ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ

ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ 

Alignment of the building with the street
 Continuityﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ

ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ 2.4 External architectural proportion -
ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻋﺎﻟﻲ High 
low 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
undetectable 

Harmony between floors

ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ Consistency of floor height
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ Undetectable 
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
 Moreالنسب املعمارية اخلارجية.
2.4يبحث يف
Ratio Building height/street width )the facade
منLess:
مكونthan
هو 1:1
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  1:1
هذا اجلزء ﺃﻛﺜﺮ
)with the main entrance
1:1  1:1
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ Undetectable 
ﺍﻟﻤﺒﻨوﻰارﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔيفﺑﻴﻦ ﺍ
1:2أن 
ﺭﺗﻔﺎﻉاألد
تكوين
يتعرف1:2على إمجايل التجانس
التجانس بين األدوار حيث مطلوب من املساح

 functionsمن ثالث
التجانس على فئة
(أماكن الفتحات وأبعادها وهندسة الﺍواجهة.)...
فئات3.:
Building
يصنفﻰ -
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨ

حماذاة ر
ﺍﻟﺪﻭﺭويف
مضبوطة
املختلفة
عايل عندما تكون الفتحات
منسجم
يكون الشكل
groundاًon،وعندما
أسياً وعرضي
3.1 Function
present
floor
ﺍﻷﺭﺿﻲ -
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
ﺇ
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ Animal Sheds 
امتداد الواجهة كلها وبنفس املواد
الزخارف هو نفسه على
الشكلCafe, Restaurant & Take away .
Educational
اإلنشائيةﺗﻴﻚو ﺃﻭﺍﻱ
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭ
بني األدوار و ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
ﺛﻘﺎﻓﻲ Cultural 
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
ﺩﻳﻨﻲ Religious 
ﺭﻳﺎﺿﻲ Sport 
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺧﺪﻣﻲ Administrative & services 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ Health care 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺹ Private practice 
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 
ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ No functions 
ﺟﺰﺋﻲ



Partial

ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻰ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺻﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ

ﻻ













No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ

Spreading out of activities on street

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ 3.2 Function present on upper floors -
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
Animal Sheds
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant, Take away 
Educational
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
Cultural
الشكل ( - )83جتانس عايل بني األدوار.
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religious
Sport
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
Administrative & services
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
Health care
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
Private practice
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
55 54
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No functions
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ 3.3 Overall function -

مقبول عندما تكون الفتحات يف حماذاة أفقية لكن ليس رأسية بالضرورة ،ويكون حجم النوافذ متقارب
لكن ليس متماثل ،وال تكون الزخارف بالضرورة متجانسة على امتداد الواجهة.

الشكل ( - )84جتانس مقبول بني األدوار.

ضعيف عندما ال يكون هنالك أي احرتام للمحاذاة ،وتكون الفتحات خمتلفة األشكال واملقاسات ،وال
يوجد اتساق يف الزخارف.

الشكل ( - )85جتانس ضعيف بني األدوار.

الفئة األخرية هي غري معروف .هذه الفئة ختص املباين املنهارة جزئياً يف األدوار األعلى ،ألن حالتها جتعل
من املستحيل التعرف على درجة االنسجام بني عناصر الواجهة .وتستخدم هذه الفئة أيضاً يف املباين ذات
الدور الواحد .هذه املباين هي احلاالت الوحيدة اليت يتم فيها اختيار غري معروف.

الشكل ( - )86املبىن يف الصورة يعترب غري معروف التجانس ألنه مل يبق به
غري دور واحد.

مطلوب من املساح التعليم على خانة واحدة فقط.
57 56

ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ



Set back

ﺿﻌﻴﻒ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺃﻛﺜﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ

ﻣﻀﺎﻑ



ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ 

Extension

Alignment of the building with the street
 Continuityﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ

ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ 2.4 External architectural proportion -
ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻋﺎﻟﻲ High 
low 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
undetectable 




أستمارة العقار -تصميم المبني
Harmony between floors

ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ Consistency of floor height
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Ratio Building height/street width )the facade
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ Less than 1:1  1:1
)with the main entrance
1:1  1:1
متكررﻰومتفق
األدﺍوار
ار .عندما يكون ارتفاع
تفاعاتاألدو
ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)
ﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻨ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ
1:2
بني ار 1:2

Undetectable
More
Undetectable

تناسق ارتفاع األدوار هو رصد للنسب
على املساح اختيار «نعم» .ليس التقييم هنا يستند إىل قياس حيدد االرتفاع اجليد أو الرديء ،ألن ارتفاع
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 3. Building functions -
الدور يعتمد على منط البناء ،بل هو رصد لتناسق نسب املبىن بشكل جممل.
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺹ
ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺟﺰﺋﻲ



Partial

ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻷﺭﺿﻲ 3.1 Function present on ground floor -
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
Animal Sheds
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant & Take away 
Educational
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
Cultural
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religious
Sport
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
Administrative & services
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
Health care
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
Private practice
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 
No functions











ﻻ

ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻰ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺻﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ













No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ

Spreading out of activities on street

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ 3.2 Function present on upper floors -
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
Animal Sheds
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant, Take away 
Educational
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
Cultural
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religious
Sport
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
Administrative & services
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0
Health care
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
Private practice
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
No functions
Waste
التعرف 
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
الشكل (- )87ﻣﻘﺎﻟﺐ
كي) على ارتفاع الدور
( dumpكرو
بشكل تقرييب
كيفية

يف املبىن.
Alignment of the building with the street
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ 3.3 Overall function -
ﺍﺭﺗﺪﺍﺩ  Set back ﻣﻀﺎﻑ  Extension ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ  Continuity ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ  Multi-functional ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺎﺩﻱ Mono-functional 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ Undetectable 

مثل النقطة السابقة ،هناك فئة «غري معروف» .هذه الفئة ختص املباين املنهارة جزئياً يف األدوار العليا ،ألن
2.4 External architectural
proportion
3.4 Usage
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ -ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ -
دور
املثل يف
usedواجهة.
عناصر ال
التجانس
املستحيل
جتعل
Harmony
between
floors
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ
Partiallyﺍﻟﺘ
High
ﺸﻐﻞمنlow 

التعرف على حالة ﺇﻋﺎﻟﻲ
ﺿﻌﻴﻒ
Totally
used
Un-used
من 
املباينﻛﻠﻲ
حالﺇﺷﻐﺎﻝ
ﺋﻲبني 
ﺷﻐﺎﻝ ﺟﺰ
حالتهاﻏﻴﺮ ﻣ
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ undetectable 
واحد .هذه املباين هي احلاالت الوحيدة اليت ميكن فيها اختيار «غري معروف».
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺃﻛﺜﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ





ﻻ 
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1:1
1:1
1:2

Undetectable
More
Undetectable

No




ﻧﻌﻢ Yes 
Less than 1:1
1:1
1:2

ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ Consistency of floor height
Ratio Building height/street width )the facade
)with the main entrance
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)

Buildingالر3.
functions
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
النسبة بين ارتفاع المبنى وعرض ﺍ
ئيسية مقارنة
تفاع واجهة املبىن
بتسجيل -النسبة بني ار
الشارع متعلقة
املخطط
بعرضها على الشارع حبسب
التايل.ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻷﺭﺿﻲ 3.1 Function present on ground floor -
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
ﺇ
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺧﺪﻣﻲ
Pagina 3 di 5
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺹ
ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺟﺰﺋﻲ



Partial











Animal Sheds
Educational
Cultural
Religious
Sport
Administrative & services
Health care
Private practice
No functions

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﺳﻜﻨﻲ Residential 
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant & Take away 
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
Industrial
للنسبة بني ارتفاع
 productionتوضيحي
الشكل ( - )88شكل
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
Warehouses
&
storages
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥو 
اجهات املباين وعرضها على الشارع.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ

Spreading out of activities on street

مثل النقطة السابقة فإن خانة (غري معروف) موجودة هنا ،وهي ختص املباين املنهارة جزئياً يف األدوار
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ 3.2 Function present on upper floors -
النسبة بني ارتفاع املبىن وعرضه على الواجهة الرئيسية.
العليا ،ألن حالتها ال تسمح بالتعرف على
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ Animal Sheds 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻰ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺻﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ










Educational
Cultural
Religious
Sport
Administrative & services
Health care
Private practice
No functions

ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺭﺷﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ










Cafe, Restaurant, Take away
Commercial Neighbourhood
Commercial City scale
57 56
42
Workshop
Industrial production
Warehouses & storages
Parking, Garage
Waste dump

proportion
Harmony between floors 2.4 External
 architecturalﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔHigh -
ﺿﻌﻴﻒ low 
ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔﻋﺎﻟﻲ
Harmony between floors
ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
High
low 
Fair 
undetectable
ﻋﺎﻟﻲ 
ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺿﻌﻴﻒ 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ undetectable 
ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ Consistency of floor height
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ Undetectable 
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Consistency
of floor
height width
)theﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
facadeﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍ
Undetectable
Yes
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ No 1:1ﻧﻌﻢ
ﻻ
ﻏﻴﺮ
Ratio Building
height/street
Less 
than 1:1
More 
ﻣﻌﺮﻭﻑ 
ﺃﻛﺜﺮ
Ratio
Building
height/street
width
)the
facade
Less
than
1:1
More 

1:1
ﻣﻦ
ﺃﻗﻞ
)with the main entrance
Undetectable

ﺃﻛﺜﺮ 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
with
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔthe
)main )entrance
1:1
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ Undetectable 
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
1:2 
 1:1
1:2
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)
1:2  1:2

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 3. Building functions -
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 3. Building functions -

ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻷﺭﺿﻲ 3.1 Function present on ground floor -
3.1 Function
ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻷﺭﺿﻲ present on ground floor -
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
ﺇ
Residential
Animal
Sheds
ﺳﻜﻨﻲ 
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ 
Animal
Sheds 
ﺳﻜﻨﻲ
Cafe, Restaurant & Residential
Take away 
Educational
ﻱ 
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ 
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
Cafe,
Restaurant
& Take away 
Educational
ﻟﻨﻄﺎﻕﻭ ﺍﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍ
ﺗﺠﺎﺭﻱﻣﻄﻌﻢ
ﻣﻘﻬﻰ،
Commercial
Neighbourhood
Cultural 
ﻟﻤﻨﻄﻘﺔﻱ 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﺛﻘﺎﻓﻲ
Commercial
Neighbourhood
Cultural 
ﻟﻨﻄﺎﻕﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺠﺎﺭﻯﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍ
ﺗﺠﺎﺭﻱ
Commercial
City scale 
Religious
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﺩﻳﻨﻲ
Commercial Workshop
City scale 
Religious
Sport 
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭﺭﺷﺔ
ﺩﻳﻨﻲ 
ﺭﻳﺎﺿﻲ
Workshop 
Sport 
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺭﻳﺎﺿ
Administrative & services
Industrial production
ﻭﺭﺷﺔ 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺧﺪﻣﻲ 
Industrial production
AdministrativeHealth
& services
ﺧﺪﻣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭ
care 
Warehouses
& storages 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ
ﻴﺔ 
ﺍﻟﺼﺤ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
Warehouses
& storages
Health
care 
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ
ﻣﻜﺘﺐﺍﻟﺼﺤ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
Private
practice
Parking,
Garage 
ﺟﺮﺍﺝ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﻴﺔ 
ﺧﺎﺹ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/
Parking,
Private
practice 
ﺧﺎﺹ
WasteGarage
dump 
No functions
ﺟﺮﺍﺝ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،ﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟ
ﻴﻔﺔ 
ﻣﻜﺘﺐ ﻭﻅ
ﻋﻴﺎﺩﺓ /ﻻ
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 
ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ No functions 
Spreading out of activities on street
ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﺟﺰﺋﻲ Partial 
ﻻ 
Spreading out of activities on street
ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﺟﺰﺋﻲ Partial 
ﻻ 
الدور3.2األرضي للمبىن .التعرف على
يسعى هذا اجلزء للتعرف على أنواع االستعماالت واألنشطة في
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ Function present on upper floors -
3.2
Function
present
املسحfloors -
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ
ﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ
األنشطة ﺍ
Residential
Animal
Sheds
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ 
 upperأن
امليداين ،وجيب
بتوقيت
متصل
صباح يوم العمل
منتصف
فرتة
ﺳﻜﻨﻲهلا
 onيكون
خمططاً
Animal
Sheds 
ﺳﻜﻨﻲ
Cafe, Restaurant, Residential
Take away 
Educational
ﻱ 
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍ
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ 
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
Restaurant,هذه
Neighbourhoodال يوفر
البصري
كلما
االستعماالت.
و
األنشطة
من
ممكنة
شرحية
أوسع
على
لالطالع
Cafe,
املسح Take
كان away
Educational

ﻱ
ﺍ
ﺃﻭ
ﺗﻴﻚ
ﻭ
ﻣﻄﻌﻢ
ﻣﻘﻬﻰ،

Commercial
Cultural

ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﺛﻘﺎﻓﻲ
Commercial
Neighbourhood
Cultural 
ﻟﻨﻄﺎﻕﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺠﺎﺭﻯﻟﻨﻄﺎﻕ
ﺗﺠﺎﺭﻱ
Commercial
City scale 
Religious
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﺩﻳﻨﻲ
االستمارة.
Workshopاجلزء من
 scaleهذا
الستكمال تعبئة
ميكن االستعانة ببعض األسئلة أو مقابالت صغرية
املعلومات،
Commercial
City
Religious

Sport 
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﻭﺭﺷﺔ
ﺩﻳﻨﻲ 
ﺭﻳﺎﺿﻰ
Sport 
Workshop 
ﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﺭﻳﺎﺿﻰ
Administrative & services
Industrial production
ﻭﺭﺷﺔ 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻭﺧﺪﻣﻲ 
Administrative
&
services
Industrial
production

ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ

ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ،
Health
care
Warehouses
&
storages

ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
مطلوب من املساح التعرف على نوع األنشطة ،إما باختيار واحد أو اختيارات متعددة للتعرف على
Health
care 
Warehouses
& storages
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ
ﻣﻜﺘﺐﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
Private
practice
Parking,
Garage 
ﺟﺮﺍﺝ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺧﺎﺻﺔ 
ﻋﻴﺎﺩﺓ/
احد.
املتعددة
االستعماالت
practice
Parking,
Privateيف الدور األرضي الو ﺍ

No functions
WasteGarage
dump 
ﺟﺮﺍﺝ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟﺐ
ﺧﺎﺻﺔ 
ﻣﻜﺘﺐﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻏﻴﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ No functions 
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ




ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻐﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻐﻞ




Overall
function
ﺍﻟﻜﻠﻲ -
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻹ
يعيشون3.3يف الدور) بغض النظر عن مسة السكن ،أو
(ناس
بالسكان
متعلق
استعمال
السكني هو أي
ﺍﻟﻜﻠﻲ Overall function-
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻹ
Multi-functional
Undetectable
 3.3ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺎﺩﻱ 
ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
كذلك دوام
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ و
هبذه الفئة
العامة واخلاصة مشمولة
املسكن.
حجم أو
Undetectable
ﺃﺣﺎﺩﻱ
 Multi-functionalﺍ
املساكن 
ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
شكل ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻ
ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ 3.4 Usage -
بشكل مؤقت.
3.4 Usage
Totally used
Partially
ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ used -
Un-used

Mono-functional
السكن أو وجوده
Mono-functional

Un-used

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺟﺰﺋﻲ
ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺟﺰﺋﻲ




Partially used

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﻛﻠﻲ
ﺇﺷﻐﺎﻝ ﻛﻠﻲ




Totally used
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الشكل (89أ89 ،ب)  -مباين سكنية يف سوق السالح ودرب اللبانة.

ضمن فئة مقهى مطعم وتيك أواي نضع أي نشاط بيع (بغض النظر عن حجمه أو مساته) يوفر األطعمة
واملشروبات أو جيهزها .هذا النشاط قد يكون بتناول الطعام أو املشروبات يف املكان أو خارجه (تيك
أواي).
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أستمارة العقار -استعماالت المبني

الشكل (90أ90 ،ب)  -مقهى وحمل عصري
يف شارع الصليبة ويف منطقة ابن طولون.

نضع يف فئة تجاري لنطاق المنطقة أي نشاط يوفر السلع واخلدمات اخلاصة بالعناصر املالية أو التجارية
أو الصناعية وخيدم مستخدمني من أهل احلي أو املنطقة.

الشكل (91أ91 ،ب)  -جتاري لنطاق املنطقة ،يف اخلراطني وحارة الوداع.

ضمن فئة تجاري لنطاق المدينة نضم أي نشاط يوفر السلع واخلدمات اخلاصة بعناصر مالية أو جتارية
أو صناعية ختدم الناس يف نطاق املدينة.

الشكل (92أ92 ،ب)  -مناذج جتاري لنطاق املدينة يف الشرابية وشارع املعز.
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الورشة هي حيث توجد أنشطة على صلة بالتصنيع أو أشكال أخرى من العمل اليدوي إلنتاج األعمال
احلرفية .البد يف الورشة أن يكون أحد مكونات العمل على األقل «يدوياً» ،ومن مث يكون اإلنتاج حمدوداً
بقدرة العامل احلريف الذي يعمل يف الورشة .كما أن الورشة تنتج منتجات متصلة عادة باألدوات اليدوية
احلرفية التقليدية ،أو باآلالت الصغرية .وتبيع الورشة منتجاهتا لألفراد باألساس.

الشكل (93أ93 ،ب)  -يف الطرف األمين ورشة يف الدرب األمحر وإىل اليسار ورشة يف الناصرية

اإلنتاج الصناعي خيتلف عن نشاط الورشة ،فهو إلنتاج السلع باجلملة باستخدام أدوات إنتاج مجاعي
(ميكن أيضاً أن يكون إنتاج أغذية) .ال يتطلب العمل هنا مهارة العمل اليدوي احلريف ،بل القدرة على
استخدام اآللة.

الشكل (94أ94 ،ب)  -منوذجان على اإلنتاج
الصناعي :منتجات معدنية ،تصنيع الفرشاة.

المستودعات والمخازن هي مساحات مستخدمة يف ختزين املواد اخلام أو السلع املنتجة قبل تصديرها أو
توزيعها للبيع.

الشكل (95 ،95ب)  -إىل اليمني مستودع أثاث قدمي متفرع من شارع املعز وإىل اليسار خمزن أخشاب يف بوالق.
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أستمارة العقار -استعماالت المبني

تعترب قطعة األرض مستخدمة يف انتظار السيارات أو الجراج عندما تكون هناك سيارة/مركبة واحدة أو
أكثر منتظرة يف املكان ،يف انتظام واضح.

الشكل (96أ96 ،ب)  -مساحة مستخدمة كساحة انتظار ،إىل اليمني يف غيط العدة وإىل اليسار يف شارع حبيب شليب.

مقلب النفايات هو مكان يلقي فيه سكان املنطقة نفايات صلبة بصفة غري رمسية.

الشكل (97أ97 ،ب)  -مساحتان مستخدمتان
كمقلب نفايات يف الدرب األمحر.

حظائر الحيوانات هي مساحة مستخدمة إليواء حيوانات مستأنسة أو دواجن أو مواشي.

الشكل ( - )98مساحة مستخدمة كحظرية حيوانات يف حارة الروم.

االستعمال التعليمي هو املتعلق بتوفري خدمات التعليم .أي نشاط تعليمي بغض النظر عن الغرض منه
أو عمر اجملموعة املستفيدة يشغل املبين يعترب تعليمياً ،وكذلك كل خدمة متعلقة بأنشطة التعليم (مكاتب
إدارية ملدرسة ،أو قاعة حماضرات جامعية)...
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الشكل ( - )99جامعة األزهر.

االستعمال الثقافي هو أي نشاط متعلق بنشر الثقافة .مثل املتاحف ،واآلثار ،واملسارح ،إخل.

الشكل (100أ100 ،ب)  -إىل اليمني متحف الفن اإلسالمي ويف الدور العلوي احملفوظات الوطنية .إىل اليسار سبيل شيخون فيه مكتبة متخصصة.

االستعمال الديني هو أي استعمال على صلة مبمارسة شعائر دينية أو خدمات دينية (دورات املياه
وامليضة اجملاورة للجوامع تعترب ذات استعمال ديين).

الشكل (101أ101 ،ب)  -إىل اليمني جامع السلطان حسن وجامع الرفاعي ،وإىل اليسار كنيسة أيب سرجة .املبنيان يستخدمان بشكل منتظم يف
إقامة شعائر دينية .يف حال استخدامهما فقط للزوار كأماكن أثرية ،يصبحان مبنيان ثقافيان وليس دينيان بغض النظر عن النمط املعماري.
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أستمارة العقار -استعماالت المبني

رياضة هذا االستخدام خمصص لألنشطة الرياضية والرتفيه .مجيع اخلدمات ذات الصلة هبذا االستخدام
تدخل ضمن هذه الفئة.

الشكل ( - )102مدخل نادي السيدة زينب الرياضي.

إداري وخدمي أي نشاط على صلة بإدارة أعمال أو منظمات إخل أو على صلة بتوفري خدمات.

الشكل (103أ103 ،ب)  -إىل اليمني مبىن األزهر اإلداري ،إىل اليسار مبىن إداري يف شارع بورسعيد.

فئة الرعاية الصحية تشمل مجيع املساحات املستخدمة للعالج ورعاية املرضى ،بغض النظر عن حجم
وطبيعة املبىن .املباين اخلاصة باإلسعاف والعيادات األصغر حجماً واملراكز اخلاصة بالتحليل والتشخيص
الطيب مشمولة هبذه الفئة.

الشكل ( - )104مستشفى يف منطقة اخلليفة.
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عيادة/مكتب خاص يشمل مجيع أنواع األعمال املهنية اليت توفر خدمات من أي نوع (أطباء ،حمامون،
تقنية معلومات ،مكاتب خاصة)...

الشكل ( - )105الالفتة السوداء تشري إىل مكتب
حمامي يف املبىن الكائن يف احلارة .مصر القدمية.

ال وظيفة عندما تكون املساحة مهجورة/غري مستخدمة على مستوى الدور األرضي.

الشكل (106أ106 ،ب)  -مباين مهجورة ال وظيفة
داخلها.

اجلزء اخلاص باالستعماالت جيب أال يخُ لط بأمناط املباين .أمناط املباين تعكس االستعمال األصلي والنسق
املعماري للمبىن كما ُشيد ،أما االستعمال املوضح أعاله فهو االستعمال الفعلي احلايل له .مبعىن أنه ضمن
منط مباين احلمام مثالً ،ميكن أن يكون املبىن مستخدماً اآلن كورشة ،ويف هذه احلالة جيب اختيار خانة
«الورشة» بغض النظر عن شكل املبىن واستعماله األصلي وقت تشييده.

الشكل (107أ107،ب)  -إىل اليمني سبيل كتخدا يستخدم لبيع الفخار .إىل اليسار منزل زينب خاتون يستخدم كمتحف.
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ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺹ
ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺟﺰﺋﻲ



Partial









ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻭﺭﺷﺔ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ

Cultural
Religious
Sport
Administrative & services
Health care
Private practice
No functions

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ









Commercial Neighbourhood
Commercial City scale
Workshop
Industrial
production
استعماالت المبني
أستمارة العقار-
Warehouses & storages
Parking, Garage
Waste dump

Spreading out of activities on street

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ 3.2 Function present on upper floors -
التعليم بـ نعم
Animalاألدوار األرضية مع الشارع كفراغ عام .يتم
Shedsأنشطة
بالتفاعل بني
مهمة متعلقة
Residential
ﺳﻜﻨﻲ 
ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ 
هذه نقطةﺣﻈﺎﺋﺮ
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant, Take away 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ Educational 
إىل الشارع :باألثاث أو الزبائن أو التخزين الشاغلني للشارع .ويتم
كلما تبني أن النشاط ممتد يف إشغاله
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
ﺛﻘﺎﻓﻲ Cultural 
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religious
اختيار ال إذا مل يكنﺩﻳﻨﻲ
األمر كذلك.
ﺭﻳﺎﺿﻰ Sport 
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
ﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺧﺪﻣﻲ Administrative & services 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
بل
عامة،
اضي
ر
أ
إشغال
سبيل
على
قانوين
غري
Healthإىل أي سلوك
التوصل
ليس القصد من حتديد هذا العامل
Warehouses
&
storages

ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ
GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 3.0care 
practice
الشارعParking, Garage.
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ 
ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/
 Privateاألنشطة وكيف تتفاعل األنشطة مع حياة
ملثلNoهذه
احلاجة إىل مساحات
لتصور
هو حماولة
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ functions 
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ Alignment of the building with the street3.3 Overall function -
ﺃﺣﺎﺩﻱ Mono-functional 
Multi-functional
Undetectable
Extension
ﻣﻌﺮﻭﻑback
ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ Continuity 
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍ
ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻ
ﺍ ﻏﻴﺮ
 Set ﻣﻀﺎﻑ 
ﺭﺗﺪﺍﺩ 
ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ 3.4 Usage -
architectural
proportion
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ -
Totally used  2.4
Partially used
Externalﻛﻠﻲ
ﺇﺷﻐﺎﻝ
ﺋﻲ 
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻐﻞ  Un-used ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔﺇﺷﻐﺎﻝ ﺟﺰ
Harmony between floors
ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻋﺎﻟﻲ High 
ﺿﻌﻴﻒ low 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ undetectable 

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺃﻛﺜﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ





ﻻ 
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1:1
1:1
1:2

Undetectable
More
Undetectable

No




ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ Consistency of floor height
ﻧﻌﻢ Yes 
Ratio Building height/street width )the facade
Less than 1:1
العامwith،
the main
1:1
شارع
) entranceالطريق
الشكل ( ) - )108أنشطة جتارية على أرض
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)
1:2

أمحد ماهر.

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 3. Building functions -
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻲ
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ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺹ
ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺟﺰﺋﻲ



Partial

ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻰ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺻﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ

ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻷﺭﺿﻲ 3.1 Function present on ground floor -
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
Animal Sheds
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant & Take away 
Educational
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
Cultural
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religious
Sport
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
Administrative & services
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
Health care
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
Private practice
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
Waste) dump
No functions
الشكل ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﻣﻘﺎﻟﺐ
أنشطة جتارية ومطاعم .منطقة
(108ب108،ج) -











ﻻ













No

ﻧﻌﻢ



Yes

الدرب األمحر

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ

Spreading out of activities on street

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ 3.2 Function present on upper floors -
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
Animal Sheds
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant, Take away 
Educational
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
Cultural
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religious
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
Sport
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
Administrative & services
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
Health care
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
Private practice
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 
No functions
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ 3.3 Overall function -

ﺃﺣﺎﺩﻱوار
استعماالت األد
ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕالعليا ،واليت قد ختتلف عن
تشغلﺍﻻاألدوار
على االستعماالت
 Multi-functionalﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
Undetectableاليت ﻣﺘﻌﺪﺩ
التعرف 
املهمﻣﻌﺮﻭﻑ
من ﻏﻴﺮ
االكتفاء بشواهد تظهر من
األرضية .لن يتم هذا اجلزء من املسح بإجراء تفتيش من الداخل ،بل يتم
ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ 3.4 Usage -
ﺷﻐﺎﻝدالة
الفتات
مضيئة،
usedالفتات
بالسكن ،أو وجود
إشغال
Un-usedما يشري إىل
(مثلﺸﻐﻞنشر الغسيل ،أو
Partially
ﻛﻠﻲعلى
ﺇ
ﺷﻐﺎﻝ ﺟﺰﺋﻲ
ﺇ
اخلارجﻏﻴﺮ ﻣ
جتارة أو مكتب مهين) تعطي مؤشراً عاماً ميكن التحقق منه من خالل أسئلة قليلة أو مقابالت قصرية مع
البوابني وأصحاب احملالت.



Mono-functional

Totally used

42 64
65

ﺿﻌﻴﻒ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺃﻛﺜﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ

ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ 2.4 External architectural proportion -
ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ
ﻋﺎﻟﻲ High 
low 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
undetectable 
ﻻ 
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1:1
1:1
1:2

Undetectable
More
Undetectable





No




ﻧﻌﻢ Yes 
Less than 1:1
1:1
1:2

Harmony between floors

ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ Consistency of floor height
Ratio Building height/street width )the facade
)with the main entrance
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)

مطلوب من املساح التعرف على نوع األنشطة ،من خالل حبث واحد أو متعدد لتحديد الفئة/الفئات
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 3. Building functions -
اخلاصة باالستعمال يف الدور/األدوار العليا من ضمن الفئات احملددة سلفاً.

ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺹ
ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺟﺰﺋﻲ

الشكل



ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻷﺭﺿﻲ 3.1 Function present on ground floor -
األرضيResidential.
Sheds
ﺳﻜﻨﻲ 
 Animalمع الفئات الواردة يف اجلزء اخلاص بالدور
هنا متماثلة
الفئات
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant & Take away 
Educational 
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
Cultural 
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religious 
Sport 
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
Administrative & services 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
Health care 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
Private practice 
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 
No functions 
ﻻ

Partial

ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻰ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ-
(109أ109،ب)
ﻏﻴﺮ

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ



ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻐﻞ





No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ

Spreading out of activities on street

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ 3.2 Function present on upper floors -
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
Animal Sheds 
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant, Take away 
Educational 
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
Cultural 
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religious 
Sport 
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
Administrative & services 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
Health care 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
Private practice 
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
Wasteعلى السكن.
غسيل تدل
التجاري ،وحبال
النشاط
functionsعليا
تفاصيل من أدوار
dump
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
Noتشري إىل استعماالهتا :بضائع تدل علىﻣﻘﺎﻟﺐ


Undetectable

ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ 3.3 Overall function -
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ Multi-functional 

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺎﺩﻱ



Mono-functional

ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ 3.4 Usage -

Totallyعن
usedإمجايل
عن مؤشر
 Partiallyواألدوار ﺇالعليا
الدور األرضي
االستخدامات
جمموع
 يف used
يسفر 
ﺷﻐﺎﻝ ﻛﻠﻲ
 Un-usedاملعلومات عنﺇﺷﻐﺎﻝ ﺟﺰﺋﻲ
استخدامات املبىن:
استخدام أحادي :عندما تكون االستعماالت من نوع واحد يف كل األدوار.
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الشكل (110أ110 ،ب110،ج)  -استعمال ديين يف النموذج األول علي اليمني وثالثة مباين أحادية االستخدام لإلقامة السكنية إىل اليسار.
67 66

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ



undetectable

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ



Undetectable
More
Undetectable

ﺃﻛﺜﺮ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ




ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﻻ 
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 1:1
1:1
1:2



Fair





ﻧﻌﻢ Yes 
Less than 1:1
1:1
1:2

No

ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ

Consistency of floor height

المبني
استعماالت
العقار-
أستمارة
Ratio
Building
height/street
width )the facade
)with the main entrance
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 3. Building functions -

متعدد االستخدامات :عندما تكون االستعماالت متعددة.
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
ﺩﻳﻨﻲ
ﺭﻳﺎﺿﻲ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺧﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺹ
ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺟﺰﺋﻲ



Partial











ﻻ

ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻷﺭﺿﻲ 3.1 Function present on ground floor -
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
Animal Sheds
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant & Take away 
Educational
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
Cultural
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
Religious
Sport
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
Administrative & services
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
Health care
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
Private practice
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﺟﺮﺍﺝ Parking, Garage 
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 
No functions


No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ

Spreading out of activities on street

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﻭﻝ 3.2 Function present on upper floors -
ﺳﻜﻨﻲ Residential 
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ Animal Sheds 
ﻣﻘﻬﻰ ،ﻣﻄﻌﻢ ﻭﺗﻴﻚ ﺃﻭﺍﻱ Cafe, Restaurant, Take away 
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ Educational 
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ Commercial Neighbourhood 
ﺛﻘﺎﻓﻲ Cultural 
ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ Commercial City scale 
ﺩﻳﻨﻲ Religious 
مباين فيها نشاط جتاري ومقهى يف الدور األرضي.
111ب111،ج) -
الشكل (111أ،
Sport
ﻭﺭﺷﺔ Workshop 
ﺭﻳﺎﺿﻰ 
ﺇﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﺧﺪﻣﻲ Administrative & services 
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ Industrial production 
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ Health care 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ Warehouses & storages 
أنشطتها Parking, Garage
ﺟﺮﺍﺝ 
الوصولﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺍ
ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎﺻﺔ
ﻋﻴﺎﺩﺓ/
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ،حول
إىل مؤشر
 Privateاملسح اخلارجي
practiceمن خالل
املباين اليت ال ميكن
معروف :هي
غير
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ No functions 
ﻣﻘﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ Waste dump 

الداخلية .جيب أن تكون حاالت «غري معروف» يف هذه الفئة حمدودة للغاية ،وال تستخدم إال حني
املبىن.ﺍﻟﻜﻠﻲ 3.3 Overall function -
استخدامﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻹ
يكون من املستحيل التعرف بصرياً على
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ Undetectable 
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ  Multi-functional ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺎﺩﻱ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻐﻞ



Un-used

ﺍﻹﺷﻐﺎﻝ 3.4 Usage -
ﺇﺷﻐﺎﻝ ﺟﺰﺋﻲ Partially used 

ﺇﺷﻐﺎﻝ ﻛﻠﻲ





Mono-functional

Totally used

جدول االستعمال خيتلف عن جداول االستعماالت أعاله وهو متعلق بالتعرف على معدل االستعمال
للمباين ،بني  3اختيارات:
استعمال كلي :عندما يتبني من املسح اخلارجي واملقابالت الصغرية أن املبىن مستعمل بالكامل جبميع
مكوناته.
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الشكل (112أ112 ،ب - )،مبنيان
يف شارع حممد فريد مستعمالن بالكامل.
ساعات عمل احملل تؤخذ يف احلسبان أثناء
تقييم استعمال املبىن ،وتضع يف االعتبار
دائماً أن كون باب احملل اخلارجي مغلقاً ال
يعين أن احملل غري مستعمل بالضرورة.
42 66
67

استعمال جزئي :عندما يكون جزءاً من املساحات املتوفرة يف املبىن هي املستخدمة.

الشكل (113أ113 ،ب)  -إىل اليمني مبىن يف دوره األرضي مقهى ،وأدواره العليا مهجورة .وإىل اليسار مبىن مستعمل جزئياً.

غير مستغل :عندما ال تكون أي من مساحات املبىن مستعملة.

الشكل (114أ114 ،ب)  -مبنيان مهجوران غري مستغالن حالياً.

جيب أال نربط استعمال املبىن بوجود شاغلني له ،فاستعمال املبىن يف ختزين السلع يعد نوعاً من
االستعمال.
التعرف على االستعمال مرتبط بساعات املسح امليداين للمبىن :أيام األحد واجلمعة يف ساعات الصباح
األوىل تكون احملالت املغلقة اليت تعاين من حالة متدهورة تبدو وكأهنا غري مستعملة بينما هي مستعملة.
املقابالت الصغرية أو األسئلة عند أقرب حمل مفتوح أو اللجوء لبواب املبىن قد يكون أداة أساسية يف
دراسة املبىن.
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4. Structure of the building - ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
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4.1 Ground
Floor
structure
ﺍﻷ|ﺭﺿﻲMay
ﻟﻠﺪﻭﺭ
ﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹ

Type of structure
Structural material

اإلنشاء وحالته
يوضح مو
 مباwalls
مسات املبىن
ﺣﻮﺍﺋﻂأعمق
 بشكلBeams
 يبحثand
املساح أن
مطلوب
اد ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﻧﻮﻉ
Bearing
pillars من
 ﺣﺎﻣﻠﺔيف
اجلزءﻭﻛﻤﺮ
يف هذاﺃﻋﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
Bricks  ﻁﻮﺏ
Steel  ﺣﺪﻳﺪ
.املبىنStones
من خارجاملسح
 جيب إجراء. بشكل عامMetal
حالة احلفاظ
اإلنشائية وكذلك
ﺣﺠﺮ
 ﻣﻌﺪﻥ
4. Structure of the building - ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
Wood



ﺧﺸﺐ



Concrete

ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ

4.1
Ground
- ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
 ﺣﺎﻟﺔFloor structure
Good 
Bad  ﺳﻴﺊ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺟﻴﺪ
 ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺸﺎءBearing walls
BeamsDilapidated
and pillars  ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻭﻛﻤﺮ/ًﺃﻋﻤﺪﺓﺍ
Fair  ﺣﺎﻣﻠﺔ
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
Bricks  ﻁﻮﺏ
Steel  ﺣﺪﻳﺪ
 ﺣﺠﺮ
4.2 Finishing GroundStones
Floor (type)
- ( ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ )ﻧﻮﻉMetal  ﻣﻌﺪﻥ
Wood  ﺧﺸﺐ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
Plastering  ﺑﻴﺎﺽ
Stone finishConcrete
  ﺣﺠﺮ
ﺗﺸﻄﻴﺐ
Cladding
Face
brick
finish
 ﺗﻜﺴﻴﺔ
 ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good  ﺟﻴﺪ
Bad  ﺳﻴﺊ
Curtain Wall  ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
Timber finish
 ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
Fair  ﻣﻘﺒﻮﻝ
Dilapidated
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Painting  ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
Mixed  ﻣﺨﺘﻠﻂ
No finish  ﻏﺎﺋﺐ
4.2 Finishing Ground Floor (type) - (ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ )ﻧﻮﻉ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good  ﺟﻴﺪ
Bad  ﺳﻴﺊ
ٍ األغلب
Plasteringمبان
finish الدور
موقع القاهرة التارخيية يفﺑﻴﺎﺽ
 ًﺣﺠﺮا
ﺗﺸﻄﻴﺐ
 مبا أن،املبىنStone
 منDilapidated
األرضي
حتديد
هذا التحليل يتناول
Fair  ﻣﻘﺒﻮﻝيف
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Cladding  ﺗﻜﺴﻴﺔ
Face brick finish  ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ
 حتوالتمعاصرة أو
أو أقدمfinish
إلنشاءات أصلية
تنتمي أدوارها األوىل
Curtain Wall
Timber
إضافات ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
 مع وجود ﺣﻮﺍﺋﻂ،من األدوار العليا
 ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
Upper floors structure - ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
Painting
Mixed
4.3 ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ

ﻣﺨﺘﻠﻂ
العليا منﺍﻷﻧﺸﺎءاره
ﻏﺎﺋﺐأدو
ﻧﻮﻉ و
احلجرBearing
األرضي من
 املتكررة أن جتدBeams
ريوهاتand
السيناpillars
 من.العليا
تطرأ على األدوار
Type of structure No finish
wallsدورهمبىن
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ
 ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ
Structural
material
ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
Bricks
Steel
State of conservation
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺣﺎﻟﺔ
Good 
Bad  ﺣﺪﻳﺪ
ﺳﻴﺊ
.اخلرسانة
 ﻁﻮﺏ
ﺟﻴﺪ
Stones
Metal
ﺣﺠﺮ
 ﻣﻌﺪﻥ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Fair 
Dilapidated
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
 ﻣﻘﺒﻮﻝ
Wood  ﺧﺸﺐ
Concrete  ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
:األرضي
الدور
إنشاءات
يبحث هذا اجلزء حتديدا يف ثالثة عناصر من
State of conservation
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
 ﺣﺎﻟﺔfloors structure
Good

ﻟﻸﺩﻭﺍﺭﺟﻴﺪ
4.3
Upper
- ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
 ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔBad ً ﺳﻴﺊ
Fair 
Dilapidated
ﻣﻘﺒﻮﻝ
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Type of structure
 ﻧﻮﻉ ﺍﻷﻧﺸﺎءBearing walls
Beams
and pillars
 ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ
 ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ
State of conservation
Type of structure
Structural material

 أعمدة وحاملة أو
اختيارﺣﺪﻳﺪ هنا
نوع اإلنشاء وميكن
 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ.كمرات
Bricks
Steel
 حوائط ﻁﻮﺏ:نوع من اثنني
4.4 Finishing-upper Stones
floors (type)
- (ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻧﻮﻉMetal  ﻣﻌﺪﻥ
 ﺣﺠﺮ
Plastering  ﺑﻴﺎﺽ
finish
 ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ
Wood
Concrete
 املبىن أوﺧﺸﺐStone
 هو
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺗﻜﺴﻴﺔأفقي
فهو حيمل وزن جزء
من مث.سقفه
حامل ألرضية
حائط
أي
الحوائط الحاملة
Cladding من
 ﻁﻮﺏ
ﺗﺸﻄﻴﺐ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good   ﺟﻴﺪFace brick finish Bad
 ﺳﻴﺊ
Curtain wall   ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ.)...،طوب
Timber
finish
 ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
واد املشيد منهاﻣﺘﺪﻫﻮﺭعن امل
النظر/ًﺟﺪﺍ
بغض
Fair ،حجر
ﻣﻘﺒﻮﻝ:احلائط (مثالDilapidated
ﺳﻴﺊ،املبىن
Painting  ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
Mixed  ﻣﺨﺘﻠﻂ
No finish  ﻏﺎﺋﺐ
4.4 Finishing-upper floors (type) - (ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻧﻮﻉ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good  ﺟﻴﺪ
Bad  ﺳﻴﺊ
Plastering  ﺑﻴﺎﺽ
Stone finish  ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ
Fair  ﻣﻘﺒﻮﻝ
Dilapidated  ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Cladding  ﺗﻜﺴﻴﺔ
Face brick finish  ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ
Curtain wall  ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
Timber finish  ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
4.5 Roof structure -  ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻄﺢMixed  ﻣﺨﺘﻠﻂ
Painting  ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
Visible roofing collapse
or absence
No finish
 ﻏﺎﺋﺐ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻻ
ﻟﻠﺴﻘﻒ
ﻏﻴﺎﺏ
ﺃﻭ
ﻅﺎﻫﺮ ﻟﻠﺴﻘﻒ
State of conservation
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺣﺎﻟﺔ
Good  ﺟﻴﺪ
Bad  ﺳﻴﺊ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good
Dilapidated
ﺟﻴﺪ
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Fair  ﻣﻘﺒﻮﻝ
Dilapidated 
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Fair  ﻣﻘﺒﻮﻝ
Undetectable  ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ
Bad  ﺳﻴﺊ
4.5 Roof structure - ﻟﻠﺴﻄﺢ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
Structural material

Visible roofing collapse or absence
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻟﻠﺴﻘﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺴﻘﻒ4.6
ﻅﺎﻫﺮMain
 ﺍﻧﻬﻴﺎﺭeffects of physical decay - ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ
Bulging/bearing
walls
ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ
Not
present
Light
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
 ﺧﻔﻴﻒ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good  ﺟﻴﺪ
Dilapidated
NoneFair ﻣﻘﺒﻮﻝﻳﻮﺟﺪ
Medium
ﻻ
Undetectable
Crack pattern
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
LightBad ﺧﻔﻴﻒ
Heavy
ﺳﻴﺊ
Water stains/damages
ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ/ ﺑﻘﻊNot present  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
Light  ﺧﻔﻴﻒ
Erosion
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔeffects
Not present
ﻳﻮﺟﺪ- ﺇﻧﺸﺎﺋﻲﻻLight
 ﺧﻔﻴﻒ
4.6 Main
of physicaldecay
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ
Bulging/bearing walls
Crack
State ofpattern
conservation
Water stains/damages
Erosion

State of conservation

ﻻ
Heavy ً ﻛﺜﻴﻒ
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
 ﻭﺳﻂ
 ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ
 ﻛﺜﻴﻒ
Heavy  ﻛﺜﻴﻒ
Heavy  ﻛﺜﻴﻒ


 ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔNot present  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
Light  ﺧﻔﻴﻒ
4.7 Overall state None
of conservation
-  ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔMedium
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
ﻧﻤﻂ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good  ﺧﻔﻴﻒ
Dilapidated
ﺟﻴﺪ
Light
Heavy
Fair
 ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ/ ﺑﻘﻊNot present  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
Light  Ruined
ﺧﻔﻴﻒ
Bad  ﺳﻴﺊ
 ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔNot present
Light  ﺧﻔﻴﻒ
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ






4.7 Overall state of conservation - ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good  ﺟﻴﺪ
Dilapidated
Fair  ﻣﻘﺒﻮﻝ
. من احلجر والطوب،األزبكية إنشائها حوائط حاملةRuined
مباين يف
Bad  ﺳﻴﺊ




Heavy  ﻛﺜﻴﻒ
ﻭﺳﻂ
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
 ﻛﺜﻴﻒ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
 ﻣﺘﻬﺪﻡ ﻛﺜﻴﻒ
Heavy
Heavy  ﻛﺜﻴﻒ

-

ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
ﻣﺘﻬﺪﻡ،أ115( الشكل
)ب115
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األعمدة والكمرات هي أي إنشاءات قوامها أعمدة وكمرات مع ملء الفراغات بالطوب كحوائط.
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ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 4. Structure of the building -

الشكل (116أ116 ،ب)  -مباين يف اخلليفة بأعمدة وكمرات من اخلرسانة والفراغات احمليطة باألعمدة والكمرات ممتلئة بالطوب األمحر.
ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ






ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ




ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ 4.1 Ground Floor structure -
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ  Bearing walls ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺸﺎء
Beams and pillars
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﻁﻮﺏ Bricks 
Steel
ﺣﺠﺮ Stones 
Metal
ﺧﺸﺐ Wood 
Concrete
Bad
Dilapidated

ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ




Good
Fair

ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ



Good
Fair

Type of structure
Structural material

ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ

State of conservation

يف اجلزء الرئيسي اخلاص بـ المادة اإلنشائية مطلوب من املساح أن يعلم على خيار واحد فقط ،هو املادة
وهو 4.2
Finishing
Ground
)(type
ﻧﻮﻉ( -
للدورﻟﺪﻭﺭ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍ
اإلنشائية
الغالب على املادة اإلنشائية
العنصر
احد فقط،
Floorخيار و
أكثر من
ﺍﻷﺭﺿﻲ )ليس
األرضي.
متاحاً
ﺑﻴﺎﺽ Plastering 
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ Stone finish 
Cladding
Face brick
للمبىن .يفfinish
على 
تشطيب املبىن ال يسمح باملعرفة املباشرةﺗﻜﺴﻴﺔ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ 
مطلوب من املساح أن
اإلنشاءات،
حال كان
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ Curtain Wall 
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ Timber finish 
لقاطين العقار.
Mixedومدخل املبىن كلما أمكن ،لكن بدون أن يسبب
يفحص الزوايا
ﺩﻫﺎﻧﺎﺕذلكازعاجاً
Painting

ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ

ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ



ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ






ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 4.3 Upper floors structure -
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ  Bearing walls ﻧﻮﻉ ﺍﻷﻧﺸﺎء
Beams and pillars
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﻁﻮﺏ Bricks 
Steel 
ﺣﺠﺮ Stones 
Metal 
ﺧﺸﺐ Wood 
Concrete 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
Bad 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Dilapidated 

ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ

Bad
Dilapidated

ﻏﺎﺋﺐ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ



No finish
State of conservation




ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻧﻮﻉ( 4.4 Finishing-upper floors (type) -
Stone finish 
ﺑﻴﺎﺽ 
Face brick finish 
ﺗﻜﺴﻴﺔ 
Timber finish 
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ 
Mixed 
ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ 
ﻏﺎﺋﺐ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
Bad
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Dilapidated

Type of structure
Structural material

State of conservation

Plastering
Cladding
Curtain wall
Painting
No finish
State of conservation

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻄﺢ 4.5 Roof structure -

وخشب
 collapseوفيها
القرن orالتاسع عشر
الشكل (117أ117 ،ب)  -تفاصيل للتعرف على اهليكل اإلنشائي للمبىن .يف هاتني احلالتني املباين تعود إىل
حجرVisible
roofing
absence
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮ ﻟﻠﺴﻘﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺴﻘﻒ
وطوب.
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ




71 70
ﻛﺜﻴﻒ

Heavy 
ﻭﺳﻂ
ﻛﺜﻴﻒ




Dilapidated
Undetectable

ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺳﻴﺊ





Good
Fair
Bad

ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ 4.6 Main effects of physical decay -
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None 
Medium
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
Heavy

State of conservation

Bulging/bearing walls
Crack pattern

أستمارة العقار -إنشاء المبني
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ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 4. Structure of the building -
حجر أو خرسانة ،حبسب التعليق اجملاور
إنشاءات املباين
هذه احلاالت
للمباين .يف
Groundإما4.1
فإنFloor
structure
ﺭﺿﻲ -
اإلنشائيﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷ
اهليكل ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
الشكل ( - )118تفاصيل للتعرف على ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ  Bearing walls ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ Beams and pillars 
لكل صورة.
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ

ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ





Steel
Metal
Concrete

ﻁﻮﺏ
ﺣﺠﺮ
ﺧﺸﺐ





Bricks
Stones
Wood

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ




Bad
Dilapidated

ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ




Good
Fair

ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ

Type of structure
Structural material

State of conservation

ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ )ﻧﻮﻉ( 4.2 Finishing Ground Floor (type) -
املساح
األرضي.ميكنPlastering
Stone
مطلوب منfinish
تقييم حالة حفاظ اهليكل اإلنشائي للدور ﺑﻴﺎﺽ
الحفاظﺣﺠﺮ 
يف قسم حالة ﺗﺸﻄﻴﺐ
ﺗﻜﺴﻴﺔ Cladding 
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ Face brick finish 
الفئات األر
اختيار فئة واحدة فقط من
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ Curtain Wall 
بعTimber.
finish
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ 
ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ Painting 
ﻣﺨﺘﻠﻂ Mixed 
ﻏﺎﺋﺐ No finish 
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
ﺳﻴﺊ Bad 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ Dilapidated 
71 70
42

ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ



ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 4.3 Upper floors structure -
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ  Bearing walls ﻧﻮﻉ ﺍﻷﻧﺸﺎء
Beams and pillars

Type of structure

تعترب حالة احلفاظ جيد إذا كانت اإلنشاءات قائمة بذاهتا دون ما يوحي بوجود آثار تدهور علي اهليكل
اإلنشائي للمبين (ال يوجد :شروخ إنشائية ،انتفاخ حوائط حاملة ،عوامل تعرية أو تآكل ومظاهر رطوبة).

الشكل ( - )119مبىن جيد إنشائياً :حالة حفاظ جيدة للهيكل اإلنشائي.

تعترب حالة احلفاظ مقبول إذا كانت اإلنشاءات قائمة بذاهتا لكن يظهر بعض مظاهر التعرية والتآكل
البسيطة ،مثل وجود شروخ سطحية أو صغرية أو تآكل سطحي غري عميق أو بقع رطوبة خفيفة.

الشكل ( - )120مبىن جيد إنشائياً :حالة حفاظ جيدة للهيكل اإلنشائي.

يعترب اهليكل اإلنشائي للمبىن سيئ إذا كانت إنشاءاته قائمة بذاهتا لكن فيها آثار تدهور إنشائي :جدران
منتفخة ،أو وجود شروخ كبرية قد متكن من ينظر من اخلارج رؤية داخل املبىن ،أو وجود بقع رطوبة
ضخمة ،إخل.

الشكل ( - )121مبىن فيه بعض أوجه االهنيار اإلنشائي :حالة حفاظ سيئة لإلنشاءات بسبب
انتفاخ اجلدران يف الدور العلوي.
73 72

أستمارة العقار -إنشاء المبني

سيئ جداً/متدهور عندما ال تكون إنشاءات أي مبىن قائمة بذاهتا واملبىن منهار جزئياً.
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ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ 4. Structure of the building -
ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ
ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ






ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ




ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ 4.1 Ground Floor structure -
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ  Bearing walls ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺸﺎء
Beams and pillars
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﻁﻮﺏ Bricks 
Steel
ﺣﺠﺮ Stones 
Metal
Concrete
ﺧﺸﺐ  Wood الشكل ( - )122إنشاءات
Bad
Dilapidated

ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ




Type of structure
Structural material

/متدهور.
 Goodاإلنشائي سيئ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺣﺎﻟﺔجداً

منهارة جزئياً :حالة احلفاظ للهيكل
State of conservation

Fair

ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ )ﻧﻮﻉ( 4.2 Finishing Ground Floor (type) -
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ Stone finish 
ﺑﻴﺎﺽ 
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ Face brick finish 
ﺗﻜﺴﻴﺔ 
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ Timber finish 
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ 
ﻣﺨﺘﻠﻂ Mixed 
ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ 
ﻏﺎﺋﺐ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
ﺳﻴﺊ Bad 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ Dilapidated 

Plastering
Cladding
Curtain Wall
Painting
No finish
State of conservation

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 4.3 Upper floors structure -

املساح ﺍﻷﻧﺸﺎء
 Bearingﻧﻮﻉ
املبىنwalls.
Beams and
pillars 
ﺣﺎﻣﻠﺔ 
ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭ
اختيار فئة واحدة
مطلوب من
ﺣﻮﺍﺋﻂاجهات
التغليف النهائي لو
املستخدمة يف
ﻛﻤﺮواد
هو امل
التشطيب
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﻁﻮﺏ Bricks 
ﺣﺪﻳﺪ Steel 
االستمارة.
ﺣﺠﺮ Stones 
املعروضة يف Metal
من بني الفئات ﻣﻌﺪﻥ

ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ Concrete 
الدور Bad
ﺳﻴﺊ 
األرضي بغالف
بياض هو تشطيب
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ Dilapidated 

ﺧﺸﺐ Wood 
لية منGood
طبقة أو
من :ﺟﻴﺪ
األمسنت
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 

(طبقةﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅاحملارة)
بياض

Type of structure
Structural material

وتليها
مكون
طبقة تشطيبات أخرية قد تكون مزيج من اجلري واألمسنت األبيض أو اجلبس والرمال واملياه وأحياناً مع
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻧﻮﻉ( Finishing-upper floors (type) -
يضاف4.4للخليط
Stoneجتف .ميكن أن يكون ابيض اللون أو قد
finishعندما
ناعماً صلباً
إضافة ألياف تعطي سطحاً
ﺑﻴﺎﺽ Plastering 
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ 
Cladding
على Face
ضبطهاbrick
ميكن finish
ﺗﻜﺴﻴﺔ 
كما 
ﻁﻮﺏ
أكاسيد طبيعيةﺗﺸﻄﻴﺐ
التشطيب
ملمس معني .جيب أال يخُ لط هذا النوع من
لتلوينه.
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ Curtain wall 
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ Timber finish 
العادي .كما جيب
بالرملPainting
التشطيب 
Mixedاعتبار تشطيب الفطيسة وبياض املوزايكو و ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
بتشطيب الدهانات ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻏﺎﺋﺐ No finish 
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅالدهانات.
أكرب من
للبياض سمُ ك
البياض الرش من أنواع تشطيب البياض.
الصخري واحلجر الصناعي و
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ
ﺟﻴﺪ Good 
ﺳﻴﺊ Bad 
State of conservation

ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ



ﻻ



ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ




Dilapidated
Undetectable




ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ 4.6 Main effects of physical decay -
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None 
Medium
Crack pattern
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
Heavy
ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ تشطيب البياض قد
(- )123
منتظماً
يكونWater
stains/damages
الشكلﺿﺮﺭ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺑﻘﻊ/
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﺘﻌﺮﻳﺔبروزات (إىل اليمني) أو خشن ومت الدهان فوقه
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present أوﺍﻟ فيه
Erosion
ﺧﻔﻴﻒ Light 




ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 4.7 Overall state of conservation -
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
Dilapidated
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Ruined
ﺳﻴﺊ Bad 

ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ

Heavy 
ﻭﺳﻂ
ﻛﺜﻴﻒ
Heavy 
Heavy 

ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻣﺘﻬﺪﻡ

Dilapidated

No

ﻣﻘﺒﻮﻝ



Fair

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻄﺢ 4.5 Roof structure -
Visible roofing collapse or absence
ﻧﻌﻢ Yes 
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮ ﻟﻠﺴﻘﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺴﻘﻒ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﺳﻴﺊ Bad 

Bulging/bearing walls

بعد ذلك (إىل اليسار).

State of conservation
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من املهم مالحظة إنه يف حال كان البياض عبارة عن الطبقة األولية من بياض حمارة (طبقة رمادية من
األمسنت) فقط بدون الطبقات التالية للتشطيب يعترب تشطيب الدور غائب وليس تشطيب بياض.
خيتار تشطيب املبين تكسية عندما يكون الدور األرضي مغطى بالكامل بطبقة من خامات التكسية:
احلجر ،السرياميك ،الرخام ،اجلرانيت واملعدن .عادة ما تتم التكسية بإضافة دعامات لتحميل وزن مادة
التشطيب .ميكن أيضاً أن تثبت التكسية باستخدام مونة أمسنتية أو مواد الصقة .يف العادة تتكون التكسية
من وحدات منتظمة الشكل واملقاس مثل بالطات املوزايكو.

الشكل ( - )124تكون التكسية كاملة وميكن تنفيذها
حبجر ورخام عايل أو منخفض اجلودة .إىل اليمني –
سبيل أم عباس – التكسية هنا عمل يدوي يف غاية
االتقان .أو قد تكون التكسية جزئية (إىل اليسار)

الحوائط الستائرية هي حوائط غري حاملة ،عادة ما تكون من الزجاج أو املعدن ،مثبتة إىل واجهة املبىن
وهي نوع من التكسية.

الشكل ( - )125حوائط ستائرية للتشطيب ،هي نادرة للغاية يف القاهرة التارخيية ،وترتكز باألساس
على امتداد احملاور األساسية باملدينة (مثل شارع بورسعيد) أو املناطق القريبة من شرايني املدينة
الرئيسية (مثل كلوت بك) .هذه الصورة لبنك مصر ،على مشارف حي بوالق أبو العال.

الدهانات إشارة إىل الدهان العادي (بروالت أو فرش الدهان) لتغطية وتلوين مواد التشطيب األولية ،مثل
الدهان على احملارة أو يف الكثري من األحيان يتم تلوين البياض (فطيسة أو حجر صناعي) أو احلجر أو
الطوب أو أي مادة تكسية أخري بدهاهنا مباشرة بدون طبقة بياض حمارة.
ختتلف الدهانات عن احملارة يف السمك واملقاومة وتتنوع ألواهنا ،ومسكها رقيق باملقارنة باحملارة .كما أهنا
تلتصق باإلنشاءات بطريقة خمتلفة.
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أستمارة العقار -إنشاء المبني

الشكل (126أ126 ،ب)  -الدهانات ختتار كنوع
تشطيب يف حالة تطبيقها علي األسطح املشطبة من أصل
املبين (حبجر أو طوب) ،مثل الصورتني هنا.

غائب – عندما ال يكون هناك تشطيب للدور األرضي ،ليس ألن التشطيب غري موجود يف التصميم
األصلي ،بل لكونه غائب ألي سبب من األسباب األخرى .الدور األرضي الذي ليس بياض حمارته كامل
(يشمل طبقة بياض حمارة أمسنتية فقط بدون طبقة هنائية سواء معجون ودهان أو سواء طبقة أمسنتية ملونة)
يعترب غائب .هذه الفئة أيضاً تشمل املباين اليت تآكل تشطيبها إىل درجة االختفاء ويف حالة عدم وجود
آثار للتشطيب يف أي نقطة يف الواجهة ،حبيث يصبح من املستحيل التعرف على نوع التشطيب الذي
كان مستخدماً.

الشكل (127أ127 ،ب)  -غياب التشطيب يكشف اهليكل اإلنشائي للمبىن مما يزيد من هتديدات الضرر ويؤدي إىل نتائج بصرية مزعجة.
اإلنشاءات ميكن أن تكون من أي نوع أو مادة ،حوائط حاملة أو هياكل خرسانية.

تشطيب الحجر خيتلف عن فئة التشطيب الغائب ألن التصميم اخلاص باملبىن اشتمل على ترك اهليكل
اإلنشائي (احلجر) ظاهر .هذه األنواع من املباين تكون جودة احلجر فيها أعلى وتكوينها اإلنشائي أجود
ومنفذ بتقنيات عالية اجلودة لتكون األسطح منتظمة وقد تشمل علي زخارف وأعمال حجر مجالية.

الشكل (128أ128 ،ب)  -مثاالن على تشطيب حجر
مت بنائه عمداً حبيث يكون احلجر ظاهراً كتشطيب.
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تشطيب الطوب خيتلف بدوره عن الغائب ألن تصميم املبىن اشتمل على ترك اهليكل اإلنشائي (يف هذه
احلالة جدار طوب) ظاهراً .هذا النوع من املباين تكون جودة الطوب فيه أعلى وبنائه منتظم وتكوينه
اإلنشائي جيد.

الشكل (129أ129 ،ب)  -مثاالن على تشطيب
الطوب ،حيث تعمد التصميم أن يكون الطوب املكون
للحوائط احلاملة هو التشطيب للمبىن.

تشطيب الخشب خيتلف بدوره عن الغائب ألن تصميم املبىن اشتمل على ترك اإلنشاءات ظاهرة (يف
هذه احلالة إنشاءات من اخلشب).

الشكل ( - )130هذا املبىن شبه املؤقت مبين
بالكامل من اخلشب ،وكان املقصود ترك اخلشب على
الواجهة على سبيل التشطيب.

المختلط عندما يكون املبىن يف تشطيب دوره األرضي متعدد األنواع :مثال – بياض أو دهان وإىل جواره
تشطيب دكان بالتكسية ،تشطيب بياض ودهنت بلكوناته من قبل السكان لتلوين كل شقة علي حدة.

الشكل ( - )131تشطيب خمتلط يشمل عدة أنواع
من التشطيب املتجاور بشكل مقصود ،هنا احملارة
واحلجر ،إذ كان مقصوداً أن يكون النوعان مستخدمان
يف تشطيب الواجهة.
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ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ



Dilapidated

ﻣﻘﺒﻮﻝ



Fair

ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ )ﻧﻮﻉ( 4.2 Finishing Ground Floor (type) -
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ Stone finish 
ﺑﻴﺎﺽ 
ﺗﻜﺴﻴﺔ Cladding 
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ Face brick finish 
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ Curtain Wall 
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ Timber finish 
ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ Painting 
ﻣﺨﺘﻠﻂ Mixed 
ﻏﺎﺋﺐ No finish 
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
ﺳﻴﺊ Bad 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ Dilapidated 

أستمارة العقار -إنشاء المبني
Plastering

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 4.3 Upper floors structure -

األرضي .ميكن
بالدور
wallsاخلاص
ﺣﺎﻣﻠﺔ التشطيب
ﺣﻮﺍﺋﻂحفاظ
 Beamsتقييم حالة
من املساح
ﻧﻮﻉ ﺍﻷﻧﺸﺎء
Bearing
مطلوبand
الحفاظ pillars
حالةﻭﻛﻤﺮ 
يف اجلزءﺃﻋﻤﺪﺓ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﻁﻮﺏ Bricks 
اختيار فئة واحدةﺣﺪﻳﺪ
 Steelفئات خمتلفة.
فقط من بني 4
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
التشطيب
حفاظ
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ

Metal 
Concrete 
جيد عندما ال
تكونBad

Dilapidated 

ﺣﺠﺮ Stones 
ﺧﺸﺐ Wood 
أو تآكل
التشطيب شروخ
Good
يف ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 

يكون
حالة
آالت/أدوات بالواجهة ،وعدم وجود أجزاء مفقودة من التشطيب.
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ




ﻻ



ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ




ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ

بسبب ارتطام
أو أض
ﺣﺎﻟﺔرارﺍﻟﺤﻔﺎﻅ

ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻧﻮﻉ( 4.4 Finishing-upper floors (type) -
Stone finish 
ﺑﻴﺎﺽ 
Face brick finish 
ﺗﻜﺴﻴﺔ 
Timber finish 
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ 
Mixed 
ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ 
ﻏﺎﺋﺐ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
Bad
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Dilapidated

No
Dilapidated
Undetectable

Type of structure
Structural material

State of conservation

Plastering
Cladding
Curtain wall
Painting
No finish
State of conservation

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻄﺢ 4.5 Roof structure -
Visible roofing collapse or absence
ﻧﻌﻢ Yes 
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮ ﻟﻠﺴﻘﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺴﻘﻒ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﺳﻴﺊ Bad 

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ 4.6 Main effects of physical decay -
التشطيب أو التفاصيل
من أي
ﺍﻧﺘﻔﺎﺥأضرار
Notال توجد
presentجيد.
( -)132تشطيب
Bulging/bearing
نوع يفwalls
ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
Heavy 
الشكلﻳﻮﺟﺪ
ﻻ
اخلاصة بالو
اجهةNone .
ﻭﺳﻂ Medium 
ﻳﻮﺟﺪ 
ﻻ
Crack pattern
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻛﺜﻴﻒ Heavy 
Water stains/damages
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺑﻘﻊ/ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
Heavy 
قليل ،أوبعض
presentأو
شروخ صغرية
Erosion
تآكلﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ
Not
عندما Light
حفاظHeavy
التشطيب 
تكون يف ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
مقبول 
التشطيب ﺧﻔﻴﻒ


حالة
تعتربﻛﺜﻴﻒ
التعرية اخلفيفة ،لكن الغالب على الواجهة أن تشطيبها يف حالة متماسكة.
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻣﺘﻬﺪﻡ




ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 4.7 Overall state of conservation -
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
Dilapidated
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Ruined
ﺳﻴﺊ Bad 

State of conservation
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الشكل ( - )133تشطيب مقبول .فيه أضرار خفيفة على أجزاء صغرية من الواجهة ،مثل أن
يكون هناك تآكل خفيف فقط حول بوابة املدخل.

تعترب حالة حفاظ التشطيب سيئ إذا كان املبىن بالكامل فيه ضرر أو أضرار متعددة ،منها الشروخ
والتآكل واألضرار بسبب ارتطام أدوات/آالت ،أو كتابات جرافييت كثرية أو أجزاء كبرية ناقصة من
تشطيب الواجهة .ويكون هذا التآكل منتشر على أغلب أجزاء الواجهة اخلاصة بالدور األرضي.
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 حالة «سيئ» إذ يوجد ضرر منتشر على سائر- )134( الشكل
.أحناء الواجهة

GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0

متدهور أن تكون األضرار بغض النظر عن نوع التشطيب كبرية للغاية لدرجة أهنا ال تظهر/ًسيء جدا
4. Structure of the building
- ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
ﻧﺸﺎء3.0ﺇ
GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo.اجهة
| URHC
May 2013
| Version يوحي
على|الو
باالستمرارية
بشكل

4.1 Ground Floor structure - ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ
 ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺸﺎءBearing walls  ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ
Beams and pillars  ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ
4. Structure
ofBricks
the building
ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
Steel  ﺣﺪﻳﺪ
  ﻁﻮﺏ- ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ
Stones  ﺣﺠﺮ
Metal  ﻣﻌﺪﻥ
4.1 Ground Floor structure
 ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷConcrete  ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
Wood - ﺭﺿﻲ
ﺧﺸﺐ
Type of structure
 ﻧﻮﻉ ﺍﻹﻧﺸﺎءBearing walls  ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ
Beams and pillars  ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good  ﺟﻴﺪ
Bad  ﺳﻴﺊ
Structural material
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
Bricks  ﻁﻮﺏ
Steel  ﺣﺪﻳﺪ
Fair  ﻣﻘﺒﻮﻝ
Dilapidated  ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Stones  ﺣﺠﺮ
Metal  ﻣﻌﺪﻥ
Wood  ﺧﺸﺐ
Concrete  ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
4.2 Finishing Ground Floor (type) - (ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ )ﻧﻮﻉ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ
Good  ﺟﻴﺪ
ﺳﻴﺊ
Plastering ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Stone finish Bad ﺣﺠﺮ
ﺑﻴﺎﺽ
ﺗﺸﻄﻴﺐ
Fair   ﻣﻘﺒﻮﻝFace brick finish
Dilapidated
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Cladding  ﺗﻜﺴﻴﺔ
  ﻁﻮﺏ
ﺗﺸﻄﻴﺐ
Curtain Wall  ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
Timber finish  ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
Painting 4.2Finishing
 ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍ ﻣﺨﺘﻠﻂ
 ﺩﻫﺎﻧﺎﺕGround Floor (type) - (ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻲ )ﻧﻮﻉMixed
التشطيب متضررة
.متدهور/ًﺣﺠﺮ جدا
ﺗﺸﻄﻴﺐ سيئ
 حالة- )135( الشكل
No finish  ﻏﺎﺋﺐ
Plastering
Stone finish 
ﺑﻴﺎﺽ
غري
يكون
ومتهالكة للغاية حبيث
.
ال
أص
موجود
ً
Cladding ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺗﻜﺴﻴﺔ
 ﻁﻮﺏ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ
Good   ﺟﻴﺪFace brick finish
Bad
 ﺗﺸﻄﻴﺐ
ﺳﻴﺊ
Curtain Wall  ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
TimberDilapidated
finish  ﺧﺸﺐ
Fair  ﻣﻘﺒﻮﻝ
 ﺗﺸﻄﻴﺐ
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Painting  ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
Mixed  ﻣﺨﺘﻠﻂ
No finish 4.3 ﻏﺎﺋﺐ
Upper floors structure - ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
State
of
conservation
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Bad
 
ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮﺳﻴﺊ
 ﺣﺎﻣﻠﺔ
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺟﻴﺪ
Type of structure
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺸﺎء
 ﻧﻮﻉBearing Good
walls 
Beams and
pillars
Fair
Dilapidated
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ

ﻣﻘﺒﻮﻝ
Structural material
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
Bricks  ﻁﻮﺏ
Steel  ﺣﺪﻳﺪ
Stones  ﺣﺠﺮ
Metal  ﻣﻌﺪﻥ
4.3 Upper floors structure
- ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭConcrete  ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
Wood 
ﺧﺸﺐ
Type of
of conservation
structure
ﺣﺎﻟﺔﺍﻷﻧﺸﺎء
 ﻧﻮﻉBearingGood
walls  ﺣﺎﻣﻠﺔ
Beams and
pillars
 ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ
State
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Bad
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺟﻴﺪ
 ﺳﻴﺊ
Structural material
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
Bricks
Steel  ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻁﻮﺏ
 ﺣﺪﻳﺪ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Fair  ﻣﻘﺒﻮﻝ
Dilapidated
Stones  ﺣﺠﺮ
Metal  ﻣﻌﺪﻥ
Wood (type)
Concrete  ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
 -ﺧﺸﺐ
4.4 Finishing-upper floors
(ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻧﻮﻉ
.العلياofارconservation
إنشاءات األدو
هنا علىاالنتباه
 لكن يرتكز،األرضي
التقييمStone
 مثلfinish
التقييم هو
State
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺣﺎﻟﺔ
Good بالدور
Bad
 اخلاص
ﺟﻴﺪ
 ﺗﺸﻄﻴﺐ
ﺳﻴﺊ
Plastering
ﺑﻴﺎﺽ
 ﺣﺠﺮهذا
Fair   ﻣﻘﺒﻮﻝFace brickDilapidated
 ﺗﺸﻄﻴﺐ
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Cladding  ﺗﻜﺴﻴﺔ
finish  ﻁﻮﺏ
Curtain wall  ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
Timber finish  ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
floors (type) - (ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻧﻮﻉMixed
 ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻂ
Painting 4.4
 Finishing-upper
ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
Plastering
Stone finish  ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ
No finish  ﻏﺎﺋﺐ
ﺑﻴﺎﺽ
Cladding ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺗﻜﺴﻴﺔ
 ﻁﻮﺏ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ
Good   ﺟﻴﺪFace brick finish Bad
 ﺗﺸﻄﻴﺐ
ﺳﻴﺊ
Curtain wall  ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
 ﺧﺸﺐ
Fair   ﻣﻘﺒﻮﻝTimber finish
Dilapidated
 ﺗﺸﻄﻴﺐ
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
Painting  ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
Mixed  ﻣﺨﺘﻠﻂ
No finish  ﻏﺎﺋﺐ4.5 Roof structure - ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻄﺢ
State
of roofing
conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good  ﺟﻴﺪ
Bad  ﺳﻴﺊ
Visible
collapse or absence
Yes  ﻣﻘﺒﻮﻝ
No
ﻧﻌﻢ
 ﻻ
Fair
Dilapidated
 ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮ ﻟﻠﺴﻘﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺴﻘﻒ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good  ﺟﻴﺪ
Dilapidated  ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
4.5 Roof structure
Fair- ﻟﻠﺴﻄﺢ
 ﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
 ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻣﻘﺒﻮﻝUndetectable  ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ
.العليا
تشطيبات األد
 لكن يرتكز االنتباه هنا،األرضيBad
بالدور
التقييم هو مثل التقييمNoهذا
Visibleوارroofing
collapseعلى
or absence
 اخلاص
Yes  ﺳﻴﺊ
ﻧﻌﻢ
 ﻻ
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮ ﻟﻠﺴﻘﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺴﻘﻒ
State of conservation
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
 ﺣﺎﻟﺔeffects of physical
Good decay
Dilapidated  ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ
 ﺟﻴﺪ
4.6
Main
- ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ
Bulging/bearing walls  ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔNot presentFair ﻣﻘﺒﻮﻝﻳﻮﺟﺪ
Light Undetectable
Heavy
ﻻ
 ﺧﻔﻴﻒ
 ﻛﺜﻴﻒ
79 78
NoneBad ﺳﻴﺊﻳﻮﺟﺪ
Medium  ﻭﺳﻂ
ﻻ
Crack pattern
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
Light  ﺧﻔﻴﻒ
Heavy  ﻛﺜﻴﻒ
4.6ﺿﺮﺭ
Main
of physical decay
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ
Water stains/damages
ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ
/ ﺑﻘﻊeffects
Not present
Heavy  ﻛﺜﻴﻒ
 ﻳﻮﺟﺪ- ﺇﻧﺸﺎﺋﻲﻻLight
 ﺧﻔﻴﻒ
Bulging/bearing
walls ﺘﻌﺮﻳﺔﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
 ﺧﻔﻴﻒ
 ﻛﺜﻴﻒ
Erosion
 ﺍﻟNot present 
Light 
Heavy 
None  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
Medium  ﻭﺳﻂ
Type of structure
Structural material

ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ




ﻻ



ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ









Stone finish
Face brick finish
Timber finish
Mixed

Bad
Dilapidated

No
Dilapidated
Undetectable

ﺑﻴﺎﺽ
ﺗﻜﺴﻴﺔ
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
ﻏﺎﺋﺐ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ







ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ




Good
Fair

Plastering
Cladding
Curtain wall
Paintingأستمارة العقار -إنشاء المبني
No finish
State of conservation

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻄﺢ 4.5 Roof structure -
Visible roofing collapse or absence
ﻧﻌﻢ Yes 
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮ ﻟﻠﺴﻘﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺴﻘﻒ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﺳﻴﺊ Bad 

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ 4.6 Main effects of physical decay -
بالعني) .ليس
Notما يري
(حسب
ﻳﻮﺟﺪ منالشارع
للسطح ،كما ﻻتظهر
القسميبحث يف
ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ
present
األنشائية Light
Heavy
الحالةﺧﻔﻴﻒ 
هذاﻛﺜﻴﻒ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None 
ﻭﺳﻂ Medium 
ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ املنطقة
Lightمبىن أو منشأﻧﻤﻂعايل يف
أمكن أن يصعد
دخول املبىن،
مطلوباً من املساح
Heavy
لكن مطلوب منه كلما ﺧﻔﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ 
معه .ﺑﻘﻊ/ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ
Not present
Heavy
Lightكما ﻻ
ﻳﻮﺟﺪكل استمارة مبىن
يرى يف
ﺧﻔﻴﻒاملباين ويكتبها
جملموعة من
ﻛﺜﻴﻒحالةالسطح
ويقيم
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ّﻛﺜﻴﻒ Heavy 

Bulging/bearing walls
Crack pattern
Water stains/damages
Erosion

شبه قطعي،
للمبىن وبشكل
جسيمة
أضرار إنشائية
هذا إىل
4.7 Overall
state of
conservation
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ -
يشريﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
وضوح انهيار أو غياب للسقف قد ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺣﺎﻟﺔ
Good
Dilapidated

ﺟﻴﺪ
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭأو 
وجودﺳﻴﺊ ﺟﺪ
العناصر .من مث من املهم تقييم السقف املنهار كلما أمكن للتعرف على
كلي لبعض
اهنيارﺍً/جزئي
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﻣﺘﻬﺪﻡ Ruined 
 Badالدور األخري باملبىن إن أمكن.
املفتوحة يف
األضرار اإلنشائية .من األساليب اجليدة أن تنظر عرب النو
افذ 
ﺳﻴﺊ
كما أن الكورنيش األمامي للمبىن قد يكشف وجود مشكالت يف السطح ،إذا رأيت عدة بقع رطوبة فيه.
إذا كان يف السطح مبىن مؤقت أو إنشاءات سكنية ،فالبد إذن أن حالة السطح جيدة.

State of conservation
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الشكل ( - )136حاالت خمتلفة الهنيار أو غياب ظاهر
للسطح.

في حالة الحفاظ مطلوب من املساح من خالل اإلطالل على األسطح من مكان مرتفع (إذا أمكن) أن يتوصل إىل حالة حفاظ
أسطح املباين.
جيد عندما يكون السطح من دون ضرر ظاهر (ال آثار لبقع رطوبة أو هياكل إنشائية ظاهرة بسبب تآكل التشطيب ،أو وجود
أجزاء مفقودة منه) أو غياب العزل.

الشكل ( - )137حالة حفاظ جيدة لالسطح :ال يوجد تسريب مياه أو ضرر والصيانة جيدة
42 78
79

مقبول عندما ال تكون حالة السطح ممتازة (وجود أجزاء مفقودة من التشطيب أو التمهيد ،وبقع رطوبة صغرية ،إخل) لكن ال توجد
فيه أجزاء مفقودة ومن مث فهو يؤدي دوره اخلاص باحلماية.

الشكل ( - )138مقبول :يف حالة أن السطح حالته جيده لكن تراكم النفايات أو تربية الطيور واحليوانات ميثل هتديداً كبرياً حلالة حفاظ األسطح.

سيئ عندما يظهر يف السطح بقع رطوبة كبرية مثالً أو حالة تدهور وتكون بعض العناصر مفقودة ،لكنه بشكل عام حيمي اهليكل
اإلنشائي واملبىن ككل كما ينبغي له.

الشكل (139أ139 ،ب)  -سطحان يف حالة حفاظ سيئة :عدم متاسك احلالة ،ووجود وزن زائد ،وضعف ،والدروات غري كاملة أو مفقودة.

سيء جداً/متدهور هو السطح املنهار جزئياً أو تظهر فيه مظاهر اهنيار بسبب تآكله.

الشكل (140أ140-ب)  )-سطح سيء جداً/متدهور .هو سطح منهار جزئياً ومتاسكه ضعيف.
81 80

ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ

ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ



ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ




ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ




ﻻ



ﻛﺜﻴﻒ




ميكن

Heavy 
ﻭﺳﻂ
ﻛﺜﻴﻒ
Heavy 
Heavy 




ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ

Bad
Dilapidated




Good
Fair

أستمارة العقار -إنشاء المبني

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 4.3 Upper floors structure -
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ  Bearing walls ﻧﻮﻉ ﺍﻷﻧﺸﺎء
Beams and pillars
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﻁﻮﺏ Bricks 
Steel 
ﺣﺠﺮ Stones 
Metal 
ﺧﺸﺐ Wood 
Concrete 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
Bad 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Dilapidated 

ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻣﻌﻠﻮﻡال
غير معلومﻏﻴﺮعندما

ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ

ﻏﺎﺋﺐ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ



No finish
State of conservation

ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )ﻧﻮﻉ( 4.4 Finishing-upper floors (type) -
Stone finish 
ﺑﻴﺎﺽ 
Face brick finish 
ﺗﻜﺴﻴﺔ 
Timber finish 
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ 
Mixed 
ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ 
ﻏﺎﺋﺐ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
Bad
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Dilapidated

No

Type of structure
Structural material

State of conservation

Plastering
Cladding
Curtain wall
Painting
No finish
State of conservation

الشكل ( - )141صورة جملموعة من ثالث حاالت حفاظ
4.5 Roof
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻄﺢ structure -
اليسار ،سيء ،وإىل األمام ،جيد ،وإىل اخللف ،سيء
خمتلفة :إىل
Visible roofing collapse
or
absence
ﻧﻌﻢ  Yes جداً/متدهور ،وهو سطح محام اهنارت قبته.

Dilapidated
Undetectableحالة
التفتيش على

ﺟﻴﺪ Good 
أماكن Fair
ﻣﻘﺒﻮﻝ 
عالية.
السطح من
ﺳﻴﺊ Bad 

ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮ ﻟﻠﺴﻘﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺴﻘﻒ
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ

ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ 4.6 Main effects of physical decay -
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None 
Medium
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
Heavy
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺑﻘﻊ/ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 

ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 4.7 Overall state of conservation -
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
Good
Dilapidated
باملبىن اليت قد متثل ﺟﻴﺪ
يف 
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
حلالته اإلنشائية.
األضرار القائمة
ﺟﺪﺍً/اجلزء
ﺳﻴﺊهذا
يبحث
هتديداًجسيماً
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﻣﺘﻬﺪﻡ Ruined 
ﺳﻴﺊ Bad 

Bulging/bearing walls
Crack pattern
Water stains/damages
Erosion

State of conservation

انتفاخ الحوائط الحاملة عندما يكون هناك جزء ناتئ أو منتفخ من احلوائط ،وحيدث هذا التشوه غالبا بسبب زيادة التحميل على
احلائط .مطلوب من املساح حتديد درجة االنتفاخ بناء على  3فئات:
ال يوجد عندما ال يوجد انتفاخ.
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خفيف عندما يكون االنتفاخ خفيفاً ،أي أن يكون بروزه سنتيمرتات قليلة عن خط احلائط.

الشكل ( - )142انتفاخ خفيف .يعد بداية ظهور االنتفاخ يف احلائط ،وميكن رؤيته بالكاد وقد حيدث للمباين القائمة (بسبب عيوب إنشائية أو
بسبب ضغوط رأسية) أو للمباين املتهدمة ،مثل الصورة إىل اليمني .يف هذه احلالة كان االنتفاخ غالباً بسبب ضغط أمحال املخلفات املوجودة داخل املبىن
أو بسبب عدم وجود عناصر إنشائية أفقية باملباين.
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ﺃﻋﻤﺪﺓ ﻭﻛﻤﺮ



ﺣﺪﻳﺪ
ﻣﻌﺪﻥ
ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 4.3 Upper floors structure -
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺣﺎﻣﻠﺔ  Bearing walls ﻧﻮﻉ ﺍﻷﻧﺸﺎء
Beams and pillars
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
ﻁﻮﺏ Bricks 
Steel 
ﺣﺠﺮ Stones 
Metal 
ﺧﺸﺐ Wood 
Concrete 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
Bad 
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Dilapidated 

Type of structure
Structural material

State of conservation

Finishing-upperبارزاً4.4عدة سنتيمرتات عن خط احلائط.
ويكون يف هذه الفئة
بوضوح.
يكون
كثيف عندما
floors
ظاه-راً)(type
االنتفاخﻧﻮﻉ(
ﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ )
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺍ

ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺣﺠﺮ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﻁﻮﺏ
ﺗﺸﻄﻴﺐ ﺧﺸﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ









Stone finish
Face brick finish
Timber finish
Mixed

ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ

Bad
Dilapidated

ﺑﻴﺎﺽ
ﺗﻜﺴﻴﺔ
ﺣﻮﺍﺋﻂ ﺳﺘﺎﺋﺮﻳﺔ
ﺩﻫﺎﻧﺎﺕ
ﻏﺎﺋﺐ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ










Good
Fair

Plastering
Cladding
Curtain wall
Painting
No finish
State of conservation

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻄﺢ 4.5 Roof structure -
Visible roofing collapse or absence
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻅﺎﻫﺮ ﻟﻠﺴﻘﻒ ﺃﻭ ﻏﻴﺎﺏ ﻟﻠﺴﻘﻒ
Dilapidatedيظهر
143ب) - انتفاخ كثيف،
(143أ،
الشكل
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Undetectable
اضح 
ﻣﻌﻠﻮﻡ
من خالل ﻏﻴﺮ
احلائط ،إما
باجلزء السفلي من
تشوه و
ﺳﻴﺊ Bad 

بالقرب من سطح األرض أو يف األدوار العليا ،قرب
الدعامات األفقية.
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ 4.6 Main effects of physical decay -
ﻛﺜﻴﻒ

Heavy 
ﻭﺳﻂ
ﻛﺜﻴﻒ
Heavy 
Heavy 




ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ

ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻣﺘﻬﺪﻡ




ﺧﻔﻴﻒ
Medium
Heavy
ﺧﻔﻴﻒ 
ﺧﻔﻴﻒ 


Light

Light
Light

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺧﻔﻴﻒ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ







Not present
None
Light
Not present
Not present

ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
ﺑﻘﻊ/ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ

Bulging/bearing walls
Crack pattern
Water stains/damages
Erosion

نمط الشروخ القصد منه التعرف على وجود الشروخ يف إنشاءات املبىن .الشروخ السطحية للتشطيب ال
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 4.7 Overall state of conservation -
 Dilapidatedيف هذا اجلدول.
تحُ سب شروخاً
State of conservation
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
Ruined

يعترب منط الشروخ خفيف
ورائها.

ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
وجود Bad
حال 
يف ﺳﻴﺊ
شروخ

عما
ال يزيد عرضها عن ملليمرتات قليلة وال تكشف ّ
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الشكل (144أ144 ،ب)  -منط شروخ خفيف .شروخ سطحية متناثرة ال تؤثر على أغلب أجزاء الواجهة ،وال تقع يف نقاط متثل خطر على الواجهة أو
املبىن ككل( .عند زوايا الفتحات أو املبىن بشكل عام ،أو الشروخ اليت تقع عند أعتاب النوافذ واألبواب).
83 82

أستمارة العقار -إنشاء المبني

يعترب منط الشروخ وسط إذا كانت الشروخ متشعبة وال تقتصر على التشطيب السطحي ،ويكون عرضها
مسافة عدة ملليمرتات .منط الشروخ الوسط يشتمل على شروخ تقع إما فوق أعتاب أو عند زوايا
الفتحات بشكل منتظم إىل حد ما.

الشكل ( - )145منط شروخ وسط .فيه شروخ متناثرة ال تؤثر كثرياً على
أغلب الواجهة لكنها ذات سمُ ك واضح ومستمر.

منط الشروخ كثيف هو عندما تكون الشروخ متشعبة وكثرية .عندما يكون عرض الشرخ  5مم فأعرض،
وميكن رؤية ما ورائه .منط الشروخ الكثيف يشتمل على شروخ يف الفتحات والواجهة بدرجة هتدد باهنيار
بعض أجزاء الواجهة.

الشكل ( - )146منط شروخ كثيف مرتبط حبالة إنشائية متدهورة ،حيث الشروخ واضحة من حيث احلجم واملكان واالنتشار.
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ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ

ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ



Undetectable




ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ 4.6 Main effects of physical decay -
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None 
Medium
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
Heavy
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺑﻘﻊ/ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 

Heavy 
ﻭﺳﻂ
ﻛﺜﻴﻒ
Heavy 
Heavy 

ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻣﺘﻬﺪﻡ

ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺳﻴﺊ




Fair
Bad

ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 4.7 Overall state of conservation -




ﺍﻟﺤﻔﺎﻅسالمة
ﺣﺎﻟﺔ على
 Goodباملياه اليت تؤثر
ذات الصلة
بقع الرطوبة
Dilapidated
املبىن 
تتمثل مشكالت ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Ruined
بقع يف املبىن.
ظهور
ﺳﻴﺊ Bad 

Bulging/bearing walls
Crack pattern
Water stains/damages
Erosion

وتؤدي إىل
املبىن اإلنشائية
State
of conservation

بقع الرطوبة الخفيفة تتسم بوجود تظليل خفيف سواء باللون األبيض (ترسيب ملحي) أو اللون األخضر/
البين (طحالب وفطريات) .تشعب البقعة على الواجهة يكون حمدوداً.
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الشكل ( - )147بقعة رطوبة خفيفة نتيجة املياه اجلوفية تؤدي إىل
تآكل املواد اإلنشائية للمبىن ،يف هذه احلالة مت حل املشكلة جزئياً
باخلرسانة لكن البقع تعاود الظهور على شكل سطح خفيف الضرر.

بقع الرطوبة الكثيفة تكون إما منتشرة ومتشعبة و/أو تؤدي إىل تكون بلورات ملحية أو ظهور طفيليات
على املبىن .الرطوبة الكثيفة تؤثر على متاسك مواد التشطيب واملواد اإلنشائية مما يؤدي إىل انتفاخها
وتآكلها أو تقشر الطبقات اخلارجية.

الشكل (148أ148-ب)  -مثاالن لبقع رطوبة كثيفة تؤثر على املواد اإلنشائية يف اجلزء السفلي من الواجهة وأدت إىل تآكلها.
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ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ

ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ

ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺳﻴﺊ



Undetectable




ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ 4.6 Main effects of physical decay -
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None 
Medium
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
Heavy
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺑﻘﻊ/ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 

Heavy 
ﻭﺳﻂ
ﻛﺜﻴﻒ
Heavy 
Heavy 




Fair
Bad

أستمارة العقار -إنشاء المبني

Bulging/bearing walls
Crack pattern
Water stains/damages
Erosion

ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 4.7 Overall state of conservation -

ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ إحتكاك
ﺣﺎﻟﺔ وجود
Goodأن تظهر بسبب
اإلنشاء) ،وميكن
ميكن أن متس خمتلف مو
ﺟﺪﺍًر/ية
ﺳﻴﺊالتع
ظاهرة
Dilapidatedاد (التشطيب و ﺟﻴﺪ
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﻣﺘﻬﺪﻡ Ruined 
اجلوية.
مستمر أو عارض من آالت أو أدوات ،أو من واقع عوامل التعرية
ﺳﻴﺊ Bad 

State of conservation

خفيف .هو تآكل باملبىن له طابع حمدود وال يزيد عن تآكل طبقات سطحية من الواجهة ،خاصة األركان
والزوايا اخلاصة بالفتحات.
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الشكل (149أ149-ب)  -مثاالن يوضحان التعرية اخلفيفة إما بسبب إحتكاك خارجي باملبىن أو نتيجة عدم صيانته أو بسبب الرطوبة (إىل اليمني).

كثيف .عندما تكون التعرية على السطح متشعبة وميكن قياس الفاقد بعمق عدة سنتيمرتات.

الشكل (150أ150-ب)  -تعرية كثيفة تؤثر على املبىن احلجري وتدمر العناصر الزخرفية.
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ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ
ﻛﺜﻴﻒ




ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺋﻲ 4.6 Main effects of physical decay -
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻧﺘﻔﺎﺥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺤﺎﻣﻠﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None 
Medium
ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺸﺮﻭﺥ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
Heavy
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺑﻘﻊ/ﺿﺮﺭ ﺍﻟﺮﻁﻮﺑﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  Not present ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺔ
ﺧﻔﻴﻒ Light 




ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 4.7 Overall state of conservation -
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﺟﻴﺪ Good 
Dilapidated
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
Ruined
ﺳﻴﺊ Bad 

Heavy 
ﻭﺳﻂ
ﻛﺜﻴﻒ
Heavy 
Heavy 

ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً/ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ
ﻣﺘﻬﺪﻡ

Bulging/bearing walls
Crack pattern
Water stains/damages
Erosion

State of conservation

هذا اجلزء خيتص بتقييم إنشاء املبىن بالكامل من خالل حتليل املعلومات الواردة يف اجلداول الفرعية حتت
بند  .4مطلوب من املساح تقييم حالة حفاظ المبنى بالكامل هنا.
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جيد تكون درجة املبىن جيد عندما حيصل على  3درجات على األقل من ،4.3 ،4.2 ،4.1( 4
 .)4.4يعترب املبىن جيداً عندما ال يكون فيه اهنيار يف السقف أو فيه أي من مظاهر الضرر املادي
األساسية ،وفقا للنقطة .4.6

الشكل (151أ151 ،ب)  -حالة احلفاظ العامة
«جيد» تعطى عندما تكون درجات التقييم السابق
جيدة ،مثل إنشاءات سليمة ،وتشطيب جيد ،وعدم
وجود أضرار واضحة إال بعض مشكالت الصيانة.

مقبول حيصل املبىن على درجة «مقبول» عندما تكون  3على األقل من النقاط األربع (،4.2 ،4.1
 )4.4 ،4.3قد نالت درجة مقبول ،ويف حال غياب اهنيار يف السطح وال تزيد األضرار فيه عن أضرار
مادية خفيفة ،حسب النقطة 4.6

الشكل (152أ152 ،ب152 ،ج)  -مثال حلالة حفاظ مقبولة ،بعد أن نالت هذه املباين درجة مقبول يف أغلب األجزاء السابقة .إنشاءات املبىن
سليمة لكن توجد بعض املشكالت مثل التعرية أو بقع الرطوبة أو شروخ خفيفة.

سيئ .حيصل املبىن على درجة «سيء» عندما يكون حاصالً على هذه الدرجة يف  3من  4نقاط (،4.1
 .)4.4 ،4.3 ،4.2يعد املبىن يف حالة حفاظ سيئة عندما ال يكون فيه اهنيار يف السطح لكن فيه أضرار
مادية متوسطة إىل كثيفة ،حسب النقطة .4.6
87 86

أستمارة العقار -إنشاء المبني

الشكل (153أ153 ،ب153 ،ج)  -حالة حفاظ سيئة :توجد مشكالت إنشائية وأضرار جسيمة واملبىن يف حالة خطر.

سيء جداً/متدهور .املبىن الذي حيصل على درجة سيء جداً/متدهور يف  3نقاط على األقل من 4
نقاط ( .)4.4 ،4.3 ،4.2 ،4.1يعترب املبىن سيء جداً/متدهور عندما يكون سطحه منهار جزئياً مع
وجود أضرار مادية متوسطة إىل كثيفة ،حسب النقطة .4.6

الشكل (154أ154 ،ب)  -مباين سيئة جداً/متدهورة .فيها اهنيار جزئي أو كلي يف السطح ،وأضرار إنشائية جسيمة.

متهدم .هو مبىن نال درجة سيء يف  3من  4نقاط على األقل ( .)4.4 ،4.3 ،4.2 ،4.1فيه اهنيار يف
السطح وأضرار مادية جسيمة حسب النقطة  .4.6املبىن املتهدم قائم جزئياً فقط ،وغري قابل لالستخدام
بشكل عام.

الشكل ( - )155مباين متهدمة ،مل تعد هبا عناصر إنشائية قائمة.

42 86
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ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 5. Architectural value & integrity -
ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺰﻋﺠﺔ/ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ )***) 5.1 Presence of disturbance elements on the facade
ﻻ
ﻻ




للقيمة
بتقييم#1هنائي
Facadeاألخري من استمارة مسح املباين حيث يقوم املساح
اخلامس#2يعد اجلزء
القسم
Facade
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ  1
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ  2
Presence
Presence
ﻳﻮﺟﺪ
Yes
Noيعترب ﻧﻌﻢ
التقييم 
ﻻ
ﻧﻌﻢ 
ﻳﻮﺟﺪمبثابة جتميع
 ،Yesبل هو
جيب أال
باملبىن .هذا
والسالمة اخلاصة
المعمارية
تقييماًمنفصالً
ُ
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻻ No 
ﻧﻌﻢ Yes 
GIS survey
form | Buildings
Urban
Regeneration
Project
for Historic
| May
يف2013
| Version
االعتبار
أن |يأخذ يف
املساح
التالية على
اجلداول
 Cairoملء
URHCيف| أثناء
املبىن.
مسح
لالختيارات3.0السابقة
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ Facade #3  3
Facade
املعلوماتاليت #4
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 4
سابقا عن املبىن.
مجعها

No
No

Presence
ﻳﻮﺟﺪ
Presence
ﻳﻮﺟﺪ
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻻ No 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻻ No 
value
ﺳﺎﺋﺪﺓوالسالمة -
المعمارية
Prevailing
5. Architecturalﺳﺎﺋﺪﺓ
Prevailing
ﻧﻌﻢ Yes 
 integrityﻻ&No 
القيمة Yes
ﻻ No 
ﻧﻌﻢ 
)***) aerial dishes, antennas, pipes, fowl and animals shelters, Ac compressors, lightings, advertisement, wires
وجود عناصر مزعجة/غير متماشية مع الواجھة )***( 5.1 Presence of disturbance elements on the facade
)***) ﺃﻁﺒﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺎﺕ ،ﻣﻮﺍﺳﻴﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،ﻣﺄﻭﻯ ﻁﻴﻮﺭ ﺃﻭ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ،ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ،ﺍﻹﻧﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻼﻙ
الواجھة Facade #2  2
الواجھة Facade #1  1
Presence 5.2 Presence
يوجد
Presence
Yesﺟﺪﻳﺮﺓيوجد
Yes
No

نعم

ال
ال No ﻭﺟﻮﺩ نعم
ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ )****) of remarkable architectural elements
ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
ال No 
ال No 
نعم Yes 
نعم Yes 
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ Facade #1  1
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ Facade #2  2
#4 
الواجھة #3 Yes3
ﻳﻮﺟﺪPresence Facade
ﻳﻮﺟﺪPresenceFacade
ﻻ No 
الواجھة Yes 4
ﻻ No 
ﻧﻌﻢ 
ﻧﻌﻢ 
Presence
يوجد
Presence
يوجد
No
No 
Yes
Yes 

نعم

ال
ﻧﻌﻢ 
نعم
الﻻ 
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻻ No 
Yes
No
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
ال No 
(***) aerialFacade
dishes,#3
antennas,
wires
Facadelightings,
#4  advertisement,
 3pipes,
fowl and animals shelters, Ac compressors,ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ 4
واألسالك
Presenceطيور أو
الصرف والتغذية ،مأوى
أطباق اال
Presence
اإلعالنات ﻳﻮﺟﺪ
مواسير ﻳﻮﺟﺪ
اإلناراتYes ،
حيوانات،أجھزةNo
والھوائياتYes ،
التكييف ،ﻧﻌﻢ 
ﻻ
Noستقبال ﻧﻌﻢ 
)***( 
ﻻ
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
Prevailing
ﺳﺎﺋﺪﺓ
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻻ No 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻻ No 
وجود عناصر معمارية جديرة بالمالحظة )****( 5.2 Presence of remarkable architectural elements
)****) arches, portal, peculiar cladding, corners, porticos , external staircases, gates, wooden doors, sitting or covered
Facade
يسعىFacade
#2
على الو
1 passages,
الواجھة
القسم 
2wooden
 beam, cantilevers,الواجھة
مزعجة/
تكون
اجهة#1قد
 buttress,للتعديل
مضافة قابلة
 loggia,عناصر
على وجود
للتعرف
5.1
entrance, iron doors,
covered
balconies,
masharabia,
ironwork,
Presencemashrafeya/bowwindow,
يوجد
 stoneworks,يوجد
نعم Yes 
corbel,Noنعم Yes 
No columns,
ال 
 tiles,
ال
molding,
boghdadly,
visible Presence
mansonry patterns,
glazed
ائيات أو مأوي
سائدةهو
 glassأو
استقبال
أطباق
Noأى املساح
dome,إذا ر
Prevailingللواجهة األمامية.
vault,الكلية
سائدةالسالمة
متماشية مع
غير
Prevailing
Yes
Yes cornice,
No shades,
 minaret,نعم 
 wind catcher,ال 
نعم 
ال
balauster,
gypsum
windows,
shakhsheka,
wooden
embattlement
طيور أو أجهزة تكييف أو إعالنات أو إنارات أو أسالك فعليه تسجيل وجودها بـ نعم/ال وتسجيل درجة
 Facadeﺭﺍﻓﺴﺎﺕ
ﻣﻤﺮﺍﺕ ﻣﻐﻄﺎﺓ،
Facadeﺳﻼﻟﻢ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ،ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺧﺸﺒﻴﺔ ،ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻣﻐﻄﺎﺓ،
ﺭﻭﺍﻕ ﻣﺪﺧﻞ،
ﻋﻘﻮﺩ ،ﺑﻮﺍﺑﺔ ،ﻛﺴﻮﺍﺕ ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ،
ﺣﺪﻳﺪ#3 ،
ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ#4 ،
ﺃﺑﻮﺍﺏ 
الواجھة 3
ﺯﻭﺍﻳﺎ 4
الواجھة
كلي.
بشكل
اجهة
و
ال
على
تأثريها
ﻣﺪﺍﻣﻴﻚ
ﺃﻧﻤﺎﻁ
ﺃﻋﻤﺪﺓ،
،
ﺑﻐﺪﺍﺩﻟﻲ
،
ﺑﺎﺭﺯﺓ
ﺃﺑﺮﺍﺝ
ﻭ
ﻧﻮﺍﻓﺬ
/
ﻣﺸﺮﻓﻴﺔ
،
ﻮﺑﺔ
ﺼﺒ
ﻣ
ﺯﺧﺎﺭﻑ
ﻛﺎﺑﻮﻟﻲ،
ﺧﺸﺒﻴﺔ،
ﺓ
ﻛﻤﺮ
،
ﻣﺸﻐﻮﻝ
ﺣﺪﻳﺪ
،
ﻣﺸﺮﺑﻴﺔ
ﺭﻭﺍﻕ ﺷﺮﻓﺔ،
Presence
يوجد
Presence
يوجد
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
ﺷﺮﻓﺎﺕNo،
ﻣﻌﻠﻘﺔال ،
ﺔ،
ﺬﻧ
ﺌ
ﻣ
،
ﺍﻟﻤﻠﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺸﻖ
ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ
ﺺ
ﺍﻟﺠ
ﻣﻦ
ﻧﻮﺍﻓﺬ
،
)
ﺣﺪﻳﺪ
ﺍﻭ
ﺟﺺ
ﺃﻭ
ﺧﺸﺐ
)
ﺑﺰﻳﻦ
ﺍ
ﺩﺭ
ﺃﻋﻤﺪﺓ
،
ﻣﺰﺟﺞ
ﺃﻭ
ﻣﻄﻠﻲ
ﺑﻼﻁ
،
ﺣﺠﺮ
ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺮﺋﻴﺔ،
ﻁﻮﺏ
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
ﺣﺠﺮالﺃﻭ No 
ﻗﺒﺔ ،ﻣﻠﻘﻒ ﻫﻮﺍء ،ﻗﺒﻮ ،ﺷﺨﺸﻴﺨﺔ ،ﻛﻮﺭﻧﻴﺶ ،ﻅﻼﻝ ﺧﺸﺒﻴﺔ ،ﺗﺤﺼﻴﻨﺎﺕ
(****) arches, portal, peculiar cladding, corners, porticos , external staircases, gates, wooden doors, sitting or covered
entrance, iron doors, covered passages, buttress, balconies, loggia, masharabia, ironwork, wooden beam, cantilevers,
5.3 Overall
integrity
 patterns, stoneworks, corbel, glazed tiles,ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
molding, mashrafeya/bowwindow, boghdadly,
columns,
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ visible-
mansonry
Modifications
to
the
openings
balauster, gypsum glass windows, minaret, dome, wind catcher,
cornice,
Yes vault,
No wooden
 shakhsheka,
ﻧﻌﻢ
 shades,ﻻ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻲ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
embattlement
General
in contrast
مداخل with
the overall
modificationsرافسات
حديد ،ممرات مغطاة،
مغطاة ،أبواب
 buildingخشبية،
خارجية ،بوابات ،أبواب
ﻧﻌﻢمدخل
 Noزوايا للمباني ،رواق
ات متميزة،
 ،ساللم Yes
كسو 
عقود ،بوابة ،ﻻ
ﻛﻜﻞ
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
ﻣﻊ
ﺗﻌﺪﻳﻞ
معلقة ،شرفات ،رواق شرفة ،مشربية ،حديد مشغول ،كمرة خشبية ،كابولي ،ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﺘﻨﺎﻓﺮمشرفية/نوافذ وأبراج بارزة ،بغدادلي ،أعمدة ،أنماط مداميك
صبوبة،
زخارف م
حجر أو طوب مرئية ،أعمال حجر ،بالط مطلي أو مزجج  ،أعمدة درابزين )خشب أو جص او حديد( ،نوافذ من الجص والزجاج المعشق الملون ،مئذنة،
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ 5.4 Relation with urban context -
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕتحصينات
ظاللﻣﻊخشبية،
قبة ،ملقف ھواء ،قبو ،شخشيخة ،كورنيش،
Building in contrast with the urban context
Yes
No
ﻧﻌﻢ 
ﻻ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ
integrityﻣﺘﻨﺎﻓﺮ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ
5.3 Overall
السالمة الكلية -
Landmark
reference
ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺘﻤﻴﺰ
Yes
No
ﻧﻌﻢ 
ﻻ 
Modifications
to the openings
No
156ب156،ج)  -بعض نعم
(156أ ،
ال
الفتات.
طيور،
Yesالواجهات :ه
العناصر املزعجة على
الشكل
المبني
فتحات
مأويعلي
ائيات،واضح
وجودوتعديل
General modifications6.in Over
contrastall
witharchitectural
the overall building
value Yes
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ -
ال  No ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
نعم 
متنافر مع المبني ككل
وجود
Class
 Outstandingﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
ﻣﻘﺒﻮﻝ Fair 
ﻻ ﺷﻴﺊ None 
تعديل 
ﻣﺘﻤﻴﺰ
ﻋﺎﻟﻲ High 
ﺿﻌﻴﻒ Low 
العالقة مع السياق العمراني 5.4 Relation with urban context -
Building in contrast with the urban context
No
Yes
نعم 
ال 
المبني متنافر مع السياق العمراني
Landmark reference
معلم متميز
Yes
No
نعم 
ال 

القيمة المعمارية الكلية 6. Over all architectural value -
ال شيئ



None

مقبول
ضعيف




Fair
Low

متميز
عالي




Outstanding
High

التصنيف

الشكل (156د156 ،ه156،و)  -بعض العناصر املزعجة على الواجهات :إنارات ،الفتات ،أجهزة تكييف ،أطباق استقبال ،مأوي طيور.
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أستمارة العقار -القيمة المعمارية والسالمة

تعترب هذه العناصر سائدة نعم كلما كان عدداً من هذه العناصر أو أشياء خمتلفة متواجدة على الواجهة،
مبا يؤثر على التوازن املعماري للواجهة .وجودها قد يكون مكثفا يف نقطة واحدة أو موزعاً على الواجهة.
يتم حساب درجة اإلزعاج من خالل أحجام اإلضافات ،ومن واقع أهنا من مواد غري متسقة مع مواد أو
ألوان الواجهة ،أو قد تكون عبارة عن جمموعة أسالك موصلة بشكل عشوائي على الواجهة هنا وهناك.

الشكل (157أ157 ،ب157 ،ج)  -عناصر مزعجة كثيفة :تكييف ،مواسري ،إنارات.
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القيمة المعمارية والسالمة 5. Architectural value & integrity -

ال
ال




وجود عناصر مزعجة/غير متماشية مع الواجھة )***( 5.1 Presence of disturbance elements on the facade
الواجھة Facade #2  2
الواجھة Facade #1  1
Presence
يوجد
Presence
يوجد
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
No
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
ال No 
No
نعم Yes 

الواجھة Facade #4  4
الواجھة Facade #3  3
(158أ158 ،ب)
Presence
الشكل يوجد
Presence
يوجد
ال No 
ال No 
نعم Yes 
نعم Yes 
عناصر مزعجة ،لكنها
نعم  -Yes وجود
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
ال No 
ال No 
(***) aerial dishes,
antennas,سائدة.
 pipes, fowl and animals shelters, Ac compressors, lightings, advertisement, wiresليست
)***( أطباق االستقبال والھوائيات ،مواسير الصرف والتغذية ،مأوى طيور أو حيوانات ،أجھزة التكييف ،اإلنارات ،اإلعالنات واألسالك

ال
ال




وجود عناصر معمارية جديرة بالمالحظة )****( 5.2 Presence of remarkable architectural elements
الواجھة Facade #2  2
الواجھة Facade #1  1
Presence
يوجد
Presence
يوجد
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
No
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
No

الواجھة Facade #3  3
الواجھة Facade #4  4
Presence
يوجد
Presence
يوجد
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
ال No 
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
ال No 
(****) arches, portal, peculiar cladding, corners, porticos , external staircases, gates, wooden doors, sitting or covered
entrance, iron doors, covered passages, buttress, balconies, loggia, masharabia, ironwork, wooden beam, cantilevers,
molding, mashrafeya/bowwindow, boghdadly, columns, visible mansonry patterns, stoneworks, corbel, glazed tiles,
balauster, gypsum glass windows, minaret, dome, wind catcher, vault, shakhsheka, cornice, wooden shades,
embattlement
عقود ،بوابة ،كسوات متميزة ،زوايا للمباني ،رواق مدخل ،ساللم خارجية ،بوابات ،أبواب خشبية ،مداخل مغطاة ،أبواب حديد ،ممرات مغطاة ،رافسات
معلقة ،شرفات ،رواق شرفة ،مشربية ،حديد مشغول ،كمرة خشبية ،كابولي ،زخارف مصبوبة ،مشرفية/نوافذ وأبراج بارزة ،بغدادلي ،أعمدة ،أنماط مداميك
حجر أو طوب مرئية ،أعمال حجر ،بالط مطلي أو مزجج  ،أعمدة درابزين )خشب أو جص او حديد( ،نوافذ من الجص والزجاج المعشق الملون ،مئذنة،
قبة ،ملقف ھواء ،قبو ،شخشيخة ،كورنيش ،ظالل خشبية ،تحصينات

ال



No

نعم

ال



No

نعم

السالمة الكلية 5.3 Overall integrity -
Modifications to the openings
Yes

وجود تعديل واضح علي فتحات المبني
89 88
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General modifications in contrast with the overall building
Yes

وجود تعديل متنافر مع المبني ككل

العالقة مع السياق العمراني 5.4 Relation with urban context -

يتناول القسم  5.2وجود عناصر معمارية ذات قيمة متثل إضافة لقيمة إىل املبىن (نعم/ال).

الشكل ( - )159بعض األمثلة على العناصر املعمارية ذات القيمة.
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تعترب سائدة (نعم) كلما ُوجد عدد من العناصر املعمارية املتميزة على واجهة ،قد يرتكز وجودها يف
مساحة حمددة باملبىن أو قد تكون موزعة بانتظام على الواجهات.
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القيمة المعمارية والسالمة 5. Architectural value & integrity -

ال
ال




وجود عناصر مزعجة/غير متماشية مع الواجھة )***( 5.1 Presence of disturbance elements on the facade
الواجھة Facade #2  2
الواجھة Facade #1  1
Presence
يوجد
Presence
يوجد
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
No
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
No

الواجھة Facade #4  4
الشكل 
الواجھة 3
 - Facadeعناصر
(160أ160#3،ب)
Presence
يوجد
Presence
يوجد
ال No 
ال No 
نعم Yes 
Yesجديرة باملالحظة – سائدة.
نعم معمارية
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
ال No 
(***) aerial dishes, antennas, pipes, fowl and animals shelters, Ac compressors, lightings, advertisement, wires
)***( أطباق االستقبال والھوائيات ،مواسير الصرف والتغذية ،مأوى طيور أو حيوانات ،أجھزة التكييف ،اإلنارات ،اإلعالنات واألسالك

ال
ال




وجود عناصر معمارية جديرة بالمالحظة )****( 5.2 Presence of remarkable architectural elements
الواجھة Facade #2  2
الواجھة Facade #1  1
Presence
يوجد
Presence
يوجد
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
No
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
No

الواجھة Facade #3  3
الواجھة Facade #4  4
Presence
يوجد
Presence
يوجد
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
ال No 
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
ال No 
(****) arches, portal, peculiar cladding, corners, porticos , external staircases, gates, wooden doors, sitting or covered
entrance, iron doors, covered passages, buttress, balconies, loggia, masharabia, ironwork, wooden beam, cantilevers,
molding, mashrafeya/bowwindow, boghdadly, columns, visible mansonry patterns, stoneworks, corbel, glazed tiles,
balauster, gypsum glass windows, minaret, dome, wind catcher, vault, shakhsheka, cornice, wooden shades,
embattlement
وجود
161ب- )،
(161أ،
رافسات
ممرات مغطاة،
الشكلحديد،
عقود ،بوابة ،كسوات متميزة ،زوايا للمباني ،رواق مدخل ،ساللم خارجية ،بوابات ،أبواب خشبية ،مداخل مغطاة ،أبواب
مداميك
أعمدة ،أنماط
بغدادلي،
بارزة،
معلقة ،شرفات ،رواق شرفة ،مشربية ،حديد مشغول ،كمرة خشبية ،كابولي ،زخارف مصبوبة ،مشرفية/نوافذ وأبراج
باملالحظة ليست
جديرة
معمارية
عناصر
المعشق الملون ،مئذنة،
والزجاج
ص
حجر أو طوب مرئية ،أعمال حجر ،بالط مطلي أو مزجج  ،أعمدة درابزين )خشب أو جص او حديد( ،نوافذ من الجسائدة على الواجهة.
قبة ،ملقف ھواء ،قبو ،شخشيخة ،كورنيش ،ظالل خشبية ،تحصينات

ال



No

نعم

ال



No

نعم

القسم  5.3يتناول هذا اجلزء
No
ال 
الزمن:
طرأت مع مرور
No
ال 

السالمة الكلية 5.3 Overall integrity -
Modifications to the openings
Yes

وجود تعديل واضح علي فتحات المبني
General modifications in contrast with the overall building
Yes

وجود تعديل متنافر مع المبني ككل

العالقة مع السياق العمراني 5.4 Relation with urban context -
التعديالت
السالمة الكلية للواجهة األمامية ،من خالل البحث عن
اليت Building in contrast with
the urban
context
Yes
نعم 
المبني متنافر مع السياق العمراني
Landmark reference
معلم متميز
Yes
نعم 

اجهة اليت مت
فتح أبواب ونوافذ على
الكلية -سد أو
(نعم/ال) ،مثل
المبنى
تعديالت واضحة على فتحات
6. Over
architecturalالوall
value
المعمارية
القيمة

تعديلها عن التصميم األصلي .باإلضافة إىل التعديالت اجلزئية للفتحات القائمة (إغالق جزئي ،تقسيم،
مقبول Fair 
ال شيئ None 
متميز Outstanding 
افذ).
Lowتغري يف شكل األبواب والنو
يؤدي إىل
الداخلي للدور الذي
دمج ،وكذلك التقسيم
عالي High 
ضعيف 

التصنيف

Class

42 90
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الشكل (162أ162 ،ب)  -أمثلة على تعديالت على الفتحات :تقليص حجم الفتحات األصلية أو عمل فتحات لنوافذ جديدة.

الشكل (163أ163 ،ب)  -أمثلة
على تعديالت طرأت على الفتحات:
تقليص حجم الفتحات األصلية،
تقسيم الفتحات القائمة مبا قد يعكس
التقسيم الداخلي للمساحات

أو تعديالت عامة متنافرة مع المبنى ككل (نعم/ال) مبا يعين أي تبديل يف الواجهة األمامية يؤثر على
تكوين الواجهة األصلي بسبب تنافره معه :من حيث املواد أو اللون أو الشكل.

الشكل (164أ164 ،ب - ) ،أمثلة
على تعديالت طرأت على املبىن ككل
ومتنافرة معه :إضافة عمودية مبواد
إنشاء وأشكال فتحات متعددة (ايل
اليمني)  ،وامتدادات (رأسية وأفقية)
على املبىن تتضح من جزئه اخللفي (إىل
اليسار).
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الواجھة Facade #4  4
الواجھة Facade #3  3
Presence
يوجد
Presence
يوجد
ال No 
ال No 
نعم Yes 
نعم Yes 
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
Yes
Yes
No
No
نعم 
ال 
نعم 
ال 
أستمارة العقار -القيمة المعمارية والسالمة
(***) aerial dishes, antennas, pipes, fowl and animals shelters, Ac compressors, lightings, advertisement, wires
)***( أطباق االستقبال والھوائيات ،مواسير الصرف والتغذية ،مأوى طيور أو حيوانات ،أجھزة التكييف ،اإلنارات ،اإلعالنات واألسالك

ال
ال




وجود عناصر معمارية جديرة بالمالحظة )****( 5.2 Presence of remarkable architectural elements
الواجھة Facade #2  2
الواجھة Facade #1  1
Presence
يوجد
Presence
يوجد
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
No
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
No

الواجھة Facade #3  3
الواجھة Facade #4  4
Presence
يوجد
Presence
يوجد
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
ال No 
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
نعم Yes 
نعم Yes 
ال No 
ال No 
(****) arches, portal, peculiar cladding, corners, porticos , external staircases, gates, wooden doors, sitting or covered
entrance, iron doors, covered passages, buttress, balconies, loggia, masharabia, ironwork, wooden beam, cantilevers,
molding, mashrafeya/bowwindow, boghdadly, columns, visible mansonry patterns, stoneworks, corbel, glazed tiles,
balauster, gypsum glass windows, minaret, dome, wind catcher, vault, shakhsheka, cornice, wooden shades,
embattlement
(165أ ،مغطاة،
حديد ،ممرات
رافساتأمثلة
165ب) -
عقود ،بوابة ،كسوات متميزة ،زوايا للمباني ،رواق مدخل ،ساللم خارجية ،بوابات ،أبواب خشبية ،مداخل مغطاة ،أبوابالشكل
معلقة ،شرفات ،رواق شرفة ،مشربية ،حديد مشغول ،كمرة خشبية ،كابولي ،زخارف مصبوبة ،مشرفية/نوافذ وأبراج بارزة ،بغدادلي ،أعمدة ،أنماط مداميك
تعديالت طر
حجر أو طوب مرئية ،أعمال حجر ،بالط مطلي أو مزجج  ،أعمدة درابزين )خشب أو جص او حديد( ،نوافذ من الجصعلى
املبىنة،
على ،مئذن
المعشقأتالملون
والزجاج
ككل ويف تنافر معه :إغالق بلكونات
قبة ،ملقف ھواء ،قبو ،شخشيخة ،كورنيش ،ظالل خشبية ،تحصينات

ال



No

نعم

ال



No

نعم

ال



No

ال



No

وإضافات طولية (إىل اليسار) وإعادة
السالمة الكلية 5.3 Overall integrity -
بناء جزئي للواجهة األمامية بنمط
Modifications to the openings
Yes

وجود تعديل واضح علي فتحات المبني فتحات جديد


Yes

General modifications in contrast with the overall building
وجود تعديل متنافر مع المبني ككل

العالقة مع السياق العمراني 5.4 Relation with urban context -
Building in contrast with the urban context
Yes
نعم 
المبني متنافر مع السياق العمراني
Landmark reference
معلم متميز
Yes
نعم 

وباملنطقة6..
Over all
architectural
value
الكلية -
وبالشارع
صلته باملباين اجملاورة
الكلي:
المعماريةالعمراين
القيمةعلى النطاق
يفحص القسم  5.4سالمة املبىن
مقبول Fair 
ال شيئ None 
متميز 
Outstandingالشارع.
املباين يف
غريه من
عندما يكون مميزاً عن
تنافر مع السياق
قد يعترب املبىن بأنه على
ضعيفالعمراني Low
High
عالي 
التقييم املطلوب هنا مهم للغاية :جيب أن يأخذ التقييم يف االعتبار نوعية وعمر املبىن وسالمته الكلية.

التصنيف

Class

مطلوب من املساح أن يرى الشارع ككل بصفته شيء واحد ،وأن يقيّم اتساق املبىن معه كشيء واحد.
ينطوي هذا بالنسبة للشارع الذي استبدلت فيه مجيع املباين ويكون املبىن اخلاضع للتقييم وحده هو الذي
ما زال سليماً ،أن يُعلّم املساح بـ «نعم» (املبىن متنافر مع السياق العمراين).
باملثل ،عندما يكون الشارع فيه كل املباين على حالتها األصلية لكن املبىن الذي يقيمه املساح خمتلف،
تكون اإلجابة «نعم» مرة أخرى (متنافر مع السياق العمراين).
Pagina 5 di 5

فكرة التناقض تأيت من مالحظة واجهة اجلزء املرئي من الشارع ،واملنطقة احمليطة.
أغلب واجهات الشوارع اليت سيجدها املساح لن تكون متجانسة ،ال من حيث النوع أو االرتفاع.
من مث ،مطلوب أن تكون هذه األسئلة الثالثة حاضرة يف ذهنك أثناء ملء هذا القسم من االستمارة:
1 .1هل ارتفاع املبىن يعيق االمتداد البصري ألي معلم مهم؟
2 .2هل نوع املبىن يتصادم ويتنافر مع الشخصية اإلمجالية للشارع؟
3 .3هل املبىن متضارب مع نوع إسكان املنطقة ككل (مبعىن :يف حي من املنازل التارخيية ،يكون
بناءه على هيئة برج أو ناطحة سحاب أو مول جتاري ،إخل).
42 92
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الشكل ( - )166أمثلة على التنافر مع السياق.

95 94
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ميكن اعتبار املبىن معلم متميز عندما يكون ظاهراً من على بُعد يف األفق ،و/أو عندما يكون نقطة
مرجعية يصف هبا السكان املناطق واالجتاهات (برج عايل ذو أمهية خاصة ،أثر أو مدرسة ،إخل) (مبعىن:
تتم اإلشارة إليه عندما تسأل مثالً عن الطريق إىل عنوان ما).

الشكل (167أ167 ،ب167 ،ج)  -معامل مرئية على مستوى احلي أو املدينة :مأذنة املدرسة األشرفية اليت تشري إىل حمور القصبة ،ومأذنة ابن طولون
وتشري إىل منطقة اخلليفة ،ووزارة اخلارجية وتشري إىل حي بوالق أبو العال.

الشكل (168أ168 ،ب)  -أمثلة أخرى ليست معامل مرئية مميزة فحسب بل تعد نقاط توجيهية يشري إليها املواطنون والزوار إلعطاء االجتاهات خاصة
مبدينة القاهرة ككل .قلعة صالح الدين (القلعة) ،وجامع األزهر.

الشكل ( - )169مآذن تعترب من املعامل املرئية املتميزة ملدينة القاهرة ،املشهد من باب زويلة.

42 94
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الال




No
No

الال
الال






No
No
No
No

شيئ
الال شيئ




None
None

نعم
نعم




Yes
Yes

General
General modifications
modifications in
in contrast
contrast with
with the
the overall
overall building
building
ككل
المبني
مع
متنافر مع المبني ككل
تعديل متنافر
وجود تعديل
وجود

5.4
5.4 Relation
Relation with
with urban
urban context
العمراني context --
السياق العمراني
مع السياق
العالقة مع
العالقة
Building
in
contrast
with
the
urban
context
Building in contrast with the urban context
Yes

Yes
نعم 
نعم
العمراني
السياق العمراني
مع السياق
نافر مع
المبني ممتتنافر
المبني
Landmark
متميز
Yes

Landmark reference
reference
معلم متميز
معلم
Yes
نعم 
نعم

6.
6. Over
Over all
all architectural
architectural value
الكلية value --
المعمارية الكلية
القيمة المعمارية
القيمة
مقبول
مقبول
ضعيف
ضعيف






Fair
Fair
Low
Low

متميز
متميز
عالي
عالي






Outstanding
Outstanding
High
High

التصنيف
التصنيف

Class
Class

القسم األخري من االستمارة خيص التقييم اإلمجايل للمبىن من حيث إعطاء تصنيف للمبنى .هذا
التصنيف يستند إىل تقييم عدة عوامل تؤدي إىل التوصل إىل وصف هنائي للمبىن ،من مث يتم التقييم يف
املكتب بعد أخذ العوامل التالية يف االعتبار:
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1 .1النمط (النقاط )5.3 ،5.2 ،2.5 ،1.6
2 .2القيمة املعمارية( 9النقطة )2.1
3 .3الصلة بالسياق العمراين (النقاط )5.4 ،3.1 ،2.4
أثناء التصنيف على املساح أن يسأل نفسه ما إذا كان املبىن:
1 .1مثال متميز على منطه.
2 .2أسلوب اإلنشاء مرتبط حبقبة تارخيية وعلى درجة جيدة من السالمة و/أو إذا كان املبىن ميثل
أمهية مرتبطة بأي جمموعة مباين ثقافية10.
3 .3وجوده املادي يضيف شيئاً إىل الشارع واملنطقة ،ويوفر للسكان واملستخدمني مساحات
ذات جودة عالية .وما إذا كانت عالقة املبىن باملساحات املفتوحة تُظهر بعض التماسك أو
االتساق مع املشهد العمراين احمليط.
إذا كانت ثالثة من هذه األسئلة تتمتع بإجابات إجيابية للغاية ،يكون تصنيف املبىن متميز.

الشكل (170أ170 ،ب170 ،ج)  -مباين متميزة وجودها يضيف للشارع واملنطقة ،ذات درجة عالية من التوافق مع السياق والسالمة املعمارية ،ومتثل
نوعاً متميزاً من املعمار يشهد على عصرها

-9األمهية املعمارية للمبىن تُقيّم باإلحالة إىل الفرتة التارخيية للمبىن و/أو مدى أمهيته جملموعة ثقافية معينة.
 -10عدم وجود تكاملية وسالمة للمبين يضعف من التقتم الكلي للعقار.
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إذا كانت ثالثة من هذه األسئلة الثالثة قد جاء الرد عليها إجيابياً إذن يكون تصنيف املبىن عالي.

الشكل (171أ171 ،ب171،ج)  -مباين ُمصنفة «عايل» ،فيها درجة عالية من التوافق مع السياق والسالمة املعمارية ،وتعد مناذج معمارية متميزة
على عصرها ووجودها يضيف إىل الشارع واملنطقة.

إذا كان اثنان من هذه األسئلة الثالثة قد جاء الرد عليها إجيابياً يكون تصنيف املبىن مقبول.

الشكل (172أ172 ،ب172،ج،
172د)  -مباين بتصنيف مقبول ،وهي
مباين قدمية نوعاً ،ذات قيمة معمارية
وشخصية ومعقولة بنسب عالية يف توافقها
مع السياق ،لكنها كنوع معماري ليست
متفوقة من حيث النمط أو التنفيذ.
42 96
97

إذا كانت اإلجابة على سؤال واحد من هذه األسئلة الثالثة إجيابية أو متوسطة إذن يكون تصنيف املبىن
ضعيف.

الشكل (173أ173 ،ب173،ج)  -مباين ضعيفة ،حترتم التوافق مع السياق وحترتم حماذاة الشارع يف الغالب ،لكن ذات قيمة معمارية ضعيفة أو جودة
إنشاءات ضعيفة

إذا كانت اإلجابة على سؤال واحد من هذه األسئلة الثالثة إجيابية أو متوسطة إذن يكون تصنيف املبىن
ضعيف.

الشكل (174أ174 ،ب174،ج)  -مباين تنتمي إىل تصنيف ال شيء ،ليست ذات استحقاق وهي غري متماشية مع السياق الذي بُنيت فيه.

99 98

98

استمارة الشوارع /المناطق المفتوحة

الفصل  :2استمارة الشوارع/المناطق المفتوحة

الفصل  :2استمارة الشوارع/المناطق المفتوحة
يف هذا اجلزء من الدليل ،نستعرض بشكل تفصيلي استمارة الشوارع واملناطق املفتوحة من أجل تيسري
عمل املساحني وتوضيح كيف ميكن ملء كل جزء من أجزاء هذه االستمارة.سوف يتم استخدام هذه
االستمارة يف مسح الشوارع واملناطق املفتوحة .برجاء مالحظة أن قطع األرض اخلالية املقسمة واليت يتم
جتهيزها للبناء ،ال تدخل ضمن هذه االستمارة ،بل يتم ملء البيانات اخلاصة هبا يف استمارة «املباين».

استمارة الشوارع /المناطق المفتوحة
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1.4 Open Space/street elements - ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ/ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
Presence of trees  ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺷﺠﺎﺭ
Presence of street furniture
Presence of green areas  ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍء
Presence of public light
Presence of water features  ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺋﻴﺔ
Presence of steps
Free water dispensing  ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺎﻩ
Presence of staircases
Presence of sport facilities  ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ
Stepped street/open space
Presence of substation  ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ
Uphill street/open space
Presence of garbage collecting  ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻘﻤﺎﻣﺔ
points
Presence of paving

ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﻴﺪ

Yes



ﻧﻌﻢ

No



 ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺙ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ
 ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ
 ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ
 ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻼﻟﻢ
 ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺪﺭﺝ/ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
 ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺋﻞ/ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

ﻻ



Partial
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Presence of coverage
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻄﻴﺔ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
Coverage Permanency ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
Permanent
None
 ﺩﺍﺋﻤﺔ
Temporary  ﻣﺆﻗﺘﺔ




ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

الشوارع/المفتوحة
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉعام للمناطق
وصف/ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
.1
1. Open Spaces/Street general
informationﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ
status of the open space/street
on-going infrastructure
ﺃﻋﻤﺎﻝ
 املوقع1.1works  ﺍﻟﺸﺎﺭﻉﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ID open-space/street
:
/ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
on-going rehabilitation works   ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ:ﺃﻋﻤﺎﻝ
التصنيف
1.2of the surveyor:
Date of survey :
:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ
Name
: ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ
rehabilitated
 ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
surface renovation  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﻄﺢ
 التخطيط العام1.3none  ﻻ ﺷﻲء
الشوارع/املفتوحة
املناطقCairo
عناصر
1.4| May 2013 | Version 3.0
GIS survey form | Open Spaces | Urban Regeneration
Project for Historic
| URHC
1.1 Location
Degree of spatial quality
Good
  ﺟﻴﺪ- ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
Open space/street nameﺩﺭﺟﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
:ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
Shiakha :
Fair ﻣﻘﺒﻮﻝﺍﺳﻢ
Quism :

Bad
Disrupted




ﺳﻴﺊ
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ ً ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ: ﺷﻴﺎﺧﺔ

3. Material
االستخداماتﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ
2. Use and
usersوالمستخدمون
- ﻥ: -ﻗﺴﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮ
ﻣﻮﺍﺩﻭ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
.2

المناطق المفتوحة/ استمارة الشوارع

3.1 Material surface of the open
space/street
(multiple2.2
choices) ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
األكثر
املستخدمون
ًشيوعا
2.1 Appropriation of the open space/street
(multiple
choices) - (ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ/ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
Asphalt  ﺃﺳﻔﻠﺖ
Soil  ﺗﺮﺑﺔ
Parking
)Informal)
 ﻣﺨﻄﻄﺔ
ﻏﻴﺮCeramic
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
الشوار/املفتوحة
للمناطق
املستخدمون
2.3ﺧﺘﻴﺎﺭ
1.2
Typology
(one
choice)
(ﻭﺍﺣﺪ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ)ﺍ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒtiles
Stone ع

ﺣﺠﺮ
 ﺑﻼﻁﺎﺕ ﺳﻴﺮﺍﻣﻴﻚ
Culture,
Entertainment
GIS survey form | Open Spaces
|
Urban
Regeneration
Project
for
Historic
Cairo
|
URHC
|
May
2013
|
Version

ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ
ﺃﻭ
ﺛﻘﺎﻓﻲ
Cornish  ﻛﻮﺭﻧﻴﺶﺯﻟﺖ
Al-Sweeka
ﺳﻮﻳﻘﺔ
Basalt
Grass3.0  ﻧﺠﻴﻠﺔ
ﺑﺎ
Tarik  ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ
Al-Sikka  ﺳﻜﺔ
 ﺑﻼﻁﺎﺕﻁﺮﻳﻖMarket  ﺳﻮﻕ
ConcreteAltiles
Kiosk  ﻛﺸﻚ
Al Shari’  ﺷﺎﺭﻉ
Midan  ﻣﻴﺪﺍﻥ
Street
vendor
 ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ
Al-Darb  ﺩﺭﺏ3. Material - ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ

ﺳﺎﺣﺔ
مواد ﻣﻮﺍﺩ
التشطيب
.3Saha
Good
 ﺟﻴﺪ
Storage  ﺗﺨﺰﻳﻦ
Al-Hara
Park  ﻣﺘﻨﺰﻩ
ﺣﺎﺭﺓ
Overall material evaluation
for theopen
space/street
Fair  ﻣﻘﺒﻮﻝ
Play ground  ﻣﻼﻋﺐ
Al-‘Atfa
Garden ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
/ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ
ﻣﻮﺍﺩspace/street
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﺤﺎﻟﺔ

ﻋﻄﻔﺔ
 ﺣﺪﻳﻘﺔ
3.1
Material
surface
ofﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ
the open
choices)ﺍﻟﺸﺎﺭﻉBad
/ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
 ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﺳﻴﺊ
Waste
collection(multiple
  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔSoil
Al-Zuqaq  ﺃﺳﻔﻠﺖ
Other  ﺃﺧﺮﻯﺗﺮﺑﺔ
ﺯﻗﺎﻕ
Asphalt
Transportation stop
 ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ
Passage  ﻣﻤﺮﺣﺠﺮ
Stone
Ceramic tiles  ﺑﻼﻁﺎﺕ ﺳﻴﺮﺍﻣﻴﻚ
Work place
ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺵGrass
 ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺠﻴﻠﺔ
Basalt  الشوارع ﺑﺎﺯﻟﺖ/ المفتوحةللمناطق
العامة
الحالة
.4ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
Animal shed
4. Open
Street
General
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
/ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
 (ﺳﺆﺍﻝ
ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺣﻈﺎﺋﺮ
General
Layout
choice)
ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ
ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
Concretespace/
tiles 1.3
ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ
( ﺑﻼﻁﺎﺕoneQuality
No
appropriation
Average width
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
 > ﺍ6ﺗﻮﺟﺪ
m ﻻ
 6 -2 m
 <2m
Good  ﺟﻴﺪ
Accessgeneral
of vehicles
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Overall
evaluation of the open space/street
Yes  Good
No
ﻧﻌﻢ
 ﻻ
Fairﻮﻥ
 ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ
2.2ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
Dominant
traffic
use
(one
choice)
- )ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ً )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣ
ﺍ
Overall material evaluation
for/ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
the open
space/street
ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ
ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻴﻢ
ﻴ
ﺍﻟﺘﻘ
Sense of direction
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
OneFair
way  ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺳﺎﺋﺪﻭﺍﺣﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓﺍﺗﺠﺎﻩ
Bad
ﺳﻴﺊ
Vehicular
dominance
Pedestrian dominance
ﻣﻮﺍﺩﺳﺎﺋﺪ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
/ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ
ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
Two-way Bad
street   ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﻥﺳﻴﺊ
None/unclear  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
2.3 Mobile users (multiple choices) - ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
Number of lanes
for each direction
One lane
Pedestrians
Cars  ﻭﺍﺣﺪﺓ
 ﻣﺸﺎﺓ
ﺣﺎﺭﺓ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
Open space/ Street
General
Quality
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻟﻜﻞﺗﺠﺮﺍﺗﺠﺎﻩ
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ
 ﻋﺪﺩCarriages
Two
lanes
 ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺮﻭﺭﻳﺘﺎﻥ
ﺣﺎﺭﺗﺎﻥ
ًﻳﺪﻭﻳﺎ
Carts &4.
trolleys/manual
not
motorized
ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻋﺮﺑﺎﺕ
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺮﻙ
ﻋﺮﺑﺎﺕ
Multiple
lanes
 ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ
Bicycles  ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
/moving
by animals
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﺟﺮ/ ﻣﺘﻌﺪﺩ
Good
None
ﻻ
Motorbikes
Trucks/pick-up
trucks  ﻳﻮﺟﺪﺟﻴﺪ
ﺩﺭﺍ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻧﻘﻞ
Overall general
evaluation ofthe ﻧﺎﺭﻳﺔ
openﺟﺎﺕ
space/street
Fair
  ﻣﻘﺒﻮﻝ
Public
&
collective
Presence of vehicular flyover
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻛﻮﺑﺮﻯ
ﻭﺟﻮﺩ
ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ
Yes
No
 transpor
ﻧﻌﻢ
 ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﻻ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ/ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
  ﺳﻴﺊNo
Presence of vehicular tunnel
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Yes  Bad
ﻧﻌﻢ
 ﻻ
Traffic island
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻻ
Presence of formal parking
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﻄﻂ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻻ
Presence of widening
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻴﻌﺎﺕ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻻ

Presence of fence/Walls
Position of the fence/Walls
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Walkability

Presence of sidewalks

ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ

ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ/ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﻔﺔ

ﻧﻌﻢ
Side
Middle
Side and middle
None
Yes



Easy
Difficult
not accessible
Yes  ﻧﻌﻢ









No
 ﻻ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ
Pagina 2 di 3
ﺳﻬﻞ
ﺻﻌﺐ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ
No
 ﻻ

GIS survey form | Open Spaces | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0

ﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ1. Open Spaces/Street general information-
ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ :

Name of the surveyor:

ID open-space/street :
Date of survey :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ:

القسم بعنوان وصف عام للشوارع وللمناطق المفتوحة من االستمارة جيمع معلومات كلية بشأن
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ Location -
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:توثيقها وذكرها يف استمارة املسح .لكن
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/جيب
1.1املوقع
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔيف
املتوفرة
الشارع/املناطق املفتوحة .مجيع املعلومات
Open space/street name
 Shiakha :ﺍﺳﻢ
املناطق1.املفتوحة.
وبعض
generalوتصنيفات الشوارع
 informationسيما أمساءﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉاخلرائط املسحية ،ال
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/تؤخذ من
ﻠﻤﻨﺎﻁﻖاملعلومات
ﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ ﻟ بعض
Open
Spaces/Street

GIS survey form | Open Spaces | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0

ﺷﻴﺎﺧﺔ :

ﻗﺴﻢ :

Quism :
ID open-space/street :
Date of survey :

ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:
 Name of the surveyor:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ :
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ( )1.2 Typology (one choice
ﻛﻮﺭﻧﻴﺶ Cornish 
ﺳﻮﻳﻘﺔ Al-Sweeka 
ﻁﺮﻳﻖ Al Tarik 
ﺳﻜﺔ Al-Sikka 
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -
ﺷﺎﺭﻉ Al Shari’ 
ﻣﻴﺪﺍﻥ Midan 
تالية بعد
املكتب كخطوة
املنطقة املفتوحة يف
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔللشارع
إعطاء كود
المفتوحة:
الشارع/المنطقة
كود
Open
space/street
name
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/وﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
يتم ﺍﺳﻢ
Shiakha
:
ﺷﻴﺎﺧﺔ :
ﺩﺭﺏAl-Darb  :
ﺳﺎﺣﺔ Saha 
Al-Hara
Park

ﺣﺎﺭﺓ

ﻩ
ﻣﺘﻨﺰ
حتديث اخلريطة ميدانياً ..جدول الكود اخلاص بالشارع أو املنطقة املفتوحة يتكون من رقم واحد وحرف
ﻋﻄﻔﺔ Al-‘Atfa 
ﺣﺪﻳﻘﺔ Garden 
Quism
:
يشري إىل الشارع أو املنطقة ﻗﺴﻢ :
املفتوحة يف
Al-Zuqaqأو املنطقة
املفتوحة ككيان ،علىﺯﻗﺎﻕصلة باسم الشارع
احد .الرقم
Other
ﺃﺧﺮﻯو 
Passage
اخلريطة املساحية( ،مثال :شارع بورسعيد يأخذ رقم  ،)1بينماﻣﻤﺮاحلرف يشري إىل جزء من الشارع أو املنطقة
1.2 Typology
(one
)choice
ﻭﺍﺣﺪرا(
ﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
Layout
)choice
ﺧﺘﻴﺎﺭ )ﺍﻭﺍﺣﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
1.3جزء
Generalبكل
اخلاصة
 (oneالسمات
اختالف
ﺳﺆﺍﻝ(لطوله و
بورسعيدﻟﻜﻞنظ
Al-Sweekaع
شار
(مثال:
املفتوحة
Cornishمن أجزائه يُقسم فرعياً
ﻛﻮﺭﻧﻴﺶ 
ﺳﻮﻳﻘﺔ 
Average width
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 >6m
 6 -2 m
 <2m
1ب1،جAl Tarik،
Al-Sikka
ﻁﺮﻳﻖ
ﺳﻜﺔإىل 
ع
الشار
كان
وإذا
1د...،
1أ،
ايل
و
الت
على
حروف
خالل
من
إليها
يشار
أقسام
عدة
Access of vehicles
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Yes
No

ﻧﻌﻢ
ﻻ 
ﺷﺎﺭﻉ Al Shari’ 
ﻣﻴﺪﺍﻥ Midan 
يأخذ
الفرعي
التقسيم
على
ا
ري
قص
احلروف
و
األرقام
من
يج
ز
امل
هذا
2أ).
كوده
ويصبح
ال
مث
«أ»
احلرف
ﺩﺭﺏ Sense of direction Al-Darb 
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
One waySaha 
ﺳﺎﺣﺔ ﻭﺍﺣﺪ ً
ﺍﺗﺠﺎﻩ ً
ﺍﺗﺠﺎﻩ
ﺗﺠﺎﻫﺎﻥTwo-way streetPark 
Al-Hara

ﺣﺎﺭﺓ
ﻩ
ﻣﺘﻨﺰ
التقسيم الفرعي للشوارع
املعلومات اجلغرافية للتعرف على الشارع/املنطقة املفتوحة.
Gardenنظام
ﺍ وضعه مصممو
None/unclear
ﻋﻄﻔﺔ Al-‘Atfa 
ﺣﺪﻳﻘﺔﻳﻮﺟﺪ 
ﻻ
Al-Zuqaq
Other
امل:
و
ع
لعدة
خيضع
املفتوحة
املناطق
و

ﺯﻗﺎﻕ

ﻯ
ﺃﺧ
Number of lanes for each direction
One lane

ﻣﺮﻭﺭﻳﺔﺮﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺣﺎﺭﺓ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ

ﻣﻤﺮﺍﺗﺠﺎﻩ
ﻟﻜﻞ

Two lanes

ﺣﺎﺭﺗﺎﻥ ﻣﺮﻭﺭﻳﺘﺎﻥ
Multiple
lanes

ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ
هذه1.3احلالة جيب ختصيص كود
.1التغيري يف االسم املساحي للشارع/املنطقة املفتوحة :يف
Noneﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ( )General Layout (one choice
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ )

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
Average
width
ﺍﻟﻌﺮﺽ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
>6m
يطة
على اخلر
flyoverاسم
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ جزئني لكل منهما
شارع إىل
تقسيم
 Yesمثالً :ميكن
اسم.
لكل
Presence
خمتلف of
vehicular
ﻛﻮﺑﺮﻯ
ﻭﺟﻮﺩ
خمتلف 
  6 -2 m Noﻧﻌﻢ
 < 2 mﻻ 
Access
of
vehicles
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﺩﺧﻮﻝ
Presence of vehicular tunnel
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻖ
ﻧﻌﻢﻧﻌﻢ Yes 
ﻻ ﻻNo No  
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰمن
جزء
يأخذﺗﺠﺎﻩكل
Yesاحلالة
املساحية.يف هذه
2أ)...،
ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕالشارع كوداً خمتلفاً (مثال1 :أ،
Trafficofisland
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
Yes One
ﻧﻌﻢ
Sense
direction
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍ
way
Noﻭﺍﺣﺪ 
ﻻ  ﺍﺗﺠﺎﻩ
Two-way
Presence of formal parking
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﻄﻂ
Yes  street
ﺍNo
ﻧﻌﻢ
ﻻ 
ﺗﺠﺎﻫﺎﻥ 
من
االسم ofاملساحي
املفتوحة ،حىت إذا كان للشارع نفس
املنطقة
أبعاد
.2التغري يف
None/unclear
Presence
widening
ﺗﻮﺳﻴﻌﺎﺕ
Yesالشارع أو ﻭﺟﻮﺩ
Noﻳﻮﺟﺪ 
ﻻ
ﻧﻌﻢ
ﻻ 
Number
of
lanes
for
each
direction
One
lane

ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ
ﺣﺎﺭﺓ
بدايته إىل هنايته ،وإذا كانت اخلواص املادية للشارع قد تغريت ،جيب تقسيمه فرعياً إىل أقسام
Presence of fence/Walls
ﻋﺪﺩﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ
ﻭﺟ
Yes Two
ﺣﺎﺭﺗﺎﻥ No
 lanes
ﻧﻌﻢ
ﻻ 
ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ

ﻣﺮﻭﺭﻳﺘﺎﻥ
ﻣﻮﻗﻊ(مثال:
تأخذ نفس الرقم
 lanesخمتلفة
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ  حبروف
Multiple
ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ 1أ1 ،ب1 ،جPosition of the fence/Walls )...
Side
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕﻋﻠﻲ
None 
Middle
ﺍﻟﻮﺳﻂ 
ﻓﻰﻻ ﻳﻮﺟﺪ
Side
andmiddle
ﺍﻟﻮﺳﻂ 
Presence of vehicular flyover
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻮﺑﺮﻯ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Yes
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻰNo
ﻧﻌﻢ
ﻋﻠﻰﻻ 
Noneحدث تغري كبري يف وظيفة الشارع أو املنطقة املفتوحة ،جيب تقسيمه إىل أقسام لكل
ﻣﻮﺟﻮﺩ .3 إذا
Presence of vehicular tunnel
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻻ  ﻏﻴﺮNo
 islandيبدأ
(1أ1 ،ب1 ،ج .)...مثال ،إذا كان الشارع
نفسه
خمتلفة ومعها الرقم
قسم
Traffic
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
حروف Yes
No
ﻧﻌﻢ 
ﻻ 
Walkability
ﻣﺨﻄﻂﺎﺓ
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸ
ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ/
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻ
ﺳﻬﻮﻟﺔ
Easy
ﺳﻬﻞ 
Presence of formal parking
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻧﺘﻈﺎﺭ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻭﺟﻮﺩهادئة،
ضيق ذات طبيعة سكنية
ﻻ  ﺻﻌﺐ  بعرض
ﺗﻮﺳﻴﻌﺎﺕمث يكون امتداده سوقاً أو ذات طبيعة جتارية ،جيب
Presence of widening
Yes Difficult
No
ﻧﻌﻢ
ﻻ 
تقسيم not
accessible
الشارع إىل جزئني أو أكثر حبسب طوله.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ  إذن
Presence of sidewalks
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Presence of fence/Walls
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Walkability of the
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ/ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻲ
Position
fence/Wallsوالof the
ﻣﻮﻗﻊيفﺍﻷﺳﻮﺍﺭ
املناطق Yes
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ 
 Sideو 
ﻧﻌﻢ
املفتوحة األقل
أن الشوارع
ﻻ  No يالحظ
حاجة إىل
الطول من  20مرتاً تُعامل ككيان واحد
sidewalks
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
Middle
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ 
Presence of safe crossing
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Side and middle
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
تقسيمهافرعياً.
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ None 
Degree of horizontal permeability
Easy
Difficult
ﺳﻬﻠﺔ 
ﺣﺮﻛﺔوادﺍﻟﻤﺸالشوارع/املناطق املفتوحة يتوفر يف
ترقيم أك
Easyالكود يف املكتب قبل املسح امليداين.
التعرف على
ﺻﻌﺒﺔ  يتم
ﺩﺭﺟﺔﺎﺓﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻓﻘﻲ Walkability
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ/
ﺳﻬﻞ 
Difficultريق املسح ،كما يف املثال التايل:
ﺻﻌﺐيطة حمدثة أعدها ف
خر
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ not accessible 
Presence of sidewalks
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Walkability of the
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ/ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻲ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
 Pagina
 1 di 3ﻻ
sidewalks
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
Presence of safe crossing
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 

103102

ﺻﻌﺒﺔ



Difficult

ﺳﻬﻠﺔ



Easy

Passage

Degree of horizontal permeability
ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻓﻘﻲ

أستمارة المناطق المفتوحة/الشوارع  -الوصف العام

الشكل ( - )175خريطة تُظهر شارع الدحديرة وزقاق
السماط وجزء من درب الطالوين وأكواد هذه الشوارع:
الدحديرة قسم إىل جزئني (001أ و001ب) ،وزقاق
السماط (002أ) وهذا اجلزء من درب الطالوين كوده
(003أ).

الشكل ( - )176درب الزنيين كما ورد يف اخلريطة
املساحية .يذهب املساح مرة أوىل للشارع ومعه اخلريطة
للتأكد مما إذا كان الشارع/املنطقة املفتوحة قد شهدت
حتوالت ،حتتاج التحديث على اخلريطة .بعد ذلك ،حيدث
املساح يف املكتب اخلريطة على نظام املعلومات اجلغرايف ،مث
يعطي الشارع/املنطقة املفتوحة كوداً قبل بدء املسح.
42 102
103

جيب أن يكون ترقيم املناطق الشارع/املنطقة املفتوحة غري متكرر .جيب أال خيصص ألي منطقة مفتوحة
نفس رقم منطقة أخرى يف كامل أحناء املوقع .جيب ترقيم مجيع الشارع/املنطقة املفتوحة قبل بدء املسح
امليداين .جيب االتفاق على هذه املرحلة بشكل مجاعي يف حال وجود جمموعات خمتلفة تعمل يف املوقع
نفسه.
تاريخ المسح :يف هذا احلقل يتعني على املساح كتابة تاريخ املسح امليداين .جيب أن تكون البيانات كاملة
اليوم/الشهر/السنة.
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Openامسه1.يف احلقل
 Spaces/Streetيكتب
ميأل االستمارة بنفسه أن
اسم المساح :يف كل استمارة ،يتعني على املساح الذي
ﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉgeneral information-
«اسم املساح» .حىت إذا كان هناك فريق من املساحني يعمل على استمارة واحدة ،فإن الشخص الذي
ID open-space/street :
ﻛﻮﺩ
مباشرة
امسه :.هذه املعلومات تساعد على الرجوع للشخص
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ:ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:ميأل االستمارة بيده هو الذي جيب أن يكتب
Date of survey :
 Name of the surveyor:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ
واستيضاح أوجه التناقض احملتملة أو يف حال صعوبة قراءة اخلط يف االستمارة.
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -
 Shiakha :ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ:

ﺷﻴﺎﺧﺔ :

Open space/street name

ﻗﺴﻢ :

Quism :

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ( )1.2 Typology (one choice

ع/املنطقة املفتوحة (باإلشارة
القسم من االستمارة متاثل الموقع اجلغرايف
البيانات يف هذا
للشارCornish
Al-Sweeka
الفعلي 
ﻛﻮﺭﻧﻴﺶ
ﺳﻮﻳﻘﺔ 
Al
Tarik
Al-Sikka
ﻁﺮﻳﻖ 
’ShariذتAlقيمة رقمية ،بل هي
املساحية) .هذه املعلومات على النقيض من الكود أعاله ،ليست
ﺳﻜﺔإىل اخلريطة
ﻣﻴﺪﺍﻥ Midan 
ﺷﺎﺭﻉ 
ﺩﺭﺏ Al-Darb 
معلومات Saha

ﺳﺎﺣﺔ
كتابية.
ﻣﺘﻨﺰﻩ Park 
ﺣﺪﻳﻘﺔ Garden 
Otherالمفتوحة/الشارع:
ﺃﺧﺮﻯاسمالمنطقة

<2m
ﻻ




الرمسي وجيب
هذا احلقل خيص تعريف
أن يمُ أل يف املكتب قبل بدء املسح .جيب أن يكون املصدر رمسياً (خريطة مساحية .برجاء أال تستخدم
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ( )1.3 General Layout (one choice
تكون
احلاالت
األمساء،
جوجل إيرث كمرجع
خرائط
Average
ألن تلك اخلرائط غري كاملة ويف بعضwidth
ﺍﻟﻌﺮﺽ
للتعرف علىﻣﺘﻮﺳﻂ
 >6m
 6 -2 m
Access
of vehicles
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
اسم الشارﺩﺧﻮﻝ
التأكد منه
املفتوحة يف املوقع أثناء حتديث اخلرائط ،مث
ع/املنطقة
التأكد منYes
 Noغري حمدثة) .جيبﻧﻌﻢ 
Sense of direction
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
One way
ﻭﺍﺣﺪ 
االستمار
ملء
أخرى أثناء
ﺍﺗﺠﺎﻩمرة
Two-wayات .جيب أن يكون مماثالً لألمساء يف الفتات أمساء الشوارع واملناطق إن
street
ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﻥ 
وجدتNone/unclear .
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﺣﺎﺭﺓ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﺣﺎﺭﺗﺎﻥ ﻣﺮﻭﺭﻳﺘﺎﻥ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
No
ﻻ 
No
ﻻ 
No
ﻻ 
No
ﻻ 
No
ﻻ 
ﻻ



ﺣﺎﺭﺓ Al-Hara 
ﻋﻄﻔﺔ Al-‘Atfa 
الشار 
ﺯﻗﺎﻕ
Al-Zuqaqبامسه
املفتوحة
ع/املنطقة
ﻣﻤﺮ Passage 






One lane
Two lanes
Multiple lanes
None
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ

No



Yes

ألمساء الشوارع
الشكل ( - )177اخلرائط
املساحية هي املرجعSide
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
صحةاألمساءMiddle
ﺍﻟﻮﺳﻂ
واملناطق املفتوحة ،مع ﻓﻰ
باالطالع على
التأكد من
Side and
middle
ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭ
املفتوحة
الشوارعواملناطق
عليهاﻓﻰأمساء
ﻋﻠﻰ اليت
الالفتات الرمسية
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ None 
املوجودة ميدانياً.
ﺳﻬﻞ
ﺻﻌﺐ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ
105
No
 104ﻻ 





Easy
Difficult
not accessible
ﻧﻌﻢ Yes 

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

Number of lanes for each direction
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ
Presence of vehicular flyover
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻮﺑﺮﻯ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Presence of vehicular tunnel
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Traffic island
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
Presence of formal parking
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﻄﻂ
Presence of widening
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻴﻌﺎﺕ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ

ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ/ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﻔﺔ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ/ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻲ
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ

Presence of fence/Walls
Position of the fence/Walls

Walkability

Presence of sidewalks
Walkability of the
sidewalks
Presence of safe crossing

أستمارة المناطق المفتوحة/الشوارع  -الوصف العام

بالنسبة حلقل الشياخة والقسم ،جيب أن يمُ أل هذا اجلزء يف املكتب بالرجوع إىل التقسيمات الرمسية
Projectيطة).
وخارforج اخلر
داخل
الشياخات
األقسام
GIS survey form | Open Spaces | Urban Regeneration
Historic
Cairo
و | | URHC
May
بأرقام | 2013
قائمةVersion
للموقع( .انظر امللحق (3.0 – )1
القسم :يف هذا احلقل يتعني على املساحني كتابة اسم القسم الذي يقع فيه الشارع/املنطقة املفتوحة .جيب

1. Open Spaces/Street
general
ﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
شارع أو منطقة مفتوحة
informationعندما يقعالتقسيمات الرمسية للموقع.
أن يمُ أل هذا احلقل يف املكتب بالرجوع إىل
أكثر،ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/
جيب:كتابة مجيع أمساء األقسام اليت يقع بينها يف االستمارة يف احلقل املخصص
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أو
بنيﻛﻮﺩقسمني
 Name of the surveyor:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ:
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ :
السم القسم.

ID open-space/street :
Date of survey :

الشارع/املنطقة املفتوحة .جيب
الشياخة :على املساح أن يكتب يف هذا احلقل اسم الشياخة اليت يقع هبا
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ 1.1 Location -
املنطقة :املفتوحة بني Open space/street name
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
الشارع أو
ﺍﺳﻢ يقع
Shiakhaعندما
ﺷﻴﺎﺧﺔ :هذا اجلزء يف املكتب بالرجوع إىل التقسيمات :الرمسية.
أن يمُ أل
شياختني أو أكثر ،جيب كتابة مجيع أمساء الشياخات اليت يقع بينها يف االستمارة يف احلقل املخصص
Quism :
ﻗﺴﻢ :
السم الشياخة.
ﺳﻮﻳﻘﺔ
ﺳﻜﺔ
ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺳﺎﺣﺔ
ﻣﺘﻨﺰﻩ
ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ( )1.2 Typology (one choice
Al-Sweeka
ﻛﻮﺭﻧﻴﺶ
Al-Sikka
ﻁﺮﻳﻖ
Midan
ﺷﺎﺭﻉ
Saha
ﺩﺭﺏ
Park
ﺣﺎﺭﺓ
Garden
ﻋﻄﻔﺔ
Other
ﺯﻗﺎﻕ
ﻣﻤﺮ


















Cornish
Al Tarik
’Al Shari
Al-Darb
Al-Hara
Al-‘Atfa
Al-Zuqaq
Passage

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ( )1.3 General Layout (one choice

ﺍﻟﻌﺮﺽمنطقة مفتوحة .يتم تعبئة
شارع أو
اجلزء من التصنيفm ،على
يف هذا
تصنيف واحد لكلﻣﺘﻮﺳﻂ
املساح اختيار > 6 m
 6 -2
<2m
 1940-1930يف ﺩﺧﻮﻝ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
املعلومات
ﻻ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕرائط املساحية -1930
املكتب .اخل
بالرجوع إىل اخلريطة املساحية
هذه
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
One way
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ 
Two-wayوالدرب والعطفة والزقاق والسكة .لكن ،عندما
الشارع واحلارة
 1940هي املرجع األساسي
للتمييز بنيstreet
ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﻥ 
None/unclear
ﻳﻮﺟﺪ 
ساحة ذات كود خمتلف ومعروف ،ميكن تغيري التصنيف يف هذه احلالة
حياكي جزء من الشارع ﻻشكل
Number of lanes for each direction
One lane

ﺣﺎﺭﺓ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
احلايل.
واالختيار بناء على املوقف
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ
Two lanes

ﺣﺎﺭﺗﺎﻥ ﻣﺮﻭﺭﻳﺘﺎﻥ
Average width
Access of vehicles
Sense of direction

ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
No
ﻻ 
No
ﻻ 
No
ﻻ 
No
ﻻ 
No
ﻻ 

No
ﻻ 
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺳﻬﻞ
ﺻﻌﺐ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ
No
ﻻ 




Multiple lanes
None
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 





Yes

Easy
Difficult
not accessible
ﻧﻌﻢ Yes 

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﺻﻌﺒﺔ



Difficult

ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ

ﻧﻌﻢ
Side
Middle
Side and middle
None







Presence of vehicular flyover
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻮﺑﺮﻯ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Presence of vehicular tunnel
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Traffic island
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
Presence of formal parking
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﻄﻂ
Presence of widening
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻴﻌﺎﺕ

ﺳﻬﻠﺔ

Presence of fence/Walls
Position of the fence/Walls

ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ/ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ الشكل (- )178
للثالثينيات هي املرجع لتصنيفات الشوارع
نيش ،الطريق،
واملناطق املفتوحة :الكور
Presence
of sidewalks
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﻔﺔ
Walkability
الشارع ،الدربthe ،
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ/ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻲ
الزقاق،
 ofالعطفة،
احلارة،
السويقة ،السكة ،امليدانsidewalks .
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
Walkability
اخلرائط املساحية

ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ



Easy

Presence of safe crossing

Degree of horizontal permeability
ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻓﻘﻲ

42 104
105
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يستند تصنيف الشارع/املنطقة املفتوحة إىل الشكل املادي واحلجم والسياق العمراين .جيب أال يخُ لط
باستخدام املنطقة املفتوحة .املنطقة املفتوحة يف هذه االستمارة تشمل املناطق املفتوحة العامة املستقلة ،أو
املناطق املفتوحة سهلة الوصول إليها املتصلة باملباين .املناطق املفتوحة مثل احلدائق يف الفيالت اخلاصة أو
املدارس املغلقة أو املناطق املفتوحة غري املرئية من الشارع ال تدخل ضمن هذا املسح.
الكورنيش هو شارع على امتداد مشهد طبيعي كنهر مثالً أو حبرية ،أو طريق حياذي هضاب أو مرتفعات.
ميكنه حتمل أحجام مرورية خمتلفة ،وقد يكون اجتاه واحد أو اجتاهني ،ويف حالة القاهرة فهو متاح
للمركبات واملشاة.

الشكل (179أ179 ،ب)  -اليمني :كورنيش النيل يف مصر القدمية ،وهو أحد احملاور الرئيسية للقاهرة وهو شارع للمركبات واملشاة .اليسار :هنر النيل
من جزيرة الروضة.

الطريق هو شارع عام كبري وممهد ال يقع بالضرورة يف نطاق بيئة مبنية ويربط بني خمتلف أجزاء املدينة
(وخمتلف أحيائها يف بعض األحيان) .هتيمن عليه حركة املركبات.

الشكل (180أ180 ،ب)  -طريق صالح سامل وهو الطريق الذي يوصل املناطق اجلنوبية للقاهرة (مصر القدمية ،املعادي) باجلزء اجلنويب الشرقي (مصر
اجلديدة ،مدينة نصر).

الشارع أصغر من الطريق وهو طريق عام ممهد يف بيئة مبنية .هو مساحة عامة جتاور مباين يف سياق
عمراين ،ويتجمع فيه الناس حبرية ويتفاعلون ويتحركون .الشارع يف العادة خط مستقيم ،وإذا احنىن
فاحنناءاته خفيفة /سلسة .يف العصر احلديث ،يكون يف العادة ممهداً بسطح صلباً مستداماً (األسفلت).
107106
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ليس للشارع هنايات مغلقة .احلارة والعطفة والزقاق تتفرع مجيعاً من الشارع 11.تظل اخلرائط املساحية
 1940-1930املرجع األساسي للتعرف على الشارع.

الشكل (181أ181 ،ب)  -اليمني :شارع بورسعيد يف منطقة درب الربابرة .اليسار :شارع األزهر يف منطقة اجلمالية.

الدرب هو شارع رئيسي داخل حي ،ميكن أن يُصنف ضمن فئة ثانية بعد الشارع من حيث العرض
وتوفري احلركة .يكون يف العادة شارع طويل ممتد غري ممهد ،ويكون منحين أحياناً ،وليس له رصيف عريض،
وهو ضيق نسبياً .يف كل حي ،ميكن أن يكون حمور احلركة األساسي ،ويف القاهرة التارخيية تصطف على
جانبيه عادة مباين عامة ،مثل اجلوامع واحلمامات والكتاتيب واألسبلة 12.املرجع للتعرف على الدرب هو
اخلريطة املساحية .1940-1930

الشكل (182أ182 ،ب) -من اخلريطة املساحية ومن الصورة نرى درب الزنيين.

-11محاية الرتاث الثقايف يف مصر ،حنو خطة حفاظ للقاهرة التارخيية ،عالء احلبشي ،التقرير النهائي ملشروع اإلحياء العمراين للقاهرة
التارخيية ،ص .34
-12السابق ،ص .35
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الحارة يف العادة متفرعة من الشارع أو من الدرب .تارخيياً ،كانت للحارة هناية مغلقة لتوفر اخلصوصية
لسكاهنا ،لكن العديد من احلارات أضحت مفتوحة ،وهي حالياً متصلة مبناطق أخرى 13.املرجع للتعرف
على احلارة هو اخلريطة املساحية لـ .1940-1930

الشكل (183أ183 ،ب)  -أشكال من اخلرائط املساحية وصورة تُظهر حارة الكوالني.

العطفة هي امتداد ضيق من املناطق املفتوحة العامة .ميكن أن تكون ذات هناية مغلقة أو حمور مفتوح .يف
أغلب احلاالت تكون العطفة منحنية .وهي يف العادة متفرعة من احلارة أو من الشارع 14.العطفة أطول
من الزقاق .املرجع للتعرف على العطفة هو اخلريطة املساحية .1940-1930

الشكل (184أ184 ،ب)  -شكل من اخلرائط املساحية وصورة تظهر عطفة اخليمي .

الزقاق مساحة عمرانية مفتوحة متفرعة من الدرب أو احلارة أو العطفة .تكون هنايته مغلقة ،وكان فيما
سبق له بوابة مغلقة أحياناً .يوفر الزقاق الطريق إىل املمتلكات اليت تقع بعيداً عن مسار الدرب أو احلارة
املباشر ،ويعترب أيضاً حارة خاصة وفاصل بني املمتلكات املختلفة 15.املرجع للتعرف على الزقاق هو
اخلريطة املساحية .1940-1930
-13السابق ،ص .34
-14السابق ،ص 36
-15السابق ،ص .36
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الشكل (185أ185 ،ب)  -أشكال من
خرائط مساحية تُظهر أزقة خمتلفة.

تُعرف السويقة عادة على أهنا تقاطع بني عدة دروب 16.املرجع للتعرف على السويقة هو اخلريطة
املساحية .1940-1930
السكة هي حمور ُشق حديثاً يف النسيج العمراين للمدينة .ميكن أن تكون هنايته مغلقة تصل مساحة عامة
بكيان خاص ،أو أن تكون السكة ذات هناية مفتوحة تصل مساحتني عامتني ببعضهما .تتباين السكة
من حيث العرض (ضيقة إىل عريضة جداً) .عادة ما تكون ممهدة مبا أهنا توفر احلركة بني عقدتني خمتلفتني.
اسم السكة يشتق من املقصد الذي فتحت ألجله .الزقاق أو العطفة نادرا ما يتفرعان من السكة17.
ً
ُ
ُ
املرجع للتعرف على السكة هو اخلريطة املساحية .1940-1930

الشكل (186أ)  -شكل من خرائط مساحية يُظهر سكة حلوان.

الممر هو قطعة أرض ضيقة تؤدي إىل مساحة مفتوحة أو إىل مدخل مبىن ليس له خمرج أمامي على
الشارع .ميكن أن يكون املمر مغطى أو غري مغطى.

الشكل (187أ187 ،ب) -
أشكال تُظهر ممرات بني مباين يف
القاهرة التارخيية ،يف شارع الركبية.

-16السابق ،ص .37
-17السابق ،ص 37
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الميدان هو مساحة مفتوحة حماطة باملباين ونقطة التقاء لعدد من الشوارع ذات السعة العالية (مثل الطريق
أو الشارع أو الدرب) .ميكن أن يشتمل على مسات ومناظر طبيعية (مثل حديقة أو متثال أو نافورة أو
نصب تذكاري أو أثاث شارع) .يتباين امليدان من حيث الشكل واحلجم ،وميكن أن يكون مدوراً أو مربعاً
أو مستطيالً أو أن يكون بال شكل حمدد .امليدان يف العادة أكرب من الساحة .املرجع للتعرف على امليدان
هو اخلريطة املساحية .1940-1930

الشكل (188أ188 ،ب)  -اخلريطة املساحية مليدان السيدة نفيسة ،إىل اليسار :ميدان بركة الرطلي.

الساحة هي مساحة مفتوحة قد تتكون من جيوب ناجتة من تقاطعات الشوارع أو مساحة مفتوحة يف
شارع ضيق .هي أيضا نقطة التقاء حلركة املشاة وتعد مساحة ذات استخدامات متعددة حيث تشهد
أنشطة على مستوى احلي أو اجملاورة السكنية ،فقد تكون مكان جتمع اجتماعي أو سوق أو مكان
لوقوف الباعة اجلائلني أو ساحة انتظار سيارات .قطع األرض اخلالية اخلاضعة للبناء والتشييد يف املستقبل
ال تعترب ساحات .املرجع للتعرف على الساحة هو اخلريطة املساحية  .1940-1930لكن يف حالة
انفراجة يف الشارع أو الدرب ،حىت إذا مل تتعرف اخلريطة املساحية على هذه النقطة كمساحة مفتوحة،
جيب اعتبار هذا اجلزء من الشارع مبثابة ساحة يف استمارة املسح.

الشكل (189أ189 ،ب)  -اليمني :انفراجة يف شارع املعز .اليسار :ساحة يف منطقة درب اللبانة.
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الشكل (190أ190 ،ب)  -ساحة درب احلصر (انفراجة يف الشارع)
صورة وخريطة مساحية.

المنتزه هي مساحة عامة خضراء كبرية نسبياً ألغراض الرتفيه .ميكن أن تكون طبيعية أو شبه طبيعية أو
مزروعة .قد حتتوي على عناصر مناظر طبيعية (مثل الصخور ،الرتبة ،املاء ،النباتات ،األشجار ،مناطق
عشبية) ،وكذلك بعض املباين للخدمات ومرافق مثل املالعب .يف حالة املتنزه فإن االستخدام الغالب
هو منطقة مفتوحة .يف هذا املسح ،تشمل هذه الفئة املتنزهات الكبرية ذات األمهية للمدينة كلها وكذلك
متنزهات األحياء اليت مت جتهيزها يف مناطق سكنية خلدمة السكان على مستوى املنطقة.

الشكل (191أ191 ،ب)  -اليمني :حديقة األزهر من جانب احلائط األيويب ،منطقة الدرب األمحر.اليسار :منظر حديقة األزهر من سطح جامع
املؤيد شيخ.

تكون أرض الحديقة جمهزة بالزهور واألشجار والشجريات الزينة وتستخدم يف الرتفيه أو للعرض .عادة
ما تكون حماطة مبباين أو فيالت .هذه الفئة تشمل أيضاً مساحات يف األحياء (أحياناً قطع أرض خالء)
مصممة ومعدة أو ُمدارة من قبل السكان ،وقد تشتمل على مناطق ملمارسة الرياضة واللعب ،وأراضي
مزروعة .ال تُرى رمسياً كجزء من النظام العمراين للمناطق املفتوحة ألهنا ذت صلة مبباين أو مملوكة ألفراد.
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الشكل ( - )192حديقة ضريح مصطفى كامل يف
السيدة زينب.

أخرى :هذه الفئة تشمل املناطق اليت هبا مسات األراضي الطبيعية أو مناطق طبيعية غري نامية بالقدر
الكايف .تضم هذه الفئة التقسيمات الفرعية للمباين أو قطع األرض غري املوجودة يف اخلرائط املساحية.
هذه الفئة تشمل أيضاً مواقع التنقيب األثري .ال تشمل قطع أرض عمرانية خالية سوف تشهد بناءً أو
إنشاءات يف املستقبل (مثال :منطقة مفتوحة بني القلعة واجلبانات الشمالية).

الشكل (193أ193 ،ب)  -اليمني :أسوار القلعة وهو موقع أثري ،اليسار :مناطق خالية حول القلعة

الشكل (193ج)  -موقع الفسطاط األثري مبصر القدمية.
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ﺳﻜﺔ
ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺳﺎﺣﺔ
ﻣﺘﻨﺰﻩ
ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺃﺧﺮﻯ








ﻁﺮﻳﻖ
ﺷﺎﺭﻉ
ﺩﺭﺏ
ﺣﺎﺭﺓ
ﻋﻄﻔﺔ
ﺯﻗﺎﻕ
ﻣﻤﺮ

Al-Sikka
Midan
Saha
Park
Garden
Other









Al Tarik
’Al Shari
Al-Darb
Al-Hara
Al-‘Atfa
Al-Zuqaq
Passage

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ( )1.3 General Layout (one choice
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 >6m
 6 -2 m
 <2m
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
One way
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ 
Two-way street
ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﻥ 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None/unclear 
Number of lanes for each direction
One lane

ﺣﺎﺭﺓ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ
Two lanes

ﺣﺎﺭﺗﺎﻥ ﻣﺮﻭﺭﻳﺘﺎﻥ
Multiple lanes
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None 
Presence of vehicular flyover
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻮﺑﺮﻯ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Presence of vehicular tunnel
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Traffic island
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Presence of formal parking
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﻄﻂ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Presence of widening
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻴﻌﺎﺕ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Average width
Access of vehicles
Sense of direction

متوسط

No
ﻻ 
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
احلقل
هذاﻣﻮﺟﻮﺩ
العرض :يف ﻏﻴﺮ

ﻻ
ﻻ

ﻧﻌﻢ
Side
Middle
Side and middle
Noneاختيار متوسط
املساح







على

ﺳﻬﻞ 
أمتار:
•أكثر من 6
ﺻﻌﺐ 
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇو2ﻟﻴﻪمرت6 :
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ•بني 6
No

•أقل من  2مرت 2 < :م

Yes

Easyم
>6
Difficult
not accessible
–2م
ﻧﻌﻢ Yes 



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ

Presence of fence/Walls
Position of the fence/Walls

العرض للشارع/املنطقة املفتوحة كما يلي:
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ/ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ

Walkability

ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﻔﺔ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ/ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻲ
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
ﻟﻌﺒﻮﺭ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺁﻣﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺓيكون
منه أن
مطلوب ًا
ﻭﺟﻮﺩوليس
املساح

Presence of sidewalks
Walkability of the
sidewalks
Presence of safe crossing
مرت

الشار No
يتطلب 
ع/املنطقة املفتوحة ال ﻧﻌﻢ
عرض 
قياس ﻻ
معه
 Yesمن
دقة عالية
للقياس ،بل أن حيدد العرض بشكل تقرييب (اخلطوة الواسعة متاثل حنو  1مرت تقريباً) .يف بعض احلاالت
Degree of horizontal permeability
Easy
Difficult
ﺳﻬﻠﺔ 
ﺻﻌﺒﺔ 
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻓﻘﻲ
ﺩﺭﺟﺔأخذ
(مثل الشوارع اليت هبا ارتدادات كثرية مع وجود مساحات مفتوحة غري منتظمة متكررة) ،جيب
متوسط العرض لكل قطاعات الشارع.
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الشكل (194أ194 ،ب194 ،ج)  -من اليمني لليسار :عرض شارع أقل من  2مرت ،ب .عرض شارع بني  6و 2مرت ،وج .أعرض من  6مرت.

دخول المركبات :يف هذا احلقل يتعرف املساح على ما إذا كانت املنطقة املفتوحة أو الشارع مستخدم
من قبل املركبات (سيارات وأتوبيس وميين باص وجرارات ودراجات نارية )...،بأن خيتار ببساطة»نعم»
عندما يكون دخول املركبات للمنطقة ممكناً ،أو «ال» عندما ال يكون هناك دخول للمركبات.
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الشكل (195أ195 ،ب)  -اليمني :الغورية ،ليس متاحاً دخول املركبات .اليسار :درب احلصر ،وميكن دخوله باملركبات.

اتجاه الحركة يف هذا احلقل على املساح أن حيدد اجتاهات حركة املركبات يف الشارع/املنطقة املفتوحة.
•اتجاه واحد :مبعىن أن املركبات تتحرك من نطقة لنقطة يف اجتاه واحد حمدد.
•اتجاهان :الشوارع اليت يتحرك فيها املرور يف اجتاهني متضادين.
•ال يوجد :يتم اختيار هذه الفئة يف حال كان دخول املركبات للمنطقة املفتوحة غري متوفر أو
إذا كانت هناك عدة اجتاهات غري واضحة .وعندما ال ميكن للمساح أن يتعرف على اجتاه
احلركة.
جيب أال تُقاس االجتاهات باالستثناءات أو حبسب التقسيم الفرعي ألكواد الشارع بل يُقاس االجتاه
بالسلوك اإلمجايل العام للحركة .كما جيب أال خنلط بني االجتاهات وحارات املرور يف الشارع.

الشكل (196أ196 ،ب)  -اليمني :شارع كلوت بك ،اجتاه واحد .اليسار :شارع الصليبة ،السيدة زينب ،اجتاهني.
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عدد الحارات المرورية لكل اتجاه :يف هذا احلقل من املسح جيب ذكر عدد احلارات املرورية لكل اجتاه
للمركبات .احلارة تحُ دد بالعرض الذي حياكي العرض الذي حتدده عالمات على األسفلت مرسومة خبطوط
منقطة والقصد منها الفصل بني احلارات املرورية حبسب السرعة أو االجتاه .ال توجد يف شوارع القاهرة
يف العادة هذه اخلطوط املنقطة وهلذا على املساح أن يراقب عدد السيارات اليت متر بالتوازي يف الشارع
للتعرف على عدد احلارات املرورية للشارع .جيب أال يعترب املساح اخلط الذي تبدأ عنده حارة انتظار
السيارات حارة مرورية.

الشكل (197أ197 ،ب)  -اليمني :شارع بورسعيد ،حارتني ،ال يُنظر حلارة االنتظار بصفتها حارة مرورية .اليسار :كورنيش النيل يف مصر القدمية ،أربع
حارات.

وجود كوبري للمركبات :الكوبري هو إنشاء الغرض منه انتقال املركبات من أحد جانيب الشارع/املنطقة
املفتوحة إىل نقطة أخرى من أجل تفادي الوقوف يف تقاطع طرق .ميكن أن يكون الكوبري مشيداً من
اخلرسانة أو املعدن .يف العادة تكون حارات الكوبري مغطاة بطبقة رفيعة من األسفلت .يف هذه النقطة
على املساح اختيار:
•نعم :إذا كان هناك كوبري للمركبات يعرب فوق الشارع/املنطقة املفتوحة.
•ال :إذا مل يكن هناك كوبري للمركبات يف الشارع/املنطقة املفتوحة.

الشكل (198أ198 ،ب)  -كوبري األزهر ،كوبري للمركبات يف منطقة املوسكي.
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وجود نفق للمركبات :نفق املركبات هو طريق حتت األرض .يف هذه النقطة على املساح اختيار:
•نعم :إذا كان هناك مدخل أو خمرج للنفق اخلاص باملركبات يف الشارع/املنطقة املفتوحة
•ال :إذا مل يكن هناك أنفاق للمركبات يف الشارع/املنطقة املفتوحة

الشكل ( - )199نفق األزهر ،يوصل بني ميدان العتبة
وشارع صالح سامل.

الجزيرة الوسطى :اجلزر الوسطى هي قطاعات من الرصيف أو رصيف عريض تقع يف وسط الطريق
وتفصل املرور القادم عن الذاهب ،أو دورانات (صينية) أو جزر مثلثة عند بعض التقاطعات .يف هذه
االستمارة ،على املساح االختيار بني:
•نعم :إذا كانت هناك جزيرة وسطى يف املنطقة املفتوحة/الشارع
•ال :إذا مل تكن هناك جزيرة وسطى يف املنطقة املفتوحة/الشارع

الشكل (200أ200 ،ب)  -اليمني :اجلزيرة الوسطى يف شارع اجليش .اليسار :شارع البنهاوي.

وجود أماكن انتظار سيارات مخطط :يف هذا احلقل خيتار املساح نعم إذا كانت مساحات انتظار
السيارات متوفرة بشكل خمطط (على سبيل املثال عندما يكون الشارع خمططاً الستيعاب حارات انتظار
أو أن يكون عريضاً مبا يكفي لوجود انتظار سيارات على جانب الشارع دون املساس حبركة املرور) .هذه
الفئة تشتمل فقط على مناطق انتظار السيارات املصممة هلذا الغرض .الشارع أقل يف العرض من 6
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أمتار ال ميكنه يف العادة استيعاب انتظار سيارات خمطط .إذا توفرت الفتات مرورية ،ميكن التعرف منها
على وجود انتظار خمطط للسيارات من عدمه وقد جتد الفتات «ممنوع االنتظار» مثالً .لكن إذا مل يكن
باملنطقة املفتوحة/الشارع مرافق انتظار خمططة على املساح اختيار ال.

الشكل (201أ201 ،ب201،ج) -اليمني :الفتة مرورية «ممنوع االنتظار» .الوسط :انتظار خمطط يف ميدان القلعة .اليسار :انتظار غري خمطط يف
شوارع ضيقة يف درب احلبالة.

وجود توسيعات :على املساح اختيار نعم إذا كانت هناك توسيعات أو ارتدادات عن خط الشارع.
االرتدادات يف القاهرة التارخيية هي باألساس نتيجة «خطوط التنظيم» وهو قرار يُلزم باالرتداد لتوسيع
الشارع يف حال مت هدم املباين ،ال سيما يف الشوارع األقل من  6أمتار .هذا القرار كان مطبقاً وأدى
إىل ارتدادات يف شوارع القاهرة التارخيية لعدة سنوات إىل أن مت وضع األشرتطات احلالية من قبل اجلهاز
القومي للتنسيق احلضاري الذي حيظر االرتدادات يف املدينة التارخيية من أجل محاية نسيجها العمراين.
ميكن للمساح التعرف على وجود ارتداد عندما ال تكون واجهات املباين يف حماذاة مع واجهة الشارع.
لكن اخلريطة املساحية أداة فعالة للغاية يف التعرف على االرتدادات .عندما يتم حتديث اخلريطة فإن أي
توسيعات يف الشارع بسبب االرتدادات سوف تظهر واضحة.

الشكل (202أ202 ،ب)  -اليمني :ارتداد يف مباين يف شارع الركيبية ،منطقة اخلليفة .اليسار :درب احلبالة ،الشارع ممتد دون ارتدادات.
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ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
No
ﻻ 
No
ﻻ 
No
ﻻ 
No
ﻻ 
No
ﻻ 
No
ﻻ 
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ




Multiple lanes
None
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
ﻧﻌﻢ Yes 
Yes

ﻻ
ﻻ

Presence of fence/Walls
Position of the fence/Walls

ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ/ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ

ﺳﻬﻞ 
Difficultنعم إذا كانت هناك أسوار من أي شكل أو حجم تقسم الشارع/املنطقة املفتوحة،
املساح أن خيتار
على
ﺻﻌﺐ 
not
accessible

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ
وتتقاطع مع حركة املرور واملشاة يف املكان .السور الفاصل بني الرصيف والشارع أو السور يف جزيرة
Presence of sidewalks
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻧﻌﻢ Yes 
No

السور
ﺳﻬﻮﻟﺔكة ،أو
Yesاجتاهني للحر
بني حارتني أو
ويفصل
وسطى
أسوار مشمولة
كجزء من املكان ..هذه مجيعا
Walkability
of ًthe
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻲ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ/
No
ﻧﻌﻢ

sidewalks
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
فإن
النقيض،
على
باالستمارة.
ضمن
تدخل
ال
اضي
ر
األ
قطع
بني
الفاصلة
ار
و
األس
أو
ال
مث
الفيال
سور
ﻭﺟﻮﺩ ً
Presence of safe crossing
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ
ﻧﻌﻢ Yes 
No

هذه الفئة يف االستمارة .إذا مل تكن هناك أسوار يف املنطقة املفتوحة أو الشارع خيتار املساح ال.

Easy

ﻻ

ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ

ﻧﻌﻢ
Side
Middle
Side and middle
None







Presence of vehicular flyover
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻮﺑﺮﻯ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Presence of vehicular tunnel
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Traffic island
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
Presence of formal parking
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﻄﻂ
Presence of widening
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻴﻌﺎﺕ

ﺻﻌﺒﺔ



Difficult

ﺳﻬﻠﺔ



Easy

Walkability

Degree of horizontal permeability
ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻓﻘﻲ

Pagina 1 di 3

الشكل (203أ203 ،ب)  -اليمني :شارع بورسعيد بأسوار يف اجلزيرة الوسطى تفصل بني االجتاهني .اليسار :شارع األزهر ،األسوار يف اجلزيرة الوسطى
تفصل بني اجتاهني.

موقع األسوار :إذا كانت هناك أسوار يف الشارع/املنطقة املفتوحة ،على املساح أن حيدد يف هذا احلقل
موقع السور بأن خيتار بني:
•على الجانب :عندما يكون السور على جانب املنطقة وال يقسم املساحة إىل قطع فرعية.
•في الوسط :عندما يكون السور يف الوسط ويفصل الشارع/املنطقة املفتوحة إىل جزئني أو
أكثر.
•على الجانب وفي الوسط :عندما تكون هناك أسوار على اجلانب ويف وسط الشارع/املنطقة
املفتوحة.
•غير موجود :عندما ال توجد أسوار يف الشارع/املنطقة املفتوحة.

الشكل (204أ204 ،ب204 ،ج)  -األشكال الثالثة تُظهر املواقع املختلفة ألسوار سواء كانت على اجلانب ،أو يف الوسط ،أو يف الوسط واجلانب
(صورة من جوجل إيرث لشارع األزهر).
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ﻻ



ﻧﻌﻢ

No

No
ﻻ 
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺳﻬﻞ
ﺻﻌﺐ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ
No
ﻻ 



ﻧﻌﻢ
Side
Middle
Side and middle
None










Yes
Yes

Easy
Difficult
not accessible
ﻧﻌﻢ Yes 

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻻ



No

ﻧﻌﻢ



Yes

ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻴﻌﺎﺕ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ

Presence of widening
Presence of fence/Walls

العام
ofالوصف
theع -
المفتوحة/الشوار
أستمارة المناطق
Position
fence/Walls

ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ/ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﻔﺔ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ/ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻲ
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ

Walkability

Presence of sidewalks
Walkability of the
sidewalks
Presence of safe crossing

Degree of horizontal permeability
الشارع/املنطقة
املفتوحةﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻓﻘﻲ
ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ

Easy
استخدام Difficult
ﺻﻌﺒﺔ 
داخل
ﺳﻬﻠﺔتنقل املشاة
للمشاة/حركة المشاة مدى سهولة
تقيس سهولة
العديد من العناصر املادية تؤثر على سهولة االستخدام واحلركة داخل الشارع/املنطقة املفتوحة.على سبيل
املثال ،جودة األرصفة العريضة ،ورصف الشارع ،ووجود أسوار تقسم املساحة ،أو أعمال إنشاءات أو
1 di 3
Paginaحتتية مؤقتة (مثال :مواسري) متثل عوائق على حركة املشاة.
أشغال بنية

على املساح تقييم سهولة االستخدام واحلركة يف املنطقة املفتوحة/الشارع باالختيار بني ما يلي:
•سهل :عندما تكون حركة املشاةسهلة بدون عوائق .على سبيل املثال ال تتعرض حركة املشاة
للتداخل مع حركة املركبات ،واألرصفة العريضة ممتدة ومرصوفة ،وأسطح املنطقة املفتوحة أو
الشارع توفر استمرارية واحلركة داخل املساحة منظمة أو خمططة.

الشكل (205أ205 ،ب)  -اليمني :اجلزء املعاد تأهيله من شارع املعز كطريق للمشاة وفيه سهولة الستخدام املشاة وحركة املشاة.
ُ

•صعب :عندما خيضع استخدام املشاة وحركة املشاة للمقاطعة .على سبيل املثال ال ميكن
للشخص السري يف الشارع/املنطقة املفتوحة بسهولة بسبب وجود عناصر مادية تقاطع حركته.
أو عندما يكون رصيف الشارع غري مكتمل أو يف حالة سيئة.

الشكل (206أ206 ،ب)  -اليمني :استخدام املشاة صعبة بسبب عدم وجود أرصفة أو األرصفة ال تتمتع باالستمرارية .اليسار:شارع الصليبة ،ال
توجد أرصفة عريضة ،أو األرصفة املوجودة ضيقة للغاية.
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ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺳﺎﺣﺔ
ﻣﺘﻨﺰﻩ
ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺃﺧﺮﻯ







ﺷﺎﺭﻉ
ﺩﺭﺏ
ﺣﺎﺭﺓ
ﻋﻄﻔﺔ
ﺯﻗﺎﻕ
ﻣﻤﺮ

Midan
Saha
Park
Garden
Other








’Al Shari
Al-Darb
Al-Hara
Al-‘Atfa
Al-Zuqaq
Passage

ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ( )1.3 General Layout (one choice
Average width
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 >6m
 6 -2 m
 <2m
أعمال
بسبب
املفتوحة
ع/املنطقة
الشار
إىل
الوصول
ميكن
ال
عندما
إليه:
الوصول
يمكن
ال
•
Access of vehicles
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Oneأو جتديدات ،أو ﺍإذاﺗﺠﺎﻩكان
wayحتتية
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ  بنية
Senseمن
مينعofالناس
حماطاً بأسوار أو مغلقاً ،أو ألي سبب آخر
direction
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
Two-way street
املنطقة.
ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﻥ  الوصول إىل
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None/unclear 
Number of lanes for each direction
One lane

ﺣﺎﺭﺓ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ
Two lanes

ﺣﺎﺭﺗﺎﻥ ﻣﺮﻭﺭﻳﺘﺎﻥ
Multiple lanes
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ None 
Presence of vehicular flyover
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻮﺑﺮﻯ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Presence of vehicular tunnel
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Traffic island
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Presence of formal parking
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﻄﻂ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
Presence of widening
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻴﻌﺎﺕ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
No
ﻻ 
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺳﻬﻞ
ﺻﻌﺐ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ
No
ﻻ 

ﻧﻌﻢ
Side
Middle
Side and middle
None










ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ

Yes

ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ/ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ

Easy
Difficult
not accessible
ﻧﻌﻢ Yes 

إصالحات
(207أ،
الشوارع لعملYes
No
207ب)  -اليمني :احلفر يف ﻧﻌﻢ

الشكل ﻻ
اللبانة.
درب
يف
املفتوحة،
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
ﺻﻌﺒﺔ



ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺙ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻼﻟﻢ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺪﺭﺝ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺋﻞ 



ﻻ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ



Presence of sidewalks
Walkability
النفايات متنع the
 ofإىل املنطقة
الوصول
sidewalks
Presence of safe crossing

Degree of horizontal permeability
ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻓﻘﻲ

Easy

ﻻ



None

ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﻄﺢ
ﻻ ﺷﻲء

ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً /ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ

ﻧﻌﻢ



ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﻴﺪ

ميكن للمساح أن خيتار أكثر من عنصر من اجلدول لتوفري املعلومات وفكرة عن العناصر املادية املتواجدة
Presence of coverage
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻄﻴﺔ
Noالشارع/املنطقة املفتوحة .ﻧﻌﻢ Yes 
يف

Partial



ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ 1.4 Open Space/street elements -
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺷﺠﺎﺭ Presence of trees 
Presence of street furniture
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍء Presence of green areas 
Presence of public light
ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺋﻴﺔ Presence of water features 
Presence of steps
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺎﻩ Free water dispensing 
Presence of staircases
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ Presence of sport facilities 
Stepped street/open space
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ Presence of substation 
Uphill street/open space
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻘﻤﺎﻣﺔ Presence of garbage collecting 
points

تشمل هذه العناصر:
ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ
أشجار،
وجود
121120

ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﻔﺔ
ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺮ
/
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺳﻬﻮﻟﺔ
حتتية مبنطقة ابن طولون .اليسار:
بنية
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ

Walkability

بناء على اجلزء السابق اخلاص بالتخطيط العام ،على املساح أن يقيم يف هذا اجلزء درجة سهولة االتصال
األفقي ،واليت تصف إىل أي مدى تسمح الرتكيبات والسمات العمرانية (أو تقيد) حركة الناس واملركبات
يف خمتلف االجتاهات .إذا كان الشارع/املنطقة املفتوحة توفر سهولة يف عبور وحركة املشاة ،خيتار املساح
سهلة .وإال فإن درجة االتصال األفقي تعد صعبة (عندما تكون األرصفة العريضة ليست ممهدة بالقدر
GIS survey form | Open Spaces | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0
املالئم أو إذا كانت هناك أسوار تعرتض احلركة داخل املنطقة).
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ﺟﺰﺋﻲ

ﺳﻬﻠﺔ

Difficult

Presence of fence/Walls
Position of the fence/Walls




Bad
Disrupted

No

ﺩﺍﺋﻤﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ




Yes

Permanent
Temporary

Presence of paving

ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ Coverage Permanency

صغريةstatus of the .
open space/street
works
on-goingاألشجار ،أو أشجار كبرية أو
infrastructureصف من
شجرة واحدة أو
قد تكون
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
on-going rehabilitation works 
rehabilitated 
surface renovation 
none 
ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ




Good
Fair

Degree of spatial quality
ﺩﺭﺟﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ

أستمارة المناطق المفتوحة/الشوارع  -الوصف العام

الشكل ( - )208صفوف من األشجار يف احللمية اجلديدة.

وجود مسطحات خضراء ،قد تشمل نباتات أو خضرة أو مزروعات متواجدة يف الشارع/املنطقة
املفتوحة .إذا اشتملت املسطحات اخلضراء على أشجار على املساح أن خيتار العنصرين :مسطحات
خضراء وأشجار.

الشكل ( - )209مسطحات خضراء يف درب البزازرة،
تقاطع البنهاوي مع شارع اجليش.

وجود عناصر مائية ،كنافورة مثال أو حبريات صناعية أو أحواض يف الشارع/املنطقة املفتوحة.

الشكل ( - )210مسطحات خضراء يف درب البزازرة،
تقاطع البنهاوي مع شارع اجليش.
42 120
121

وجود نقاط توزيع مياه ،جيب اختيار عنصر نقاط توزيع مياه كلما كانت هناك مياه للشرب متوفرة
للجمهور ألغراض خريية يف الشارع/املنطقة املفتوحة .الكولدير أو الزير لتوفري مياه الشرب مثالً.

الشكل ( - )211نقاط توزيع مياه (كولدير)

وجود مرافق رياضية :عندما تتوفر يف الشارع/املنطقة املفتوحة مساحة للمرافق الرياضية ،كملعب كرة قدم
أو ممشي للجري ،إخل...

الشكل ( - )212ملعب كورة قدم يف املدينة التارخيية

وجود إنارة عامة :تشتمل اإلنارة ضمن هذا العنصر فقط على مرافق اإلنارة العامة اليت توفرها الدولة
إلضاءة الشوارع/املنطاق املفتوحة .قد تكون أعمدة نور قائمة بذاهتا أو جممعة .اإلضاءة اليت يوفرها
أصحاب املتاجر إلضاءة واجهات احملالت والالفتات ال تؤخذ هنا يف االعتبار.

الشكل ( - )213شارع األزهر ،إنارة عامة.
123122

أستمارة المناطق المفتوحة/الشوارع  -الوصف العام

وجود محطات ثانوية للمرافق :على املساح أن يعلم علي هذا العنصر إذا كان الشارع/املنطقة املفتوحة
فيها حمطة ثانوية للمرافق ،وهي جزء من مرافق الكهرباء مثالً أو حمول كهرباء أو نظام توزيع كهرباء.
احملطات الثانوية للمرافق هي مبثابة نقاط جتمع لألسالك والكابالت والوصالت ،تضعها الدولة يف املنطقة
لتوفر هلا الكهرباء أو الغاز أو املياه أو خطوط التليفون .هذا العنصر يغطي أيضاً صناديق وحنفيات
املطافئ وصناديق التليفونات العمومية.

الشكل ( - )214حمطة ثانوية ملرفق كهرباء مركبة يف الشارع.

وجود أثاث للشارع/المنطقة المفتوحة :على املساح ضمن هذه الفئة التعرف على وجود أثاث للشارع،
وهو أثاث يكون جزء من الشوارع/املناطق املفتوحة لعدة أغراض .يشمل أثاث الشارع :الدكك ،احلواجز،
صناديق الربيد ،أكشاك التليفون ،أعمدة إشارة املرور ،الفتات املرور ،مواقف األتوبيس ،النصب التذكارية،
التماثيل ،صناديق النفايات إخل.

الشكل (- )215أثاث شارع يف الدرب األصفر ،اجلمالية.

وجود نقطة تجميع للقمامة :هذا العنصر مرتبط بالتعرف على وجود نقاط جتميع للقمامة ،وتكون
يف العادة حاويات قمامة ضخمة توفرها الدولة على مستوى احلي كنقاط لتجميع القمامة .يف القاهرة
جيمع الناس نفاياهتم يف مواقع بعينها،
التارخيية ،أحياناً ما تكون نقاط جتميع القمامة دون حاويات ،إذ ّ
وجتمعها شركة القمامة الحقاً .قطعة األرض اخلالية املستخدمة يف احلي كمقلب للنفايات ال تدخل ضمن
هذه الفئة.
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الشكل ( - )216حاويات قمامة يف احللمية.

وجود مدرجات :عادة ال حتتل املدرجات مساحة الشارع/املنطقة املفتوحة بالكامل بل جزء منها وعادة ما
تؤدي إىل مباين أو إىل مناطق خمتلفة على نفس املسار الذي تشغله .املدرجات قليلة يف العادة وال تؤدي
إىل أدوار أعلى.

الشكل ( - )217درب اللبانة ،مدرجات لدخول مبىن حتتل
جزءاً من الشارع.

وجود ساللم :السالمل من العناصر اليت توفر االتصال الرأسي بني مستوى وآخر مع وجود اختالف يف
االرتفاع .عندما تكون السالمل موجودة يف املوقع ،بدرابزين أو سور ،وتوفر الوصل بني الشارع/املنطقة
املفتوحة ومدخل مبىن أو قطعة أرض أو الشارع/املنطقة املفتوحة آخرى ،خيتار املساح «وجود سالمل».

الشكل ( - )218وجود سالمل.
125124

أستمارة المناطق المفتوحة/الشوارع  -الوصف العام

منطقة مفتوحة/شارع مدرج :يتم اختيار هذا العنصر عندما تكون الشارع/املنطقة املفتوحة هبا سالمل حتتل
كامل مساحة الشارع/املنطقة املفتوحة ،وتوفر الوصل بني هنايتني ملستويني خمتلفني يف االرتفاع.

الشكل ( - )219حارة مدرجة يف الدرب األمحر.

منطقة مفتوحة/شارع مائل :خيتار املساح هذا العنصر عندما يرى الشارع/املنطقة املفتوحة مائلة .هذا
العنصر يتحقق إذا رأيت مساراً مائالً بدون سالمل ،على هيئة «رامب» ،حيث ختتلف مستويات الشارع/
املنطقة املفتوحة .املنحدر املائل قد حيتل عرض الشارع/املنطقة املفتوحة كله أو جزء منه.
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ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺙ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻼﻟﻢ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺪﺭﺝ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺋﻞ 

ﺟﺰﺋﻲ



ﻻ

ﻻ

Partial


ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ 1.4 Open Space/street elements -
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺷﺠﺎﺭ Presence of trees 
Presence of street furniture
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍء Presence of green areas 
Presence of public light
ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺋﻴﺔ Presence of water features 
Presence of steps
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺎﻩ Free water dispensing 
Presence of staircases
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ Presence of sport facilities 
Stepped street/open space
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ Presence of substation 
Uphill street/open space
Presence of garbage
collecting
ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﻴ
ﻭﺟﻮﺩ
شارع مائل.
ﻠﻘﻤﺎﻣﺔ الدحديرة هو
()220ﻊ ﻟ -شارع
الشكل
points


ﻧﻌﻢ

No
ﻧﻌﻢ

No





Yes

ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﻴﺪ

Presence of paving

Presence of coverage
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻄﻴﺔ
سطح
ﺍهناك
ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ Coverage Permanency
ﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ

Yes

نعم إذا كان
المفتوحة.خيتار املساح
هذا
Permanent
على None
تمهيد الشارع/المنطقة ﺩﺍﺋﻤﺔ
يتعرف 
اجلدول ﻳﻮﺟﺪ
ﻻ
Temporary
ﻣﺆﻗﺘﺔ 
مستدام مت متهيد الشارع/املنطقة املفتوحة هبا .التمهيد قد يكون من احلجر أو البالط أو السرياميك أو
on-goingتعبيد يف الشارع/املنطقة
 infrastructureمتهيد أو
حال مل يكن هناك
آخرى .يف
ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ دائمة
ﺟﺎﺭﻳﺔ مادة
ﺃﻋﻤﺎﻝأو أي
البازلت أو األسفلت
status of the open space/street
works
ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ on-going rehabilitation works 
التمهيد أو التعبيد يغطي ج
املفتوحة خيتار املساح ال .ﺗﻤإذاﺖكان
rehabilitatedزئياً الشارع/املنطقة املفتوحة خيتار املساح
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﻄﺢ surface renovation 
جزئي.
ﻻ ﺷﻲء

ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً /ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ




Bad
Disrupted



none

ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ




Good
Fair

Degree of spatial quality
ﺩﺭﺟﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
124

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ 2. Use and users -
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ( 2.1 Appropriation of the open space/street (multiple choices) -

125
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ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺙ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻼﻟﻢ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺪﺭﺝ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺋﻞ 

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ 1.4 Open Space/street elements -
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺷﺠﺎﺭ Presence of trees 
Presence of street furniture
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍء Presence of green areas 
Presence of public light
ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺋﻴﺔ Presence of water features 
Presence of steps
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺎﻩ Free water dispensing 
Presence of staircases
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ Presence of sport facilities 
Stepped street/open space
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ Presence of substation 
Uphill street/open space
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻘﻤﺎﻣﺔ Presence of garbage collecting 
points

الشكل ( - )221إىل ميني :شارع ممهد بالبالط .اليسار  :حارة بأرضية ترابية دون متهيد ،يف السيدة زينب.
ﺟﺰﺋﻲ



ﻻ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ

Partial






ﻧﻌﻢ

No

ﻧﻌﻢ
ﺩﺍﺋﻤﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ

No
None







Yes

Yes
Permanent
Temporary

ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﻴﺪ

Presence of paving

Presence of coverage
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ Coverage Permanency

status of the open space/street
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ on-going infrastructure works 
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉأن يصله ضوء
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ /ميكن
السماء أو ال
rehabilitationاملفتوحة
worksالشارع/املنطقة
عندما يكون
وجود تغطية:
علىﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
غري نافذة ﺣﺎﻟﺔ
on-going
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ 
rehabilitated
خيتار 
الشمس ،ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ
املساح نعم إشارة
على وجود تغطية .هذا هو احلال ايضاً يف الشوارع/املناطق املفتوحة
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﻄﺢ surface renovation 
noneمعدن أو بالستيك ،أو املسقفة خبشب أو حىت مببىن ،من أجل توفري الظل
بنسيج أو
خبيمة
ﻲءأو 
املغطاة ﻻ ﺷ
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً /ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ

 Goodال.
الصحيح هو
للمشاة .وفيما عدا ذلك فإن االختيار
Bad 
ﺟﻴﺪ 


Disrupted

ﻣﻘﺒﻮﻝ



Fair

Degree of spatial quality
ﺩﺭﺟﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ

استمرارية التغطية :إلمتام وصف تغطية الشارع/املنطقة املفتوحة ،جيب على املساح أن يوضح إن كانت
2. Use
users
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ
تعترب مؤقتة (مثال :قماش املوالد،
andاملشمع
القماش أو
خفيفة-مثل
التغطية مبواد
التغطية مؤقتة أو دائمة.
دائمة
دائمة إذا كانت
املساح
خيتار
اجلانب اآلخر
احمللية) .على
االس-واق
الشعبية أو
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ و
مادة 2.1
Appropriation
of the
open
space/street
(multiple
)choices
ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ(
االحتفاالتﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻄﺔ Parking )Informal) 
 Culture,إذا مل تكن هناك تغطية يف الشارع/
 Entertainmentاملفتوحة.
املنطقة الشارع/املنطقة
(مثال :اخلشب) مستخدمة لتغطية
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ 
ﺳﻮﻕ 
Marketكان قد ذكر يف اجلدول السابق عدم وجود تغطية.
يوجد ،حىت إذا
املنطقة املفتوحة ،خيتار املساح ال
ﻛﺸﻚ
ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ
ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﻣﻼﻋﺐ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺵ
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﺳﺎﺋﺪ











Kiosk
Street vendor
Storage
Play ground
Waste collection
Transportation stop
Work place
Animal shed
No appropriation

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ً )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ) 2.2 Dominant traffic use (one choice) -
Vehicular dominance
Pedestrian dominance 

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺋﺪ

ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺮﻙ
/ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻧﻘﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 2.3 Mobile users (multiple choices) -
ﻣﺸﺎﺓ Pedestrians 
Cars 
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺠﺮ ﻳﺪﻭﻳﺎً Carts & trolleys/manual 
Carriages not motorized 
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ Bicycles 
/moving by animals
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﻧﺎﺭﻳﺔ Motorbikes 
Trucks/pick-up trucks 
Public & collective transpor 

الشكل (222أ222 ،ب)  -إىل اليمني غطاء خشيب يغطي هذا اجلزء من سوق الغورية.اليسار:مالءات تغطي هذا اجلزء من الغورية (تغطية مؤقتة)
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points
ﺟﺰﺋﻲ



ﻻ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﻻ

Partial



No
ﻧﻌﻢ
ﺩﺍﺋﻤﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ

No
None

ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﻄﺢ
ﻻ ﺷﻲء
ﺳﻴﺊ



ﻧﻌﻢ













ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﻴﺪ

Yes

Presence of coverage
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ Coverage Permanency

Yes
Permanent
Temporary

on-going infrastructure works
on-going rehabilitation works
rehabilitated
surface renovation
none
ﺟﻴﺪ

Presence of paving

status of the open space/street
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ

احلالة العامة
املسح،
Disruptedهذا اجلزء من استمارة
المفتوحة/الشارع :يف
 فإنFair
ﻣﻘﺒﻮﻝ
المنطقةﻣﺘﺪﻫﻮﺭ 
حالةﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً /
املنطقة املفتوحة جيري التعرف عليها .جيب أن خيتار املساح اختياراً واحداً فقط من اخليارات املتوفرة يف
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ 2. Use and users -
هذه الفئة:


Bad



Good

Degree of spatial quality
للشارع/
ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ
القائمة ﺟﻮﺩﺓ
ﺩﺭﺟﺔ

ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ( 2.1 Appropriation of the open space/street (multiple choices) -
ﻣﺨﻄﻄﺔ
هذا ﻏﻴﺮ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
(Parkingمثال :تركيب
))Informalبنية حتتية
عندما تتواجد أعمال
احلقل
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭاختيار
ﺃﻣﺎﻛﻦ يتم
أ .أعمال جارية للبنية التحتية:
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ Culture, Entertainment 
هذه الفئة ال تشتمل على
ع/املنطقة املفتوحة.
Market
مواسري أو أعمال حفر) يف تاريخ إجراء املسح للشار ﺳﻮﻕ
مشروعات إعادة التأهيل للمنطقة املفتوحة أو الشارع .ﻛﺸﻚ Kiosk 
ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ Street vendor 
ﺗﺨﺰﻳﻦ Storage 
ﻣﻼﻋﺐ Play ground 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔ Waste collection 
Transportation stop
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺵ Work place 
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ Animal shed 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ No appropriation 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﺳﺎﺋﺪ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ً )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ) 2.2 Dominant traffic use (one choice) -
Vehicular dominance
Pedestrian dominance 

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺋﺪ

ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺮﻙ
/ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻧﻘﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 2.3 Mobile users (multiple choices) -
ﻣﺸﺎﺓ Pedestrians 
Cars 
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺠﺮ ﻳﺪﻭﻳﺎً Carts & trolleys/manual 
Carriages not motorized 
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ Bicycles 
/moving by animals
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﻧﺎﺭﻳﺔ Motorbikes 
Trucks/pick-up trucks 
Public & collective transpor 

الشكل ( - )223أعمال بنية حتتية.

أعمال إعادة تأهيل جارية :خيتار املساح هذا احلقل عندما تكون هناك أعمال إعادة تأهيل جارية أو
مشروع حتديث وتطوير عمراين يف الشارع/املنطقة املفتوحة (مبا يف ذلك التمهيد/الرصف ،وتركيب أثاث
للشارع أو إعادة تأهيله ،إخل)...
Pagina 2 di 3

الشكل ( - )224شارع اجلمالية أثناء مشروع إعادة تأهيل القاهرة
التارخيية ،اشتمل مشروع إعادة التأهيل على أعمال بنية حتتية ،وسوف
يشتمل على متهيد وتأثيث الشارع.
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تمت إعادة تأهيله :خيتار املساح هذا احلقل يف حال إمتام مشروع إعادة التأهيل الشارع/املنطقة املفتوحة،
ويكون االنتهاء من مشروع إعادة التأهيل واضحاً ومت بشكل كامل (مبا يف ذلك أعمال التمهيد ،تسوية
الطريق ،تأثيث الشارع أو إعادة تأهيل أثاث الشارع ،إخل...

الشكل (- )225جزء من شارع املعز بعد مشروع القاهرة التارخيية ،ومتت
إعادة تأهيل الشارع.

إعادة تأهيل للسطح :خيتار املساح هذه الفئة عندما يرى شواهد على إمتام أعمال إعادة تأهيل لسطح
الشارع/املنطقة املفتوحة (باستخدام األسفلت أو البالط أو اخلرسانة أو البازلت أو أية مواد أخرى) .جيب
أال خيتار هذه الفئة إذا كان متهيد الشارع غري كامل ،أو إذا كانت فيه حفر أو تكسري.

الشكل ( - )226احلارة ممهدة ببالط خرساين ،وال توجد شواهد على مشروع إعادة تأهيل أو
أعمال بنية حتتية ،فقط السطح املمهد.

يف حال مل جتد أدلة على أعمال بنية حتتية أو إعادة تأهيل أو متهيد يف الشارع/املنطقة املفتوحة خيتار
املساح ال شيء.

الشكل ( - )227ال أدلة على أعمال متهيد أو بنية حتتية أو إعادة تأهيل يف الشارع ،درب اللبانة.
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ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﻄﺢ
ﻻ ﺷﻲء
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً /ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ




Bad
Disrupted









Temporary

on-going infrastructure works
on-going rehabilitation works
rehabilitated
surface renovation
none
ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ




Good
Fair

status of the open space/street

ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺣﺎﻟﺔ
المفتوحة/الشوارع  -الوصف العام
المناطق
أستمارة

Degree of spatial quality
ﺩﺭﺟﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ 2. Use and users -

درجة جودة الفراغ :هذا اجلزء من املسح متعلق بعمل التقييم جلودة الفراغ بشكل عام يف الشارع/املنطقة
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ( 2.1 Appropriation of the open space/street (multiple choices) -
من خالل منح
املفتوحة أو .يتم تعبئته يف املوقع باختيار أحد اخليارات املذكورة .مث يراجع يف املكتب
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻄﺔ Parking )Informal)ُ 
Culture, Entertainment
ﺗﺮﻓﻴﻬﻲالشارع أواملنطقة املفتوحة.
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭتصف
تقديرات خمتلفة بناء على املعلومات السابقة واليت
ﺳﻮﻕ
ﻛﺸﻚ عالية،
عندما تكون املساحة ذات جودة فراغية
ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ
ﺗﺨﺰﻳﻦ 
وهلا أثاث ويسهل املشي فيها.
ﻣﻼﻋﺐ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔ 
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺵ 
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ 


•جيد:
ممهدة

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﺳﺎﺋﺪ




Market
Kiosk
Streetالشارع/املنطقة
vendorيكون
وعندما
Storage
Play ground
Waste collection
Transportation stop
Work place
Animal shed
No appropriation

املفتوحة

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ً )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ) 2.2 Dominant traffic use (one choice) -
Vehicular dominance
Pedestrian dominance 

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺋﺪ

ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺮﻙ
/ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻧﻘﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 2.3 Mobile users (multiple choices) -
ﻣﺸﺎﺓ Pedestrians 
Cars 
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺠﺮ ﻳﺪﻭﻳﺎً Carts & trolleys/manual 
Carriages not motorized 
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ Bicycles 
/moving by animals
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﻧﺎﺭﻳﺔ Motorbikes 
Trucks/pick-up trucks 
Public & collective transpor 

الشكل (228أ228 ،ب)  -اليمني :شارع اجلمالية متفرع من شارع املعز .اليسار :جامع احلسني يف شارع األزهر.

•مقبول :عندما تكون املساحة ذات جودة فراغ متوسطة (مبعىن :التمهيد معقول ،وهناك بعض
عناصر أثاث الشارع ،ويسهل لدرجة معينة السري فيها ،بعض األشجار موجودة ،إخل)...
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الشكل (229أ229،ب)  -شوارع ممهدة يف حالة متوسطة .اليمني :منطقة اخلليفة اليسار :منطقة السيدة زينب..

42 128
129

•سيئ :عندما تكون جودة الفراغ منخفضة بوضوح( .مبعىن :املكان غري مريح ،يصعب السري
فيه والوصول إليه ،السطح فيه ُحفر ،القمامة منتشرة يف الفراغ ،إخل)...

الشكل (230أ230 ،ب)  -متهيد متقطع وجودة رصف منخفضة للشوارع ،ويف حالة
سيئة .خان اخلليلي.
GIS survey form | Open Spaces | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0

ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺙ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻼﻟﻢ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺪﺭﺝ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺋﻞ 

ﺟﺰﺋﻲ



ﻻ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ



ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﻄﺢ
ﻻ ﺷﻲء

No







Bad
Disrupted







Yes

Yes
Permanent
Temporary

on-going infrastructure works
on-going rehabilitation works
rehabilitated
surface renovation
none

الشكل (231أ231 ،ب)  -حارة سيئة جداً/متدهورة يف اخلليفة.
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً /ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ

ﻧﻌﻢ

ﻧﻌﻢ
ﺩﺍﺋﻤﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ

No
None




ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺷﺠﺎﺭ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍء 
ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺋﻴﺔ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺎﻩ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻘﻤﺎﻣﺔ 

Presence of street furniture
Presence of public light
Presence of steps
Presence of staircases
Stepped street/open space
Uphill street/open space

ﻻ

Partial



•سيئ :عندما تكون جودة الفراغ منخفضة بوضوح( .مبعىن :املكان غري مريح ،يصعب السري
إليه/،ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ
ﻋﻨﺎﺻﺮفيه و
1.4إخل)...
Openراغ،
 Space/streetيف الف
elementsالقمامة منتشرة
السطح -فيه ُحفر،
الوصول

ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ




Good
Fair

Presence of trees
Presence of green areas
Presence of water features
Free water dispensing
Presence of sport facilities
Presence of substation
Presence of garbage collecting
points

ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﻴﺪ

Presence of paving

Presence of coverage
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ Coverage Permanency

status of the open space/street
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ

Degree of spatial quality
ﺩﺭﺟﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ 2. Use and users -
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ( 2.1 Appropriation of the open space/street (multiple choices) -

المفتوحة/الشارع .جيب على املساح التعرف
المنطقة
مبعىن استخدام
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭيتم حبث
ﺃﻣﺎﻛﻦ اجلزء
يف هذا
Parking
))Informal
االستخدام .
ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻄﺔ
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ Culture, Entertainment 
برجاء مالحظة أن هذا اجلزء ميكن فيه اختيار أكثر من فئة
على من يستخدم املنطقة املفتوحة أو الشارع.
ﺳﻮﻕ Market 
 Kioskأو عدة استخدامات لكل شارع/منطقة املفتوحة.
استخدام واحد
واحدة ،وبإمكان املساح اختيار
ﻛﺸﻚ 
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ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ
ﺗﺨﺰﻳﻦ
ﻣﻼﻋﺐ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔ
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺵ
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ









Street vendor
Storage
Play ground
Waste collection
Transportation stop
Work place
Animal shed
No appropriation

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﻄﺢ
ﻻ ﺷﻲء
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً /ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ







surface renovation
none
ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ

Bad
Disrupted




Good
Fair

أستمارة المناطق المفتوحة/الشوارع  -االستخدامات والمستخدمون
Degree of spatial quality
ﺩﺭﺟﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ 2. Use and users -
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ( 2.1 Appropriation of the open space/street (multiple choices) -
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻄﺔ Parking )Informal) 
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ Culture, Entertainment 
ﺳﻮﻕ Market 
ﻛﺸﻚ Kiosk 
ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ Street vendor 
ﺗﺨﺰﻳﻦ Storage 
ﻣﻼﻋﺐ Play ground 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔ Waste collection 
Transportation stop
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺵ Work place 
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ Animal shed 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ No appropriation 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ً )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ) 2.2 Dominant traffic use (one choice) -
املخطط
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ غري
Pedestrianالفئة انتظار السيارات
تشمل هذه
(غير مخططة):
أماكن
الشارع أوVehicular dominance
dominance
ﺳﺎﺋﺪ يف 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ات 
سيارﺳﺎﺋﺪ
انتظارﺍﻟﻤﺸﺎﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

املنطقة املفتوحة .أي أن املساحة حتتلها مركبات لكن ال حيق هلا أن تنتظر .يف هذا اجلزء ،ال ميكن للمساح
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 2.3 Mobile users (multiple choices) -
 Carsالوقوف ،ألهنا غري متوفرة يف أغلب الشوارع واملناطق
املرور اليت حتظر
أن يعتمد على الفتات
املفتوحةPedestrians .
ﻣﺸﺎﺓ 
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺠﺮ ﻳﺪﻭﻳﺎً Carts & trolleys/manual 
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺮﻙ Carriages not motorized 
ﺟﺎﺕ غريخمطط
مفتوحة
( byمثال:
ضيق
ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕتنتظر يف شارع
ﺟﺮ سيارات
املساح
إذا وجد
Bicycles
/moving
animals
عطفة ،زقاق ،حارة) أو منطقة ﺩﺭﺍ
/
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﻧﺎﺭﻳﺔ Motorbikes 
Trucks/pick-up
ﻧﻘﻞ 
 trucksغري خمطط.
انتظار سيارات
ﻋﺮﺑﺎﺕهذا
لالنتظار فيها ،يعترب
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ

Public & collective transpor 
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الشكل (232أ232 ،ب)  -انتظار سيارات غري خمطط.

ثقافي أو ترفيهي :االستخدام الثقايف أو الرتفيهي جيب اختياره عندما يكون الشارع/املنطقة املفتوحة فيها
متنزهات أو حدائق أو مسارح مفتوحة ،أو مستخدمة يف تنظيم فعاليات ترفيهية أو ثقافية أثناء املسح
(مثل وجود موالد).

الشكل (233أ233 ،ب) -مساحة مفتوحة يستخدمها الشباب للعب البلياردو .
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سوق :يتم اختيار هذه الفئة إذا كان هناك أي نوع من أنواع األسواق (للطعام ،للحيوانات ،سلع،
مالبس ،أسواق خردة/مستعمل ،إخل )...يف الشارع أو املنطقة املفتوحة .الحظ أن الباعة اجلائلني الذين
يتحركون يف الشارع/املنطقة املفتوحة وال يقفون بشكل ثابت ،ال يدخلون ضمن هذه الفئة.

الشكل (234أ234 ،ب) -
اليمني واليسار :جوهر القائد
(املوسكي) من ميدان احلسني إىل
شارع املعز.

كشك :خيتار املساح هذه الفئة عندما يتواجد كشك ،عادة ما يبيع مشروبات ومأكوالت خفيفة
أوصحف أوكتب أوخبز ،وحيتل املنطقة املفتوحة أو الشارع .مادة البناء تكون من املعدن أو اخلشب أو أية
مادة خفيفة أخرى.

الشكل (235أ235 ،ب) -
إىل اليمني واليسار ،أكشاك يف
الشارع.

باعة جائلين :خيتار املساح هذه الفئة إذا كان هناك باعة جائلني حيتلون منطقة معينة من الشارع/املنطقة
املفتوحة .البائع اجلائل ميكن أن تكون معه عربة يدوية يبيع منها سلعه أو حيتل جزء من الشارع لعرض
السلع .ميكن أن يكون بائع واحد أو جتمع من البائعني يبيعون خمتلف أنواع السلع (مثال :بطاطا ،ذرة،
خضراوات ،أدوات مكتبية ،مالبس).

الشكل (236أ236 ،ب) -
اليمني :ميدان السيدة عائشة
حيث حيتل الباعة اجلائلون
أطراف الشارع .اليسار :عربة
فول يف السيد الدواخلي.
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أستمارة المناطق المفتوحة/الشوارع  -االستخدامات والمستخدمون

تخزين بضائع :يتم اختيار هذه الفئة إذا وجد املساح بضائع خمزنة يف الشارع/املنطقة املفتوحة ،أو إذا
وجد مرفق خفيف ثابت مستخدم كمخزن بضائع.

الشكل (237أ237 ،ب) -
اليمني :أطراف هذه املنطقة
املفتوحة مستخدمة يف ختزين
بضائع احملل .اليسار :أطراف
الشارع حمتلة بنفايات ورشة.

مالعب :خيتار املساح هذه الفئة كلما وجد يف الشارع/املنطقة املفتوحة مكان خمصص للعب األطفال.
املساحات يف الشارع/املنطقة املفتوحة اليت يلعب فيها األطفال عادة ال تعترب مالعب ضمن هذه الفئة.

الشكل ( - )238منطقة مراجيح يف الشارع مبنطقة الدرب األمحر

منطقة تجميع قمامة :خيتار املساح هذه الفئة عندما يوجد يف الشارع أو املنطقة املفتوحة منطقة جتميع
قمامة متوفر فيها حاويات .كذلك عندما تكون املساحة مستخدمة من قبل السكان كنقطة جتميع قمامة
أو مقالب نفايات .جيب مالحظة أن قطع األرض اخلالية اليت ميكن بناءها يف املستقبل واملستخدمة حالياً
مقالب نفايات ال تدخل ضمن هذه الفئة.

الشكل (- )239نقطة جتميع قمامة يف شارع اخلليفة

42 132
133

مواقف مواصالت :خيتار املساح هذه الفئة إذا وجد الفتة تدل على وجود حمطة أتوبيسات يف الشارع/
املنطقة املفتوحة ،وعندما يكون هناك مكان خمصص لوقوف سيارات التاكسي أو امليكروباص ألخذ الناس
وإنزاهلم ،وعندما تكون املساحة مستخدمة كنقطة توقف أساسية ألي وسيلة مواصالت .الوقوف السريع
للمواصالت العامة ال يدخل ضمن هذه الفئة.

الشكل ( - )240اليمني :أطراف هذه املنطقة املفتوحة مستخدمة يف
ختزين بضائع احملل .اليسار :أطراف الشارع حمتلة بنفايات ورشة.

منطقة عمل للحرف والورش :يتم اختيار هذه الفئة عندما تكون املنطقة املفتوحة مستخدمة كامتداد
خارجي جلميع أنواع الورش يف املدينة التارخيية (كبرية أو صغرية).

الشكل ( - )241درب الدايل حسني ،هذه النطقة مستخدمة كواجهة لورشة وامتداد للعمل.

ال توجد استخدامات :خيتار املساح هذه الفئة عندما ال جيد أية استخدامات حمددة للمنطقة املفتوحة أو
الشارع ،باستثناء حركة املشاة أو املركبات العادية.

الشكل ( - )242درب الزنيين ،ال توجد استخدامات هلذه املنطقة املفتوحة.
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ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺙ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻼﻟﻢ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺪﺭﺝ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺋﻞ 

of street furniture

 Presence
ﺗﺨﺰﻳﻦ

Presence of public light
ﻣﻼﻋﺐ
Presence
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔ
 of stepsﻣﻨﻄﻘﺔ
Presence
of staircasesﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ
Stepped street/open space
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺵ
Uphill street/open space
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ








ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺷﺠﺎﺭ Presence of trees 
Play ground
ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍء Presence of green areas 
ﻭﺟﻮﺩ
ﻭﺟﻮﺩWaste
collection
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺋﻴﺔ Presence of water features 
Transportationﻣﻴﺎﻩ Free water dispensing 
stopﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻮﺯﻳﻊ
المستخدمون
االستخدامات و
المفتوحة/الشوارع
أستمارة المناطق
Presence
of sport-facilities
ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ 
placeﻭﺟﻮﺩ
Work
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ Presence of substation 
shedﻣﺤﻄﺎﺕ
ﻭﺟﻮﺩ
Animal
Noﻟﻠﻘﻤﺎﻣﺔ Presence of garbage collecting 
ﺠﻤﻴﻊ
ﺗ
ﻧﻘﻄﺔ
ﻭﺟﻮﺩ
appropriation
points

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ً )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ) 2.2 Dominant traffic use (one choice) -
Presence of paving
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﻴﺪ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﺟﺰﺋﻲ Partial 
ﻻ 
Vehicular dominance
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﺳﺎﺋﺪ Pedestrian dominance 

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺋﺪ
Presence of coverage
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻧﻌﻢ Yes 
No
ﻻ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 2.3 Mobile users (multiple choices) -
ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ Coverage Permanency
ع/املنطقة املفتوحةﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ
Permanent
None
ﺩﺍﺋﻤﺔإذا 
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ 
مستخدمة
الشار
كان
ما
على
التعرف
املساح
على
االستمارة
ﻣﺸﺎﺓ Pedestrians 
يف هذا اجلزء من ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ Cars 
ﻣﺆﻗﺘﺔ Temporary 
العنصر Carts & trolleys/manual
Carriages
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺠﺮ ﻳﺪﻭﻳﺎً 
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺮﻙ 
استخدام خمتلط ،لكن جيب التعرف على
motorizedارعnotذات
للمشاة .أغلب الشو
باألساس للسيارات أو
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ Bicycles 
/moving by animals
/ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
status of the open space/street
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ on-going infrastructure works 
األمحر Motorbikes
شارع trucks
الدرب 
ﺟﺎﺕ ﻧﺎﺭﻳﺔ
(مثال :
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻧﻘﻞ
on-goingحنيﺩﺭﺍأن
rehabilitationسائد يف
 Trucks/pick-upالسيارات
يعترب استخدام
بورسعيد
السائد يف الشارع.
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ 
Public &works
collective
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ transpor 
استخدام المشاة سائد).ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ rehabilitated 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﻄﺢ surface renovation 
ﻻ ﺷﻲء none 
ﺳﻴﺊ
ﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍً /ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ




Bad
Disrupted

ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ




Good
Fair

Degree of spatial quality
ﺩﺭﺟﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ

ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ 2. Use and users -
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ( 2.1 Appropriation of the open space/street (multiple choices) -
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻄﺔ Parking )Informal) 
Pagina 2 di 3
ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ Culture, Entertainment 
ﺳﻮﻕ Market 
ﻛﺸﻚ Kiosk 
ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ Street vendor 
ﺗﺨﺰﻳﻦ Storage 
ﻣﻼﻋﺐ Play ground 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔ Waste collection 
Transportation stop
ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺵ Work place 
ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ Animal shed 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ No appropriation 
2.2 Dominant
traffic
use (one
املشاةﻭﺍﺣﺪ) -
استخدامﺧﺘﻴﺎﺭ
املعز،ﺷﻴﻮﻋﺎ ً )ﺍ
شارعﺍﻷﻛﺜﺮ
ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ
سائد.
استخدام السيارات
بورسعيد،
)choiceشارع
سائد .اليسار:
الشكل (243أ243 ،ب)  -ﺍاليمني:
Vehicular dominance
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﺳﺎﺋﺪ Pedestrian dominance 

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺋﺪ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺮﻙ
/ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻧﻘﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 2.3 Mobile users (multiple choices) -
ﻣﺸﺎﺓ Pedestrians 
Cars 
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺠﺮ ﻳﺪﻭﻳﺎً Carts & trolleys/manual 
Carriages not motorized 
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ Bicycles 
/moving by animals
ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﻧﺎﺭﻳﺔ Motorbikes 
Trucks/pick-up trucks 
Public & collective transpor 

يف هذا اجلزء على املساح اختيار فئة أو أكثر من الفئات املعروضة ،للتعرف على مجيع المستخدمين
الذين ينتفعون من الشارع/املنطقة املفتوحة.
هذه الفئة تشمل الناس الذين يستخدمون املنطقة املفتوحة ،ويف هذه احلالة يتم اختيار مشاة .عربات
البضائع اليت جتر يدوياً تنقل بضائع خفيفة للغاية باستخدام الطاقة اليدوية .لكن الدراجات من وسائل
اصالت
املو
 Paginaالقائمة دائماً ،وميكن أن تستخدم أيضاً يف نقل البضائع داخل احلي .الدراجات النارية من
2 di 3
وسائل املواصالت املميكنة ،وتكون يف العادة مملوكة ألفراد ويستخدمها السكان للوصول إىل أشغاهلم ويف
نقل البضائع يف القاهرة التارخيية .السيارات من وسائل املواصالت اخلاصة وهي متنوعة وكثرية يف املدينة
التارخيية .عادة ما تكون العربات بدون محرك تجرها الحيوانات ويستخدمها الباعة اجلائلون وجامعو
القمامة .لكن ميكن استخدامها يف أغراض أخرى أيضاً .عربات النقل تستخدم يف نقل البضائع وهناك
جميع أنواع المواصالت (األتوبيس ،امليكروباص ،التوك توك).
42 134
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الشكل ( - )244مستخدمو الشوارع واملناطق املفتوحة :أفراد ،سيارات ،عربات يدوية ،عربات نقل ،دراجات نارية ،مواصالت عامة.
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أستمارة المناطق المفتوحة/الشوارع  -مواد التشطيب
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ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ 3. Material -
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ 3. Material -

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ /ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ)3.1 Material surface of the open space/street (multiple choices
Asphalt
ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ Soil
ﺃﺳﻔﻠﺖ
ﺗﺮﺑﺔ 
3.1 Material
surfaceof the
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ /ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ)open space/street (multiple choices
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ
ﺣﺠﺮ Stone 
Ceramic tiles
ﺑﻼﻁﺎﺕ
Asphalt
Soil 
ﺃﺳﻔﻠﺖ
ﺳﻴﺮﺍﻣﻴﻚ 
ﺗﺮﺑﺔ
Basalt
ﺯﻟﺖ Stone 
CeramicGrass
tiles 
ﺑﺎﺣﺠﺮ
ﻧﺠﻴﻠﺔ 
ﺑﻼﻁﺎﺕ ﺳﻴﺮﺍﻣﻴﻚ
Concrete
ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ tiles 
Basalt
ﻧﺠﻴﻠﺔ Grass 
ﺑﻼﻁﺎﺕ ﺑﺎﺯﻟﺖ
ﺑﻼﻁﺎﺕ ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ Concrete tiles 
ﺟﻴﺪ Good 
Fair 
Good
ﻣﻘﺒﻮﻝ 
لتحديد
ﺟﻴﺪفئة أو
يف هذا القسم خيتار املساح
Bad
أكثرFair
ﺳﻴﺊ 
ﻣﻘﺒﻮﻝ
والحجر 
ﺳﻴﺊ
(Badحجر
والبازلت
املواد على األسفلت

Overall material evaluation for the open space/street
evaluationﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ /
ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ
ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ
ﻣﻮﺍﺩ
ﻟﺤﺎﻟﺔ
لسطحﺍﻟﻜﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
Overall material
املفتوحةfor.
the
ع/املنطقةopen
space/street
تشتمل
الشار
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  /ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ

مواد التشطيب
أسود وأمحر) وبالطات خرسانية ،وبالطات سيراميك،
املناطق اخلضر
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ (يف
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔوالنجيلة
والتربة (ال متهيد)
اء)/.ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 4. Open space/ Street General Quality
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 4. Open space/ Street General Quality
ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺟﻴﺪ
ﺳﻴﺊ
ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺳﻴﺊ 







Good
Fair
Good
Bad
Fair
Bad

Overall general evaluation of the open space/street
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ
Overall general evaluation
of the
ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖopen
space/street
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ

الشكل ( - )245األسفلت هو املادة املستخدمة يف متهيد شارع األزهر.

الشكل ( - )246الدحديرة ،جزء منه حجر وتربة من سفح اجلبل وجزء
بالطات خرسانية.

الشكل ( - )247بالط خرساين ،شارع أمري اجليوش.
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الشكل ( - )248شوارع ترابية يف درب اللبانة.
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ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ 3. Material -

الشكل

ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ /ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ)3.1 Material surface of the open space/street (multiple choices
ﺃﺳﻔﻠﺖ Asphalt 
ﺗﺮﺑﺔ Soil 
ﺣﺠﺮ Stone 
ﺑﻼﻁﺎﺕ ﺳﻴﺮﺍﻣﻴﻚ Ceramic tiles 
ﺑﺎﺯﻟﺖ Basalt 
ﻧﺠﻴﻠﺔ Grass 
القلعة.
( - )249جنيلة يف املنطقة أمام
ﺑﻼﻁﺎﺕ ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ Concrete tiles 
ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺳﻴﺊ





Good
Fair
Bad

Overall material evaluation for the open space/street
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  /ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ

هذا اجلزء من استمارة املسح يقدم تقييماً كلياً ملواد التشطيب للمنطقة املفتوحة أو الشارع .يتم مأله مبعرفة
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ 4. Open space/ Street General Quality
املساح يف املوقع ،باالختيار بني واحد من اخليارات الثالث أعاله.
ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺳﻴﺊ





Good
Fair
جيد:
•
Bad

Overall general evaluation of the open space/street
الستخدام الشارع ،وتكون
ومناسبة
ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖعالية
السطح
تشطيب
مادة
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/
ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ

عندما تكون جودة
حالة حفاظ السطح جيدة .ال تتواجد يف احلالة اجليدة شقوق أو انقطاعات أو اضطرابات،
وال تكون مستهلكة من االستخدام املفرط وما زالت متماسكة يف كل أجزائها.كما أن احلالة
اجليدة تتسق مع البيئة العمرانية اليت تتواجد هبا ،وحترتم الفرتة التارخيية للشارع وأغلب مبانيه.

الشكل (250أ250 ،ب)  -بعد مشروع إعادة التأهيل .اليمني :شارع بورسعيد أمام املتحف اإلسالمي .اليسار :شارع املعز ،جانب باب الفتوح.
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أستمارة المناطق المفتوحة/الشوارع  -مواد التشطيب

•مقبول :يتم اختيار مقبول عندما تكون املادة ذات جودة متوسطة وحالة متوسطة .أو عندما
تكون غري مناسبة بالقدر الكايف الستخدام املساحة .يعد االختيار مقبول عندما تكون
أغلب مساحات السطح يف حالةجيدة .لكن تتواجد هبا مظاهر حتلل بسيط مثل الشقوق
السطحية ،وانقطاعات يف السطح وحفر ضحلة .فيها آثار لالستهالك لكن ال تغري بشكل
عام من متاسك السطح .احلالة املقبولة حترتم االحتياجات اخلاصة باملكان حىت إذا مل تكن
متسقة مع مواد التمهيد األصلية .هي مادة ال تغري من متاسك حالة الشارع.

الشكل (251أ251 ،ب)  -حالة مواد التشطيب مقبولة

•السيئ :يتم اختياره عندما تكون املادة يف حالة متدهورة وال تكون مالئمة لالستخدام.
عندما تكون املادة مدمرة جزئياً .عندما ال يوجد خليط متماسك من املواد .احلالة السيئة فيها
آثار حتلل منتشر وملحوظ ،وهي مادة فقدت جزئياً أو كلياً متاسكها .تكون أغلب مساحة
سطح الشارع أو املنطقة املفتوحة متضررة بقدر كبري .أوجه الضرر :التشقق ،االنقطاع ،فقدان
قطع من التمهيد ،عدم وجود متهيد .يف حالة املناطق اخلضراء ،تكون متضررة إذا كانت
النجيلة جافة أو املزروعات مدمرة .احلالة السيئة ال تكفل ظروف املعيشة املالئمة يف املكان
و/أو تبدل وتغري من متاسك املشهد العمراين.

الشكل (252أ252 ،ب)  -حالة مواد التشطيب سيئة

تتم مراجعة هذا التقييم يف املكتب بإعطاء أوزان نسبية خمتلفة ،بناء على الفئات السابقة اليت تصف مواد
املنطقة املفتوحة أو الشارع.
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Overall general evaluation of the open space/street
Overall general evaluation
of the
ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ open
space/street
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ
ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ/ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ

اجلزء األخري من االستمارة خيص التقييم الكلي للشوارع واملناطق املفتوحة .تتم تعبئته مبعرفة املساح يف
املوقع ،باختيار واحد من اخليارات الثالثة املطروحة (جيد ،مقبول ،سيئ).
•جيد :عندما تكون احلالة الكلية للشارع/املنطقة املفتوحة جيدة .التقييم الكلي اجليد يتطلب
درجة جيد يف سهولة االتصال األفقي يف النقطة  ،1.3ودرجة جيد يف نقطة جودة الفراغ رقم
 ،1.4ودرجة جيد يف حالة مواد التشطيب ،وهي النقطة .3.1

الشكل ( - )253جيد :سهولة االتصال األفقي،
جودة فراغ ،ومواد تشطيب.

•مقبول :يتم اختيار مقبول عندما تكون احلالة الكلية للشارع/املنطقة املفتوحة مقبولة .التقييم
الكلي املقبول يتطلب درجة مقبولة من سهولة االتصال األفقي يف النقطة  ،1.3ودرجة جيد
أو مقبول يف نقطة جودة الفراغ رقم  ،1.4ودرجة مقبول يف حالة مواد التشطيب ،وهي
النقطة .3.1

Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3

الشكل ( - )254مقبول :درجة مقبولة من سهولة
االتصال األفقي مع حالة تشطيب سيئة.
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أستمارة المناطق المفتوحة/الشوارع  -الحالة العامة

•سيئ :عندما تكون احلالة الكلية للشارع/املنطقة املفتوحة سيئة .املساحة السيئة فيها صعوبة
يف االتصال األفقي ( )1.3ودرجة سيئ أو متدهور يف جودة الفراغ ( )1.4وحالة مواد
تشطيب سيئة (.)3.1

الشكل ( - )255سئ :صعوبة يف االتصال
األفقي ،حالة تشطيب متدهورة،
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التوثيق الفوتوغرافي

الفصل  :3التوثيق الفوتوغرافي لنظام المعلومات الجغرافية

الفصل  :3التوثيق الفوتوغرافي لنظام المعلومات الجغرافية
تتكون قاعدة البيانات اجلغرافية الكاملة من نظام معلومات جغرافية قوامه خريطة حمدثة متصلة مبعلومات
يتم مجعها ميدانياً مع توثيق فوتوغرايف جلميع العناصر العمرانية (املباين ،املناطق املفتوحة والشوارع)
املشمولة باملسح امليداين .التوثيق الفوتوغرايف للعناصر العمرانية املشمولة باملسح يعترب أداة تكميلية مهمة
وال غىن عنهامن أجل وضع سجل تفصيلي وواضح للنسيج العمراين .كما أنه يستخدم للتأكد من صحة
املعلومات اليت مت مجعها ثناء املسح امليداين خالل مراجعتها باملكتب.

التوثيق الفوتوغرافي

145144

 .2كيفية التقاط الصور لنظام المعلومات الجغرافية في الموقع:
 2.1للمباين
 2.2للشوارع وللمناطق املفتوحة
 .3كيفية تنظيم قاعدة بيانات الصور لوصلها بنظام المعلومات الجغرافية:
 3.1صور املباين
 3.2صور الشوارع واملناطق املفتوحة
 3.3التوثيق الفوتوغرايف لنظام املعلومات اجلغرافية

145144

التوثيق الفوتوغرافي

 .1نصائح عامة

أ -نصائح عامة:
1 .1مطلوب كامريا دجييتال مزودة بزووم متوسط /عدسات للتوثيق الفوتوغرافيللعناصر العمرانية.
من أجل ضمان نتيجة جيدة للصور ،جيب أن تكون الكامريا سهلة االستخدام ومؤهلة
الستخدام اهلواة وحبيث ال حيتاج املساحون ألن يكونوا مصورون حمرتفون لكي يوثقوا املبىن
بالصور ،لكن مطلوب معرفة أولية بالتصوير.
•ال تلتقط صورة يف عكس اجتاه مصدر الضوء
•ال تستخدم فالش الكامريا
•انظر جيدا يف زوايا وأركان اللقطة للتأكد من عدم وجود أشياء غري مرغوبة
يف الصورة
•ثبت يديك أثناء التصوير وتأكد من أفقية العدسة ،عدم ميل الكامريا
واحرتام اخلط األفقي
•تأكد من أن األشياء اليت تصورها تقع يف بؤرة الصورة
2 .2من األفضل أن تكون إعدادات الكامريا على نظام automatic

 3 .3جيب أن تكون بطارية الكامريا مشحونة كلياً قبل الذهاب للموقع .كما ننصح بوجود بطارية
إضافية مشحونة معها إن أمكن.
4 .4جيب اختيار مقاس الصورة «متوسط  »-mediumلتفادي االستخدام غري الضروري لذاكرة
كارت الكامريا وعدم اإلفراط يف احلجم الكلي للصور اليت ستدخل قاعدة البيانات اجلغرافية.
على اجلانب اآلخر جيب أال خيتار املساح حجم الصور األصغر املتوفر يف إعدادات الكامريا
لتفادي طمس التفاصيل وجودة السجل ،نظراً ألن السجل قد يُستخدم يف أغراض أخرى
فيما بعد (مثال أن يُطبع).
5 .5جيب أال يعيد املساح تسمية الصور قبل حتميلها يف امللف «الفولدر» املخصص هلا ،من أجل
االحتفاظ بتتابع الصور اليت مت تصويرها .حيافظ هذا على سجل باملسارات اليت أجنزها املساح
أثناء عمل املسح .لكن بعد وضع الصور يف امللفات املخصصة هلا ،ننصح بإعادة تسمية
الصور حبسب األكواد اخلاصة باالستمارات.
6 .6جيب أن يستخدم املساح خاصية  cropللصور و rotateعلى اجتاهها الصحيح قبل ختزينها
يف النظام املشرتك .كل الصور املطموسة أو غري الواضحة أو ذات اإلضاءة الزائدة أو الناقصة
وغري الواضحة جيب حذفها.
 7 .7ننصح بقراءة دليل الكامريا قبل بدء العمل هبا.
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التوثيق الفوتوغرافي لنظام المعلومات الجغرافية

ب .كيف تلتقط الصور لنظام المعلومات الجغرافية في الموقع
 .1المباني :ألغراض املسح ،جيب تسجيل كل مبىن من املباين بالكامل (من خالل املشاهد عامة،
الواجهات ،التفاصيل) مبجموعة صور جيدة من اخلارج فقط.
لكل مبىن ختصص الصورة األوىل لكود املبىن كما هو موضح يف اجلدول العلوي من االستمارة .يسمح هذا
باستعادة احلاالت بسهولة عند الرجوع إليها يف املكتب .صورة كود املبىن تفصل بني جمموعات الصور
اخلاصة بكل مبىن من املباين ،وتعد هذه الصورة مرجعاً مباشراً الستمارة املسح وملوقع املبىن يف خريطة نظام
املعلومات اجلغرافية.
جيب أن تشتمل كل جمموعة صور للمبىن الواحد على:
•الواجهات الظاهرة من مجيع الشوارع ،من زوايا خمتلفة :من املهم توفري إطاللة عامة على كل واجهة
من واجهات املبىن .إذا كان الشارع ضيقاً للغاية والواجهات عالية ،حيول هذا أحيانا دون تصوير
مشهد كامل للواجهة من األرض إىل السطح يف صورة واحدة .يف هذه احلالة على املساح التقاط
صورتني للواجهة ،واحدة سفلية واألخرى علوية ،مع قدر من التداخل يسمح بعمل كوالج بسهولة
للواجهة يف املكتب .عندما تكون للمبىن عدة واجهات على عدة شوارع يتم تسجيل كل واجهة
على كل شارع على حدة.

الشكل (256أ256 ،ب)  -الواجهة الرئيسية ملنزل حبارة الدحديرة ،السيدة زينب.
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الشكل (257أ257 ،ب257 ،ج)  -الواجهة الرئيسية ملنزل سكين ،زقاق السماط ،السيدة زينب .يف هذه احلالة ال يسمح الشارع للمصور بالتقاط
صورة واحدة للواجهة بالكامل ،وال صورتني متداخلتني .يف هذه احلالة جيب التقاط عدة صور للواجهة.

•التفاصيل المعمارية :من املهم التقاط صور للتفاصيل املعمارية باستخدام خاصية الزووم لكل من:
مدخل املبىن ،النوافذ ،الفتحات ،البلكونات ،الدرابزين ،أي عناصر ديكور ،أشغال خشبية ،مباين
على السطح مرئية من الشارع .هذه التفاصيل املعمارية مهمة للتعرف على النمط املعماري وحقبة
البناء وخصائص املبىن .لذلك ،جيب تصويرها وتسجيلها بالتفصيل .العناصر املعمارية األهم كما ورد
يف استمارة املباين هي:
			
العقود
			
زوايااللمباين
				
بوابات
			
أبواب حديد
				
شرفات
			
كمرة خشبية
		
مشرفية/نوافذ وأبراج بارزة
أمناط مداميك حجر أو طوب مرئية
بالط مطلي أو مزجج		
				
مئذنة
				
قبو
			
ظالل خشبية

كسوات متميزة
			
البوابات
سالمل خارجية
		
رواق مدخل
مداخل مغطاة
		
أبواب خشبية
رافسات معلقة
		
ممرات مغطاة
حديد مشغول
		
رواق شرفة/مشربية
زخارف مصبوبة
			
كابويل
أعمدة
			
بغداديل
دعامات بارزة مزخرفة
		
أعمال حجرية
نوافذ من اجلص والزجاج املعشق
		
أعمدة درابزين
			
ملقف هواء
			
قبة
كورنيش 				
			
شخشيخة
				
حتصينات

لكن كما سبق الذكر ،فليست العناصر املعمارية اجلديرة باملالحظة فحسب هي اليت تستحق التوثيق ،بل
أيضاً العناصر املعمارية اليت متثل املبىن بشكل عام ،مدخله وأبوابه ونوافذه والدرابزين.
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التوثيق الفوتوغرافي لنظام المعلومات الجغرافية

الشكل (258أ258 ،ب)  -أعلي من اليمني ايل اليسار :بوابة حجر ،نوافذ بغداديل ،كابويل ،أسفل من اليمني ايل اليسار :بناء على السطح مبنزل يف
حارة الدحديرة ،السيدة زينب .نوافذ،

•عناصر إضافية متت اإلشارة إليها يف استمارة املسح :أي دليل على تعديل طرأ على املبىن أو واجهته
أو فتحاته أو سطحه ،جيب توثيقه .مجيع العناصر اليت ال متثل جزءاً أصلياً من املبىن ومضافة عليه،
ومجيع اإلضافات الرأسية أو أية امتدادات .كما جيب أن توثق بالصور كل عناصر السطح املعاصرة
املضافة أو العناصر املختارة يف استمارة املسح .على سبيل املثال :برج احلمام ،الكابالت ،أطباق
االستقبال ،أي إضافات للبناء من اخلشب أو املعدن.

الشكل (259أ259 ،ب)  -من اليمني ايل اليسار:إضافة أفقية امتداد لواجهة حمل ،حارة الدحديرة .إضافة رأسية يف زقاق مساط ،السيدة زينب.
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•التفاصيل اإلنشائية وتفاصيل التشطيب :مطلوب توثيق فوتوغرايف للحالة اإلنشائية وتشطيب املبىن
بالتفصيل لتشهد هذه الصور على نوع اإلنشاءات وحالة احلفاظ للمبىن ومنادة التشطيب وحالتها.
من املفيد توثيق التفاصيل اليت تُظهر إنشاءات كل دور :األعمدة والكمر أو احلوائط احلاملة .إذا
كانت حالة حفاظ املبىن أو حالة التشطيب غري جيدة ،فإن أي دليل على املشكالت اإلنشائية أو
مشكالت التطشيب مطلوب توثيقه بالصور بالتفصيل .على سبيل املثال :شقوق ،تآكل احلجر،
انتفاخ اجلدران ،بقع رطوبة أو مشكالت الصرف الصحي ،حالة البياض ...إخل.

الشكل ( - )260تآكل يف احلجر يُظهر وجود مشكلة إنشائية ،حارة
الدحديرة ،السيدة زينب.

•المبنى في سياقه العمراني :مطلوب جمموعة من الصور توضح السياق العمراين للمبىن لربطه بصرياً
مبحيطه العمراين .جيب أن يلتقط املساحون صورتني على األقل ،من اجتاهات خمتلفة ،للشارع الذي
يقع به املبىن ،إلظهار السياق العمراين اجملاور للمبىن املمسوح.

الشكل (- )261مشهد عام للسياق العمراين
للمبىن ،حارة الدحديرة ،السيدة زينب.

•الصور من أعلى :بشكل عام كلما أمكن على املساح أن يصعد إىل سطح مبىن مرتفع أو مأذنة
جامع قريب اللتقاط صورة عامة من أعلى للمنطقة .قبل التقاط الصورة من أعلى للمبىن اخلاضع
للمسح ،ميكن للمساح أن يلتقط صورة لكود البناية للتمكن من ربطها بالصور اخلاصة بكود البناية
فيما بعد يف املكتب .صورة السطح – كلما توفرت – تعترب مهمة للمسح اإلنشائي للمبىن.
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الشكل (262أ262 ،ب)  -صورة من أعلى لنفس املبىن الظاهر يف الشكل السابق ،الصورة تُظهر السطح واملبىن بشكل عام ،حارة الدحديرة ،السيدة
زينب.

•المباني المتميزة :عندما يعترب املبىن معلماً متميزاً ،من املفضل أن تُتخذ له صور من نقاط
اسرتاتيجية بعيدة إلظهار املبىن من خمتلف الزوايا ،ولتوضيح عالقته البصرية بالنسيج العمراين وكذلك
دوره كمعلم بارز.

الشكل (263أ263 ،ب263 ،ج263 ،د) -مأذنة جامع ابن
طولون ،معلم متميز يف السيدة زينب.
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 .2الشوارع والمناطق المفتوحة :على املساح التقاط سلسلة من الصور للمشهد العام لكل شارع
ومنطقة مفتوحة هلا كود يف نظام املعلومات اجلغرافية .كما سبق الذكر بالنسبة لتوثيق املباين بالصور
الفوتوغرافية ،فإن الصورة األوىل يف كل سلسلة صور لشارع أو جزء من الشارع أو منطقة مفتوحة جيب أن
تكون صورة كود/اسم الشارع كما هو مكتوب يف استمارة املسح ،يف احلقل األول «كود املنطقة املفتوحة/
الشارع».
مطلوب التقاط صور خمتلفة لكل شارع ومنطقة مفتوحة مبا يغطي النقاط التالية:
•المشهد العام :وميثل الصور عريضة الزوايا والبد أن تُلتقط من اجتاهات وزوايا خمتلفة لرسم
صورة كاملة للشارع أو املنطقة املفتوحة ومساته/مساهتا .حاول يف حتديد اإلطار اخلارجي للصورة
أن تُظهر إمجايل ارتفاع جانيب الشارع وكذلك جزء من الرصف/التمهيد .الصورة اليت حتتوي
فقط على جانب واحد للشارع ليست صورة عامة جيدة .كلما مسح عرض الشارع أو املنطقة
املفتوحة ،جيب التقاط صورة تُظهر األفق مبا يف ذلك واجهات املباين على جانيب الشارع.

الشكل ( - )264املنطقة املفتوحة وراء مأذنة ابن
طولون ،حارة الدحديرة.

•تفاصيل التخطيط العام (العناصر ،االستخدام والمستخدمون ،المواد) :سالسل صور
توثق العناصر املشمولة يف استمارة املسح .هذا التوثيق يعترب هام ومفيد عند العودة للمكتب،
للتأكد من صحة البيانات اليت مت مجعها أثناء إدخال البيانات .هذه العناصر تشمل:
			
متوسط العرض
			
عدد احلارات املرورية
وجود توسيعات 		

		
دخول املركبات
		
الكباري واألنفاق
			
األسوار

		
اجتاه احلركة
مناطق االنتظار 		
وجود أرصفة وحالتها

الحظ أن صورة أو صورتني قد تكفي إلظهار مجيع العناصر املذكورة ،فاهلدف األساسي هو إظهار
وتوثيق العناصر املشمولة باستمارة املسح.
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الشكل (265أ265 ،ب)  -ايل اليمني وجود كوبري وسور عند منتصف الشارع وبه ثالث حارات .شارع األزهر ايل اليسار :وجود كوبري مشاة.،

على املساح أيضاً توثيق العناصر التالية بالصور إذا تواجدت:
			
			
			
			
			
			

				
األشجار
		
العناصر املائية مثل النافورات
			
مرافق رياضية
نقاط جتميع للقمامة		
			
وحدات اإلنارة
سالمل

			
املناطق اخلضراء
			
نقاط توزيع مياه
حمطات ثانوية للمرافق		
			
أثاث الشارع
				
درجات

كما يتعني على املساح التقاط سلسلة صور تُظهر االستخدامات املختلفة:
			
			
			
			
			

أسواق				
أماكن انتظار السيارات		
				
أكشاك
		
استخدامات ثقافية وترفيهية
			
			ختزين بضائع
باعة جائلون
				
مالعب
			
مناطق جتميع قمامة
مناطق عمل للحرف والورش
مواقف النتظار املواصالت		

وأيضاً صور جلميع أنواع المستخدمين للمساحة:
			
			
			
			

				
ناس
				
دراجات
				
سيارات
عربات نقل			

			
عربات يدوية
			
دراجات نارية
			
عربات بدون حمرك
وسائل مواصالت

كما أن على املساح توثيق مواد الشارع أو املنطقة املفتوحة :املادة املستخدمة يف متهيد الشارع ،وتفاصيلها وحالة احلفاظ اخلاصة
هبا.
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الشكل (266أ266 ،ب)  -أعلي :خنيل يصطف
على أطراف ميدان احلسني .أسفل ايل اليسار
درجات ،أسوار ومتهيد لرصيف يف شارع األزهر.

•الصور من أعلى :من املهم ألغراض التوثيق أن يلتقط املساح عدة صور للشارع أو املنطقة املفتوحة
من أعلى مأذنة أو مبىن مرتفع كلما أمكن .يُفضل الصور عريضة الزوايا إلظهار ختطيط املساحة
وشكلها ،وأية تفاصيل تتميز هبا املنطقة املشمولة باملسح.

الشكل ( - )267املنطقة املفتوحة من فوق مأذنة
ابن طولون ،حارة الدحديرة.
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ج .كيف تنظم قاعدة بيانات الصور لربطها بنظام المعلومات الجغرافية
أثناء املسح يتم إنتاج عدد كبري من الصور جيب ختزينها بشكل سليم يف أرشيف .هناك طريقة متماسكة
وجيدة لألرشفة ،جيب على مجيع املساحني أن يتبعوها الدخار الوقت وليكون األرشيف كله متسق،
وميكن ألي شخص استخدامه وأن تتشارك فيه خمتلف املؤسسات واهليئات.
 -1يف ملف أرشيف الصور لنظام املعلومات اجلغرافية ،على املساحني إنشاء ملفني اسم كل منهما:
Buildings
Streets & Open Spaces
		

أ .املباين:امللف بعنوان ( )Buildingsاخلاص باستمارات مسح املباين يُقسم من داخله على النحو التايل:
•المستوى األول :يتم عمل ملفات جلميع األقسام تُسمى «كود_القسم» (مثال للكود:
 …A, B, C, D, E, F, G, Hيتم اسرتجاع املعلومات من استمارة املسح_انظر امللحق)....
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•المستوى الثاني :يف كل ملف خاص بقسم ،يتم عمل ملف لكل شياخة يف القسم ،ويُظهر
الكود اخلاص بامللف كود مركب من القسم_الشياخة (مثال)A_1, A_2, A_3, A_4…:

•المستوى الثالث :يتم عمل سلسلة من امللفات داخل ملف الشياخة مسمى «كود_املبىن»
(مثال :الرقم اخلاص باملبىن يف نظام املعلومات اجلغرافية) (مثالA_01_001, A_01_002,:
 .)..A_01_003يف كل من هذه امللفات يتم ختزين جمموعة الصور الكاملة اخلاصة باملبىن.

157152
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ب .الشوارع واملناطق املفتوحة :امللف اخلاص بالشوارع واملناطق املفتوحة جيب أن يضم مجيع الصور
اخلاصة هبا واليت مت مسحها ،وتكون منظمة على النحو التايل:
•المستوى األول streets & open spaces :ملفات متعددة

(مثال;0001-0099:

 )… ;2000-2099 ;1000-1099… ;0300-0399 ;0200-0299 ;0100-0199هذه
امللفات مسماة بأرقام فقط لتسهيل البحث عن الصور.

•المستوى الثاني :داخل كل من امللفات السابقة ،يتم عمل ملفات داخلية .داخل امللف
« »0001-0099مثالً يتم عمل ملفات أمسائها  … ;0003 ;0002 ;0001حتي .0099
داخل امللف  ،0100-0199تكون أمساء امللفات من  ،… ;0103 ;0102 ;0101وحىت
 ،0199إىل آخره ...هذه األرقام متثل كود نظام املعلومات اجلغرافية األساسي للشارع أو
املنطقة املفتوحة كعنصر أو مسة من الفئة.
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•المستوى الثالث :داخل كل ملف من الفئة الثانية أعاله ،هناك تقسيم إضايف من ملفات
خاص بكل جزء من الشارع أو املنطقة املفتوحة .مثالً داخل املف « »0001الذي يعرب عن
شارع واحد ،بغض النظر عن طوله ،هناك ملفات تُسمى حسب أقسام هذا الشارع الواحد
(مثال ) a; 0001_b; 0001_c; 0001_d_0001... .:مجيع الصور اخلاصة بالعنصر العمراين
ذات الكود يف نظام املعلومات اجلغرافية (اجلزء من الشارع أو املنطقة املفتوحة) توضع يف
امللف املسمى بكوده اخلاص به.
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الملحقات

الملحقات

قسم األزبكية

A

قسم باب الشعرية

B

قسم اجلمالية

C

شياخة كلوت بك
شياخة القبيلة

شياخة النصر
شياخة الصوابي
شياخة املنسي
شياخة العدوي
شياخة بركة الرطلي
شياخة البنهاوي
شياخة باب الشعرية
شياخة درب األقمعية
شياخة سيدي مدين
شياخة الشمبكي
شياخة باب البحر

شياخة الكردي
شياخة اخلواص
شياخة البير قدار
شياخة املنصورية
شياخة العطوف
شياخة اجلمالية
شياخة باب الفتوح
شياخة الشعراني
شياخة قصر الشوق
شياخة الدراسة
شياخة املشهد احلسيني
شياخة خان اخلليلي
شياخة األزهر
شياخة اخلرنفش
شياخة بني الصورين
شياخة جوهر القائد
شياخة احلمزاوي

الملحقات

161160

A.1
A.2

قسم املوسكي

شياخة الطمار
شياخة صفي الدين
شياخة الرملي
شياخة الشيخ ندا
شياخة النوبي
شياخة كومى الشيخ سالمة
شياخة املناصرة
شياخة اللواء أمني الشريف

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11

قسم الدرب األحمر

C.1
C.2
C.3
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8
C.9
C.10
C.11
C.12
C.13
C.14
C.15
C.16
C.17

قسم عابدين

شياخة باب الوزير
شياخة درب شغالن والغريب
شياخة الباطنية
شياخة الدرب األحمر
شياخة الغورية
شياخة حارة الروم
شياخة املغربلني
شياخة السروجية
شياخة درب سعادة
شياخة حتت الربع
شياخة القريبة
شياخة الداودية
شياخة العمري
شياخة سوق السالح

D

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8

E

E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
E.13
E.14

F

شياخة غيط العدة
شياخة رحبة عابدين
شياخة السقايني

F.1
F.2
F.3

قسم السيدة زينب

G

شياخة سنقر
شياخة احلنفي
شياخة الدرب اجلديد
شياخة درب اجلماميز
شياخة الكبش
شياخة طولون

G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6

قسم اخلليفة

شياخة احلطابة
شياخة احملجر
شياخة احللمية
شياخة درب احلصر
شياخة الصليبة
شياخة البقلي
شياخة اخلليفة
شياخة السيدة عائشة
شياخة درب غزية
شياخة عرب اليسار
شياخة القادرية
شياخة اإلمامني
شياخة التونسي

قسم بوالق

H

H.1
H.2
H.3
H.4
H.5
H.6
H.7
H.8
H.9
H.10
H.11
H.12
H.13

I

شياخة سنان باشا
شياخة اجلالدين
شياخة درب نصر
شياخة عشش النخل
شياخة اخلطيري
شياخة األحمدين
شياخة السندبيسي
شياخة اجلوابر
شياخة الشيخ فراج

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
I.6
I.7
I.8
I.9

قسم منشأة ناصر

J

قسم مصر القدمية

K

شياخة السلطان برقوق
شياخة قايتباي
شياخة اجملاورين

شياخة الديورة
شياخة اخلوخة
شياخة الكافور وساعي البحر

J.1
J.2
J.3

K.1
K.2
K.3

161160

الملحقات
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GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0

1. Building general information - معلومات عامة عن العقار
كود القسم

ID Quism

:تاريخ المسح

Date of survey:



كود البناية

ID Building

: إسم المساح

Name of the surveyor:

1.1 Location - الموقع
: قسمStreet’s name:
: شياخةNumber:

Quism:
Shiakha:
Building name )if exist):

Monument

كود الشياخة

ID Shiakha

1.2 Listing status of the building - حالة تسجيل العقار
Peculiar value  مبنى متميز

أثر

Private
State| Governmental

:أسم الشارع
:رقم العقار
:)اسم العقار (إذا وجد




1.3 Ownership - الملكية
خاص
حكومي/ أمالك الدولة العامة

Not listed

Awqaf
Unknown









1.5 Footprint of the building - حيز المبنى
Partial Ruin
غير مشيد
Total Ruin
مشيد
Makeshift
تحت اإلنشاء
تحت التغيير

)*) development, re-construction
)**) Under restoration, under rehabilitation, under renovation

غير مسجل

أوقاف
غير معلوم

1.4 Consistency with cadastral map - مطابقة المبنى للخريطة المساحية
Yes  نعم
No


Un-built
Built
)*)Under construction
)**)Under transformation



ال





متهدم جزئيا
متهدم كليا
مؤقت

(*) إعادة اإلنشاء – تنمية
، تحت التجديد، تحت إعادة التأهيل،(*) تحت الترميم

1.6 Typology (historical or contemporary) - )نمط المبني (نمط تاريخي أو معاصر
Residential
 سكنيCommerce
تجاري
Apartment building  مبنى سكنى
Covered Market  سوق مغطي
Mansions | Palace   قصر/ سراية
Khan and Wakala  خان أو وكالة
Rab’a  ربع
Mall  مول
Townhouses  منزل
Industrial | Productive  وحدة صناعية – إنتاجية
Villas  فيال
Individual unit  وحدة مستقلة
Religious
 دينيWater and fortifications
دفاعية ومائية
Church and Cathedral  كنيسة أو كاتدرائية
Aqueduct and Fortifications   مجرى العيون-أسوار دفاعية
Mashehad and Mausoleum  مشهد أو ضريح
Hamam  حمام
Monastery  دير
Sabil & Sabil-Kuttab| Hawd   حوض-سبيل– سبيل كتاب
Mosque  جامع أو مسجد
Water reservoir| Tanks  خزان مياه
Madrasa  مدرسة دينية
Meeda | Bathroom   ميضة- دورة مياه
Synagogue  معبد
Specialized
 متخصصةSpecialized
متخصصة
School  مدرسة
Fire station  مطافئ
Theatre | Cinema  مسرح – سينما
Hospital  مستشفى
Office Building  مبني إداري
Station )train bus, etc.)  )محطة (أتوبيس– قطار الخ
Khanqah-Tikya-Bymaristan   بيمارستان- خانقاه – تكية
Undetectable  غير محدد
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2. Building layout - تصميم المبني
حقبة البناء
)ما قبل الحداثة (قبل القرن التاسع عشر
)الحداثة (فترة القرن التاسع عشر
)فترة االنتداب البريطاني (حتي خمسينيات القرن الماضي
) الفترة األولي (الخمسينيات والستينيات-معاصر
) الفترة الثانية (السبعينات إلى اآلن-معاصر
غير مؤكد

2.1 Building periods Pre-Modern )Before 19th C.) 
Modern )19th C.) 
British Mandate )until 1950’s) 
Contemporary first period (1950’s-1960’s) 
Contemporary second period (1970’s-2013) 
Uncertain 
عدد األدوار
أدوار مفقودة
البدروم

Number of floors
Missing floor
Basement
Vertical addition
Consistent with building:
Structure material

إضافة رأسية
متماشية مع المبنى
مواد اإلنشاء

Extension:
More than 60cm
Consistent with building:
Structure material

امتداد
 سم06 أكثر من
متماشية مع المبنى
مواد اإلنشاء

Detectable
Areal dishes & antenna
Water tanks
Pigeon tower
Balustrade
Mobile tower
Lights & advertisement

نعم
نعم

Yes 
Yes 



Yes
Yes
Bricks
Stones
Wood






نعم
نعم
طوب
حجر
خشب

Yes



نعم

Yes
Bricks
Stone
Wood






نعم
طوب
حجر
خشب



ال
ال



No
No

Undetectable
Undetectable

2.2 Contemporary roof-elements - عناصرالسطح المعاصرة
يوجد
Yes  نعم
 أطباق استقبال وهوائيات
Consistent  متناسق
 خزانات مياه
Consistent  متناسق
 أبراج حمام
Consistent  متناسق
 درابزين
Consistent  متناسق
 أبراج تليفون محمول
Consistent  متناسق
 إنارة وإعالنات
Consistent  متناسق

وجود فناء

Protrusion Ground Floor
Less than60cm
Consistent with building:
Structure material

إضافة للدور األرضي
 سم06 أقل من
متماشية مع المبني
مواد اإلنشاء

Ground floor with arcades
Continuity of arcades

عقود بالدور األرضي
استمرارية العقود

Yes



نعم



No

ال

Yes



نعم

Yes
Bricks
Stones
Wood






نعم
طوب
حجر
خشب

Yes
Yes




نعم
نعم



No
No
Steel
Metal
Concrete






ال
ال
حديد
معدن
خرسانة

No



ال

No
Steel
Metal
Concrete






ال
حديد
معدن
خرسانة

No
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent
Inconsistent








2.3 Building Ground Floor layout - تصميم الدور األرضي للمبني
Related external open space
Yes  نعم
No
يوجد فراغ خارجي مفتوح
Position of open space in respect to the main
Front  أمامي
Side
facade: وضع الفراغ المفتوح بالنسبة للواجهة الرئيسية
Rear  خلفي
Surrounding
Use:
:اإلستخدام
Work space  منطقة عمل
Storage
Parking  إنتظار سيارات
Animal Shed
Garden  حديقة
unused
Dwelling  إقامة
Presence of courtyard

غير معروف
غير معروف



Undetectable
No
No
Steel
Metal
Concrete

No
No



ال



غير متناسق
غير متناسق
غير متناسق
غير متناسق
غير متناسق
غير متناسق



ال







جانبي
محيط به
تخزين
حظائر
غير مستخدم



غير معروف



ال






ال
حديد
معدن
خرسانة




ال
ال
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Alignment of the building with the street
 محاذاة المبنى للشارعContinuity

Harmony between floors

 مستمرة



Extension

مضاف

Set back

2.4 External architectural proportion - النسب المعمارية الخارجية
التجانس بين األدوار
High  عالي
low 
Fair  مقبول
undetectable 

Consistency of floor height تناسق ارتفاع األدوار
Ratio Building height/street width )the facade
with the main entrance(
)النسبة بين ارتفاع المبنى وعرض الشارع (الواجهة الرئيسية

Yes  نعم
Less than 1:1
1:1
1:2

No




 ال
1:1 أقل من
1:1
1:1

Undetectable
More
Undetectable







ارتداد

ضعيف
غير معروف

غير معروف
أكثر
غير معروف

3. Building functions - استعماالت المبنى
3.1 Function present on ground floor - إستعماالت الدوراألرضي
Residential  سكني
Animal Sheds
Cafe, Restaurant & Take away   مطعم وتيك أواي،مقهى
Educational
Commercial Neighbourhood  تجاري لنطاق المنطقة
Cultural
Commercial City scale  تجارى لنطاق المدينة
Religious
Workshop  ورشة
Sport
Industrial production  اإلنتاج الصناعي
Administrative & services
Warehouses & storages  المستودعات والمخازن
Health care
Parking, Garage   جراج،انتظار السيارات
Private practice
Waste dump  مقالب النفايات
No functions
Spreading out of activities on street

إشغال األنشطة للشارع

Yes



نعم

No



3.2 Function present on upper floors - استعماالت الدور األول
Residential  سكني
Animal Sheds
Cafe, Restaurant, Take away   مطعم وتيك أواي،مقهى
Educational
Commercial Neighbourhood  تجاري لنطاق المنطقة
Cultural
Commercial City scale  تجارى لنطاق المدينة
Religious
Workshop  ورشة
Sport
Industrial production  اإلنتاج الصناعي
Administrative & services
Warehouses & storages  المستودعات والمخازن
Health care
Parking, Garage   جراج،انتظار السيارات
Private practice
Waste dump  مقالب النفايات
No functions

Mono-functional

Totally used





استخدام أحادي
إشغال كلي

3.3 Overall function - اإلستخدام الكلي
Multi-functional  متعدد االستخدامات
3.4 Usage - اإلشغال
Partially used  إشغال جزئي

حظائر الحيوانات
تعليمي
ثقافي
ديني
رياضي
إداري وخدمي
الرعاية الصحية
مكتب خاص/عيادة
ال وظيفة











ال











Partial

جزئي



حظائر الحيوانات
تعليمي
ثقافي
ديني
رياضى
 وخدمي،إداري
الرعاية الصحية
مكتب خاصة/عيادة
غير مستعمل

Undetectable



غير معروف

Un-used



غير مشغل

Pagina 3 di 5

165

 المباني-  استمارة المسح الميداني- الملحقات
GIS survey form | Buildings | Urban Regeneration Project for Historic Cairo | URHC | May 2013 | Version 3.0

4. Structure of the building - إنشاء المبنى
4.1 Ground Floor structure - الحالة اإلنشائية للدور األرضي
 نوع اإلنشاءBearing walls  حوائط حاملة
Beams and pillars
المادة اإلنشائية
Bricks  طوب
Steel
Stones  حجر
Metal
Wood  خشب
Concrete

Type of structure
Structural material

حالة الحفاظ

State of conservation

Plastering
Cladding
Curtain Wall
Painting
No finish
State of conservation

Good
Fair




جيد
مقبول

State of conservation

Plastering
Cladding
Curtain wall
Painting
No finish
State of conservation

4.4 Finishing-upper floors (type) - )تشطيب األدوار العليا (نوع
Stone finish 
 بياض
Face brick finish 
 تكسية
Timber finish 
 حوائط ستائرية
Mixed 
 دهانات
 غائب
حالة الحفاظ
Good  جيد
Bad
Fair  مقبول
Dilapidated

Water stains/damages
Erosion

State of conservation




سيئ
متدهور/سيئ جدا



أعمدة وكمر

حديد
معدن
خرسانة
سيئ
متدهور/سيئ جدا

تشطيب حجر
تشطيب طوب
تشطيب خشب
مختلط



سيئ
متدهور/سيئ جدا



ال

Dilapidated
Undetectable




متدهور/سيئ جدا
غير معلوم

4.6 Main effects of physical decay - مظاهر تدهور إنشائي
 انتفاخ الحوائط الحاملةNot present  ال يوجد
Light  خفيف
None  ال يوجد
Medium
نمط الشروخ
Light  خفيف
Heavy
ضرر الرطوبة/ بقعNot present  ال يوجد
Light  خفيف
 التعريةNot present  ال يوجد
Light  خفيف




4.7 Overall state of conservation - حالة الحفاظ العامة
حالة الحفاظ
Good  جيد
Dilapidated
Fair  مقبول
Ruined
Bad  سيئ




4.5 Roof structure - الحالة اإلنشائية للسطح
Visible roofing collapse or absence
Yes  نعم
انهيار ظاهر للسقف أو غياب للسقف
State of conservation
حالة الحفاظ
Good  جيد
Fair  مقبول
Bad  سيئ

Crack pattern

أعمدة وكمر
حديد
معدن
خرسانة

4.2 Finishing Ground Floor (type) - )تشطيب الدور األرضي (نوع
Stone finish  تشطيب حجر
 بياض
Face brick finish  تشطيب طوب
 تكسية
Timber finish  تشطيب خشب
 حوائط ستائرية
Mixed  مختلط
 دهانات
 غائب
حالة الحفاظ
Good  جيد
Bad  سيئ
Fair  مقبول
Dilapidated  متدهور/سيئ جدا
4.3 Upper floors structure - الحالة اإلنشائية لألدوار العليا
 نوع األنشاءBearing walls  حوائط حاملة
Beams and pillars
المادة اإلنشائية
Bricks  طوب
Steel 
Stones  حجر
Metal 
Wood  خشب
Concrete 
حالة الحفاظ
Good  جيد
Bad 
Fair  مقبول
Dilapidated 

Type of structure
Structural material

Bulging/bearing walls

Bad
Dilapidated






No

Heavy 
وسط
كثيف
Heavy 
Heavy 

كثيف
كثيف
كثيف

متدهور/سيئ جدا
متهدم
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5. Architectural value & integrity - القيمة المعمارية والسالمة
5.1 Presence of disturbance elements on the facade )***) غير متماشية مع الواجهة/وجود عناصر مزعجة
Facade #1  1 الواجهة
Facade #2  2 الواجهة
Presence
يوجد
Presence
يوجد
Yes  نعم
No  ال
Yes  نعم
No
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
Yes  نعم
No  ال
Yes  نعم
No




ال
ال

Facade #3  3 الواجهة
Facade #4  4 الواجهة
Presence
يوجد
Presence
يوجد
Yes  نعم
No  ال
Yes  نعم
No  ال
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
Yes  نعم
No  ال
Yes  نعم
No  ال
)***) aerial dishes, antennas, pipes, fowl and animals shelters, Ac compressors, lightings, advertisement, wires
 اإلعالنات واألسالك، اإلنارات، أجهزة التكييف، مأوى طيور أو حيوانات، مواسير الصرف والتغذية،(***) أطباق االستقبال والهوائيات
5.2 Presence of remarkable architectural elements )****) وجود عناصر معمارية جديرة بالمالحظة
Facade #1  1 الواجهة
Facade #2  2 الواجهة
Presence
يوجد
Presence
يوجد
Yes  نعم
No  ال
Yes  نعم
No
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
Yes  نعم
No  ال
Yes  نعم
No




ال
ال

Facade #3  3 الواجهة
Facade #4  4 الواجهة
Presence
يوجد
Presence
يوجد
Yes  نعم
No  ال
Yes  نعم
No  ال
Prevailing
سائدة
Prevailing
سائدة
Yes  نعم
No  ال
Yes  نعم
No  ال
)****) arches, portal, peculiar cladding, corners, porticos , external staircases, gates, wooden doors, sitting or covered
entrance, iron doors, covered passages, buttress, balconies, loggia, masharabia, ironwork, wooden beam, cantilevers,
molding, mashrafeya/bowwindow, boghdadly, columns, visible mansonry patterns, stoneworks, corbel, glazed tiles,
balauster, gypsum glass windows, minaret, dome, wind catcher, vault, shakhsheka, cornice, wooden shades,
embattlement
 رافسات، ممرات مغطاة، أبواب حديد، مداخل مغطاة، أبواب خشبية، بوابات، ساللم خارجية، رواق مدخل، زوايا للمباني، كسوات متميزة، بوابة،عقود
 أنماط مداميك، أعمدة، بغدادلي،نوافذ وأبراج بارزة/ مشرفية، زخارف مصبوبة، كابولي، كمرة خشبية، حديد مشغول، مشربية، رواق شرفة، شرفات،معلقة
، مئذنة، نوافذ من الجص والزجاج المعشق الملون،) أعمدة درابزين (خشب أو جص او حديد،  بالط مطلي أو مزجج، أعمال حجر،حجر أو طوب مرئية
 تحصينات، ظالل خشبية، كورنيش، شخشيخة، قبو، ملقف هواء،قبة
5.3 Overall integrity - السالمة الكلية
Modifications to the openings
Yes

وجود تعديل واضح علي فتحات المبني
General modifications in contrast with the overall building
Yes

وجود تعديل متنافر مع المبني ككل

نعم

No



ال

نعم

No



ال

No



ال

No



ال

None



ال شيئ

5.4 Relation with urban context - العالقة مع السياق العمراني
Building in contrast with the urban context
Yes
 نعم
المبني متنافر مع السياق العمراني
Landmark reference
معلم متميز
Yes
 نعم

6. Over all architectural value - القيمة المعمارية الكلية
Class

التصنيف

Outstanding
High




متميز
عالي

Fair
Low




مقبول
ضعيف
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1. Open Spaces/Street general information-ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ/ﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ID open-space/street :
Date of survey :

:ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺴﺢ

:ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ﻛﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
: ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺡ

Name of the surveyor:

1.1 Location - ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
:ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔShiakha :

Open space/street name

: ﺷﻴﺎﺧﺔ

: ﻗﺴﻢ

Quism :

Cornish
Al Tarik
Al Shari’
Al-Darb
Al-Hara
Al-‘Atfa
Al-Zuqaq
Passage










1.2 Typology (one choice) (ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ
Al-Sweeka
ﻛﻮﺭﻧﻴﺶ
Al-Sikka
ﻁﺮﻳﻖ
Midan
ﺷﺎﺭﻉ
Saha
ﺩﺭﺏ
Park
ﺣﺎﺭﺓ
Garden
ﻋﻄﻔﺔ
Other
ﺯﻗﺎﻕ
ﻣﻤﺮ









ﺳﻮﻳﻘﺔ
ﺳﻜﺔ
ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺳﺎﺣﺔ
ﻣﺘﻨﺰﻩ
ﺣﺪﻳﻘﺔ
ﺃﺧﺮﻯ

1.3 General Layout (one choice) (ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺮﺽ
 >6m
 6 -2 m
 <2m
ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻻ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
One way
 ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ
Two-way street
 ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﻥ
None/unclear  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
Number of lanes for each direction
One lane

ﺣﺎﺭﺓ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﺗﺠﺎﻩ
Two lanes

ﺣﺎﺭﺗﺎﻥ ﻣﺮﻭﺭﻳﺘﺎﻥ
Multiple lanes
 ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ
None  ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
Presence of vehicular flyover
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻮﺑﺮﻯ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻻ
Presence of vehicular tunnel
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻔﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻻ
Traffic island
ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻻ
Presence of formal parking
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺨﻄﻂ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻻ
Presence of widening
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺳﻴﻌﺎﺕ
Yes  ﻧﻌﻢ
No
 ﻻ
Average width
Access of vehicles
Sense of direction

ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﺭ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻷﺳﻮﺍﺭ

Presence of fence/Walls
Position of the fence/Walls

Walkability

Presence of sidewalks
Walkability of the
sidewalks
Presence of safe crossing

ﻧﻌﻢ
Side
Middle
Side and middle
None
Yes

ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ/ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺓ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺭﺻﻔﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻲ/ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ
ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ

Degree of horizontal permeability
ﺩﺭﺟﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻷﻓﻘﻲ

Easy





Easy
Difficult
not accessible
Yes  ﻧﻌﻢ









No
 ﻻ
ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﻂ
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺳﻬﻞ
ﺻﻌﺐ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ
No
 ﻻ

Yes



ﻧﻌﻢ

No



ﻻ

Yes



ﻧﻌﻢ

No



ﻻ

ﺳﻬﻠﺔ

Difficult



ﺻﻌﺒﺔ
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1.4 Open Space/street elements - ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ/ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
Presence of trees  ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺷﺠﺎﺭ
Presence of street furniture
Presence of green areas  ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍء
Presence of public light
Presence of water features  ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﺋﻴﺔ
Presence of steps
Free water dispensing  ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻴﺎﻩ
Presence of staircases
Presence of sport facilities  ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ
Stepped street/open space
Presence of substation  ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﻓﻖ
Uphill street/open space
Presence of garbage collecting  ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻘﻤﺎﻣﺔ
points
Presence of paving

ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺃﻭ ﺗﻌﺒﻴﺪ

Presence of coverage
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻄﻴﺔ
Coverage Permanency ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

status of the open space/street
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

Degree of spatial quality
ﺩﺭﺟﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ

Yes



ﻧﻌﻢ

Yes
Permanent
Temporary

No







ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ

ﻻ

ﻧﻌﻢ
ﺩﺍﺋﻤﺔ
ﻣﺆﻗﺘﺔ

on-going infrastructure works
on-going rehabilitation works
rehabilitated
surface renovation
none
Good
Fair



 ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺛﺎﺙ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ
 ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺎﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ
 ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ
 ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻼﻟﻢ
 ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺪﺭﺝ/ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
 ﺷﺎﺭﻉ ﻣﺎﺋﻞ/ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ

No
None









Partial



ﺟﺰﺋﻲ

ﻻ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺗﻤﺖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﺴﻄﺢ
ﻻ ﺷﻲء



Bad
Disrupted

ﺳﻴﺊ
ﻣﺘﺪﻫﻮﺭ/ ًﺳﻴﺊ ﺟﺪﺍ

2. Use and users - ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ
2.1 Appropriation of the open space/street (multiple choices) - (ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ )ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ/ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
Parking )Informal)  ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻄﻄﺔ
Culture, Entertainment  ﺛﻘﺎﻓﻲ ﺃﻭ ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ
Market  ﺳﻮﻕ
Kiosk  ﻛﺸﻚ
Street vendor  ﺑﺎﻋﺔ ﺟﺎﺋﻠﻴﻦ
Storage  ﺗﺨﺰﻳﻦ
Play ground  ﻣﻼﻋﺐ
Waste collection  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻗﻤﺎﻣﺔ
Transportation stop
 ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ
Work place  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺤﺮﻑ ﻭ ﺍﻟﻮﺭﺵ
Animal shed  ﺣﻈﺎﺋﺮ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
No appropriation  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ
2.2 Dominant traffic use (one choice) - )ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ً )ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺣﺪ
Vehicular dominance
Pedestrian dominance 

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺋﺪ
2.3 Mobile users (multiple choices) - ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
Pedestrians  ﻣﺸﺎﺓ
Cars 
Carts & trolleys/manual  ًﻋﺮﺑﺎﺕ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺠﺮ ﻳﺪﻭﻳﺎ
Carriages not motorized 
Bicycles  ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ
/moving by animals
Motorbikes  ﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﻧﺎﺭﻳﺔ
Trucks/pick-up trucks 
Public & collective transpor 

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﺳﺎﺋﺪ

ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺮﻙ
ﺟﺮ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ/
ﻋﺮﺑﺎﺕ ﻧﻘﻞ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻋﺎﻣﺔ
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3. Material - ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ
3.1 Material surface of the open space/street (multiple choices) ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
Asphalt  ﺃﺳﻔﻠﺖ
Soil  ﺗﺮﺑﺔ
Stone  ﺣﺠﺮ
Ceramic tiles  ﺑﻼﻁﺎﺕ ﺳﻴﺮﺍﻣﻴﻚ
Basalt  ﺑﺎﺯﻟﺖ
Grass  ﻧﺠﻴﻠﺔ
Concrete tiles  ﺑﻼﻁﺎﺕ ﺧﺮﺳﺎﻧﻴﺔ
Overall material evaluation for the open space/street
 ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ/ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

Good
Fair
Bad





ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺳﻴﺊ

4. Open space/ Street General Quality ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ/ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
Overall general evaluation of the open space/street
ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ/ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

Good
Fair
Bad





ﺟﻴﺪ
ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺳﻴﺊ
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