المباني الخضراء على الموقع الرئيسي:

 )1المباني الخضراء في دبي
 وصف للمباني الخضراء وقوانينها: ما هي المباني الخضراء :هو مجموعة من الممارسات التي تؤدي إلى كفاءة في استخدام الموارد من طاقةو مياه و مواد كما يقلل من التأثيرات الضارة على صحة اإلنسان من خالل االختيار األمثل لموقع البناء و
عمليات التصميم ،البناء ،التشغيل و الصيانة.
 الئحة شروط ومواصفات المباني الخضراء:وفقا لقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
بالبدء بتطبيق معايير المباني الخضراء على كافة المباني والمنشآت في إمارة دبي والحفاظ على الموارد
الطبيعية والعناصر البيئية في اإلمارة ،جاءت الئحة شروط ومواصفات المباني الخضراء لتحقيق ذلك.
 المحاور األساسية لالئحة شروط مواصفات المباني الخضراء إلمارة دبي: إن الئحة شروط ومواصفات المباني الخضراء ترتكز على المحاور الرئيسية التالية: )1كفاءة استخدام الطاقة
 )2التصميم وبيئة المباني
 )3كفاءة الموارد وإدارة النفايات
 )4حيوية المباني والراحة اإلنسانية
 )5كفاءة استخدام المياه

 )2إصدارات المباني الخضراء
 )1شروط و مواصفات المباني الخضراء:





يحتوي على :الشروط الواجب أتباعها في المباني الخضراء و مواصفات و معايير اإلنشاء
المختلفة في أمارة دبي.
أماكن توفره :فرع الطوار و فرع المنارة للبلدية دبي -الطابق األرضي -كاونتر استعالمات
خدمة العمالء.
السعر 05 :درهم .
النسخة االلكترونية":شروط و مواصفات المباني الخضراء

 )2الدليل اإلرشادي لالئحة شروط ومواصفات المباني الخضراء:






يحتوي على :كيفية تطبيق الئحة شروط ومواصفات المباني الخضراء التي تم اعتمادها
للتطبيق إلزاميا في مشاريع المباني والمنشآت العائدة للجهات الحكومية في إمارة دبي
وتجريبيا في المباني والمنشآت العائدة للقطاع الخاص ويستمر التطبيق االختياري
لالئحة لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ  1511/1/1م على أن يتم تقييمها بعد انقضاء
تلك المدة.
أماكن توفر الكتاب  :النسخة اليدوية في مركز خدمة العمالء فيمركز الطور ومركز المنارة
السعر 105 :درهم
للحصول على نسخة الكترونية :الجزء األول اضغط هنا ,الجزء الثاني اضغط هنا

 )3كتاب البيت األخضر (قريبا)

 )3جداول وحسابات




لوحة المالحظات العامة
تعهد المباني الخضراء (باللغة االنجليزية)
جدول حسابات العازلية الحرارية (اسم الملف,DM_BLDG_U-Value+Calculation_V01.xls_30:
الحجم)KB 6,401:




جدول حسابات النوافذ
جدول معدات التكييف والتهوية

(اسم الملف ,DM_BLDG_Glazed+Schedule_V01+(2).xls _34:الحجم)KB 6,101:
(اسم الملف,DM_BLDG_AC+Unit+Schedule_V01.xls _30:

الحجم)KB 0,703:



مقاطع العزل للفلل  -المباني الخضراء

 )4إحصائيات المباني الخضراء في دبي (قريبا)

 )5الخريطة الخضراء (قريبا)

 )6النشاطات والفعاليات


حملة يدا بيد نحو إستدامة دبي – ديسمبر 2114م

 )7معرض الصور


صور معرض سيتي سكيب



صور حملة ( يدا بيد نحو إستدامة دبي )



فيديو مقابلة قناة الظفرة

 )8تواصل مع مهندس مباني خضراء (قريبا)

 )9مواد ومنتجات المباني الخضراء
http://www.dcl.ae/DCLD/Major/ServicesNew/EngineeringTesting/GreenBuildingMaterials/GB+
Manual.htm

