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س  الـــــفـــــهـــــر

(: تمهيد 100. الباب الول )
يفات  (: التعر200ي )ن. الباب الثا

(: التصميم البيئي للمبنى 300. الباب الثالث )
ية المبنى  (: حيو400ابع ). الباب الر

(: كفاءة استخدام الطاقة 500. الباب الخامس )
د - المياه  (: كفاءة الموار600. الباب السادس )

د - المواد والنفايات  (: كفاءة الموار700. الباب السابع )

سة السعفات آلية العمل بهذه اللئحة  يحدد دليل ممارو 
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الفصل الول  101

ام باللئحة  متطلبات اللتز
ثائق المطلوبة  والو

طرق اللتزام بمعايير الطاقة 101.01 

الداء  تحقيق يقةطر والساسية،   يقةالطر وهي   المعايير تحقيق يقةطر وهما   اللئحة يفالطاقة  بمعايير املللتزيقتان  طرهناك  
يقة البديلة. وهي الطر

ي هذه اللئحة.فص عليها  ي فيها بكافة معايير الطاقة المنصونوهي التي تلتزم المبايقة تحقيق المعايير:  طرأ.  

الطاقة  معايير بكافة تلتزم ل التي ينللمبابالنسبة   نةّمعيحسابية   يقةطر استخدام   يتم التي وهي الداء:تحقيق   يقةطرب.   
 أدناه. 101.01قم  ي الجدول رفص عليها  المنصو

Dynamic Thermal Modellingية  ارنمذجة الديناميكية الحريقة  طرمثل   حسابية طرق استخدام فيها يتم الداء يقة تحقيقطر 
جميع يحقق جعيمرلمبنى   السنوي الطاقة استهلك مع المقترح للمبنى السنوي الطاقة استهلك نةمقارفيها   تتم والتي 

الستخدام نمطووالحجم   الشكل يف ًمماثلجعي  المرالمبنى   يكون أن يجبو 101.01. قمرالجدول   يفة  المذكورالمتطلبات   
يد  والتبرالتدفئة   لمهندسي يكيةالمر الجمعية   جعمرمن   إصدار أحدث مع جعيالمرالمبنى   يتوافق وأن المقترح للمبنى 

ىنالدالحد   مع المبنى وغلف المعدات كفاءة تتوافق أن يجب كما )ASHRAE Standard 90.1 - appendix G(. الهواء تكييفو
من متطلبات نظام السعفات.  

جعي.  إذا كان استهلكه السنوي للطاقة أقل أو يساوي استهلك الطاقة السنوي للمبنى المر ًيعتبر المبنى المقترح ملتزماو 

يقة تحقيق المعايير  ي طرفام بها  - المواد الواجب اللتز 101.01قم  جدول ر

ام بها  ي اللئحة الواجب اللتزفمواد الطاقة 

جاجيةتوجيه الواجهات الز 304.05 

جي للمبنىى لداء الغلف الخارنمتطلبات الحد الد 501.01 

ة وأنظمة تكييف الهواءكفاءة استخدام الطاقة - أجهز 502.01 

ينبائية داخل المباة الكهر ة الناركثافة قو 502.04 

طرق اللتزام بمعايير المياه 101.02 

وهي  الداء تحقيق يقةطر والساسية،   يقةالطر وهي   المعايير تحقيق يقةطر وهما   اللئحة يفالمياه  بمعايير املللتزيقتان  طرهناك  
يقة البديلة. الطر

ي هذه اللئحة.فص عليها  ي فيها بكافة معايير الطاقة المنصونوهي التي تلتزم المبايقة تحقيق المعايير:  طرأ.  

ات  تجهيزكفاءة   بتحقيق تلتزم ل التي ينللمبابالنسبة   نةّمعيحسابية   يقهطر استخدام   يتم التي وهي الداء:تحقيق   يقةطرب.   
 601.01.قم  ي البند رفص عليها  المياه المنصو

المياه استهلك مع المقترح للمبنى السنوي المياه استهلك نةمقارفيها   تتم حسابية طرق استخدام فيها يتم الداء تحقيق يقةطر 
الشكل  يفًمماثلجعي  المرالمبنى   يكون أن يجبو 601.01. قمرالبند   يفة  المذكورالمعايير   جميع يحقق جعيمرلمبنى   السنوي 

نمط الستخدام للمبنى المقترح.  والحجم و

جعي.  إذا كان استهلكه السنوي للمياه أقل أو يساوي استهلك المياه السنوي للمبنى المر ًيعتبر المبنى المقترح ملتزماو 

(: متطلبات السعفة الفضية 101.02 )1قم  جدول ر

عنوان المادة قم المادةر الفصل الباب م. 

تمكين أصحاب الهمم 301.01 : 301الول - 
المداخل وقابلية الحركة  

التصميم
البيئي 

للمبنى:  
)300( 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ة **ات المميزمواقف السيار 301.02 

النباتات المحلية 302.01 302:ي - نالثا
تنسيق المواقع  

جية )التلوث والتحكم( *الضاءة الخار 303.01 303:الثالث - 
تلوث الجوار  

ية  ارتأثير الجزر الحر
)معامل النعكاس الشمسي( * 304.01 

 304:ابع -  الر
احة المناخية المحيطةالر

بالمبنى  

ةاردة للحرة الطارتفاع الجهزار 304.02 

ي الواجهاتفاستعمال اللوان  304.04 

جاجية **توجيه الواجهات الز 304.05 

جاجية **توجيه الواجهات الز 304.06 

ئيسية **ات والمداخل الرتظليل المسار 304.07 

تقييم الثر البيئي 305.01  305:الخامس - 
تقييم التأثير البيئي 

دة الهواء  ية لتحقيق جوى للتهو نالحد الد
يخلالدا 401.01 

 401:الول - 
دة الهواء  ية وجوالتهو 

المبنى:  يةحيو
)400( 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

ي أثناء عملية البناء أو  خلدة الهواء الداجو
التجديد أو الترميم أو الديكور 401.02 

مداخل الهواء ومخارج الهواء العادم 401.03

عزل مصادر التلوث  401.04

النوافذ التي يمكن فتحها  401.05 

ي الجديدةني المبافي  خلدة الهواء الداضمان جو 401.06 

ي القائمة ني المبافي خلدة الهواء الداضمان جو
)المشغولة( 401.07 

ات البواب والنوافذإحكام إطار 401.08 

ية و التكييفتنظيف معدات التهوفحص و 401.09 

اتية مواقف السيارتهو  401.10 

ي الماكن العامةفتنظيم التدخين  401.11 
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(: متطلبات السعفة الفضية 101.02 )1قم  جدول ر

عنوان المادة قم المادةر الفصل الباب م. 

جيةبائية الخارة الكهر ة الناركثافة قو 502.05 

 502:ي- نالثا
شيد والكفاءة :  التر

ي نأنظمة المبا

كفاءة
إستخدام 
الطاقة:  

)500( 

46 

47 

48 

49 

51 

52 

53 

54 

56 

57 

58 

59 

61 

62 

63 

ة **ة التحكم بالنارأجهز 502.06 

نيةالكوابح اللكترو 502.07 

ية  أنظمة التحكم بأنظمة التدفئة والتهو
تكييف الهواء **و 502.08 

ف الفندقيةأنظمة التحكم للغر 502.09 

جاع الطاقة من الهواء العادم ومياهنظام استر
التكثيف  502.10 

عزل النابيب وعزل مجاري الهواء * 502.11 

يد المناطق *اري لنظمة تبر ين الحرالتخز  502.12 

التسرب من مجاري الهواء * 502.13 

ينصيانة خدمات المبا 502.14 

ي الصناعيةنتكييف المبا 502.20 

اريفع كفاءة التبادل الحريد لرتنقية مياه التبر  502.21 

ي الجديدة **نتدشين خدمات المبا 503.01 

 503:الثالث - 
ة الطاقة  التدشين وإدار

ي القائمة **نإعادة تدشين خدمات المبا 503.02 

باء *عدادات الكهر  503.03 

عدادات قياس تكييف الهواء ** 503.04 

 CCMS 503.05( *اقبة المركزي )نظام التحكم و المر

ي الموقع - المولدات فالطاقة المتجددة 
سطة الحجمى متولة إالصغير 504.01 504:ابع -  الر

أنظمة الموقع: توليد الطاقة 
ي الموقع - نظام تسخينفالطاقة المتجددة  المتجددة 

المياه بالطاقة المستدامة  504.02 

أدوات المياه عالية الكفاءة 601.01 

:  601الول - 
شيد والكفاءة التر

كفاءة  
المياه - دالموار

)600( 

64 

66 

67 

يف مياه التكثيف *تصر  601.02 

إعادة استخدام مياه التكثيف * 601.03 

ي الكفاءة *لالري عا 601.04 

(: متطلبات السعفة الفضية 101.02 )1قم  جدول ر

عنوان المادة قم المادةر الفصل الباب م. 

يةار احة الحرالر 402.01 :  402ي - نالثا
ية  اراحة الحرالر

المبنى:  يةحيو
)400( 

يتالتحكم الصو 403.01 
 403:الثالث - 

كواتم الصوتتية  احة الصوالر 403.02 

ازفواصل التمدد ومنع الهتز 403.03 

المواد منخفضة النبعاث: الدهانات والطلء 404.01 

 404:ابع -  الر
ة المواد الخطر

المواد منخفضةالنبعاث: المواد اللصقة  
والمواد المانعة للتسرب 404.02 

ضياتغطاء الر 404.03 

توفير ضوء النهار الطبيعي 405.01  405:الخامس - 
احة  الضاءة الطبيعية والر

الطللةية  البصر 405.02 

نيل  يا الليجيوأنظمة المياه وبكتير 
)Legionella( 406.01 

 406:السادس - 
ي العناصر المائية فدة المياه المستخدمة  جودة المياه  جو

التجميلية 406.02 

تأثير أنشطة البناء والهدم و التشغيل 407.01  407:السابع - 
البناء بمسؤولية 

جي  ى لداء الغلف الخارنمتطلبات الحد الد
للمبنى 501.01 

 501:الول- 
شيد والكفاءة: الغلف  التر

جي للمبنى  الخار
كفاءة

إستخدام 
الطاقة:  

)500( 

يةار الجسور الحر 501.02 

اريمحددات حساب الحمل الحر 501.03 

يق المداخل والمخارج **فقدان الهواء عن طر  501.04 

فحص تسرب الهواء * 501.05 

حساب أثر الظل ** 501.06 

ة وأنظمة  كفاءة استخدام الطاقة - أجهز
تكييف الهواء 502.01 

 502:ي- نالثا
شيد والكفاءة :  التر

ي نأنظمة المبا
ية حسب الشغال *التحكم بالتهو  502.02 

المصاعد والسللم المتحركة 502.03 

ينبائية داخل المباة الكهر ة الناركثافة قو 502.04 

08 
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(: متطلبات السعفة الفضية 101.02 )1قم  جدول ر

عنوان المادة قم المادةر الفصل الباب م. 

عدادات المياه * 602.01 :  602ي - نالثا
ة المياهالتدشين وإدار كفاءة 

د - الموار
المياه  
)600( 

68 

69 

70 

ف الصحي *إعادة استخدام مياه الصر 603.01  603:الثالث - 
جاع والمعالجةأنظمة الستر

ي الموقعفللمياه  
 ًاري متضمنا ي التبادل الحرفاستخدام المياه  

يداج التبر أبر 603.02 

يتاري والصومواد العزل الحر 701.01 

 701:الول - 
د  المواد والموار

د:  كفاءة الموار
دالموار

والنفايات  
)700( 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

701.02 *مطابقة  علمة شهادة/ يحمل الذي الخشب

سى اسبستوعلالمواد التي تحتوي    701.03

صاص أو المعادنى الرعلالمواد التي تحتوي   
الثقيلة  701.04 

ي استنفاذ الوزونفة المواد التي تساهم  إدار 701.05 

يرها *المواد المعاد تدو  701.06 

 701.07 * ًة إقليميا المواد المتوفر

منتجات الخشب المركب * 701.08 

مخلفات البناء والهدم * 702.01 

 702:ي - نالثا
ة النفايات  إدار

ة الحجم *جمع النفايات كبير 702.02 

ضع النفاياتأماكن و 702.03 

تجميع النفايات * 702.04 

ير **ة النفايات القابلة للتدو افق إدارمر 702.05 

ي الصناعية. نية للفلل السكنية الخاصة بالمواطنين والمبا)*( متطلبات اختيار 
ي الصناعية. نية والمباية للفلل السكنية الخاصة بالمواطنين والفلل الستثمار )**( متطلبات اختيار 

مــلحــظــة:
اطات  ف الصحي المعالجة فيجب تطبيق كافة اشتري حال تم استخدام المياه الرمادية داخل المبنى أو مياه الصرف * 

603.01.قم  البند ر
 304.01.اطات البند  من مساحة السطح الكلية يتم إعفاء المبنى من اشتر 30%ي حال توفير سطح أخضر بنسبة ف * 

(: متطلبات السعفة الذهبية101.02 )2قم  جدول ر

عنوان المادة  قم المادة رالفصل  الباب م. 

ية  امية والختيارجميع متطلبات السعفة الفضية اللز

بائية  ات الكهرلوازم و معدات شحن السيار

اجات الهوائية  مواقف الدر

301.03 

301.04 

:  301الول - 
المداخل وقابلية الحركة

التصميم البيئي  
 300(للمبنى )

1 

2 

سلمة العمال النشائية  دة وأمن وجو

سانة المستدامة  الخر

407.02 

407.03 

 407:السابع - 
البناء بمسؤولية 

ية المبنى  حيو
)400( 

3 

4 

التحكم بتدفق الهواء 

يد  التحكم بتدفق مياه التبر

ات  تكييف مواقف السيار

ية  ارالمبادلت الحر

502.15 

502.16 

502.19 

502.22 

 502:ي - نالثا
شيد والكفاءة:  التر

ينأنظمة المبا

كفاءة إستخدام  
 500(الطاقة )

5 

6 

7 

8 

تقييم كلفة الداء المتوقع 

ير الداء والتدشين تقار

التوعية المستدامة  

503.06 

503.07 

503.08 

:  503الثالث - 
ة الطاقة  التدشين وإدار

9 

10 

11 

ي الموقع - توليد الطاقة فالطاقة المتجددة 
بائيةالكهر  504.03 

504:ابع -  الر
أنظمة الموقع: توليد الطاقة 

المتجددة  
12 

ى الطاقة علخفض الطلب  

كفاءة أداء المبنى  

505.01 

505.03 

505:الخامس - 
ى الطاقة  علالطلب   

13 

14 

( : متطلبات السعفة البلتينية101.02 )3قم  جدول ر

عنوان المادة قم المادة رالفصل  الباب م. 

جميع متطلبات السعفة الذهبية  

اءالسطح الخضر 304.03 
 304:ابع -  الر
احة المناخيةالر

المحيطة بالمبنى 

التصميم البيئي  
1 300(للمبنى )

ي المناطق المكيفةفالتحكم   502.17  2 502:ي - نالثا

ات والماكن العامةيد الممرتبر  502.18 
شيد والكفاءة:  التر

ينأنظمة المبا كفاءة إستخدام 3 

المبنى الذكي 505.02 505:الخامس - 
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ذلك.  خلف  النص سياق يدل لم ما منها كل اءإزدة  الواري  نالمعاأدناه   المبينة والكلمات اتللعبارتكون   اللئحة، هذه تطبيق اضلغر

Acoustical Controlي تالتحكم الصو
ضاء(  )ضوضجيج   مستوى ذات بيئة ىلإصول  للوالصوت   مستقبلت و/أو انتقالها وخط ضاء()ضوالضجيج   بمصادر التحكم 

مقبول لحيز معين.

 Additionإضافة  
ان وأسقف( المبنى القائم.تفاع خارج غلف )جدري المساحة أو الرفيادة  سعة أو زتو

 Adequateملئم  
 لتحقيق متطلبات معينة أو حاجة معينة. ٍكاف

 Adhesiveلصق 
مادة تستخدم للصق سطح بآخر. 

Air Breakي ئفاصل هوا
حدوث  لمنع يئمامحبس   أو المياه جمع أحواض أو يفالتصر أنابيب   وبين ةالجهزمن   المياه يفتصر أنابيب   بين يترك فاصل 

يف عكسي(.  تجاع )تصرار

 Air Contaminantsثات الهواء  ملو
دة الهواء وملئمته.ة بالهواء غير المرغوب بها والتي تقلل من جوالجسيمات أو المواد المتطاير

Air Leakageتسرب الهواء  
المتحكم  غير الهواء تدفق وهو بالمبنى، تحيط التي السطح أو اللتقاء أو بطالر أو   الفصل نقاط خلل من المبنى من الهواء نفاذ 

جي. ى داخل المبنى عبر الشقوق أو الفتحات والناتج من فرق الضغط مع المحيط الخارلبه من وإ

 of a building( Air Tightness)إحكام الهواء )للمبنى(  
خاصية إحكام الحيز التي تمنع تسرب الهواء.

 Air Volumeحجم الهواء  
 / دقيقة(. 3ية ووحدة قياسها )لتر/ثانية( أو )مسائل التهو يدها للحيز من خلل وكمية الهواء التي يتم تزو 

Air, Ventilationية(  ي التهوفالهواء )المستخدم 
دة  جومن   مقبول مستوى ىعلللحفاظ   معالجته أو تنقيته بعد المبنى به ديزوالذي   هيرتدو المعاد   والهواء جيالخارالهواء   مجموع 

ي.  خلالهواء الدا

Airborne Sound Insulation ًعازل الصوت المحمول جوا
والمعدات.  ة الجهزصوت  ويح  الرصوت  وات  السيارحركة   صوتوسيقى  المومثل   الهواء يقطر عن   يبتقل الذي الضجيج ضد يتصوعازل   

Architecture Accent Lightingية  اض معمارة لغرالنار
ه.  كيد عليه وإظهارى منطقة أو جزء من مبنى للتأ علالضاءة التي تسلط   

Asbestosس(  )اسبستو
مواد من مجموعة يفس  السبستويستخدم  وألياف.   شكل ىعلتوجد  التي النقية غير المغنيسيوم سيليكات معادن من مجموعة 

أن  يمكن سالسبستومن   ةكبيرلكميات   أو المد يلطوض  والتعريق.  للحرمقاومة   كمادة يستخدم كما كعازل المختلفة البناء 

س  السبستومنتجات   استخدام تقييدومن   الحد تم فقد ولذلك ئةالرطان  سرى  لإدي  تؤوقد   الصحة ىعلة  خطيرات  تأثيرله   يكون
 من البلدان. ٍي كثيرف

 ASHRAEأشري 
تكييف الهواء.  يد ويكية لمهندسي التدفئة والتبر الجمعية المر 

Air System( Balancing)يع الهواء(  نة )منظومات توزمواز
الهواء يعتوز نظام   ةأجهزخلل   من الهواء تدفق معدلت ضبط يقطر عن   فةغركل   تحتاجها التي بالكميات الهواء يعتوز عملية   
مثل  آلية تحكم ةأجهزباستخدام   أو يايدووغيرها   يعالتوز ات  شفروالهواء   كوابح ضعوبتعديل   الهواء( ومخارج اوحالمر)مثل   

يد كميات الهواء الثابت أو المتغير.وحدات تزو 

 Brightness Contrast Ratioنسبة تباين السطوع  
النسبة بين القيمة العليا والدنيا للضاءة داخل الحيز أو المكان.

 Building Commissioningتدشين المبنى  
 لما صممت لجله. ًتشغيلها وفقاتركيبها واختبارها وعمليات تضمن أن جميع أنظمة المبنى قد تم تصميمها و

 Building Completion Certifcateشهادة إنجاز المبنى 
ي.بذلك عندما يتم النتهاء من جميع أعمال البناء ومعاينتها واعتمادها من قبل بلدية دي وبشهادة تصدرها بلدية د

Building Envelopeغلف المبنى  
أنه  ىعلالمكيفة   ينللمباالمبنى   غلف فيعرو جية.  والخارالداخلية   الفضاءات بين فاصل تشكل التي المبنى من جيةالخارالعناصر   

جها.عناصر المبنى التي تفصل الماكن المكيفة عن خار

Building Fabricنسيج المبنى  
للطاقة.  المبنى  استهلك كفاءة يف ًئيسيار ًادورتلعب   والتي وأبواب ضياتوأرنوافذ  وان  وجدرأسقف   من جيةالخارالمبنى   ناتمكوى  عليطلق   

BMS( Building Management System)ة المبنى  نظام إدار
ية  التهوة  أجهزمثل   للمبنى وغيرها بائيةوالكهر الميكانيكية   ةبالجهزيتحكم  واقب  ليري  نالمباي  فتركيبه  يتم ينإلكتروتحكم   نظام 

يق والمن.والضاءة وأنظمة الطاقة ومكافحة الحر 

 Building Meteringقياس استهلك الخدمات للمبنى  
باء( لكل وحدة بناء. فة مدى استهلك الخدمات )مثل المياه والكهرة قياس ومعراستخدام أجهز

also Building Users( Building Occupants)مستخدمو المبنى  
ساعات  8عن  يقل ل بما نهيستخدموالذين   وهم كامل بشكل المبنى مستخدمي ىلإالمبنى   يستخدمون الذين الشخاص ينقسم 

المستخدمون  اليام. معظم يفساعات  8عن  تقل لمدة نهيستخدموالذين   هم يئجزبشكل   المبنى ومستخدمي اليام، معظم يف
بائن والطلب هم الذين يستخدمون المبنى بأوقات غير منتظمة.العابرون مثل الزوار والز 

Building Operatorشاغل المبنى  
 ًاحائزأو   ًامستأجرأو   ًمالكاكان   سواء منها( جزء أي أو مبنى أو ض)أرالمكان   ىعلالكاملة   التشغيلية ةالسيطريملك   الذي الشخص 

له أو أي صفة أخرى تجيز له إشغال المكان.

Building Ownerمالك المبنى  
تجديدات  و)إنشاءات   من البناء أعمال عليها تتم التي ضالرأو   و/ المبنى تملك التي خاصة( أو )حكومية سسةالمؤأو   الشخص 
الة المبنى( أو ممثلوهم.  وهدم أو إز
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 Building Works Permitخصة أعمال البناء  ر
للمخططات  ًوفقامحددة   ضأرقطعة   ىعلتنفيذها   المزمع البناء أعمال ةبإجازي  بدببلدية   المختصة ةالدارمن   الصادر يحالتصر 

ط المعتمدة.  والمواصفات والشرو

 Building servicesي نخدمات المبا
بائية وغيرها.  جميع الخدمات اللزمة لتشغيل المبنى من الخدمات الصحية والميكانيكية والكهر

Carpetضيات  غطاء الر
القطع  والسجاد والبطانيات البسط ذلك من تستثنىومنسوجة   طبيعية أو اصطناعية مواد من يتكون ضياتللرالثابت   الغطاء 

وأي أغطية منسوجة غير دائمة.

 Carpool Vehiclesمركبات النقل المشتركة  
الخاصة تهسيارمنهم   كل يمتلك الذين الشخاص قبل من وغالبا العمل ىلإللنتقال   خاص بشكل تستخدم مشتركة اتسيار

تكون أن يجبووالبيئية.   الجتماعية المنافع يزتعز وولتشجيع   القيادة عن الناتج الجهاد تقليلوالكلفة   لتوفير ًمعاينتقلون   ولكن 
هذه المركبات مسجلة بهيئة الطرق والمواصلت.  

CBD( Central Business District)ية  منطقة العمال المركز
أخرى  منطقة أي أو اضي،الراستعمالت   تقنينوتصنيف   بنظام الملحقة يطةالخر ى  علمحددة   هي كما القديمة يبدمنطقة   هي 

اطات خاصة.  خيص ولها اشترة التي تحددها جهات التريتم تصنيفها من قبل الدار

CCMS( Central Control and Monitoring System)اقبة المركزي  نظام التحكم والمر
يقالحر ومكافحة   الطاقة وأنظمة والضاءة يةالتهومثل   والميكانيكية بائيةالكهر المعدات   اقبيرو يتحكم   ينالكتروتحكم   نظام 

ي. ني مبنى أو عدد من المبافوالمن  

Central Plantية  المحطة المركز
لكامل  أخرى خدمات وأي والمياه والتدفئة يةوالتهويد  التبرتوفر   التي ينالمبامن   مجموعة أو مبنى داخل ئيسيةالرالمعدات   

ي.نسط بالنسبة للمبنى أو المباي موقع مركزي متوف ًتكون المحطة عادةي، ونالمبنى أو المبا

Certifed Timberالخشب الذي يحمل شهادة/علمة مطابقة  
الخام  الخشب مواد منشأ تثبتوى  علتصادق   ومختومة )مكتوبة( الشهادة تكونومطابقة   أوعلمة شهادة ىعلالحاصل   الخشب 

ف ثالث مستقل.يتم ذلك بعد التحقق من صحة ذلك من قبل طر ًوحالتها و/أو أهليتها ومطابقتها لمتطلبات معينة وغالبا
بتلك اماللتزوإثبات   ضوعةالموالمعايير   ضوء ىعلالغابات  ةلدارستهم  ممارقياس   من المعنيين تمكين ىلإتهدف  الشهادة هذه إن 

بلد  يفتصدر  التي الغابات( ةلدارالستدامة   )شهادة هما ينعنصر ى  علالخشب  مطابقة علمة أو شهادة تشتمل ما وعادة المعايير، 
يد للسواق المحلية والتصدير للخارج من مصدر معتمد.  شهادة المنتج( التي تغطي سلسلة التورالمنشأ )و

CFCs( Chlorofuorocarbons)بون  كلوروفلوروكر
يجعلها مما منخفضة ةارحرجات  درعند   بسهولة تتبخروسامة   وغير للشتعال قابلة وغير واللون ائحةالرعديمة   كيميائيه مواد 

وحتى  عازلة، وكمواد المقاعد حشوات يفة  رغوشكل   ىعلتستخدم   كما الهواء ومكيفات الثلجات يفتستخدم  مثالية يدتبر مواد   
ط.ذاذ المضغوش الري علب رفيب كانت تستخدم بشكل واسع  وقت قر

(.سفيراتوي الغلف الجوي )السترفإن هذه المركبات تسبب استنفاذ طبقة الوزون  

Composite Wood Productsمنتجات الخشب المركب  
وكذلك  طالمضغوالخشب   وألواح البواب وحشوات المعالجة الخشب وألواح )البلكاج( قائقيالرالخشب   مثل خشبية منتجات 

سطة الكثافة.  اللواح الليفية متو

 Condensationالتكثف 
ى سائل.لعملية من خللها يتحول الغاز أو البخار إ

 Construction Activityنشاط البناء  
ى المبنى.علات  من عملية بناء جديدة أو تعديل أو إصلح أو صيانة أو تجديد أو أي تغيير ًيشمل جميع النشطة التي تكون جزءا

Construction and Demolition Wasteمخلفات البناء والهدم  
والنباتات  بةالتر فيها   بما البناء مواقع أنقاض تعتبر لوالهياكل.   تفكيكووهدم   والتجديد البناء عمليات عن تنجم التي المخلفات 

والصخور من مخلفات البناء والهدم.

 Contractorالمقاول  
ي.بة دي إمارفية  يعات السارللتشر  ًي طبقانلت المبااولة أنشطة مقاوخص له بمزالجهة المكلفة بتنفيذ أعمال البناء والمر

 Control Systemsأنظمة التحكم  
ي الحيز.فتكييف الهواء  النظمة التي تتيح للمستخدمين تغيير/ تعديل مستوى الضاءة و

HVAC( Control Zone)مناطق التحكم  
)مثل  المتطلبات تلك ىعلالحفاظ   يتم وعليه متشابهة يدهاتبر أو   تدفئتها متطلبات تكون التي المناطق من مجموعة أو الحيز 

د أو منزل صغير.  من حيز كبير أو مكتب منفر ًيمكن أن تكون منطقة التحكم جزءاة( باستخدام وحدة تحكم واحدة. و ارجة الحردر

 Cooling Coilيد  ملف التبر
يد والهواء.  ة بين سائل التبرارى انتقال الحرعلي تعمل  فشبكات أنابيب مصنعة بشكل التفاأنابيب و

Cooling Loadيد  حمل التبر
 ًاستنادايد  التبرمقدار   تحديد يتموي.  بدبلدية   قبل من المحددة التصميمية طالشرولستيفاء   المبنى يتطلبه الذي يدالتبر مقدار   

ي. باري المطلوبة من قبل بلدية دى نتائج حسابات الحمل الحرلإ

Cooling Towerيد  برج التبر
ومن  التشغيل. سائل يدلتبر فقط   الهواء أو المتبخر الماء يدالتبر اج  أبري  فيستخدم  والجو.   ىلإائدة  الزة  ارالحرمن   للتخلص جهاز 

دات.يد المبري تبر فة الماء المستخدم  ارالتطبيقات العملية الشائعة له التخلص من حر

Corrective Maintenanceالصيانة التصحيحية  
مسبق  تخطيط بدون الخدمة هذه تنفيذ يتموبها.   تلحق التي ارالضرأو   المعدات أعطال إصلح ىلإتهدف   صيانة اءاتإجرأو   خدمة 

 لحدوث خطأ طارئ. ًاستجابة

Cycles of Concentrationات التركيز  دور
قبل يلالويض  التعوماء   يفالصلبة  المواد بمستوى ًنةمقاره  يرتدو المعاد   يدالتبر برج   ماء يفالصلبة  المواد مستوى فرق 

قبل  يلالويض  التعوماء   يفدة  الموجوالصلبة   المواد أضعاف 3ى  عليحتوي   ًمثله  يرتدو يتم   الذي الماء كان فإذا استخدامه. 
3(.ية لثلث )ات التركيز مساو استخدامه عندها تكون دور

 Daylightingالضاءة الطبيعية  
ي.  خلة لحيز داالضوء الطبيعي المستمد من الشمس أو السماء لتوفير إنار
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DCV( Demand Controlled Ventilation)ية حسب الشغال  التحكم بالتهو
الشغال  يكون عندما ذلكوالتصميم   معدلت من لقل الداخل ىلإد  المزوجي  الخارالهواء   كمية يقلل توماتيكيأوية  تهونظام   

ية أقل من الشغال المصمم له.)الستخدام( الحقيقي للمساحات الداخلية المخدومة بنظام التهو 
يعكس  والذي الحيز يف )CO2( بونالكر كسيد  أي نثاغاز   مقدار قياس باستخدام تحديده يتم ًغالباالمطلوب   يةالتهومقدار   إن 

يات الشغال )الستخدام(.  مستو

Designated Preferred Parking Spacesة  ات المميزمواقف السيار
أماكن  هي أو الهمم. أصحاب اتلسيارالمخصصة   الماكن باستثناء ئيسيالرالمبنى   مدخل ىلإالقرب   اتالسياروقوف   أماكن 

ات.  ى مواقف السيارلدية إى مخارج المشاة المؤلات القرب إوقوف السيار

District Coolingيد المناطق  تبر
خلل  من افقمرأو   متعددة ينمباى  لإمركزي   مصدر من أخرى سائطوأو   دةمبرمياه   شكل يفية  ارالحرالطاقة   يوزع يدتبر نظام   

يد.  ي عملية التبرفض للستخدام  شبكة من النابيب تحت الر
ي كل مبنى.فيد منفصلة  ى أنظمة تبرليد يغني عن الحاجة إية مخصصه للتبر ه محطة مركز ة( الذي توفرارد الحريد )أو طرإن التبر 

الطاقة  توليدويد  التبرمعدات   تشمل قد )والتي يةالمركز المحطة   وهي ئيسيةرعناصر   ثلثة من يتكون المناطق يدتبر نظام   إن 
الماء  وأنابيب الهواء مناولة وحدات من ًعادةيتألف   )الذي بالمستهلكين الخاص يدالتبر نظام  ويع  التوزشبكة  وة(  ارالحرين  تخزو

د داخل المبنى(.المبر

 Diversity Factorمعامل التغير  
اري للمبنى. ة والحمل الحرارجات الحرتقلبات درية لغلف المبنى وار معامل يتعلق بالخصائص الحر

 Drip Irrigation( Drip Water Delivery System)نظام الري بالتنقيط  
ى  علالمياه   يعبتوز تقوم   فرعية وأنابيب نةمدفوأنابيب   خلل منخفض بضغط المياه يعتوز يتم   حيث عالية كفاءة ذات ري يقةطر 
بة من خلل شبكة من النابيب المثقبة أو أنابيب تنقيط.  التر

 Dual Plumbedي التمديدات ئثنا
يرها أو المياه الرمادية.المبنى أو المنشأ الذي يتوفر فيه مجموعتين من النابيب واحدة لمياه الشرب وأخرى للمياه المعاد تدو 

 Ductworkمجاري الهواء  
يع الهواء.فية التي تقوم بتوز ات الطرتشمل التجهيزى جميع أنحاء المبنى ولقنوات محكمة الغلق لنقل الهواء من خللها إ

Ductwork Leakageالتسرب من مجاري الهواء  
دي  يؤو فيها.   دةالموجووالفجوات   التشققات عبر بالنفاذ للهواء تسمح التي المحكمة غير الهواء نقل طخطومن   المتسرب الهواء 
اجع.  اوح الهواء الريد الهواء ومراوح تزو ي استهلك الطاقة من قبل مرفيادة  ى زلذلك إ

Electrical Systemبائية  المنظومة الكهر
الخرى بائيةالكهر ة  والجهزدائم  بشكل المثبتة بائيةالكهر التحكم  ةوأجهزلت  والمحويع  التوزولوحات  والمفاتيح السلك 

باء للمبنى.  يع الكهري توز فالمستخدمة  

 Electrical Sub-meteringبائية الفرعية  العدادات الكهر
ة معينة.  ي مناطق محددة أو لمعدات وأجهزفبائية المستخدمة  عدادات منفصلة للسماح بقياس الطاقة الكهر

Electronic Ballastي نالكابح اللكترو
بائية  الكهرالدوائر   تستخدم القطع وهذه والتشغيلية. البتدائية يسنتالفلور مصابيح   بفولتية للتحكم لزمة كمعدة تعمل قطعة 

ي المصابيح. فى حد كبير أو تمنع أي وميض لالستاتيكية التي تقلل إ

 Enabled Accessتمكين أصحاب الهمم 
ى المبنى والتحرك خلله.لصول أصحاب الهمم إسهولة وتصميم المشروع بحيث يضمن إمكانية استخدام و

)ETS( Environmental Tobacco Smoke)الدخان السلبي   )second hand smoke
فير المدخنين.تبغ الغليون والسيجار والشيشة وزاق السجائر وي الجو والمنبعثة من احترفالجسيمات المحمولة  

 Entrance Lobbyبهو المدخل  
ى داخل المبنى. لي إحلظيفة النتقال المرافق المبنى الداخلية والذي يقوم بوة بين باب المدخل ومرالحيز الواقع مباشر

 Equivalentئ فمكا
ي تساوي الصل أو أفضل منه.بجعية تعتبرها بلدية دقياس أو معيار أو مادة مر

 Exhaust Airالهواء العادم  
ية ميكانيكية أو طبيعية.  ى الخارج من خلل نظام تهوليفه إال من حيز المبنى والذي يتم تصر الهواء المز

 Facilities Operatorافق  ل المر ّمشغ
فق.  تشغيل مبنى أو مرالجهة المسؤولة عن صيانة و

 Fan Systemsاوح  أنظمة المر
ي المبنى.فيد المبنى بالهواء أو شفط الهواء من حيز  نظام يستخدم لتزو

Fenestrationتنسيق النوافذ  
ي المبنى.فججة  ى العناصر المزعلاسم آخر يطلق   

Fresh Airالهواء النقي  
ي. نالمباداخل   المستنفذ الهواء لستبدال طبيعية أو ميكانيكية يةتهونظام   يقطر عن   المبنى يفحيز  به ديزوالذي   جيالخارالهواء   

Glazed Elementsججة  العناصر المز
والبواب  الشفافة والسقف والمناور اللدنة واللواح النوافذ ذلك يفبما  الضوء بنفاذ تسمح التي المبنى غلف يفالمساحات  جميع 

جاجي.  جاج والطوب الزكثر من نصفها زالتي يكون أ 

 Glazing Areaجاجية  المساحات الز
جية للمبنى.  ان الخارججة من الجدرمساحات العناصر المز

 GWP( Global Warming Potential)اري العالمي  قابلية الحتباس الحر
اري.  ة الحتباس الحري حدوث ظاهرفى الغلف الجوي لة والمنبعثة إات الدفيئة المحررتعبر عن إسهام الغاز

 Green Roofsاء  السطح الخضر
ي.نى أسطح المباعلضوعة  اعي فوق طبقات عازلة للماء موسيط زربة أو وتر ي وتالسطح المزروعة تتكون من غطاء نبا

اض  لغرتستخدم   وقد والري يفالتصر وأنظمة   الجذور موانع مثل إضافية طبقات ىعل ًيضاأ تشتمل   قد المزروعة السطح 
ى الفائدة الجمالية.لتقليل آثارها بالضافة إى الستفادة من مياه المطر ولمختلفة من توفير للطاقة إ

Greywaterالمياه الرمادية  
والمغاسل شاتالدوي  فالمستخدمة المياه تشملواحيض.  المرف  صرمع   تختلط لم التي المعالج غير يلالمنزالصحي   فالصرمياه   

وأحواض الستحمام وأحواض الغسيل وغسالت الملبس.  
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Halonsنات  الهالو
سفير.  اتوي السترفيق وهي مواد تستنفذ طبقة الوزون  طفايات الحرائق وي أنظمة إخماد الحرفمواد مستخدمة  

Hardscapeجي  صف الخارالر
ات.  والممروالساحات   والباحات اتالسيارومواقف   الطرق ذلك يفبما  صلبة بمواد صوفةالمري(  نالمبامساحة   )باستثناء الموقع مساحة 

 Hazardous Fumes or Chemicalsة  ة أو المواد الكيميائية الخطرة الخطرالبخر
النسان.  جلد ملمستها عند أو لها استنشاقه عند النسان صحة ىعل ًسلباثر  تؤأن   يمكن التي الكيميائية المواد أو اتالغازأو   ةالبخر

للشتعال(.  القابلة  المواد أو ةالمتفجرالمواد   )مثل ةخطرحالة   تسبب أن يمكن التي الكيميائية المواد أو اتالغازأو   ةالبخر ًيضاأتتضمن  و

Hazardous Wasteة  النفايات الخطر
تكون  وبها.   المتأصلة ةالخطرخصائصه   بسبب البيئة أو والممتلكات للبشر ةكبيرار  أضرإحداث   يفتتسبب  أن يمكن نفايات أي 

يج بينها.  سوبية أو أي مزية أو الرة بالشكال الصلبة أو السائلة أو الغاز النفايات الخطر

HIE( Heat Island Effect)ية  ارتأثير الجزر الحر
ةالمجاورالمناطق   مع نةبالمقارة  المطوروالماكن   يةالحضر المناطق   يفة  ارالحرجات  درتفاع  ارعند   يةار الحرالجزر   تأثير يحدث 
الشوارع  يةار الحرالجزر   تأثير يفتسهم  التي السطح ومن المشيدة. السطح ىعلالشمسية  الطاقة احتباس بسبب ةالمطورغير   

ي. نات والمباصفة ومواقف السيارالمعبدة والر

Heat Load Calculationاري  حساب الحمل الحر
تصميم  ىعلالحسابات   هذه تستند أن يجبوعليها.   الموافقة لخذ يبدبلدية   ىلإتقدم   أن يجب التي اريالحرالحمل   حسابات 

ي. بالمبنى الذي سيتم تشييده. كما يجب استخدام النماذج والمحددات التي تطلبها بلدية د

Heat Load Calculation Parameterاري  محددات حساب الحمل الحر
ي. باري حسب متطلبات بلدية دي حساب الحمل الحرفالمحددات التصميمية المستخدمة  

 Heating, Ventilation, and Air Conditioning )HVAC( Systemتكييف الهواء  ية ونظام التدفئة والتهو 
تكييف الهواء لمبنى أو جزء منه.  ية ودية أو جماعية بتوفير عمليات التدفئة والتهو ة فرات التي تقوم بصوريع والتجهيزالمعدات وأنظمة التوز 

 Heat Rejection Equipmentة  اردة للحرة الطارالجهز
غلف  خارج دةموجوتكون   قد والتي يدالتبر اج  أبرمثل   الهواء تكييف عملية أثناء تنتج التي ةارالحرلتبديد   تستخدم التي اتالتجهيز

نات معدات تكييف الهواء نفسها مثل وحدات التكييف المنفصلة أو وحدات تكييف الشباك.جزء من مكو ًيضاالمبنى إل أنه قد تكون أ 

 Heavy Metalsالمعادن الثقيلة  
نيخ.  ئبق والزرتشمل معادن الكادميوم والكروم والز

Heritage Buildingي ثاالمبنى التر
المبنى ىعلوالتغيير   الهدم بأعمال يسمح ل حيث يببديخية  التارالمنطقة   داخل والواقع يخيةالتار ية  المعمارالعناصر   ذو المبنى 

ى موافقة الجهة المعنية. علإل بعد الحصول  

 Hybrid Vehicleة الهجينة  السيار
ة.يز كفاءة السياري لتعز خلاق داي ومحرك احترئباكثر من مصدر للطاقة، مثل استخدام محرك كهر ستخدم فيها أ ُة يسيار

 Hydraulic Elevatorمصعد هيدروليكي  
مصعد يعمل باستخدام ضغط السوائل. 

HCFC( Hydrochlorofuorocarbons)بون  مركبات الهيدروكلوروفلوروكر
جة  بدرولكن   سفيراتوالستري  فالوزون  طبقة تستنفدوالهواء   تكييفوية  والتهوالتدفئة   أنظمة يفتستخدم  يدتبر ات  وغازسوائل   

بون.  أقل من مركبات الكلوروفلوروكر

HFCs( Hydrofuorocarbons)بون  مركبات هيدرو فلورو كر
فإن  ذلك ومع سفيراتوالستري  فالوزون  طبقة تستنفد لوالهواء   تكييفوية  والتهوالتدفئة   أنظمة يفتستخدم  يدتبر ات  وغازسوائل   

اري بشكل كبير.ة الحتباس الحري ظاهرفبون تساهم  بعض مركبات الهيدرو فلورو كر

Industrial Buildingالمبنى الصناعي  
ش الورذلك   يشملوين  التخزأو   التقنية النتاجية يعالمشار أو   التجهيز أو التصنيع مجالت يفة  مباشريقة  بطريستخدم   مبنى أي 

والمصانع والمخازن.  

 Land Clearing Debrisتجهيز مواقع البناء  أنقاض إخلء و
بة والصخور.  ي ذلك أغصان وجذوع الشجار والترفتجهيز مواقع البناء بما  النفايات الصلبة الناتجة فقط من أنشطة إخلء و

Land Disturbanceض  ار بالرالضر
أو  بةالتر ية  تعروي  تالنباالغطاء   الةوإزض  الرإخلء   ىعلتشتمل   التي النشطة وهي يتالنباغطاءها   أو ضالرشكل   ىعلتغيير   أي 

ى أعمال مشابهة. لى ذلك بل يتعداه إعلل يقتصر المر  ض وتجميع مواد الرين ودم أو تخز يتها أو الحفر أو الرتسو 

Legionella Bacteriaنيل  يا اللجيوبكتير 
اوح  تترالذي   الماء يفتنمو  ياالبكتير وهذه   نتياك.بوحمى   من ًشأنا أقل   شكل وهي القدامى بينالمحار ض  لمرمسببة   حية كائنات 

°20ته من  ارجة حردر C 45ى لإ° C ذاذ الماء.  يق رتنتشر عن طر و

Light Fixtureة  وحدة النار
قد  الذي المر الطاقة بمصدر صيلةالتوكذلك   تشملوالضوء   توزعوية  الرؤعن   تحجبهاوضعها  وموالمصابيح   تحوي التي وحدات 

ي. نيتطلب استخدام كابح إلكترو

 LPD( Lighting Power Density)بائية  ة الكهرة الناركثافة قو
ة القصوى لكل وحدة مساحة. ة النارقو

LRV( Light Refectance Value)قيمة انعكاس الضوء  
 100%. ىلإ 0%من  وبمقياس التجاهات كل يفما  سطح من المنعكس يئوالمراستخدامه   الممكن الضوء كمية يللجماقياس   

 ً.ناصعا ًأبيضا ًتمثل سطحا 100% ًحالكا ًدا أسو ًسطحا 0%يمثل  و

ً.يباتقر  85% تحقق قيمة انعكاس ضوء ًان بياضا كثر الجدروأ  ًيبا تقر  5% تحقق قيمة انعكاس ضوء ًان سوادا كثر الجدرإن أ 

Light Transmittanceمعامل نفاذية الضوء  
الذي  النهار ضوء كمية ادتزالنسبة   هذه تفعتاروكلما   جاجيةالزالعناصر   خلل من الداخل ىلإينفذ   الذي جيالخارالضوء   نسبة 

ى المبنى.ليدخل إ

 Local Speciesالنباتات المحلية  
النباتات والشجار المحلية والنباتات المتكيفة مع البيئة المحلية.

 Luxاللكس  
 .2ي مف ًواحدا ًي. وهي تساوي لومينالي النظام الدوفة  وحدة النار
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Mechanical Systemنظام ميكانيكي  
الهواء  تكييفوية  والتهوالتدفئة   نظام مثل المعدات أو الميكانيكية النظمة ناتمكوى  علتشتمل   التي المبنى داخل النظم تلك 

ي المبنى وغيرها من النظمة المشابهة. ف

 Active Ventilation( Mechanical Ventilation)ية الميكانيكية  التهو
اوح.  ية التي يتم توفيرها بواسطة معدات تعمل بالطاقة مثل المرالتهو 

MERV( Minimum Effciency Reporting Value)ة  ى من الكفاءة المقررنقيمة الحد الد
باستخدام  تقييمها يتم هواء شحلمرالهواء   تنقية كفاءة عن تعبير )MERV( الهواء لتنقية ةالمقررالكفاءة   من ىنالدالحد   قيمة 

تحديد يتمو (الختبار )طرق   )ASHRAE Standard 52.2(. الهواء تكييفويد  والتبرالتدفئة   لمهندسي يكيةالمر الجمعية   جعمر
جهاز  أي )أو منه الخارج والهواء شحالمرى  لإالداخل   للهواء ًجوا المحمولة   الجسيمات عدد بين نةمقاريق  طرعن   الهواء شحمرأداء   

ى. عل( عن كفاءة تنقية أMERVى لـ )علتعبر القيمة الط الختبار. وأخر لتنقية الهواء( التي تتم تحت شرو

 Mixed Mode Ventilationية المختلطة  التهو
ية الطبيعية والميكانيكية.  الدمج بين التهو

Monitoring Equipmentاقبة  ة مرأجهز
تقوم  و ًمسبقا ضبطها   تم ضاعأومن   للتحقق تستخدم أو بالمبنى علقة لها حالت أو ضاعأووقياس   لتسجيل تستخدم معدات 

ضاع أو الحالت.  ي حال تغير تلك الوفظيفة التحكم أو النذار  بو

 Passive Ventilation( Natural Ventilation)ية الطبيعية  التهو
فتحات أي أو والبواب النوافذ خلل من الهواء انتشار بتأثير أو يحالر تأثير   أو اريالحرالتأثير   يقطر عن   توفيرها يتم التي يةالتهو

ي المبنى.فأخرى  

 Negative Pressureضغط سلبي  
ة.ضغط أقل من ضغط الماكن المجاور

 Occupancy Sensorجهاز استشعار الشغال  
ة.  لذلك يتم تنظيم عمل الضاءة أو المعدات أو الجهز ًد أشخاص داخل منطقة معينة ووفقا د أو عدم وجوجهاز يكشف عن وجو

 Occupant Lighting Controlsة  ة التحكم بالنارأجهز
تشمل مفاتيح التشغيل والطفاء.سائل للتحكم بمستوى الضاءة المتاحة بسهولة لمستخدمي المبنى وهي و

 Offceمكتب  
.2م 50ل تقل مساحته عن  اولة النشاط المكتبي والمكان المخصص لمز

Opaqueمعتمه )غير منفذة(  
المناور مثل المبنى خدمات وفتحات النوافذ ضمنها من تدخل لومنها   الضوء ينفذ ل التي المبنى غلف مساحات جميع 

والفتحات المشبكة.  

 Open Grid Pavementصف الشبكي المفتوح  الر
اغات بينها تمل بمواد منفذه مثل الرمل أو العشب.  د فرصفة التي يتم تشكيلها من وحدات إنشائية مع وجومسطحات الر

 Outdoor Environmentجية  البيئة الخار
ان.  ة بجدري وغير محصورند المبابيئة خارج حدو

ODP( Ozone Depletion Potential)ي استنفاذ الوزون فالمواد التي تساهم 
سفير.  اتوي السترفيجي لطبقة الوزون  ي إتلف تدرفعامل يعبر عن المساهمة  

Parking Area - Enclosedات المغلقة  مواقف السيار
مغلقة  تعتبروالمفتوحة   اتالسيارمواقف   معايير يفتستول   التي اتالسيارلوقوف   المبنى مساحة من المستخدمة المساحة 

ية الطبيعية.  يض عن نقص التهوية ميكانيكية للتعو تتطلب تهو و

Parking Area - Openات المفتوحة  مواقف السيار
كثر  أأو   جانبين ىعلمتجانس   بشكل موزعة فتحات تتطلب التي اتالسيارلوقوف   المبنى مساحة من المستخدمة المساحة 

المطلة  للفتحات الكلية المساحة نسبة تقل أل يجبوات.  السيارمواقف   ياتمستوكل   يفالطبيعية  يةالتهوى  علالحصول  ضبغر
يطلب لوات  السيارمواقف   ياتمستومن   مستوى لكل جية()الخارالمحيطية   انالجدرمساحة   مجموع من 20%عن  الخارج ىعل

ية.  ض توفير مجرى للتهوى جانبين متقابلين بغرعلى الجانب الثالث كما يفضل أن تكون الفتحات  علفتحات   

 Parking Ventilationات  ية مواقف السيارتهو 
ات.ي مواقف السيارفدة الهواء  من جو ٍضى مستوى مرعلية المطلوبة للحفاظ  هي التهو

 Perimeter Zoneالمنطقة المحيطية  
جية.  ان الخاري للحيز المتاخم للجدرخلى المحيط الداعلدة  الماكن الموجو

Plumbing Systemيد المياه  نظام تزو
والمستخدمة  دائم بشكل المركبة ةالجهزمن   وغيرها التحكم ةوأجهزوالصنابير   اناتوالخزوالمحابس   والمضخات النابيب مجموعة 

جه.  يع المياه داخل المبنى وخاري توز ف

 Positive Pressureي بالضغط اليجا
ة.كبر من ضغط الماكن المجاورضغط أ 

 Potable Waterمياه الشرب  
مياه صالحة للستهلك البشري.

Pressure Differentialفرق الضغط  
ي المبنى.فين مختلفين  ي نظام معين أو بين حيزفي الضغط بين نقطتين فالفرق  

 Preventative Maintenanceالصيانة الوقائية  
ار التي قد تلحق بالمعدات.ى منع أو الحد من العطال أو الضرلاءات تهدف إخدمات صيانة أو إجر

Primerطلء الساس  
ً.ى سطح معين لتحسين التصاق الدهان أو المواد اللصقة التي يتم عملها أو تركيبها لحقاعلمواد تدهن  

Public Buildingمبنى عام  
الحكومية ينوالمباالتعليمية   ينوالمباالصحية   المنشئات ينالمبامن   النوع هذا يشملوالناس   عامة قبل من يستخدم الذي المبنى 

فوالمصاروالبنوك   يدالبر ومكاتب   ئةبالتجزالبيع   ومحلت التسوق كزاومرد  بالوقود  التزوومحطات   العبادة دورووالمساجد   
يوم  والجمنازياضية  الروالصالت   الحتفالت صالتوض  والمعاراثية  والتريخية  التاري  نوالمباوالسينمات   والمسارح والمتاحف 

ي حكمها. ففيهية وما  ياضية والتروالمجمعات الر 
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Radiant Heat / Temperatureة  ارمشع للحر
بيئة يفة  ارحرمصدر   توفر حال يف ًداموجويكون   قد ةارللحرالمشع   والعنصر ساخن. جسم من تشع التي ةارالحرهو   اريالحرالشعاع   

ذلك.  ى لإوما  الساخنة واللت الساخنة والسطح التجفيف وآلت انوالفروالنار   الشمس اريالحرالشعاع   مصادر ىعلالمثلة  ومن ما. 

Recyclingير  إعادة تدو
خام  مواد استهلك تقليلومنها   الستفادة يمكن مواد هدر لتجنب جديدة منتجات يفواستخدامها  المستعملة المواد معالجة 

يق الحد من التخلص من النفايات بالطرق التقليدية. ذلك عن طرتقليل تلوث الهواء والماء وجديدة والحد من استخدام الطاقة و

 Solar Refectance( Refectivity)العاكسية )النعكاس الشمسي(  
تداد الشعاع الشمسي عن مادة معينة.  مدى ار

Refrigerantsيد  ات التبرسوائل وغاز
جات  درعند   ةارالحرد  تطرومنخفضة   ةارحرجات  درعند   ةارالحرتمتص   والتي يدالتبر ات  دوري  فتستخدم  التي التشغيل موائع هي 
تفعة. ة المرارالحر

Retroft( Refurbish)تجديد )تحديث(  
منه جزء أو المبنى يشغل عندما ذلك يحدث وقد النوعية تحسين أو بالستبدال مبنى خدمات أو مبنى ىعلأساسي   تعديل 

ساكن جديد.  

Regional Materialsة إقليميا  المواد المتوفر
بية  العرات  الماروهي   الخليجي التعاون مجلس دول نطاق داخل تصنيعها أو و/ معالجتها و/أو اجهااستخريتم   التي المواد 

يت.  سلطنة عمان وقطر والكودية وبية السعوين والمملكة العر المتحدة ومملكة البحر 

 non-residential buildings( Regularly Occupied Areas)ي غير سكنية( نة منتظمة )مباالماكن المشغولة بصور
ي غير السكنية حيث يقف أو يجلس مستخدموها أثناء تأدية عملهم أو استخدامهم لها. نمساحات داخل المبا

 Relative Humidityطوبة النسبية  الر
ي.  لكلنفس الضغط اة وارجة الحرى كثافة التشبع ببخار الماء عند نفس درلي الهواء إفئية لبخار الماء  نسبة الكثافة الجز

Residential / Commercial Buildingية  ي السكنية / التجارنالمبا
والفنادق  والمكاتب حكمها يفوما  الجماعي والسكن العمال سكنوالسكنية  الشقق ىعليشتمل  ينالمبامن  النوع هذا 

ات.  والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومحلت بيع الطعمة والمختبر

 Retailئة  بيع بالتجز
ى المستهلكين.لة إة مباشرية المخصصة لبيع البضائع والسلع بكميات صغيرالعمال التجار 

 Reuseإعادة الستخدام  
 ً.يباة السابقة تقر ى ذلك عادة من إعادة استخدام العنصر بنفس القدرتيتأأي نشاط يطيل حياة عنصر ما.و 

 Heating/Cooling( Safety Factorمعامل المان )
ط عليه بالتصميم.كبر مما اشتريد أ حصة مخصصة لتغطية أي حمل تدفئة أو تبر 

Sealantsمواد مانعة للتسرب  
سطحين.  بين  بطالر أو   الماء ضد الفجوات لعزل أو التسرب منع أو الحشو ضلغرعام   بشكل تستخدم اللتصاق خاصية لها جةلزمواد   

 Secure Bicycle Racks or Storage Areasاجات الهوائية  ة لوقوف الدرأماكن أمنة مجهز

جية.يجب أن تكون هذه الماكن داخلية أو مظللة إذا كانت خارجات الهوائية الخاصة. و ين و/ أو تأمين الدرأماكن يتم فيها تخز 

Service Log Bookسجل الخدمة  

تم  ما بشأن محددة معلومات ذلك يفبما  المعدات إحدى أو محدد لموقع الصيانة أعمال جميع بالتفصيل فيه تسجل كتاب 
يخها ومن قام بالعمل. تارتنفيذه من خدمة و

SC( Shading Coeffcient)معامل الظل  

واحده.طبقة   من ومكون تامة ةبصورشفاف   جاجزعبر   ةالمارة  اربالحرنة  مقارجاجية  الزالفتحات   عبر ةالمارة  ارالحرلمقدار   مقياس 

شفاف  جاجزعبر   الشمس ةارحركسب   ىلإجاجية  الزالفتحات   عبر الطبيعية الظروف يفالشمس  ةارحركسب   معدل هو كذلك 
صة.  بو 8/1 ملم أو 3ي لمقوى سماكته حوا

Showroomض  معار

المامية  ضالمعرواجهة   ضعريقل   لوئة  التجزأو   بالجملة البيع ضبغرالسلع   ضعرمثل   يةتجار بأعمال   للقيام مخصص حيز أي 
 .2م 80ل تقل مساحته عن  م و 9ى الشارع عن  عل

 SRI( Solar Refectance Index)معامل النعكاس الشمسي 

ة الشمس.ارد حرى طرعلة المواد  يقيس قدرة البتعاثية و هو معامل يجمع بين العاكسية والقدر

للبيض SRIوقيمة  صفر تساوي 0.90( البتعاثية ةوالقدر 0.05)العاكسية  القياسي دالسوللون   )SRI( قيمة تكون بحيث 
 100.( تساوي 0.90ة البتعاثية  والقدر 0.80القياسي )العاكسية  

ية.ار تستطيع تخفيف تأثير الجزر الحرة وارأقل من الحر ًا ي تمتص قدرل( عاSRIوالمواد التي لها )

Substrateطبقة تحتية  

ى أغشية أو طبقات من مواد مختلفة.علمادة الساس لي عملية مثل الدهان والتي يتم تطبيقها للحصول  

Sustainable Water Heating Systemأنظمة تسخين المياه المستدامة  

تعمل  التي المياه سخاناتوالشمسية   بالطاقة تعمل التي المياه سخانات مثل الطاقة توفير يفعالية  كفاءة ذات مياه سخانات 
 HEAT PUMPS.ية والمنفصلة  ية المركزار بالغاز والمضخات الحر

Thermal Bridgesية  ارالجسور الحر

المحيطة  المنطقة من بكثير ىعلأبمعدل   خللها من ةارالحرتنتقل   حيث المبنى غلف يفمعزولة  غير العناصر مجموعة أو عنصر 
سانية والمعدنية.  بها ومثال ذلك مواد التثبيت المعدنية والجسور والسقف والعمدة الخر

Thermal Comfortية  اراحة الحرالر

دون  عندها ومهماته حياته ستهممارللنسان   يمكن والتي المعتمدة داتالكوي  فصيفها  توتم   التي يةار الحريات  والمستوالمعدلت   
اب.  ضيق أو شعور بالضطر

Thermal Insulationاري  العزل الحر

الحمل أو صيلالتويق  طرعن   يةار الحرالطاقة   تنتقل وحيث ةارالحرانتقال   من للحد المستخدمة والعمليات الساليب أو المواد 
الخصائص  ىعلبالعتماد   الليات هذه من كثرأأو  واحدة معالجة خلل من ةارالحرتدفق   من الحد يمكن فإنه اريالحرالشعاع   أو 

يائية للمواد المستخدمة.  الفيز
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Thermal Transmittanceة  ارمعامل انتقال الحر
ي فالفرق  ىعل ًمقسومامعين   لمبنى واحد بعمر متر   خلل الواط( يف)ة  ارالحرنقل   معدل وهو )U-VALUE( ب ًيضاأ المعروف   

ي ف ًجيداالمعزولة   اءوالجز )W/m²K( أو كلفن( 2م)واط/   بـ عنه يعبروجي(  والخاري  خل)الداالمبنى   جانبي بين ةارالحرجات  در
ي.لة عاارة سيئة يكون لها معامل انتقال حراء المعزولة بصوري حين أن الجزفة منخفض  ارالمبنى يكون لها معامل انتقال حر

Total Planted Areaالمساحة البنائية الجمالية  
نات  والبلكوفات  الشر ًشاملالمبنى   دلحدوجية  الخارالوجه   بين قاسةُممنشأة   أو مبنى يفالمغطاة  للمساحة يلكلاالمجموع   

الخدمات طوابقويغ  التفروأماكن   الحركة اتوممرات  السيارمواقف   مثل مسقوفة أخرى اءأجزأي   وكذلك والسللم اتوالبروز
ض.ي قطعة الرفوأحواض السباحة وأي منشآت أخرى  

Total Planted Areaمجموع المساحة المزروعة  
السطح  ىعلاء  والخضرالمنسقة   المساحات ذلك يفبما  المبنى ضأرقطعة   من اءوالخضرالمنسقة   جيةالخارالمساحات   مجموع 

اء(.  )السطح الخضر

 Total Vehicle Parking Capacityات  ي سعة مواقف السيارلإجما
ي. بات داخل الموقع كما هو محدد من قبل بلدية دي لماكن وقوف السيارلالعدد الجما

 Totalising Meterي لكلعداد حساب المجموع ا
قمية.اءة رى شكل قرعلي الذي مر من خلله  لكليعطي المجموع اعداد يقيس مقدار التدفق و 

Toxic Wasteنفايات سامة  
بشكل  )تسبب مزمنة آثار أو شديدة( اضأمرأو   الوفاة )تسبب ةخطيرآثار   لها تكون قد والتي سامة مواد ىعلتحتوي   التي النفايات 

 أو ضئيلة. ًة جدايضها( حتى ولو كانت الكمية صغيرا يتعذر إصلحها أو تعو اربطيء أضر

TSE( Treated Sewage Effuent)ف الصحي المعالجة  مياه الصر
معالجة  سوائل العمليات هذه عن ينتجوالصحي.   فالصرمياه   من والبيولوجية والكيميائية الطبيعية ثاتالملوالة  إزعمليات   نتاج 

سوبية(.  ى البيئة الطبيعية وكذلك ينتج عنها نفايات صلبة )أو رليفها إمناسبة لعادة استخدامها أو تصر 

U-valueة  ارقيمة معامل انتقال الحر
المبنى  جانبي بين ةارالحرجات  دري  فالفرق  ىعل ًمقسومامعين   لمبنى واحد بعمر متر   خلل الواط( يف)ة  ارالحرنقل   معدل وهو 
ةارحرانتقال   معامل لها يكون المبنى يف ًجيداالمعزولة   اءوالجز )W/m²K( أو كلفن( 2م)واط/   بـ عنه يعبروجي(  والخاري  خل)الدا

ي. لة عاارة سيئة يكون لها معامل انتقال حراء المعزولة بصوري حين أن الجزفمنخفض  

Urea Formaldehydeيا فورميلدهايد  يور
ةبصورالطبيعة   يفيكون  والفورميلدهايد اللصقة(، )المواد اءالغرأنواع   بعض يفتستخدم  والفورميلدهايد يااليور من   مركبه مادة 

مركب  إن طنة،مسرمواد   وهي ٍعالبتركيز   توجد عندما الناس لمعظم تهيج تسبب والتي )VOC( ة(متطايرية  عضو)مركبات   
فة.ة الغرارجة حري درفيا - فورميلدهايد( قد ينبعث منه )الفورميلدهايد(  )اليور

 Variable Air Volume Systemنظام حجم الهواء المتغير  
ية.  اراحة الحريتحكم بتدفق الهواء لضمان تحقيق الرة ثابتة و ارجة حرى درلنظام معالجة هواء يكيف الهواء إ

 Green Roof( Vegetated Roof)اء(  السطح المزروعة )السطح الخضر
ي.نى أسطح المباعلضوعة  اعي فوق طبقات عازلة للماء موسيط زربة أو وتر ي وتالسطح المزروعة تتكون من غطاء نبا

اض  لغرتستخدم   وقد والري يفالتصر وأنظمة   الجذور موانع مثل إضافية طبقات ىعل ًيضاأتشتمل  قد المزروعة السطح 
ى الفائدة الجمالية. لتقليل آثارها بالضافة إى الستفادة من مياه المطر ولمختلفة من توفير للطاقة إ

Villaفيل 
ات  سيارومواقف   ضيأرمدخل   لها فقط واحدة ةأسرلسكن   طوابقه بجميع مخصص منفصل شبه أو منفصل بناء الخاصة: الفيل 

جية مستقلة.ى فضاءات خارلمستقلة بالضافة إ
الفضاءات  فيها تكون أن يمكن البعض بعضها مع متصلة شبه أو متصلة أو منفصلة الخاصة الفلل من مجمع ية:الستثمار الفيل   

نية بينها.  تدادات القانوئة ملكيتها إل إذا توفرت الرل يسمح بتجزفيهية مشتركة وجية والخدمات الترالخار

 VOC( Volatile Organic Compound)ة  ية المتطايرالمركبات العضو 
ة والضغط العادية.  ارجات الحرة بسهولة عند درين البخرتقوم بتكو  ٍية ذات ضغط بخار عالمواد كيميائية عضو 

ين  البنز)مثل   دوالوقوطة  المضغوش  الروعلب   للطلء معينة ٍضافات ُومية  العضوالمذيبات   ىعل ًعموماالمصطلح   هذا يطلقو
المكتبية  اللوازم من والستهلكية الصناعية المنتجات من وغيرها الجاف التنظيف ومواد النفط تقطير ومشتقات سين(والكيرو

ى مواد البناء. لإ

Wall Washing Lightية(  اض معمارة )لغروحدات النار
سرعة تعديل إمكانية )مع الوميض أو اللوان متغير ضوء بإصدار تسمح إعلنية أو جمالية يةمعمار اض  لغرتستخدم   ةإناروحدة   

المبنى  داخل استخدامها يمكنويلة  طولمسافات   الضوء إسقاط ىعلتعمل   أن يمكنو ًتلقائيالتعمل   مبرمجة تكونوحركتها(   
جه.  أو خار

 Warehouseدع  مستو
مكان تخزن فيه السلع والبضائع )مخزن(. 

Water Featureي تجميلي ئعنصر ما
وغيرها والجداول والشللت المياه ومساقط الصناعية والبرك النوافير مثل الماء فيها يستخدم النسان صنع من يةمعمار عناصر   

هذه يفالتجميلية  المائية العناصر يفتعر فإن   وعليه والماء. النسان بين المباشر التماس أو التصال منها ضالغرليس   التي 
ي النوادي الصحية والمنتجعات. فاللئحة يستثني برك وأحواض السباحة والعناصر المائية المستخدمة  
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ي نالفصل الثا 302

تنسيق المواقع
النباتات المحلية 302.01 

ى نأدبحد   ذلكوي  بدلمدينة   يلمحلاالمناخ   مع متكيفة نباتات أو محلية وأشجار نباتات استخدام يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
اء.  ي ذلك مساحة السطح الخضرفض بما  د الرمن المساحة الكلية المزروعة ضمن حدو %25

ض الفيل.  د أرى القل داخل حدوعلاعة نخلة واحدة  وبالنسبة لجميع الفلل الجديدة، يجب زر

الفصل الثالث 303

تلوث الجوار  
الضاءة الخارجية )التلوث والتحكم( 303.01 

ي:  يلي الجديدة، يجب تطبيق ما  نلجميع المبا

الضوء مصدر من المنبعثة الضاءة تكون بحيث ومغطاة محمية للمبنى الدائمة جيةالخارة  الناروحدات   جميع تكون أن 1.
الضوء  لمصدر الفقي المستوى أسفل مسلطة ي(ئالضوالنكسار   أو النعكاس يقطر عن   مباشر غير أو مباشر بشكل )سواء 

ي. نان المدة الخاصة لسلمة الطيرية جمالية ووحدات الناراض معمار ة المخصصة لغريستثنى من ذلك وحدات النارو 

 ً.ليلالسماء   ىلإمنها   الصادر الضوء انتشار لمنع محمية أو مغطاة ية(معمار اض  )لغرجية  الخارة  الناروحدات   جميع تكون أن 2.
ى تلك الواجهة. عل من الضاءة المسلطة 10%د الواجهة عن  دة التي تتجاوز حدويد نسبة الضاءة المفقوكما يجب أن ل تز 

أن تكون إضاءة اللفتات موجهة للسفل.  3.

دة بنظام تحكم يوقف عملها أثناء توفر ضوء النهار.  جية مزوة الخارأن تكون جميع وحدات النار 4.

الفصل الول 301

المداخل وقابلية الحركة 
تمكين أصحاب الهمم 301.01 

من  الهمم أصحاب بتمكين يختص بما يبدبلدية   لدى المعتمدة البناء بلوائح اماللتزيجب   الفلل، باستثناء الجديدة ينالمبالجميع  
افق المبنى المختلفة.ى التعامل مع مرعلة  ي والقدرخلى المبنى بسهولة والتنقل الدالصول إالو

مواقف السيارات المميزة 301.02 

اتالسيارمواقف   مجموع من نسبة تخصيص يجب ات،للسيار ًموقفا 20من  كثرأ ى  علتحتوي   والتي الجديدة، ينالمبالجميع  
ومركبات  )hybrid vehicles( الهجينة اتوالسياربائية  الكهرات  للسيار- يبدبلدية   لدى المعتمدة البناء لوائح وفق- المطلوبة 

ي:  يلذلك كما  (، وcarpool vehiclesالنقل المشتركة )

 للسعفة الفضية • %5

 للسعفة الذهبية • %7

 للسعفة البلتينية • %10

ة أعله مواقف أصحاب الهمم.  ل تشمل النسب المذكورو

لوازم ومعدات شحن السيارات الكهربائية 301.03 

المادة  حسب فيها ةمميزات  سيارمواقف   توفير تم والتي الفلل، باستثناء الجديدة ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف
ة.  من مجموع المواقف المميز 30%بائية بنسبة  ات الكهر، يجب توفير لوازم ومعدات شحن للسيار301.02

مواقف الدراجات الهوائية 301.04 

اجاتالدرلوقوف   ومظللة ةومجهزآمنة   أماكن توفير يجب الفلل، باستثناء الجديدة ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف
يكونوالبناء.   ضأرد  حدوضمن  والمبنى   مدخل من م 30عن  بعده يديز ل   بمكان أو ضيالرالطابق   يفالمبنى  ضمن تقع الهوائية 

البناء لوائح وفق المطلوبة اتالسيارلمواقف   يلكلاالعدد   من 10%عن  يقل ل الهوائية اجاتالدرمواقف   من هتوفيراللزم   العدد 
عدد  من القل ىعل 10%بنسبة  مواقف تخصيص يجب العمال، سكنوالطلبة   لسكن بالنسبة أما ي.بدبلدية   لدى المعتمدة 

ط السابقة.  مستخدمي المبنى وبنفس الشرو
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ابع  الفصل الر 304

احة المناخية المحيطة بالمبنىالر
تأثير الجزر الحرارية )معامل النعكاس الشمسي( 304.01 

المنفذة  )غير المعتمة جيةالخارالسطح   لجميع )SRI( الشمسي النعكاس معامل يكون أن يجب الجديدة، ينالمبالجميع 
 من مساحة السطح. 75%ذلك لما ل يقل عن  ( و304.01 )1قم  للضوء( حسب الجدول ر

ى لمعامل النعكاس الشمسي ن(: الحد الد304.01 )1قم  جدول ر

ى لمعاملنالحد الد
SRIالنعكاس الشمسي   نوع السطح 

29  : 6(1كثر من  أسطح شديدة الميول )ميل أ

78 أسطح أفقية أو ذات ميل خفيف 

ارتفاع الجهزة الطاردة للحرارة 304.02 

كيلوواط 4.0ى علبائية  الكهرالطاقة   استهلك معدل فيها يديز والتي   ةارللحردة  الطارة  الجهزتكون   أن يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
ضي.  م من مستوى الطابق الر 3تفاع ل يقل عن  ى ارعلمثبتة  

السطح الخضراء 304.03 

المتبقية(  المساحة )أو الكلية المساحة من 30%عن  يقل ل ما اعةزريجب   الجديدة، ينالمباولجميع   البلتينية السعفة يف
ط التالية:  اء( بعد تحقق الشروللسطح )توفير أسطح خضر

ى النحو المثل.  على أي سطح للمبنى  عليع الخدمات بشكل يضمن استغلل المساحة  • توز

 خالية من الخدمات. 2م 150ى أي سطح للمبنى ل تقل عن  علاعتها  • توفر مساحة يمكن زر

في الواجهات استعمال اللوان 304.04 

من  75%عن  يقل ل لما ذلكو 45%عن  الواجهات للوان )LRV( الضوء انعكاس قيمة تقل ل أن يجب الجديدة، ينالمبالجميع   
جية.  مساحة واجهات المبنى الخار

توجيه الواجهات الزجاجية 304.05 

ي الجديدة، يجب تحقيق إحدى الطرق التالية للسعفة الفضية، وكلهما للسعفات الذهبية والبلتينية: نلجميع المبا

ية  اوللزمواجه   معزولة( انجدرخلفها   التي جاجيةالزالمساحات   )باستثناء للمبنى جيالخارجاج  الزمساحة   من 50%يكون  أن 1.
جة ابتداء من الشرق.  در 135ي ومقدارها بة بين الشرق والشمال الغرالمحصور

ان معزولة(.  جاجية التي خلفها جدري للمبنى معالجة بيئية )باستثناء المساحات الزبي والغربجي الجنوجاج الخارأن يعالج الز 2.

الرصف الخارجي 304.06 

ى القل:  علي  يلجي أحد ما  صف الخارمن الر 50%ي الجديدة، يجب أن يحقق نلجميع المبا

 29. جي ل يقل عنصف الخار( لمواد الرSRI. معامل النعكاس الشمسي )1
صف الشبكي المفتوح.  . استخدام نظام الر2
ي. تصف بغطاء نبا. تظليل الر3
304.01 )1(.قم  صف بمواد لها معامل انعكاس شمسي حسب الجدول ر. تظليل الر4

تظليل المسارات والمداخل الرئيسية 304.07 

بمواد ومظللة مغطاة ضالرد  حدوداخل   تقع والتي ئيسيةالرالمشاة   اتومسارات  ممرتكون   أن يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
 304.01 )1(.قم  ي الجدول رفذات معامل انعكاس شمسي حسب المذكور  

الفصل الخامس  305

تقييم الثر البيئي
تقييم الثر البيئي 305.01 

موافقة  ىعلللحصول   ذلكوالبناء   لعملية بيئية ةإدارخطة   أو / و البيئي الثر تقييم اسةدرتقديم   يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
ي الحالت التالية: في بي بلدية دفة البيئة  من إدار

اض صناعية.  إذا كان استعمال المبنى لغر 1.

ير النفايات، أو منشآت معالجة النفايات.  ات، ومنشآت إعادة تدوة أو سامة مثل المختبرإذا كان استعمال البناء تنتج عنه نفايات خطر 2.

تقييم اسةدرإعداد   عند يبدبلدية   يفالبيئة  ةإدارعن   ةالصادرالصلة   ذات الفنية شاداتالري  فدة  الواراءات  الجرإتباع   يجبو
الثر البيئي.  
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حيوية المبنى



نـــــــطـام دبـــــــي للــــــمـبــــــانــــي الـــــخـضـــــراء ، إصــدار 2.0 - مـارس 2020  ||  نـــــــطـام دبـــــــي للــــــمـبــــــانــــي الـــــخـضـــــراء ، إصــدار 2.0 - مـارس 2020 36 37

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الول  401

دة الهواءية وجوالتهو 
الحد الدنى لمتطلبات التهوية لتحقيق جودة الهواء الداخلي 401.01 

طبيعية(و)ميكانيكية   مختلطة يةتهوأو   ميكانيكية يةبتهوالمبنى   يدتزويتم   أن يجب والقائمة، الجديدة المكيفة ينالمبالجميع  
التدفئة  لمهندسي يكيةالمر الجمعية   جعمرمن   إصدار أحدث يفدة  الوارية  التهومتطلبات   من ىنالدللحد   مطابقة تكون بحيث 
 ASHRAE Standards 62.1, 62.2 and 170(.تكييف الهواء )يد ووالتبر 

الجمعية  جعمرمن   إصدار أحدث ىلإجوع  الرأو   يبدبلدية   متطلبات ىعل ًبناءالنشاط   حسب الحيز إشغال كثافة تحديد يتمو
ASHRAE Standards 62.1, 62.2 and 170(.تكييف الهواء )يد ويكية لمهندسي التدفئة والتبر المر 

جودة الهواء الداخلي أثناء عملية البناء أو التجديد والترميم أو الديكور 401.02 

من  المبنى اتتجهيزومعدات   وحماية المبنى مستخدمي حماية تتم أن يجب والترميم، التجديد أو النشاء قيد ينالمبالجميع  
أو  السامة المواد ذلك يفبما  المبنى، داخل والترميم التجديد أو البناء عمليات أثناء تطلق أو تنتشر أو تنشأ التي الهواء ثاتملو

ة والطلء، الخ.  ية والمعادن الثقيلة والعفن والغبار والبخرصاص والمبيدات الحشر س والرة لجسم النسان مثل السبستوالمضر

الهواء مجاري جميع تغطية يجب كما الهواء. ثاتملومن   يةوالتهوالهواء   تكييف أنظمة فتحات جميع وحماية إغلق يجبو
ية  التهومنظومة   ىلإساخ  الوأو   الغبار دخول لمنع أخرى سائلوأو   المعدنية قائقالرأو   البلستيك أو اللصقة طةبالشروملحقاتها   

ية ميكانيكية أثناء النشاء.  توفير تهو ًوالتكييف ما لم يكن مطلوبا

ذات  اجعالرللهواء   مؤقتة شحاتمرتركيب   يجب والترميم، التجديد أو النشاء عملية أثناء يةوالتهوالتكييف   نظام استخدام حال يف
 MERV 8(.ة )ى القل من الكفاءة المقررعلى نكفاءة تحقق الحد الد

ةالمقررالكفاءة   من ىنالدالحد   تحقق كفاءة ذات دائمة بأخرى واستبدالها المؤقتة اجعالرالهواء   شحاتمرجميع   الةإزيجب  و
 )MERV 8( ة قبل إشغال المبنى.ى القل مباشرعل

مداخل الهواء ومخارج الهواء العادم 401.03 

بعد ىعلفتحها   يمكن التي والنوافذ البواب فيها بما جيالخارالهواء   مداخل تكون أن يجب والقائمة، الجديدة ينالمبالجميع  
بلدية  متطلبات حسب يةالتهونظام   ىلإالهواء  ثاتملوأو   والدخنة الروائح دخول من للحد المحتملة التلوث مصادر من مناسب 

)ASHRAE Standardsالهواء  تكييفويد  والتبرالتدفئة   لمهندسي يكيةالمر الجمعية   جعمرمن   إصدار أحدث ىلإجوع  الرأو   يبد
 )62.1 and 62.2

لمستخدمي  إزعاج مصدر يصبح ل أن ضمانوالمبنى   أو يةالتهونظام   ىلإدخوله   إعادة يتم ل بحيث العادم الهواء يفتصر يجب   كما 
ة.ة أو الماري المجاورنالمبنى أو مستخدمي المبا

عزل مصادر التلوث 401.04 

مواد أو ةخطرات  غازأو   ةأبخرانبعاث   فيها يتم أنشطة تتضمن التي الماكن يدتزويتم   أن يجب والقائمة، الجديدة ينالمبالجميع  
لضمان  ةمباشرالمبنى   خارج ىلإثة  الملووالمواد   ةالبخرد  طروالحيز   داخل سلبي ضغط لحداث منفصلة دطربأنظمة   كيميائية 

ة.  ى الماكن المجاورلثات إعدم انتقال الملو

ي. بة حسب متطلبات بلدية دين البضائع الخطركما يجب تخز 

النوافذ التي يمكن فتحها 401.05 

تكن لم ما يبدبلدية   لدى المعتمدة البناء لوائح حسب الخارج ىعلمطلة   للفتح قابلة نوافذ توفير يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
ية  والتهوالتكييف   نظام لتشغيل الحاجة كعدم خاصة حالت يفلستخدامها  ذلكوالنوافذ،   هذه فتح تقيد سلمة متطلبات هناك 

 أو تعطله. ًأو توقفه عن العمل آليا

في المباني الجديدة ضمان جودة الهواء الداخلي 401.06 

الفنية  شاداتالرحسب   يخلالداالهواء   دةجوضمان  والمبنى   لمستخدمي مناسبة يةتهوتوفير   طيشترالجديدة،   ينالمبالجميع  
ي. بة عن بلدية دالصادر

اءات التالية:  ي أن تقوم بالجرنى جميع المباعليجب  و

المسموح  دالحدوي  خلالداالهواء   ثاتلملوالقصى   الحد يتجاوز ل بحيث المبنى إشغال قبل ةمباشري  خلالداالهواء   دةجوفحص   أ-
ي. بى بلدية دلي إخلدة الهواء الداير عن مطابقة قياس جوتقديم تقر ( و401.06 )1قم  ي الجدول رفضحة  بها والمو

ي الجديدة ني المبافي ومدة قياس العينات  خلثات الهواء الدا(: الحد القصى لملو401.06 )1قم  جدول ر

مدة أخذ العينات الحد القصى المسموح به نوع العينات الجدول الزمني
لخذ العينات  

جزء من المليون 0.08 الفورمالديهايد

قبل إشغال المبنى  
صد متواصل  ساعات ر 8

صد)المعدل الزمني للر
 ساعات( 8خلل  

3ام لكل ممايكرو غر 300 ي للمركبات  لكلالعدد ا
 )TVOC(ة  المتطايرية  العضو

3ام لكل ممايكرو غر 150 يئات العالقة  الجز
< مايكرون( )10

ات متخصصة. دة الهواء من قبل شركات ومختبراء قياس جوب- إجر

شركات  قبل من ذلكوالمصنعة   الشركة متطلبات حسب يةدور ة  وبصورأولية   ةمعايري  خلالداالهواء   دةجوقياس   ةأجهزة  معايرج-  
دقة  من كدللتأ ي  بدبلدية   قبل من للتدقيق خاص سجل يفية  والدورالولية   ةالمعايرشهادات   حفظ يتمومتخصصة.   ةمعاير

اءات.القر

في المباني القائمة )المشغولة( ضمان جودة الهواء الداخلي 401.07 

دوروالصحية   الرعاية دوروالحكومية   ينوالمباالتسوق   كزا ومروالصحية   والتعليمية )الفندقية القائمة والمنشآت ينالمبالجميع  
ية  تهوتوفر   طيشتري(،  بدبلدية   قبل من ًلحقاتحديدها   يتم أخرى قائمة ينومباسسات  مؤأي   أو والسينمات والمسارح العبادة 

ي. بة عن بلدية دشادات الفنية الصادري حسب الرخلدة الهواء الداضمان جومناسبة لمستخدمي المبنى و

اءات التالية: ي القيام بالجرنى جميع المباعليجب  و

يخلداهواء   دةجولضمان   401.07 )1( قمرالجدول   يفضحة  الموثات  الملوجميع   لتشمل يخلالداالهواء   دةجوص  فحواء  إجرأ-  
ي:  يلكما   نفسه الجدول يفضحة  الموبها   المسموح دالحدوي  خلالداالهواء   ثاتملوتتجاوز   ل بحيث المبنى، لمستخدمي مناسبة 
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ي القائمة ني المبافي ومدة قياس العينات خلثات الهواء الدا(: الحد القصى لملو401.07 )1قم  جدول ر

مدة أخذ العينات الحد القصى المسموح به نوع العينات الجدول الزمني لخذ
العينات  

جزء من المليون 0.08 الفورمالديهايد 

ي للمركبات  لكلالعدد ا
3ام لكل ممايكرو غر 300 ة  ية المتطايرالعضو 

)TVOC( 

صات  اء الفحو* يتم إجر
ة أقصاها خمس  بعد فتر

3ام لكل ممايكرو غر 150 يئات العالقة  الجز
 مايكرون( )>10

صد متواصل  ساعات ر 8
 جزء من المليون )أقل من 0.06
(3ام لكل ممايكرو غر 120 الوزون 

صد)المعدل الزمني للر
 ساعات( 8خلل  

صات  سنوات من آخر فحو
ائها من  مطابقة تم إجر

سسة  قبل المؤ
 جزء من المليون )أقل من 800

(3ام لكل ممايكرو غر 1440 بون  كسيد الكري أ نثا

 10 جزء من المليون )أقل من 9
(3ام لكل ممايكرو غر بون  كسيد الكرأول أ 

ة  وحدة تشكيل مستعمر 500
3لكل م يا  ي للبكتيرلكلالعدد ا

ة  وحدة تشكيل مستعمر 500
3لكل م يات ي للفطرلكلالعدد ا

ات متخصصة. دة الهواء من قبل شركات ومختبراء قياس جوإجرب-  

ة  المعايرتتم   أن ىعلالمصنعة   الشركة متطلبات حسب يةدور ة  وبصورأولية   ةمعايري  خلالداالهواء   دةجوقياس   ةأجهزة  معايرج-  
سجل  يفية  والدورالولية   ةالمعايرشهادات   حفظ يتمومتخصصة.   ةمعايرشركات   قبل من ذلكوالقل   ىعل ًياسنو واحدة   ةمر

اءات.كد من دقة القرذلك للتأ ي وبخاص للتدقيق من قبل بلدية د

إحكام إطارات البواب والنوافذ 401.08 

وغير للصوت عازلة بمواد المبنى غلف ضمن فتحات وأي والنوافذ البواب اتإطاروإحكام   عزل يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
مواد  تكون أن ىعلية  والتهوالتكييف   أنظمة توقف أو الضغط فرق نتيجة المبنى غلف عبر الهواء انتقال تمنعوللشتعال   قابلة 

ي.بالعزل معتمدة من بلدية د

فحص وتنظيف معدات التهوية والتكييف 401.09 

ومجاري الهواء مناولة ووحدات والتكييف يةالتهوة  وأجهزمعدات   نظافة ىعلالحفاظ   اعاةمريجب   والقائمة، الجديدة ينالمبالجميع  
التنظيف أعمال تتم أن ىعلي،  بدبلدية   عن ةالصادرالفنية   شاداتوالرالمعتمدة   القياسية المواصفات حسب وفحصها الهواء 

لديهم أن يثبت ما توفر إذا المبنى يمشغلقبل   من أو ي،بدبلدية   قبل من معتمدة متخصصة صيانة شركات يقطر عن   والفحص 
كوادر مؤهلة ومعدات للقيام بذلك.  

تهوية مواقف السيارات 401.10 

ي:  يلام بما  ات مغلقة، يجب اللتزي التي تحوي مواقف سيارنلجميع المبا

المليون من جزء 50عن  المغلقة المواقف يف CO( بون)الكر كسيد  أأول   غاز تركيز تجاوز عدم لضمان ميكانيكية يةتهوتوفير   أ- 
ذلك من خلل:و

جي.ى القل بهواء خارعلي الساعة  فات  مر 6تغيير الهواء بمعدل   •

يجب و CO(. بون)الكر كسيد  أ أول  غاز تركيز استشعار ةأجهزخلل   من به التحكم يتم متغير هواء حجم ذو يةتهونظام   تركيب
 من مساحة الموقف. 2م 400ى لكل نتوفير جهاز استشعار واحد كحد أد

• 

جي.  ات بالهواء الخاريد جميع طوابق مواقف السيارتوفير فتحات أو منافذ لتزو ب-  

بمواقف  المتصلة كرالتذا بيع   كشاكوأ النتظار   صالتووالفنادق   التسوق كزا ومرالمكاتب   مثل- المشغولة المناطق تكون أن ج-
ة.  ات المجاوري منطقة مواقف السيارفى من ضغط الهواء علتحت ضغط هواء أدة بهواء مكيف وات المغلقة - مزوالسيار

التخلص بهدف الساعة يفات  مر 10عن  يقل ل بمعدل يخلالداالهواء   سحب ىعلة  قادرالميكانيكية   يةالتهوأنظمة   تكون أن د-
يق.  ي حالة حدوث حرفمن الدخان  

ىعلات  السيارمواقف   مساحة من 2م 400لكل  واحد جهاز ىنأدوبحد   )CO( بونالكر كسيد  أأول  غاز استشعار ةأجهزتركيب   ه-
من  جزء CO(75(بون  الكركسيد  أأول   غاز تركيز يتجاوز أو يصل عندما ًتلقائيا ًتنبيهايطلق   يتصوإنذار   بجهاز دةمزوتكون   أن 

اقبة. من المناطق المر 5%ة بنسبة ل تقل عن  المليون، بحيث يتم تركيب هذه الجهز

ة  إدارنظام   فيها يوجد التي ينالمباي  فالهواء  دةبجووالتحكم   الساعة مدار ىعل )CO( بونالكر كسيد  أأول  غاز تركيز اقبةمرو-  
( من خلل هذه النظمة. CCMSقابة )( أو نظام مركزي للتحكم والرBMSالمبنى )

ةمعايرشركات   قبل من المصنعة الشركة تعليمات حسب أو أشهر 6كل  صيانتهاووالقياس   اقبةالمرة  أجهزة  ومعايرفحص   ز-
قبل  من عليها التفتيش يسهل بحيث الموقع يفة  المعايربشهادات   والحتفاظ الفحص نتائج ثيقتويجب   كما متخصصة، 

ي. ببلدية د

ي الماكن العامة ف تنظيم التدخين 401.11

ى علتقتصر  لوتشمل   والتي 2003لسنة  11قم  ري  لمحلاالمر   حسب العامة الماكن جميع يف ًباتا ًمنعاالتدخين   يمنع أ-
والشركات يةالتجار ي  نوالمباالصحية   الرعاية دورووالمستشفيات   الحكومية ينوالمباوالمطاعم   والفنادق التسوق كزا مر

فيها المصرح الماكن باستثناء يبدبلدية   تحددها أخرى أماكن أي أو فيهوالترالتسلية   وأماكن والمقاهي الجماعية والمساكن 
بالتدخين.  

عن الصادر العامة الماكن يفالتدخين  لتنظيم شاديالرالدليل   يفدة  الوارالضوابط   حسب بالتدخين فيها المصرح الماكن تحدد ب-
محددة.  ط لشرو ًوفقافيها   التدخين يسمح التي والماكن ًتمامافيها   التدخين يحظر التي العامة الماكن فيه تحدد والذي يبدبلدية   

أنظمة  يدتزووفتحات   النوافذ وفتحات ينالمباومخارج   مداخل عن القل ىعلم   7.5للتدخين  المخصصة الماكن تبعد أن يجب ج-
جي. ية والتكييف بالهواء الخارالتهو 

ي. بي بلدية دفة المختصة  يح السنوي للماكن المصرح فيها بالتدخين من الداريصدر التصر د-  
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ي نالفصل الثا 402

يةار احة الحرالر
الراحة الحرارية 402.01 

ط  الشروجميع   توفير ىعلة  قادر )HVAC( الهواء تكييفوية  والتهوالتدفئة   أنظمة تكون أن يجب والقائمة، الجديدة ينالمبالجميع  
يام السنة.  من أ 95%ذلك لـ  ( و402.01 )1قم  ي الجدول رفضحة  المو

ي الجديدة والقائمة ني المبافطوبة النسبية  ة الجافة والرارجات الحرد الدنيا والقصوى لدر(: الحدو402.01 )1قم  جدول ر

د القصوىالحدو د الدنيا  الحدو
25.5° C 22.5° C  DB(ة الجافة )ارجة الحردر

%60 %30  RH(طوبة النسبية )الر

ثانية.  م/  0.3(-)0.2بين  المشغولة الماكن يفالهواء  سرعة اوحتترأن   يجب

الفصل الثالث  403

تيةاحة الصوالر
التحكم الصوتي 403.01 

للداء  ذلكو 403.01 )1( قمرجدول   يفة  المذكوراجع  المري  فعليها  صالمنصوالمتطلبات   تحقيق يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
عن  الصادر الضجيج بمعيار تبطالمري  تالصوالداء   وكذلك جيةالخارالمصادر   عن الناتج يخلالداالضجيج   بمعيار تبطالمري  تالصو

ي الناتج عن الصدمات.  خليات ضغط الصوت الداومستو  ًي الناشئ داخلياتة الميكانيكية وقيم دليل العزل الصوالجهز

(: متطلبات التحكم بمستوى الصوت 403.01 )1قم  جدول ر

جعالمر نوع المبنى 

يطانية المعتمدةي البر نط المبا( من شروEأحدث اصدار من اللئحة ) مبنى سكني* 
- 0108قم  يطانية المعتمدة رة الفنية للمنشآت الصحية البر المذكر المنشآت الصحية 

ينيطاس - الدليل الفني البر ي للمدارت: التصميم الصو93قم  ي رنة المبانشر المنشآت التعليمية ** 
سة للعزل  دليل الممار BS8233يطانية  أحدث إصدار من المواصفة القياسية البر

يني المبافي وخفض الضجيج تالصو ية  ي التجارنالمبا

سة  دليل الممار BS8233قم  يطانية رأحدث إصدار من المواصفة القياسية البر 
يني المبافي وخفض الضجيج تللعزل الصو ي الصناعية نالمبا

سة  دليل الممار BS8233قم  يطانية رأحدث إصدار من لمواصفة القياسية البر 
يني المبافي وخفض الضجيج تللعزل الصو ي العامة نالمبا

ي السكنية تشمل الفلل والشقق و سكن العمال و السكن الجماعي. ن* المبا
ية والكليات والجامعات.  س البتدائية والثانو** المنشآت التعليمية تشمل الحضانات والمدار

كواتم الصوت 403.02 

ة  أجهزفيها   بما للصوت كاتمة وأدوات بنظام الميكانيكية والمعدات ةالجهزيد  تزووواختيار   تصميم يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
تثبيتها.  ية ومجاري الهواء وأنابيب المياه وأنظمة تعليقها والتكييف والتهو 

فواصل التمدد ومنع الهتزاز 403.03 

ي الجديدة: نلجميع المبا

قاعدة  يفيغ  تفرمحابس   توفيروقفل،   بصمام يدهتزووأسي  رمياه   تغذية أنبوب كل ىعلتوماتيكي  أوية  تهوصمام   تركيب يجب 1.
أسية.  ط الرالخطو

مع  تخاءارأو   ازاهتزأو   ضاءضوأي   حدوث لمنع كافية ازاهتزوموانع   تعليق بأنظمة المياه شبكة طخطوتثبيت   يتم أن يجب 2.
صلت التمدد.  اري للمواسير من خلل والسماح بحدوث التمدد الحر

ابع  الفصل الر 404

ةالمواد الخطر
المواد منخفضة النبعاث: الدهانات والطلء 404.01 

)VOCs( ةالمتطايرية  العضومركباتها   تتجاوز ل طلء ومواد دهانات استخدام يجب طلئها، حالة يفوالقائمة،  الجديدة ينالمبا لجميع  
أو  المركزي يبدمختبر   من مطابقة علمة / شهادات المواد هذه تحمل أن طيشترو ي،  بدبلدية   لمتطلبات ًوفقا بها   المسموح القيم 

ي.بمن جهة معتمدة من بلدية د

المواد منخفضة النبعاث: المواد اللصقة والمواد المانعة للتسرب 404.02 

للمركبات  القصوى دالحدوتتجاوز   ل أن يجب للتسرب، مانعة ومواد لصقة مواد استخدام حال يفوالقائمة،  الجديدة ينالمبالجميع  
داخل  المستخدمة الساس ومواد للتسرب المانعة والمواد اللصقة المواد أنواع جميع يفدة  الموجو )VOCs( ةالمتطايرية  العضو

ي بدمختبر   من مطابقة /علمة شهادات المواد هذه تحمل أن طيشترو ي  بدبلدية   لمتطلبات ًوفقا بها   المسموح القيم ينالمبا
ي.بالمركزي أو من جهة معتمدة من بلدية د

غطاء الرضيات 404.03 

التثبيت(، دائم جديد سجاد حشوات أو )سجاد ضياتالرغطاء   استخدام وعند والقائمة، الجديدة يةوالتجار العامة   ينالمبالجميع  
استخدام يحظر كما ي،بدبلدية   من معتمدة جهة من أو المركزي يبدمختبر   من مطابقة علمة / شهادات ىعلالحصول   يجب 

ي. بي سكن العمال والمنشآت التعليمية أو أي أماكن أخرى تحددها بلدية دفالسجاد  
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الفصل السابع  407

البناء بمسؤولية
تأثير أنشطة البناء والهدم والتشغيل 407.01 

ذات شاديةالروالدلة   الفنية شاداتوالرالتنفيذية   ولوائحها المحلية والوامر القوانين بجميع اماللتزيجب   الجديدة، ينالمبالجميع  
ي:  يلام بما  ى اللتزعلكيد  ة والتأي المارفالصلة المتبعة  

البناء بأعمال القيام أثناء ضالرقطعة   دحدوخارج   بةالتر سيب  ترأو   يةتعر أو   ضالرسطح   يفتجر أو   ضبالرار  الضرعدم   1.
والهدم.  

يف  تصرعند  1991لسنة  61قم  ري  لمحلابالمر   امواللتزالصحي،   فالصربمياه   والجوفية السطحية المياه مصادر يثتلوعدم   2.
ات أو المياه الجوفية.  ض أو البحيرى الرلة إالمياه مباشر

السلمة  سةمماردليل   متطلبات مع يتوافق بما والهدم البناء عمليات عن الناجم الغبار انتشار منع ىعلتعمل   أساليب اتباع 3.
ي. بي أعمال النشاءات الصادر عن بلدية دف

والخشاب  والمعادن الركام ىلإالقل   ىعلمصنفة   ينالتخز أماكن   تكون وأن نقلها، قبل والهدم البناء مخلفات ينتخز وفصل   4.
ة.  ير والنفايات الخطروالمواد الجافة القابلة للتدو 

الفنية  شاداتالرحسب   نقلها يتم وأن ة،الخطرالنفايات   من التخلص عند يبدبلدية   يفالنفايات  ةإدارمن   يحتصر ى  علالحصول  5.
ي. بة عن بلدية دي أعمال النشاءات الصادرفسة السلمة  دليل ممارو

يها.  سانة وري الحمامات وأعمال الخرفض الشرب والستخدام  ي مواقع النشاءات إل لغرفعدم استخدام مياه الشرب  6.

ي فالسلمة  سةمماردليل  والفنية   شاداتالري  فعليها  صالمنصود  الحدووالهدم   البناء عمليات عن الناتج الضجيج يتجاوز ل أن 7.
ي. بة عن بلدية دأعمال النشاءات الصادر

أعمال  يفالسلمة  سةمماردليل  والفنية   شاداتالرحسب   ةالخطروالمواد   والمذيبات دوالوقوالكيميائية   المواد ينتخز  8.
ي. بة عن بلدية دالنشاءات الصادر

د  حدوضمن   الفق مستوى تحتوالسفل   ىلإالضوء  مصادر توجيه خلل من ذلكوالبناء   موقع يفي ئالضوالتلوث   من التقليل 9.
ي. بي أعمال النشاءات الصادر عن بلدية دفسة السلمة  ي دليل ممارفص عليه  الموقع، وأن تحقق شدة الضاءة ما هو منصو

جودة وأمن وسلمة العمال النشائية 407.02 

ىعلالحصول   ئيسيالروالمقاول   الستشاري ىعليجب   الفلل، باستثناء الجديدة ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف
مثل  المبنى تشييد أعمال خلل والسلمة المن تطبيقاتوالنشائية   العمال دةجولضمان   متخصصة جهات قبل من شهادات 

ISO14001 و OSHA ة المختصة.  أو ما يعادلها بحسب موافقة الدار

الخرسانة المستدامة 407.03 

سانةي للخربسانة يقل أثرها البيئي عن خط أساس دي الجديدة، يجب استخدام خرني السعفات الذهبية والبلتينية ولجميع المباف
ى القل.  عل للسعفة البلتينية 15%للسعفة الذهبية و 7%ي وبنسبة بي بلدية دفالمستدامة المعتمد  

الفصل الخامس  405

يةاحة البصر الضاءة الطبيعية والر
ضوء النهار الطبيعي 405.01 

ذلكوي،  بدبلدية   لدى المعتمدة البناء لوائح حسب الضاءة فتحات توفير يجب استخدامها، طبيعة وحسب الجديدة ينالمبالجميع  
المبنى.لمستخدمي   المعيشية الظروف تحسينوبائية  الكهرة  الناراستخدام   تقليل ىعلتعمل   كافية طبيعية إضاءة ىعلللحصول   

الطللة 405.02 

البناء  لوائح حسب ذلكوجية  الخارالبيئة   ىعلة  مباشرإطللة   توفير يجب الجديدة، والعامة يةوالتجار السكنية   ينالمبالجميع  
ي. بالمعتمدة لدى بلدية د

الفصل السادس 406 
دة المياه  جو

)Legionella ( أنظمة المياه وبكتيريا الليجيونيل 406.01 

ي:  يلتتضمن ما  ي وبشادات الفنية الصادرعن بلدية داطات دليل الري الجديدة والقائمة، يجب تطبيق اشترنلجميع المبا

تشمل  والتي الهواء يفالمياه  اتقطرانتشار   تسبب أو ماء ذاذرتولد   أن يمكن التي المياه شبكاتوأنظمة   لجميع يةدور صيانة   أ-
العلجية المياه وأحواض شاتوالدودة  والبارة  الحارالمياه   شبكاتوية  التبخيروالمكثفات   التكييف اجأبرى  علتقتصر   لو

 ًيا دور فيها   المياه وفحص ومعالجتها نظافتها ىعلالمحافظة   تتم وأن وغيرها )misters( الهواء طباتومروالنوافير   والصحية 
ثومي.  نيل أو التلوث الجريا الليجيوة والتقليل من مخاطر التلوث ببكتير للسيطر

المياه  شبكات ىعلتقتصرل  وتشمل   والتي وملحقاتها المياه أنظمة ومعدات اءأجزجميع   صيانةونظافة   ىعلالمحافظة   ب-
انات المياه والمضخات والنابيب والتركيبات. دة وخزة والبارشبكات المياه الحارالصالحة للشرب و

نيل.  يا الليجيوثومي/ البكتيري وبكتير أخذ عينات من المياه لقياس واختبار المحتوى الجرج-  

صيانتهاووالجاكوزي  والصحية العلجية المياه وأحواض السباحة بأحواض الخاصة والمعدات ةوالجهزالمياه  فحص د-
ى نظافتها. علوالمحافظة   

ى نظافتها.علصيانتها والمحافظة  ي نظام الري وفة والمعدات المستخدمة  فحص المياه والجهزه-  

الفحص  نتائج ثيقتويتم  وي،  بدبلدية   من معتمدة متخصصة اتمختبرقبل   من المياه عينات وأخذ الفحص يتم أن يتوجب كما 
ي.بي الموقع بحيث يسهل التفتيش عليها من قبل بلدية دفثائق الصيانة والمعالجة  والحتفاظ بو

في العناصر المائية التجميلية جودة المياه المستخدمة 406.02 

يمكن والتي لتر، 1,000ى  عليد  تزين  تخزسعة   ذات تجميلية مائية عناصر ىعلتحتوي   التي والقائمة الجديدة ينالمبالجميع  
أن يجب الخ، والجداول، والبرك الشللت ىعلتقتصر   لوتشمل   والتي الهواء يفالمياه  اتقطرانتشار   تسبب أو ماء ذاذرتولد   أن 

التلوث  أو نيلالليجيويا  ببكتيرالتلوث   مخاطر من للتقليل ًيا دور المياه   وفحص ومعالجتها نظافتها ىعلوالمحافظة   صيانتها تتم 
ي. بة عن بلدية دشادات الفنية الصادري الرفد القصوى المبينة  ى أن ل تتجاوز الحدوعلثومي  الجر
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الفصل الول  501

شيد والكفاءة:  التر
جي للمبنىالغلف الخار

متطلبات الحد الدنى لداء الغلف الخارجي للمبنى 501.01 

ي فالمحددة  القيم )SC( الظل ومعامل )U( ةارالحرانتقال   معامل سطمتويتجاوز   ل أن يجب المكيفة، الجديدة ينالمبالجميع  
ي الجداول نفسها. فجي للمبنى عن القيم المحددة  الجداول أدناه. وأن ل يقل معامل نفاذية الضوء لعناصر الغلف الخار

ضيات:جية والسطح والران الخار. الجدرأ

ضيات  والروالسطح   جيةالخاران  الجدرتشمل   والتي للمبنى جيةالخارللعناصر   ةارالحرانتقال   معامل سطمتويتجاوز   ل أن يجب 
جية( عن القيم التالية:  ى الظروف الخارلض جانب واحد منها إ)التي يتعر

ضيات  جي والرة للسطح والجدار الخارار(: معامل انتقال الحر501.01 )1قم  جدول ر

 كلفن( 2ة )واط/ مارالحد القصى لمعامل انتقال الحر

للسعفات الذهبية والبلتينية للسعفة الفضية 

0.3 0.3 السطح 

0.42 0.57 ضيات  جي والرالجدار الخار

ان  للجدرالداء   متطلبات تحقق أن يجب وعليه جية،الخاران  الجدرمعاملة   معزولة ألواح خلفها التي ججةالمزالعناصر   تعاملو
 501.01 )1(.قم  ي الجدول رفضحة  جية الموالخار

جي للمبنى.  ى طول المحيط الخارعلض متر واحد  ضية بعرض، فيجب أن يكون عزل الرضيات ملمسة لسطح الرإذا كانت الر

ججة:ب. العناصر المز

للجدار  الكلية المساحة من 40%تساوي  أو عن تقل الضوء بنفاذ تسمح التي جيةالخاران  للجدرالكلية   المساحة كانت إذا 1. 
جي، فإن أداءها يجب أن يحقق القيم التالية:  الخار

 40%جاج التي نسبتها ≥  (: متطلبات تحقيق معايير الداء لعناصر الز501.01 )2قم  جدول ر
جية  ان الخارمن المساحة الكلية للجدر

للسعفات الذهبية والبلتينية للسعفة الفضية 

1.9 2.1 ة  ارالحد القصى لمعامل انتقال الحر
كلفن( 2(- )واط/ م  ً)محسوبة صيفا

0.32 0.4 الحد القصى لمعامل الظل 

0.25 0.25 ى لمعامل نفاذية الضوء نالحد الد

الكلية  المساحة من 60%من  وأقل 40%من  كبرأ الضوء   بنفاذ تسمح التي جيةالخاران  للجدرالكلية   المساحة كانت إذا 2.
جي، فإن أداءها يجب أن يحقق القيم التالية:  للجدار الخار

 60% و> 40%جاج التي نسبتها <  (: متطلبات تحقيق معايير الداء لعناصر الز501.01 )3قم  جدول ر
جية  ان الخارمن المساحة الكلية للجدر

للسعفات الذهبية والبلتينية للسعفة الفضية 

1.9 1.9 ة  ارالحد القصى لمعامل انتقال الحر
كلفن( 2( - )واط/ م  ً)محسوبة صيفا

0.25 0.32 الحد القصى لمعامل الظل 

0.1 0.1 ى لمعامل نفاذية الضوء نالحد الد

للجدار  الكلية المساحة من 60%تساوي  أو ىعليد  تزالضوء   بنفاذ تسمح التي جيةالخاران  للجدرالكلية   المساحة كانت إذا 3.
جي، فإن أداءها يجب أن يحقق القيم التالية:  الخار

جية  ان الخارمن المساحة الكلية للجدر 60%جاج التي نسبتها ≤  (: متطلبات تحقيق معايير الداء لعناصر الز501.01 )4قم  جدول ر

للسعفات الذهبية والبلتينية للسعفة الفضية 

1.7 1.9 ة  ارالحد القصى لمعامل انتقال الحر
كلفن( 2( - )واط/ م  ً)محسوبة صيفا

0.25 0.25 الحد القصى لمعامل الظل 

0.1 0.1 ى لمعامل نفاذية الضوء نالحد الد

التالية:  القيم يحقق أن يجب جاجيةالزالعناصر   أداء فإن ضي،الرالطابق   باستثناء ض،والمعارالمحلت   لواجهات 4.

ضي  ض باستثناء الطابق الري واجهات المحلت والمعارفجاج  (: متطلبات تحقيق معايير الداء لعناصر الز501.01 )5قم  جدول ر

ً  1.9 كلفن( 2( - )واط/ مة )محسوبة صيفاارالحد القصى لمعامل انتقال الحر

 0.76الحد القصى لمعامل الظل 

أن يجب أداءها فإن السطح، مساحة من )10%( تساوي أو من أقل السطح ىعلجاجية  الزاء  الجزمساحة   نسبة كانت إذا 5.
يحقق القيم التالية:  

 من 10%ى السطح التي نسبتها ≥ علجاج  (: متطلبات تحقيق معايير الداء لعناصر الز501.01 )6قم  جدول ر
مساحة السطح الجمالية 

1.9 كلفن( 2( - )واط/ م  ًة )محسوبة صيفا ارالحد القصى لمعامل انتقال الحر

0.32 الحد القصى لمعامل الظل 

0.4 ى لمعامل نفاذية الضوء نالحد الد
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التالية:  القيم يحقق أن يجب أداءها فإن السطح، مساحة من )10%( عن يدتز السطح   ىعلجاجية  الزاء  الجزمساحة   نسبة كانت إذا 6.

 من 10%يد مساحتها عن  ى السطح التي تزعلجاجية  (: متطلبات تحقيق معايير الداء للعناصر الز501.01 )7قم  جدول ر
مساحة السطح الجمالية 

1.9 كلفن( 2( - )واط/ م  ًة )محسوبة صيفا ارالحد القصى لمعامل انتقال الحر

0.25 الحد القصى لمعامل الظل 

0.3 ى لمعامل نفاذية الضوء نالحد الد

الجسور الحرارية 501.02 

اسانيةالخرالجسور   بين التصال نقاط مثل وجدت( )إن عزلها أو يةار الحرالجسور   تفادي يجب المكيفة، الجديدة ينالمبالجميع   1.
ى لإالخارج   من ةارالحرتسرب   ىعلتعمل   والتي والنوافذ البواب وحول والعمدة جيةالخاران  الجدروبين   المعدنية الجسور أو 

ة المنقولة.  ارذلك للتقليل من كمية الحرداخل المبنى و

النتقال  معامل يتجاوز ل بحيث المبنى غلف كفاءة فعريق  طرعن   يةار الحرالجسور   عزل عن الستغناء يمكن الفلل، لجميع 2.
 كلفن. 2واط/ م 0.40اري  الحر

محددات حساب الحمل الحراري 501.03 

اري حسب المحددات التصميمية التالية:  ي الجديدة المكيفة، يجب حساب الحمل الحرن( لجميع أنواع المبا)1

جية للمبنى:  أ. الحالة الخار

جية للمبنى  اري حسب الحالة الخار(: المحددات التصميمية لحساب الحمل الحر501.03 )1قم  جدول ر

C115°( 46° جة فهردر)نهايت ة الجافة  ارجة الحردر

C85( 29° جة فهردر)نهايت طبة  ة الرارجة الحردر

ض(جة )شمال خط العردر 25 ض  ى خط العرعلي  بموقع مدينة د

C25( 13.8° جة فهردر)نهايت ي يوم التصميمفة  ارجات الحري درفمدى التغير 

ب. الحالة الداخلية للمبنى:  

اري حسب الحالة الداخلية للمبنى  (: المحددات التصميمية لحساب الحمل الحر501.03 )2قم  جدول ر

نهايت(  جة فهردر 24° )C75ة الجافة  ارجة الحردر

± 5%طوبة النسبية  الر %50

المادة  يفمذكور  هو كما أو الحسابات يفجاجية  الزوالمساحات   والحوائط للسطح الفعلية ةارالحرانتقال   معاملت استخدام يجب 
جي للمبنى.ى لداء الغلف الخارنوالخاصة بمتطلبات الحد الد 501.01

دة  الوارالمعاملت   استخدام فيجب معروفة، غير اريالحرالحمل   حسابات يفاستخدامها  المطلوب التغير معاملت تكون عندما 
 ASHRAE Fundamentalsي أحدث إصدار من دليل ف

يد معامل المان المستخدم عن:  ج. يجب أن ل يز

د الدنيا لمعاملت المان  (: الحدو501.03 )3قم  جدول ر

 10%سة  ة المحسوارالحر

 5%ة الكامنة  ارالحر

ي.بنامج مسجل لدى بلدية دة للحيز وباستخدام بري ساعة الذروفاري لكل حيز مكيف  يجب حساب الحمل الحر

المعالج النقي بالهواء المبنى يدتزويضمن   بحيث للهواء تجديد بنظام المبنى يدتزويجب   المكيفة، الجديدة ينالمباأنواع   لجميع )2( 
ي:  يليد المبنى بالهواء النقي كما  ة التصميمية لغايات تزوارجات الحرى أن تكون درعليام السنة،  من أ 95%لمدة ل تقل عن  

نهايت(.  جة فهردر 32° )C89طبة  ة الرارجة الحرب. درنهايت(.  جة فهردر 29° )C85ة الجافة  ارجة الحرأ. در

فقدان الهواء عن طريق المداخل والمخارج 501.04 

يق ي الجديدة المكيفة، يجب حماية جميع المداخل والمخارج للماكن المكيفة والمستخدمة بشكل معتاد عن طرنلجميع المبا
تصميم باب يقلل من فقدان الهواء المكيف.  

فحص تسرب الهواء 501.05 

كثر، يجب عمل اختبار لثبات أن تسرب  ميغاواط أو أ 1ي الجديدة المكيفة، التي يبلغ حمل التكييف فيها نلجميع أنواع المبا
ضع المبنى تحت فرقذلك عند و( و2/س/م3م 10من غلف المبنى ) 2ي الساعة لكل مف 3م 10ى المبنى ل يتجاوز لالهواء من وإ

ي.بيجب أن يتم الختبار وفقا للطرق المعتمدة لدى بلدية دباسكال، و  50ضغط يساوي  

ة أعله مهما ي السعفات الذهبية والبلتينية، فيجب عمل اختبار لثبات أن تسرب الهواء من المبنى ل يتجاوز القيم المذكورفأما  
كانت قيمة حمل التكييف.  

حساب أثر الظل 501.06 

اري للمبنى.  ى الحمل الحرعلجية  ى المصمم حساب أثر عوامل الظل الخارعلي الجديدة، يجب  نلجميع المبا

ي نالفصل الثا 502

ينشيد والكفاءة: أنظمة المباالتر
كفاءة استخدام الطاقة - أجهزة وأنظمة تكييف الهواء 502.01 

الطاقة  كفاءة لمتطلبات مطابقة الهواء تكييفوية  والتهوالتدفئة   وأنظمة معدات تكون أن يجب المكيفة الجديدة ينالمبالجميع  
ات للمواصفات والمقاييس التالية:  اءات الختبار طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة لدى هيئة الماروأن تكون إجر

الجزء- بائيةالكهر ة  للجهزالطاقة   كفاءة بيان بطاقة البيان- "بطاقة UAE.S 5010-1قم  رالقياسية   المواصفة من إصدار أحدث 1.
الول: مكيفات الهواء المنزلية".  
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 نجوم. 5 نجوم، والسعفة البلتينية عن تصنيف 4وللسعفة الذهبية يجب أن ل تقل نسبة كفاءة الطاقة عن تصنيف  

الجزء - بائيةالكهر ة  للجهزالطاقة   كفاءة بيان بطاقة البيان- "بطاقة UAE.S 5010-5قم  رالقياسية   المواصفة من إصدار أحدث 2.
ي : لية" ، حسب التاية والمركز الخامس: مكيفات الهواء التجار 

 Split and Packaged unit including Cassette Type unit.دة  وحدات تكييف منفصلة ووحدة مجمعة مفر 1:قم  • الجدول ر
Multiple Split System وحدات تكييف منفصلة متعددة 4:قم  • الجدول ر

ي فة  المذكورالكفاءات   من القل ىعل 10%بنسبة  ىعلأالطاقة   لكفاءة ىنالدالحد   يكون أن يجب والبلتينية، الذهبية وللسعفات 
ة التدفق.  الجداول أو أن تكون الوحدات متغير

الجزء - بائيةالكهر ة  للجهزالطاقة   كفاءة بيان بطاقة البيان- "بطاقة UAE.S 5010-5قم  رالقياسية   المواصفة من إصدار أحدث 3.
ية"  ية والمركزالخامس: مكيفات الهواء التجار 

2Water Source Heat Pumps:قم  • الجدول ر

 502.01قم  رللجدول   ًوفقااختبارها   فيتم ،Chillersالمتكاملة  المياه داتلمبرالطاقة   كفاءة لمعاملت الدنيا دللحدوبالنسبة   أما 
يقة أخرى معتمدة من الجهة المختصة.  ( أو أي طر)1

دات المياه المتكاملة  ى لمعامل كفاءة الطاقة لمبرن(: الحد الد502.01 )1قم  جدول ر

يقة الختبارطر  ى نالحد الد
 T3(للكفاءة )

ى نالحد الد
T1(للكفاءة ) يدحمل التبر  نوع الوحدة 

T1-ARI 
550/590

T3-ISO 5151 

COP 1.9 2.8 COP 3.05 IPLV اتجميع القدر وحدات مبر ّدة بالهواء مع مكثفات
باء  تعمل بالكهرو

COP 2.1 3.1 COP 3.45 IPLV اتجميع القدر وحدات مبر ّدة بالهواء بدون
باء  تعمل بالكهرمكثفات و

T1-ARI 
550/590 

T3-ISO 5151 
COP 2.75 4.2 COP 5.05 IPLV ات  جميع القدر

وحدات مبر ّدة بالمياه تعمل
احة )لها  باء موجبة الزبالكهر 

دديه(  ضواغط تر

T1-ARI 
550/590 

T3-ISO 5151 

COP 2.9 4.45 COP >150 tons 
وحدات مبر ّدة بالمياه تعمل

احة )لها  باء موجبة الزبالكهر 
نية(  انية ولولبية وحلزوضواغط دور

COP 3.2 4.9 COP <=150 tons and 
>300 tons 

COP 3.6 5.6 COP <= 300 tons 

T1-ARI 
550/590 

6.0 COP >150 tons 

وحدات مبر ّدة بالمياه تعمل
 COP 7.1 IPLV <=150 tons and 6.5د مركزي  باء لها ضواغط طربالكهر 

>300 tons 

6.5COP 7.68 IPLV <=300 tons 

ARI 560 

0.7 COP اتجميع القدر دة  وحدات تعمل بالمتصاص مبر
د  بالهواء ذات التأثير المفر

0.7 COP اتجميع القدر دة  وحدات تعمل بالمتصاص مبر
د  بالمياه ذات التأثير المفر

1.1 COP 1.1 IPLV اتجميع القدر وحدات تعمل بالمتصاص ذات التأثير 
دوج والشتعال غير المباشر  المز

1.2 COP 1.2 IPLV اتجميع القدر وحدات تعمل بالمتصاص ذات 
دوج والشتعال المباشر  التأثير المز

التحكم بالتهوية حسب الشغال 502.02 

والتي القائمة ينالمباى  علوالتجديدات   عات سوالتووالتعديلت   وللضافات الميكانيكية يةبالتهودة  المزوالجديدة   ينالمبالجميع  
كسيد  أي  نثاغاز   تركيز قياس بواسطة )DCV( الشغال حسب يةبالتهوتحكم   نظام استخدام يجب ي،بدبلدية   من بناء خصةرتتطلب   

2م 100ى  علمساحتها   يدتز التي   للماكن ذلكوالمبنى   مستخدمي عدد لتحديد أخرى سائلوأي   باستخدام أو )CO2( بونالكر 

التصميمية الشغال لنسبة تحديد دوجوعدم   وعند ،2م 100لكل  ًشخصا 25يساوي  أو من كبرأتصميمية  إشغال نسبة ولها 
الهواء  تكييفويد  والتبرالتدفئة   لمهندسي يكيةالمر الجمعية   جعمرمن   إصدار أحدث يفدة  الواراضية  الفترالقيم   استخدام يتم 

.)ASHRAE Standard 62( 

 جزء من المليون. 800( أقل من CO2بون ) كسيد الكر ُي أنكما يجب أن تكون نسبة تركيز غاز ثا

 جزء من المليون. هذا التنبيه إما أن 1,000( عن CO2بون ) كسيد الكر ُي أنتفع تركيز غاز ثايجب أن يطلق النظام إنذار تنبيه إذا ارو 
ئية.ي الموقع تكون مسموعة أو مرفة تنبيه  بواسطة نظام التحكم المركزي إن وجد، أو إعطاء إشار ًصده تلقائيا يتم ر

ةأجهزة  ومعايرفحص   من بد ل (،)DCVالشغال  حسب يةبالتهوتحكم   بنظام دةالمزوالقائمة   ينالمبافيها   يفبما  ينالمبالجميع   
متخصصة.  جهات  قبل من ذلكوًا شهر 12مدة  تتجاوز ل أن ىعلالمصنع   لتعليماتًطبقا )CO2( بونالكر كسيد  ُأينثاغاز   استشعار 

السللم المتحركة والمصاعد 502.03 

. السللم المتحركة1

تكون  أن يجبوحركة.   أي استشعار عدم عند يقافهإأو   السلم سرعة لخفض تحكم وحدات تركيب يجب الجديدة، ينالمبالجميع   
ضح أدناه:  شيد استهلك الطاقة كما هو موالسللم المتحركة مصممة بمواصفات لتر

مدة  خلل حركة أي استشعار يتم ل عندما بطيئة سرعة ىلإالمتحرك   السلم حركة تتغير أن يجب المخفضة: السرعة يفالتحكم  أ.
ي السلم.فئية مثبتة عند طريجب أن يتم الستشعار من خلل استخدام خليا ضودقائق، و  3ى  عليد  ل تز

أن يجبودقيقة.   15ى عليد  تزل   لمدة حركة أي استشعار يتم ل عندما المتحرك السلم يتوقف أن يجب الطلب: عند الستخدام ب. 
للطاقة،  ةالموفر )soft start( يجيةالتدر الحركة   يةبدابتقنية   مصممة الطلب عند بالستخدام الخاصة المتحركة السللم تكون 

ي السلم. فئية المثبتة عند طرعند استشعار أي حركة عبر الخليا الضو ًيجب أن يبدأ السلم المتحرك بالعمل تلقائياو 

. المصاعد2

تضم  أن يجب ذلك لجل الطاقة، ىعلالطلب   من تقلل تحكم ةبأجهزدة  مزوالمصاعد   تكون أن يجب الجديدة، ينالمبالجميع   
 لمواصفات التالية: Traction Drive Elevators ّالمصاعد العاملة بالجر

ي المصاعد غير الهيدروليكية. ف VVVF(دد المتغير )ة والتردد ذات الفولتية المتغيرة تحكم عاملة بالتيار المترأجهزأ. 

 دقائق. 5ى  عليد  ة إذا لم يستخدم المصعد لمدة تزة تحكم تطفئ الناري استهلك الطاقة مع أجهزفي الكفاءة لة عاب. نظام إنار

منها  الخارج المائع ةارحرجة  درتكون   التي داتالمبرفيها   بما داتالمبرأنواع   جميع ىعلتنطبق   المياه داتلمبرالمتطلبات   إن
يه  جة مئودر > 4.5
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كثافة قوة النارة الكهربائية داخل المباني أجهزة التحكم بالنارة 502.04 502.06 

ي نالمبامن   المختلفة النواع يفالمتصلة  الداخلية ةالنارلحمال   بائيةالكهر ة  النارة  قوكثافة   تتجاوز أل يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
 502.04 )1(.قم  ذلك حسب الجدول رضيات، ومن مجمل مساحة الر 2قيمة الواط لكل م

بائية الداخلية  ة الكهرة النار(: كثافة قو502.04 )1قم  جدول ر

أقصى معدل 
( من مجمل مساحة المبنى2)واط / م نوع المبنى 

10 المكاتب، الفنادق، المنتجعات، المطاعم 
12 افق التعليمية  المر
13 المنشآت الصناعية 
14 ش العمل  كز التسوق، الورا ئة، مرمحلت التجز
8 دعات  المستو

أحدث يفدة  الوارالقيم   تتجاوز أل فيجب (،502.04 )1قم  رالجدول   يفجة  المدرغير   ينالمباأنواع   يفبائية  الكهرة  النارة  قوكثافة   أما
ما  أو (،)ASHRAE Standards 90.1 and 90.2الهواء  تكييفويد  والتبرالتدفئة   لمهندسي يكيةالمر الجمعية   جعمرمن   إصدار 

ي.بباء ومياه ديعادله حسب موافقة هيئة كهر 

كثافة قوة النارة الكهربائية الخارجية 502.05 

ي نالمبامن   المختلفة النواع يفالمتصلة  جيةالخارة  النارلحمال   بائيةالكهر ة  النارة  قوكثافة   تتجاوز أل يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
 502.05 )1(.قم  ي الجدول رفضحة  القيم المو

جية  بائية الخارة الكهر ة النار(: كثافة قو502.05 )1قم  جدول ر

يلأو متر طو 2أقصى استهلك بالواط لكل م جية  عناصر المبنى الخار

²واط/م 1.6 المواقف غير المغطاة 

يلواط/متر طو 3.3  م 3ض يقل عن  ات بعرالممر

²واط/م 2.2 كثر  م أو أ 3ض  ات بعرالممر

²واط/م 10.8 جية  السللم الخار

ض البابي بعرلواط/متر طو 98 ئيسية  المداخل الر

ض البابي بعرلواط/متر طو 66 البواب الخرى 

²واط/م 5.4 ات(  مناطق البيع المكشوفة )تشمل مناطق بيع السيار

 16.4 من كل جدار أو سطح مضاء أو ²واط/م 2.2
ي من طول كل جدار أو سطح مضاءلواط/متر طو ي نواجهات المبا

²واط/م 13.5 اسة  ي المناطق الخاضعة للحرفنقاط التفتيش عند البوابات 

واط لكل نقطة 400 يعة  ي مطاعم الوجبات السرفات  نقاط البيع للسيار

أحدث يفدة  الوارالقيم   تتجاوز أل فيجب (،502.05 )1قم  رالجدول   يفجة  المدرغير   ينالمباأنواع   يفبائية  الكهرة  النارة  قوكثافة   أما
حسب  يعادله ما أو (،)90.1Standard ASHRAEالهواء  تكييفويد  والتبرالتدفئة   لمهندسي يكيةالمر الجمعية   جعمرمن   إصدار 

ي. بباء ومياه دموافقة هيئة كهر 

تتم أن يجب يفإضاة  إنارحمل   أي فإن ، 502.05 )1( قمرالجدول   يفالمحددة  القيم جيةالخارة  النارة  قوكثافة   تجاوزت حال يفو
تغذيته بالكامل من مصادر الطاقة المتجددة، كأنظمة الخليا الشمسية.  

ي الجديدة: نلجميع المبا

غير المساحات تكون عندما أو طبيعية إضاءة توفر عند ةالناريات  بمستوبالتحكم   للسماح ةبالنارالتحكم   ةأجهزتوفير   يجب أ.
مشغولة.  

 25%ى عليد  يزل   ما ىلإدهات  والرات  الممرمثل   العادة، يفمشغولة  تكون ل التي المشتركة المناطق يفة  النارتقليل   يجب ب.
تها العتيادية عندما ل تكون مشغولة. من قو

ى  علة  قادرالمستخدمين   دوجولستشعار   المضاءة المناطق كافة يفتحكم  ةأجهزتركيب   يجب التعليمية، افقوالمرالمكاتب   يفج.  
ة الدائمة للمكان بداعي المن.  لنشغال المكان، ما لم تكن هناك حاجة للنار ًوفقا ًتشغيل و ًبائية إطفاءة الكهر التحكم بالنار

ى لإحاجة   هناك فليست ضيات،الرمساحة   مجمل من 2مواط/   6من  أقل بائيةالكهر ة  النارة  قوكثافة   كانت إذا المكاتب، يف .د
يع. ي النقطة ‘ج’ من هذا التشرفدة  تطبيق متطلبات التحكم الوار

ضبط  ىعلة  قادرئية  الضوالخليا   من مصنوعة اتمستشعرتضم   ةبالنار ّمتحكأنظمة   بتركيب المكاتب يف ً(يا)اختيار صى  وُيه.  
جيةالخارالنوافذ   بين الواقعة المساحة يفالحاجة  عند الطبيعية النهار لضاءة مكملة لتكون بائية،الكهر ة  الناريات  مستو

 400بين  اوحيترإضاءة   مستوى بائيةالكهر ة  والنارالطبيعية   الضاءة يجمز يوفر   أن يجبوالمكاتب.   عمق يفم  6ولغاية  
دون  الطبيعي النهار ضوء ىعل ًكامل ة  الناري  فالعتماد  يكون عندما لكس 500الضاءة  مستوى يتجاوز وقد لكس. 500و

بائية.ة الكهر استخدام النار

الكوابح اللكترونية 502.07 

أقل،  أو واط 150ة  قدرذات   الهالوجين ومصابيح سنتالفلورمصابيح   مع نيةاللكتروالكوابح   استخدام يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
ي.بي وبلدية دبباء ومياه دنية ملصقات تبين توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة من هيئة كهر يجب أن تحمل الكوابح اللكتروو 

أنظمة التحكم بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 502.08 

يفالكفاءة  تحقيق تضمن تحكم ةبأجهزدة  مزوالهواء   تكييفوية  والتهوالتدفئة   أنظمة تكون أن يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
 )ASHRAEالهواء  تكييفويد  والتبرالتدفئة   لمهندسي يكيةالمر الجمعية   جعمرمن   إصدار أحدث مع يتوافق بما الطاقة، استهلك 

Standard 90.1 .أو ما يعادله )

تكييف الهواء:  ية وى القل، مشمولة ضمن أنظمة التدفئة والتهو عليجب أن تكون مواصفات التحكم التالية  و

كبير  بشكل تختلف والتي المبنى مناطق من منطقة كل مع تتعامل مستقلة فرعية تحكم مناطق ىلإالتحكم   أنظمة تقسيم 1.
ي طبيعة الستخدام. فيد أو  مل التبري حفضها للشمس أو  ي تعرف

ى:  علة  يجب أن تكون كافة مناطق التحكم المستقلة قادر 2.

ة  ارجة الحرالتحكم المستقل بدر •
 ًل  يقاف النظام عندما ل يكون المبنى أو الجزء المتحكم به من المبنى مشغوإ •

ية فقط عندما تتطلب ذلك أنظمة المناطق. تشغيل المحطة المركز  3.

أنظمة التحكم للغرف الفندقية 502.09 

باءوالكهر التكييف   يقافوإة  النارإطفاء   تتيح تحكم أنظمة ىعللء  النزف  غرمن   فةغركل   تشتمل أن يجب الجديدة، الفنادق لجميع
إذا  التكييف بإيقاف يقوم تحكم نظام ىعلفة  غركل   تشتمل بأن ً(يا)اختيار صى  يوذلك   ىلإإضافة   مشغولة، فةالغرتكون   ل عندما 

ُ فة مفتوحة.  فة أو نافذة الغرى باب الشرعلبقي  أ
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نظام استرجاع الطاقة من الهواء العادم ومياه التكثيف 502.10 

نظام  توفير يجب ثانية(، لتر/ )1000من  كثرأ  ًمكيفا ًجياخار ًهواءتتطلب   التي الجديدة ينالمباولجميع   الفضية السعفة يف 1.
الطاقة  جاعاسترنظام   كفاءة تقل ل أن يجب كما العادم، الهواء مجموع من 50%عن  يقل ل ما يستخدم للطاقة جاعاستر
 70%.سة عن  ية المحسوار الحر

توفير يجب ثانية(، لتر/ )1000من  كثرأ  ًجياخار ًهواءتتطلب   التي الجديدة ينالمباي  فالنقي  الهواء ةلجهزوالذهبية   السعفة يف 2.
الطاقة  جاعاسترنظام   كفاءة تقل ل أن يجب كما العادم، الهواء مجموع من 60%عن  يقل ل ما يستخدم للطاقة جاعاسترنظام   

 75%.سة عن  ية المحسوار الحر
يجب ، ثانية( / لتر )1000من  كثرأ ًجياخار ًهواءتتطلب   التي الجديدة ينالمباي  فالنقي  الهواء ةلجهزوالبلتينية   السعفة يف 3.

الطاقة  جاعاسترنظام   كفاءة تقل ل أن يجب كما العادم، الهواء مجموع من 70%يقل  ل ما يستخدم للطاقة جاعاسترنظام   توفير 
 80%.سة عن  ية المحسوار الحر

مياه تجميع إعادة يجب ميغاواط، 1عن  فيها يدالتبر حمل   يقل ل التي الجديدة ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية للسعفات 4.
ة  بأجهزالتكثيف   لمياه يةار الحرالطاقة   استعادة يتم أن ىعل، 601.03قم  رالمادة   يفضح  موهو   كما واستخدامها التكثيف 

ضمن  النتظار أماكن أو العامة والماكن والمواقف اتالممرتكييف   يفتجعة  المرالطاقة   هذه من والستفادة الطاقة جاعاستر
يد المياه الصالحة للشرب.  ي تبرفض أو  د الرحدو

عزل النابيب وعزل مجاري الهواء 502.11 

فيها بما الهواء ومجاري دةالمبروالمياه   الساخنة والمياه يدالتبر ات  وغازسوائل   أنابيب جميع عزل يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
ي: تلآل وفقا   الماء بخار تكثف ومنع ةارالحركتساب  وافقدان   لتقليل ذلكوالمكيف   الهواء نقل ىعلتعمل  والتي الصنع مسبقة المجاري 

أي  حسب أو BS5422يطانية  البرالقياسية   للمواصفة طبقا المكيفة الماكن خلل تمر التي الهواء ومجاري النابيب عزل يجب 1.
ي. بمواصفة عزل قياسية معتمدة من بلدية د

الجدول  يفالمبينة  دالحدوعن   سماكته تقل ل بعازل جيةالخارالماكن   أو المكيفة غير الماكن يفتمر  التي النابيب عزل يجب 2.
 502.11 )1(.م  رق

ة عبر الماكن غير المكيفة  ى لسماكة مادة عزل النابيب المارن(: الحد الد502.11 )1قم  جدول ر

 C°(ة المائع المار )ارجة حردر

القطر السمي
للنابيب  

لذية  الفو
 (مم)

0° C 5° C 10° C 

ى لسماكة العازل )مم( نالحد الد

λ = 0.038 
واط/متر كلفن 

50 

λ = 0.018 
واط/متر كلفن 

30 

λ = 0.038 
واط/متر كلفن 

45 

λ = 0.018 
واط/متر كلفن 

30 

λ = 0.038 
واط/متر كلفن 

45 

λ = 0.018 
واط/متر كلفن 

30 15 

60 30 55 30 45 30 20 

60 40 55 35 55 30 25 

65 40 55 35 55 30 32 

65 40 60 35 55 30 40 

70 45 60 40 60 30 50 

ة عبر الماكن غير المكيفة  ى لسماكة مادة عزل النابيب المارن(: الحد الد502.11 )1قم  جدول ر

 C°(ة المائع المار )ارجة حردر

القطر السمي
للنابيب  

لذية  الفو
 (مم)

0° C 5° C 10° C 

ى لسماكة العازل )مم( نالحد الد

λ = 0.038 
واط/متر كلفن 

70 

λ = 0.018 
واط/متر كلفن 

45 

λ = 0.038 
واط/متر كلفن 

60 

λ = 0.018 
واط/متر كلفن 

40 

λ = 0.038 
واط/متر كلفن 

60 

λ = 0.018 
واط/متر كلفن 

40 65 

75 45 65 40 60 40 80 

75 45 65 40 70 40 100 

90 50 80 45 75 40 150 

90 55 80 45 75 45 200 

100 55 80 55 75 45 250 

100 80 100 75 80 70 300+ 

λ10سطة تساوي  ة متوارجة حرية لمادة العزل عند درار صلية الحر. = المو° C 

ي فالمبينة  دالحدوعن   سماكته تقل ل بعازل جيةالخارالماكن   أو المكيفة غير الماكن يفتمر  التي الهواء مجاري عزل يجب 3.
 502.11 )2(قم  الجدول ر

ة عبر الماكن غير المكيفة  ى لسماكة مادة عزل مجاري الهواء المارن(: الحد الد502.11 )2قم  جدول ر

 C°(ة الهواء داخل مجاري الهواء )ارجة حرى لدرنالحد الد

0 5 10 15 

ى لسماكة مادة العازل )مم( نالحد الد

λ = 0.038 
واط/متر
كلفن  

λ = 0.018 
واط/متر
كلفن  

λ = 0.038 
واط/متر
كلفن  

λ = 0.018 
واط/متر
كلفن  

λ = 0.038 
واط/متر
كلفن  

λ = 0.018 
واط/متر
كلفن  

λ = 0.038 
واط/متر
كلفن  

λ = 0.018 
واط/متر
كلفن  

127 66 107 57 84 48 61 42 

λ10سطة تساوي  ة متوارجة حرية لمادة العزل عند درار صلية الحر. = المو° C

 BS 5422-2009أو  يتوالصواري  الحرالعزل   بمواد والخاصة 701.01المادة  متطلبات المستخدمة العازلة المواد تحقق أن يجب 
ً.كثر تقييدايهما أ أ 

ى حماية من الشعة فوق البنفسجية.  على حاجز لمنع نفاذية بخار الماء وعليجب أن تحتوي المواد العازلة المستخدمة   
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التخزين الحراري لنظمة تبريد المناطق تبريد الممرات والماكن العامة 502.12 502.18 

باستخدام  اتوالممرالمكشوفة   العامة المناطق يدبتبر القيام   يجب الفلل، باستثناء الجديدة ينالمباولجميع   البلتينية السعفة يفعن  تقل ل بسعة الطاقة ينلتخز اري  حران  خزى  علالجديدة  )District Cooling( المناطق يدتبر محطات   كافة تشتمل أن يجب
الطاقة المتجددة.  من السعة التصميمية للمحطة. %20

التسرب من مجاري الهواء تكييف مواقف السيارات 502.13 502.19 

تركيب أعمال مجاري الهواء بحيث يضمن ذلك تقليل تسرب الهواء.  تصنيع وي الجديدة، يجب تصميم ونلجميع المبا

ضغط فحص وكذلك باسكال 250يتجاوز  ساكن جيخارلضغط   ضتتعرالتي   وملحقاته الهواء مجاري ضغط فحص يجبو
من  المعتمدة للطرق طبقا المبنى إشغال يتم أن قبل المكيفة غير الماكن يفة  المارأو   جيةالخارللظروف   ضهالمعرالهواء   مجاري 
د التسرب المسموح به.  ى أن ل تتجاوز حدوعلي  ببلدية د

التكثيف مياه كفاية وعدم اتالسيارمواقف   تكييف حال يفوالفلل،   باستثناء ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف
 Indirectالمباشر  غير التبخر تقنيات باستخدام التكييف يتم أن يجب المطلوبة، التكييف جةدرتحقيق  واري  الحرللتبادل  

Evaporative Cooling ،28.ة الداخلية عن  ارجة الحري وأن ل تقل درباطات بلدية دى أن يكون النظام متوافقا مع اشترعل° C 

تكييف المباني الصناعية 502.20 

صيانة خدمات المباني 502.14 

ميكانيكية  أنظمة من تشمل بما ينالمباخدمات   لجميع يةدور صيانة  وخدمة   عمل يجب المكيفة، والقائمة الجديدة ينالمبالجميع  

التكييف يتم أن يجب المتخصصة، يدالتبر ي  نمباغير   من الصناعي للمبنى تكييف نظام تركيب حال يفوالصناعية،   ينالمبالجميع  
تقل  ل وأن يبدبلدية   اطاتاشترمع   متوافقا النظام يكون أن ىعل، Indirect Evaporative Coolingالمباشر  غير التبخر بتقنيات 

ي:  يليد المياه وفقا لما  تزوصحية وبائية ووكهر 

ى لإالحاجة  دون ينالمباخدمات   لجميع الدوري والفحص والصيانة الخدمة لعمل ومناسبة كافية ومساحة فتحات توفير يجب 1.
نات المبنى.  الة أو تفكيك أي من مكوإز

°28.ة الداخلية عن  ارجة الحردر C 

تنقية مياه التبريد لرفع كفاءة التبادل الحراري 502.21 

كفاءة  تأمينوالتكلس   لمنع ومعالجتها المياه تنقية ةبأجهزيد  التبرمياه   شبكة يدتزويجب   الفلل، باستثناء الجديدة ينالمبالجميع   المعدات  دمورأو   مصنع تعليمات ىعلبالعتماد   الوقائية الصيانة دليلونامج  برتوفر   من كدالتأ المبنى   مشغل ىعليجب   2.
اري. التبادل الحر الهواء  تكييفويد  والتبرالتدفئة   لمهندسي يكيةالمر الجمعية   جعمرمن   إصدار أحدث حسب أو الوقائية الصيانة اءاتبإجر

ASHRAE Standard 180( .أو مايعدله )

قبل من صيانتها سيتم ةالجهزأن   يثبت ما توفير أو يبدبلدية   من معتمدة صيانة شركة مع التعاقد المبنى مشغل ىعليجب   3.
مشغل المبنى إذا توفرت لديه كوادر مؤهلة للقيام بذلك.  

المبادلت الحرارية 502.22 

ي الجديدة باستثناء الفلل: ني السعفات الذهبية والبلتينية و لجميع المباف
 لخر إصدار من المواصفات القياسية التالية: ًطرق اختبارها مطابقا ية وار يجب أن يكون تصميم المبادلت الحر .1عليها  التفتيش يسهل بحيث الموقع يفالخدمة  بسجلت والحتفاظ والتصحيحية الوقائية الصيانة أعمال جميع ثيقتويجب   4.

ي. بمن قبل بلدية د

التحكم بتدفق الهواء 502.15 

AHRI - Liquid to Liquid heat exchanger certification program • 
The tolerances shall be as per ANSI / AHRI 400 • 

مدى  اري،الحرالداء   الضغط، انخفاض ،Block Loadللمبنى  يلفعلاالتشغيل   حمل اعاةمرية  ارالحرالمبادلت   اختيار عند يجب 2.
ي المستقبل. فسع  سهولة التوة وة وقدرارجات الحردرعن  الناتجة ارالضريمنع   بما النقي بالهواء المبنى يدبتزوالتحكم   يجب الجديدة، ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف

ة  ارالحراستشعار   ةلجهزالمناسب   بالستخدام ذلكوالطاقة،   فقدان من للحد المبنى داخل الهواء بتدفق التحكم يجب كما طوبة.الر
اقبة المركزي.  صولة بنظام التحكم والمروالمو DDCقمي المباشر  طوبة وجهاز التحكم الروالر

التحكم بتدفق مياه التبريد 502.16 

وغير  يئالتلقاالتوازن   بصمامات دةمزويد  التبرمياه   شبكة تكون أن يجب الجديدة، ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف
الحمل  ىعلبناء   التدفق معدل يفمنتظم  بتدرج تسمح والتي ،Hydronic Balancing PICVالشبكة  ضغط اباتباضطرة  متأثر
التحكم  بنظام صولةوالموالضغط   اقبةمرة  وأجهزالمناسبة   طوبةوالرة  ارالحراستشعار   ةأجهزاستخدام   يجبوالمطلوب،   اريالحر

اقبة المركزي.  والمر

في المناطق المكيفة التحكم 502.17 

يتيح بشكل ةارالحرجة  دري فوالتحكم  الميكانيكية يةالتهونظام   يصمم أن يجب الجديدة، ينالمباولجميع   البلتينية السعفة يف
الشغال استشعار ةأجهزواستخدام   حدا، ىعلية  ارحرمنطقة   لكل الهواء سرعةوة  ارالحرجة  بدرالتحكم   إمكانية المبنى لمستخدمي 

ات  إشعاروإظهار   التكييف يقافإى عل ًاقادرالتحكم   نظام يكون أن ىعلالشغال.  حسب ًتلقائياالهواء   تدفقوة  ارالحرجة  درتعدل   التي 
اقبة المركزي.  ذلك من خلل نظام التحكم والمري بما فيه سوء الستخدام مثل فتح البواب والنوافذ، وتشغيلد أي خلل  ي حال وجوف



نـــــــطـام دبـــــــي للــــــمـبــــــانــــي الـــــخـضـــــراء ، إصــدار 2.0 - مـارس 2020  ||  نـــــــطـام دبـــــــي للــــــمـبــــــانــــي الـــــخـضـــــراء ، إصــدار 2.0 - مـارس 2020 58 59

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

    

  

   

  

  

  
  

 
  

  
    

ئ

ِ

الفصل الثالث  503

ة الطاقةالتدشين وإدار
تدشين خدمات المباني الجديدة 503.01 

يع  توزوالهواء   يعتوز لنظمة   تدشين بأعمال القيام يجب ميغاواط، 1عن  فيها التكييف حمل يقل ل والتي الجديدة، ينالمبالجميع  
ي:يلة المبنى وفقا لما  نظام إداريد والسخانات والمياه والضاءة والتحكم المركزي والتبر 

معتمد  فمكاد  كوأو   قياسية مواصفة أي أو أدناه ةالمذكور )CIBSE( يطانيةالبر دات  للكووفقا   التدشين بأعمال القيام يجب 1. 
ي: بمن بلدية د

 CIBSE Code A-2006قم  يع الهواء ري لتدشين أنظمة توز نيطاد البر الكو .1.1
 CIBSE Code W-2010قم  يع المياه ري لتدشين أنظمة توز نيطاد البر الكو .1.2
 CIBSE Code L-2003قم  ي لتدشين أنظمة الضاءة رنيطاد البر الكو .1.3
 CIBSE Code C-2001قم  ة المبنى رتوماتيكي وإداري لتدشين أنظمة التحكم الونيطاد البر الكو .1.4
 CIBSE Code R-2002قم  يد ري لتدشين أنظمة التبر نيطاد البر الكو .1.5
 CIBSE Code B-2002قم  ي لتدشين أنظمة السخانات رنيطاد البر الكو .1.6

ي.بثيق نتائج أعمال التدشين والحتفاظ بها للطلع عليها عند التفتيش الدوري من قبل بلدية د. يجب تو2
المطلوبة  المعلومات ثقيووالذي   التدشين أعمال من النتهاء بعد المبنى لشاغل النظمة صيانةوتشغيل   دليل توفير يجب 3. 

فة كيفية تشغيل النظمة بكفاءة.من معر ًن فني التشغيل مستقبل مكُبحيث ي

إعادة تدشين خدمات المباني القائمة 503.02 

ومحطة  يةالتهولنظمة   تدشين إعادة بأعمال القيام يجب ميغاواط، 2عن  يقل ل فيها التكييف حمل والتي القائمة، ينالمبالجميع  
ى القل كل خمس سنوات.  علة واحدة  ية والضاءة والتحكم مرالمياه المركز 

ى القل يجب القيام بأعمال إعادةعلحيثما أمكن، و 503.01يجب القيام بأعمال إعادة التدشين بما يتوافق مع متطلبات المادة  و
ي:  يلتدشين النظمة بحيث تضمن ما   

± من الكمية المطلوبة. %5د  ي حدوفية  يدها من خلل كل فتحة تهوجي التي يتم تزو . أن تكون كمية الهواء الخار1
± من الكمية المطلوبة. %5د  ي حدوفيد  ى ملف التبرليدها إدة التي يتم تزو . أن تكون كمية المياه المبر2
اوح  والمروالصمامات   الكوابح من ًكل- التحديد وجه ىعلوليس - تشمل التي الميكانيكية ةالجهزجميع   أن من كدالتأ يجب   3.

ية وحسب المطلوب.  والمضخات والمحركات تعمل بحر
ل يتسرب الهواء من خللهما.  شح وبيته مثبتين بأمان و. يجب أن يكون المر4
. يجب أن تعمل أنظمة استعادة الطاقة حسب المطلوب.5

المحددات تحقق وأنها طاقتها وبكامل احلهامربجميع   تعمل أنها من كدللـتأ ية  المركزالمحطة   معدات فحص يتم أن يجب 6. 
التصميمية المطلوبة.  

يات الضاءة وكما هو مطلوب منها.ة وأنظمة التحكم بها تعمل حسب مستو. يجب أن تكون جميع أنظمة النار7
هو لما تستجيب بعد عن التحكم ةأجهزوأن   المطلوب حسب تعمل أنها من كدللتأ التحكم   أنظمة ةمعايروإعادة   تدقيق يجب 8. 

مطلوب منها.  
د تسرب هواء أو سوائل.  كد من عدم وجو. يجب فحص النابيب ومجاري الهواء للتأ 9
يبثيق نتائج أعمال التدشين والحتفاظ بها للطلع عليها عند التفتيش الدوري من قبل بلدية ديجب توو 

تم  التي النظمة جميع بأن ارالقرالتدشين   إعادة من النتهاء بعد المقاول ىعلفيجب  يصلالالتصميم   متطلبات تتوفر ل وعندما 
ة سليمة.  تشغيلها تعمل بصورتركيبها و

عدادات الكهرباء 503.03 

تسجيلولقياس   يبدومياه   باءكهر هيئة   لمواصفات مطابقة و معتمدة باءكهر عدادات   تركيب يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
تقديم سجلت دقيقة عن الستهلك:  ي المبنى ككل وفباء واستهلكها  ى الكهرعلالطلب  

يجب يد،تز أو   2م 5,000فيها  ضياتالرمساحات   مجمل تبلغ أو ميغاواط، 1فيهايد  التبرحمل   عن يقل ل التي ينالمبالجميع   أ.
ى علوالمبنى   يفللطاقة  ئيسيراستهلك   نظام لكل والستهلك الطلب بيانات لتسجيل فة(التعرفئة   )بدقة فرعي عداد تركيب 

 كيلوواط. 100يد عن  ئيسية ذات الحمل الذي يساوي أو يزالقل يجب قياس كافة أنظمة استهلك الطاقة الر
فرعية  اءةقرهناك   تكون أن ضمانوللمبنى   الطاقة استهلك تفاصيل تسجيل عن ًلمسؤوالمبنى   مشغل يكون أن يجب ب.

يجب حفظ سجلت العدادات لخمس سنوات.  باء. وئيسية للكهر للستخدامات الر
الفرعية  العدادات هذه ظيفةوللمبنى.   فةتعرعداد   هناك يكون ل عندما ًفرعيا ًعداداالمبنى   يفمستأجر  لكل يكون أن يجب ج.

ين.  ى المستأجرعلباء المستهلكة  يع تكاليف الكهرتوز ى الطاقة وعلة الطلب  هي إدار
العداد  لتاحة بها العدادات بطر يجب   ، )CCMS( اقبةوالمرللتحكم   مركزي نظام أو )BMS( المبنى ةلدارنظام   جدُوحيثما   د.

ة الطاقة المستهلكة. ير وإدارالفوري للتقار 
اضية التي تستخدم تقنية ساعات التشغيل ليست مقبولة للستخدام كعدادات فرعية.العدادات الفتره.  

عدادات قياس تكييف الهواء 503.04 

يتم  وحيثما المناطق(، يدتبر أو   المبنى يفيد  التبرمحطة   )مثل مركزي هواء تكييف بمصدر دةوالمزوالجديدة،   ينالمبالجميع  
دة  المبرالمياه   من دةالوارالكميات   تسجيلولقياس   العدادات تركيب يجب مستهلكين، لعدة منفصل بشكل يدالتبر طاقة   يصالإ
ي:  يلي عند الطلب كما  بتقديم سجلت دقيقة عن الستهلك لبلدية دى وحدات تكييف الهواء، ولإ

يجب كما غيرها. أو مكتب أو سكنية وحدة كل يفدة  الواردة  المبرالمياه   كميات لقياس المصممة الطاقة عدادات تركيب يجب أ.
الطاقة كمية واحتساب ةارالحرجة  دري  فالفرق  لتحديد اجعةوالردة  الوارالمياه   ةارحرجة  دروالمياه   تدفق مقدار العداد يقيس أن 

يد.  ي التبرفالمستهلكة  
العداد  لتاحة بالعدادات بطهمار يجب   (،)CCMSاقبة  والمرللتحكم   مركزي نظام أو )BMS( المبنى ةلدارنظام   جدُوحيثما   ب.

ة الطاقة المستهلكة. ير وإدارالفوري للتقار 
 وليست الساخنة. ًدة تحديدالقياس المياه المبر ًيجب أن تكون العدادات المستخدمة مصممة خصيصاج.  
ى المعلومات عن بعد، وإمكانية الحتفاظ بسجل للبيانات.لصول إيجب أن تتمتع كافة العدادات بقابلية الود. 
اضية التي تستخدم تقنية ساعات التشغيل ليست مقبولة للستخدام كعدادات فرعية.  العدادات الفتره.  

ين.المستأجر ى  علالتكاليف   يعتوز والطاقة   ىعلالطلب   ةإدارض  لغري  لفعلاالستهلك   تفاصيلوالعداد   اءاتقرتكون   أن يجب و.

)CCMS ( نظام التحكم والمراقبة المركزي 503.05 

يد،تز أو   2م 5,000فيها  ضياتالرمساحات   مجمل تبلغ أو ميغاواط، 1عن  فيها يدالتبر حمل   يقل ل التي الجديدة ينالمبالجميع  
له مصممة هي لما ًوفقاالتقنية   المبنى أنظمة تعمل أن ضمان ىعل ًاقادراقبة  والمرللتحكم   ًيامركز  ًنظاماالمبنى   يضم أن يجب 
ى لإإضافة   النظمة لعمليات التامة اقبةوالمرالتام   بالتحكم النظام يقوم وأن التشغيل، ظروف كافة خلل منها مطلوب هو وكما 

ير التحليلية.  إعداد التقار

والمياه،  الطاقة استهلك يسجلوالهواء،   تكييفوية  والتهوالتدفئة   وبمعدات يد،التبر بمحطة   النظام يتحكم أن يجب القل ىعل
يسجل أداء هذه الوحدات.  اقب ويرو 

تقييم كلفة الداء المتوقع 503.06 

لتأثير تفصيلية اسةدرتقديم   الستشاري ىعليجب  الفلل، باستثناء الجديدة ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف
تشغيل المبنى بدون هذه المتطلبات.  نة بكلفة إنشاء وى السعفة المطلوبة مقارعلالمتطلبات الضافية للحصول   
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تقارير الداء والتدشين 503.07 

ات  اعتبارحسب   المبنى أداء عن مفصل يرتقر تقديم   يجب الفلل، باستثناء الجديدة ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفة يف
ية.  ارة الحرى أن تكون ثلثة منها لشهور الذروعل شهور 6ي لمدة  فعلير أداء  بتقار ًنا التصميم مقتر

التوعية المستدامة 503.08 

واضحة  آلية تقديموضع  والمبنى   مشغل ىعليجب  الفلل، باستثناء الجديدة ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف
ي. ني المبافشيد واستهلك الطاقة والمياه  للتوعية المستدامة لمستخدمي المبنى لتر

ابع الفصل الر 504

أنظمة الموقع: توليد  
الطاقة المتجددة

في الموقع - المولدات الصغيرة إلى متوسطة الحجم الطاقة المتجددة 504.01 

أن  يمكن ئية،ضوالكهروالشمسية   الطاقة ألواح بواسطة الموقع يف ّدةمولباء  كهرالمبنى   يستخدم حيثما ، الجديدة ينالمبالجميع   
بائية أو مستقلة عنها.  تكون اللواح متصلة بالشبكة الكهر

اطات ولوائح الهيئة.  صيانتها حسب اشتري، فإنه يجب تشغيلها وبباء ومياه دي حالة ألواح الطاقة الشمسية المتصلة بشبكة هيئة كهر ف .أ

المتصل  يلكلاالحمل  حسابات يفالحتياطي  الحمل إضافة يجب فإنه الشبكة، عن المستقلة الشمسية الطاقة ألواح حالة يف .ب
Total Connected Load( بالضافة لحمل شاحن البطار ،).ية المتصل بالشبكة، إن وجد

في الموقع - نظام تسخين المياه بالطاقة المستدامة الطاقة المتجددة 504.02 

تسخين أنظمة استخدام يجب التعليمية، والمنشآت ينوالمباوالمساجد   والفنادق العمال سكن ينومباالسكنية   الفلل لجميع 
بالطاقة يعمل نظام استخدام حال يفوالساخنة.   المياه من الكلية المبنى احتياجات توفير ذلك يضمن بحيث المستدامة المياه 

ى  علالساخنة   المياه من الكلية احتياجاته من 75%ب  المبنى يدلتزوالنظام   هذا تركيبوتصميم   يتم أن يجب ً،تحديداالشمسية   
ً.ياار انات المياه والنابيب معزولة حرأن تكون خز

ي الجديدة. نى جميع أنواع المباعلي السعفات الذهبية والبلتينية، يجب تطبيق هذه المادة فأما  

في الموقع - توليد الطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة 504.03 

بنسبة  شمسية ألواح باستخدام الموقع يفبائية  الكهرالطاقة   توليد يجب الجديدة، ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف
التكييف  ووحدات يق،الحر إطفاء   لمنظومة بائيةالكهر الحمال   )باستثناء للمبنى المطلوب يئباالكهر الحمل   من ىنأدكحد   %10
جية ومضخات منظومة التكييف(  الخار

الحمل  من ىنأدكحد   30%بنسبة  بائيةالكهر الطاقة   توليد يجب عندها أعله، المادة لتحقيق كافية مساحات توفر عدم حال يفو
 kWp 20.ى أل تقل الطاقة النتاجية لللواح الشمسية عن علة المناطق العامة للمبنى،  ي المطلوب لنارئباالكهر 

الفصل الخامس 505

ى الطاقة  علالطلب   
على الطاقة خفض الطلب 505.01 

يفة  المذكورغير   جديدة وآليات ةمبتكرأفكار   تقديم المصمم ىعليجب   الجديدة، ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف
ى الطاقة.  عل من الطلب 5%ي تقليل ما ل يقل عن فاللئحة والتي من شأنها المساهمة  

المبنى الذكي 505.02 

استهلك  توفير بهدف المبنى وأنظمة ةأجهزمختلف   يفذكية  تقنيات استخدام يجب الجديدة، ينالمباولجميع   البلتينية السعفة يف
ي المبنى. غلاحة والمان لشاضمان الرالطاقة والمياه و

كفاءة أداء المبنى 505.03 

التالية:  المواد  تطبيق عن ًضا عوالمبنى   أداء كفاءة فعلرتقنيات   استخدام يمكن الجديدة، ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف

جي للمبنىى لداء الغلف الخارنمتطلبات الحد الد 501.01 

يةار الجسور الحر 501.02 

ينبائية داخل المباة الكهر ة الناركثافة قو 502.04 

جيةبائية الخارة الكهر ة الناركثافة قو 502.05 

جاع الطاقة من الهواء العادم ومياه التكثيفنظام استر 502.10 

يدالتحكم بتدفق مياه التبر  502.16 

ات والماكن العامةيد الممرتبر  502.18 

يةار المبادلت الحر 502.22 

تقييم كلفة الداء المتوقع 503.06 

ير الداء والتدشينتقار  503.07 

بائيةي الموقع - توليد الطاقة الكهر فالطاقة المتجددة  504.03

ى الطاقةعلخفض الطلب    505.01 

عن  تقل ل وبنسبة الفضية السعفة يفالمطلوب  التوفير ىعليد  يزالطاقة   استهلك يفتوفير  ىلإالتقنيات  تلك استخدام دييؤأن   ىعل
 للسعفة البلتينية. 20% للسعفة الذهبية و %15
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الفصل الول  601

شيد والكفاءة  التر
أدوات المياه عالية الكفاءة 601.01 

ي:يلي الجديدة، يجب تركيب ما  نلجميع المبا

 601.01 )1(.قم  ي الجدول رفدة  شيد المياه المتوافقة مع المعايير الوارمعدات ترأ.   

(: الحد القصى لتدفق المياه 601.01 )1قم  جدول ر

أقصى تدفق مسموح به للمياه الداة 

لتر بالدقيقة 8 ش  الدو

لتر بالدقيقة 6 صنابير مغسلة الحمام 

لتر بالدقيقة 7 صنابير مغسلة المطبخ 

يئد الجزلتر للطر 3د الكامل،  لتر للطر 6 ي الحمامات في ئد الثناأنظمة الطر

د، أو استخدام مباول ل تعمل بالمياهلتر واحد للطر 1 المبولة

ي. ئد الثناى أنظمة الطرعلانات الحمامات التي تحتوي  خزب.  

افق العامة. ي كافة المرفالصنابير التي تعمل بالستشعار عن قرب أو بكابس الضغط  ج.

الصناعية،  المنشآت يفأو  يةالتجار أو   العامة ينالمباي  فالمباول  تخدم التي دالطرأحواض   ىعلتوماتيكية  أوأو   يةيدود  طرة  أجهزد.  
 لنمط الستعمال. ًذلك وفقاو

ي أوقات إغلق المبنى )وخلل الليل(. فض التنظيف مقبول فقط  د المياه بغرطر

ي.بذلك خاضع لموافقة بلدية دن يمكن استثناء مواصفاتها من معدلت تدفق المياه، وّالصنابير المركبة كجزء من تطبيق معي

تصريف مياه التكثيف 601.02 

ةأجهزتشغيل   عن الناتجة التكثيف مياه فصرولجمع   وأنابيب ضحوتركيب   يجب القائمة، ينالمبافيها   بما ينالمبالجميع  
القل ىعلي  ئهوافاصل   ملم 25مسافة  ترك يجب كما كدة.ا رمياه   تكون تمنع وبحيث التكثيف نقاط عند الهواء تكييف 

ماء مصيدة ىلإيفه  تصريجب   المكثف الماء استخدام إعادة عدم حالة يفوالصحي.   فالصروأنابيب   التكثيف أنابيب بين 
بمقاس مناسب.  

إعادة استخدام مياه التكثيف 601.03 

الهواء  تكييف ةأجهزجميع   من التكثيف مياه تجميع يجب كيلوواط، 350عن  فيها يدالتبر حمل   يقل ل التي ينالمبالجميع  
الحمامات يفد  الطرصناديق  والري   يفاستخدامها  وإعادة اجعالروالهواء   جيالخارالهواء   من لخليط تكييف ةأجهزأو   جيالخار

يفة  المذكورالتكثيف   مياه من الطاقة جاعاسترى  لإبالضافة   النسان. مع ًامباشر ًتماساأو   ًاتصالتسبب   ل أخرى اضأغروأي   
502.10.المادة  

الري عالي الكفاءة 601.04 

الري  نظام أو بالتنقيط الري نظام استخدام أو 100%بنسبة  للشرب الصالحة غير المياه استخدام يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
اء.ي ذلك السطح الخضرفجية بما  اعة الخاري أعمال الزرفبة  تحت التر

حسب الجهاز هذا فحص يجبوالشرب   مياه مع التصال نقاط عند الري أنظمة جميع يفالمياه  جوعلرمانع   جهاز تركيب يجب 
تعليمات المصنع.  
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الفصل الثالث  603

جاع والمعالجةأنظمة الستر
ي الموقع فللمياه  

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي 603.01 

المبنى داخل الرمادية المياه استخدام وإعادة تجميع نظام تركيب يجب الجديدة، ينالمباولجميع   والبلتينية الذهبية السعفات يف
تم إذا السعفات لكافة و الحالت جميع يفوالمستعملة،   المياه من البلتينية للسعفة 30%والذهبية   للسعفة 15%بنسبة  
مصدر  من المعالجة الصحي فالصرمياه   استخدام تم أو المبنى، داخل الرمادية المياه استخدام وإعادة تجميع نظام تركيب 

ي: لام بالتاجي، يجب اللتزخار

أن  يجب كما الرمادية(. )المياه الصحي فالصرمياه   يرتدووإعادة   لتجميع ذلكوالتمديدات   يئثناالمياه   إمدادات نظام يكون أن أ.
يكتب عليها "مياه غير صالحة للشرب".  يد مياه الشرب وتكون هذه النابيب بلون مختلف عن أنابيب تزو 

ي بين خط مياه الشرب وبين نظام تجميع المياه الرمادية.ئملم فاصل هوا 25أن تترك مسافة ل تقل عن  ب.

 مع النسان. ًا مباشر ًأو تماسا ًاض أخرى تسبب اتصال عدم استخدام المياه الرمادية لي أغرج.  

المياه  من 50%عن  تقل ل بنسبة المياه استخدام وإعادة تجميع نظام تركيب يجب الجديدة، اتالسيارغسيل   محطات جميع يفو
المستعملة.

أبراج التبريد في التبادل الحراري متضمنا استخدام المياه 603.02 

اري  الحرالتبادل   اضلغردبــــي   ومياه باءكهر هيئة   من دةالوارللشرب   الصالحة المياه استخدام عدم يجب الجديدة، ينالمبالجميع   
.)Heat Rejection(

التبادل  اضلغرة  رّالمدوالمياه   أو البحر مياه أو المعالجة، الصحي فالصرمياه   استخدام يجب يد،التبر اج  أبراستخدمت   حيثما 
ي.بباء ومياه دي أو هيئة كهر بية أخرى للمياه يجب أن ينال استخدامها موافقة بلدية داري. لي مصادر ثانو الحر

الحتفاظ يجبويد،  التبراج  أبرمن   برج لكل دةالوارالمياه   مصدر ىعل- يلكلاالمجموع  لحساب- مستقل عداد تركيب يجب 
بسجل يومي للستهلك.  

ي نالفصل الثا 602

ة المياهالتدشين وإدار
عدادات المياه 602.01 

الطلب  تسجيلولقياس   لمواصفاتها ومطابقة يبدومياه   باءكهر هيئة   من معتمدة عدادات تركيب يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
فة( :  تقديم سجلت دقيقة عن الستهلك )من خلل عدادات فئة التعري المبنى ككل، وفى المياه واستهلكها  عل

يجب كثر،أأو  2م 5,000فيها  ضياتالرمساحات   مجمل تبلغ أو ميغاواط، 1عن  فيها يدالتبر حمل   يقل ل التي ينالمبالجميع   أ.
وحوله.  المبنى  داخل ئيسيةالروللستخدامات   المبنى، يفللمياه  ئيسيالرللستخدام   الستهلك بيانات لتسجيل يفإضاعداد   تركيب 

العدادات سجلت حفظ يجبومستقل،   عداد لكل المياه استهلك تفاصيل تسجيل عنًل  مسؤوالمبنى   مشغل يكون أن يجب ب.
لخمس سنوات.  

فة.  ي المبنى عداد فرعي عندما ل يكون هناك عداد تعرفيجب أن يكون لكل مستأجر  ج.

العداد  لتاحة بهما العدادات بطر يجب   (،)CCMSاقبة  والمرللتحكم   مركزي نظام أو )BMS( المبنى ةلدارنظام   جدُوحيثما   د.
ى المياه واستهلكها. علة الطلب  ير وإدارالفوري للتقار 

اضية التي تستخدم تقنية ساعات التشغيل ليست مقبولة للستخدام كعدادات فرعية. العدادات الفتره.  

ين.  ى المستأجرعليع التكاليف  ض توزى المياه ولغرعلة الطلب  يجب استخدام العدادات الفرعية لدارو.  
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ة الحالية: لجميع الجهز

ض.  ي أي غرفي ن( والمواد ذات الساس الهالوCFCبون )يجب عدم استخدام مواد كلورو فلورو كر أ.  
ًبدءا ض  غرأي   يفالوزون  استنفاذ ةقدرلها   مواد أو )HCFC( ينبوكر فلورو   كلورو هيدرو أساس ذات مواد استخدام عدم يجب ب.

 2030. من يناير 
ة.  يد أثناء صيانة الجهزات التبر يغ مباشر لي من سوائل أو غازاج أو تفر يمنع إخرج.  

يد.ات التبر ير وإعادة استخدام سوائل وغازتدو ى استعادة وعليجب العمل بشكل دائم   د.

المواد المعاد تدويرها 701.06 

المستخدمة  المواد يلإجمامن   التالية النسب عن يرهاتدوالمعاد   المواد استخدام نسبة تقل ل أن يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
ي: ني أعمال إنشاء المباف

 للسعفة البلتينية 15%• للسعفة الذهبية 10%• للسعفة الفضية • %5

المواد المتوفرة إقليميا 701.07 

المستخدمة  المواد يلإجمامن   التالية النسب عنًإقليميا ة  المتوفرالبناء   مواد استخدام نسبة تقل ل أن يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
نات المبنى:  ضمن مكو

 للسعفة البلتينية. 15%• للسعفة الذهبية 10%• للسعفة الفضية • %5

منتجات الخشب المركب 701.08 

داخل  المستعملة المركب الخشب منتجات يففورمالدهيد  يا-اليور اتينجات  رمواد   نسبة تتجاوز ل أن يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
ي. بي بلدية دفي النسب المقبولة من الجهة المختصة نالمبا

ي نالفصل الثا 702

ة النفاياتإدار
مخلفات البناء والهدم 702.01 

حجم  من القل ىعل 50%من  التخلص عدم يجب ية،المركز العمال   منطقة يفالواقعة  ينالمباباستثناء   الجديدة ينالمبالجميع  
ي الموقع. فيرها أو إعادة استخدامها  ى مكب النفايات، وإنما يتوجب إعادة تدولسالها إأو وزن مخلفات البناء والهدم بإر

ات التالية:  ى أن يتم ذلك من خلل المسارعل

ى محطة معالجة النفايات النشائية. ليلها إسانية يتم تحو النفايات الخر 1.

ف فيها بالموقع.  ير مثل الخشاب والبلستيك والمعادن يمكن التصرالمواد الخرى القابلة لعادة التدو  2.

بواسطة  لها المخصصة المواقع ىلإتوجيهها   يتم ةالخطروالنفايات   البناء مواقع تجهيزوإخلء   وأنقاض الحفر عن الناجمة بةالتر  3.
ير أو إعادة الستخدام(.  ية لعادة التدوي حساب النسبة المئو فات المختصة بالبلدية )و ل تدخل هذه المواد  الدار

الفصل الول  701

د  المواد والموار
مواد العزل الحراري والصوتي 701.01 

ي مواد العزل: فط التالية  ي الجديدة، يجب توفر الشرونلجميع المبا

 CFCs(.بون )أن تكون مصنعة بدون استخدام مادة الكلورو فلورو كر  1.

اق.  ة سامة عند الحترأن ل تكون سامة وأن ل تصدر أبخر 2.

 جزء من المليون. 0.05يد نسبة الفورمالدهيد المضاف إليها عن  أن ل تز 3.

 0.1.ة عن  ية المتطايريد نسبة أي من مركبات العضو أن ل تز  4.

ي. بي دفي نلمتطلبات الدفاع المد ًيق طبقا أن تكون مقاومة للحر  5.

ي المركزي. باري شهادة / علمة مطابقة من مختبر دأن تحمل مواد العزل الحر 6.

ي. بأن تحقق جميع متطلبات المواصفات المعتمدة من بلدية د 7.

ي.بي حسب تعليمات المصنع بعد اعتمادها من بلدية دتاري والصوكما يجب تركيب مواد العزل الحر

الخشب الذي يحمل شهادة /علمة مطابقة 701.02 

من أو المركزي يبدمختبر   من المطابقة علمة / شهادة يحمل الذي الخشب حجم نسبة تقل ل أن يجب الجديدة، ينالمبالجميع  
النشاء  أثناء ًمؤقتا المستخدم   الخشبي الساس ذات المنتجات أو الخشب حجم يلإجمامن   25%عن  البلدية من معتمدة جهة 

ي المبنى.فة دائمة  أو المستعمل بصور

على اسبستوس المواد التي تحتوي 701.03 

التي  المواد استخدام عدم يجب والتعديلت، والضافات الصيانة أعمال فيها تتم التي القائمة ينوالمباالجديدة   ينالمبالجميع   
س.تحوي اسبستو

على الرصاص أو المعادن الثقيلة المواد التي تحتوي 701.04 

أي أو أصباغ استخدام عدم يجب والتعديلت، والضافات الصيانة أعمال فيها تتم التي القائمة ينوالمباالجديدة   ينالمبالجميع   
داخل  ًمغلفا كان   إذا )إل البلدية من المعتمدة المواصفات من ىعلأبنسب   الثقيلة المعادن أو صاصالرى  علتحتوي   أخرى مواد 

ئية(.نظام مثل الخليا الضو

من  مطابقة علمة / شهادات ىعلالثقيلة   المعادن أو صاصالرى  علتحتوي   التي الخرى والمواد الصباغ تحمل أن يجب كما 
ي. بي المركزي أو من جهة معتمدة من بلدية دبمختبر د

في استنفاذ الوزون إدارة المواد التي تساهم 701.05 

ي: يلام بما  ي الجديدة، يجب اللتزنلجميع المبا

طبقة استنفاذ تسبب يدتبر ات  غازو   سوائل ىعلتحتوي  التي )HVAC( الهواء تكييفوية  والتهوالتدفئة   أنظمة استخدام عدم .أ
التي ةالجهزباستثناء   100عن  العالمي اريالحرالحتباس   ةظاهري  فمساهمتها  تقل يدتبر ات  غازو   سوائل استخدام أو الوزون 

يدام( من سائل أو غاز التبر كيلو جر 0.23ى أقل من )علتحتوي   

فلورو  كلور هيدرو ، )CFCs( بونكر فلورو   )كلورو الوزون استنفاذ يفتساهم  مواد أي ىعليق  الحرإطفاء   أنظمة تحتوي ل أن ب. 
نات.  ( أو هالوHCFCsبون )كر 
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جمع النفايات كبيرة الحجم 702.02 

ة  ة الحجم كقطع الثاث والجهزضع النفايات كبيرلو 2م 10ي الشقق السكنية الجديدة، يجب توفير مساحة ل تقل عن نلجميع مبا
موقف  يفجانبية  مساحة ذلك )مثال ضالغرلهذا   ًاحصرمخصصة   المساحة هذه تكون أن ةبالضروروليس   والصحية بائيةالكهر 
يق.  سائل السلمة والوقاية من الحراعاة وي المبنى ومرفصول إليها وعدم إعاقتها للحركة  ات( مع إمكانية الوالسيار

أماكن وضع النفايات 702.03 

لتر، 10بسعة  وعاء ىعلمنهما  كل يحتوي القل ىعلمكانين  توفير يجب الجديدة، والفلل السكنية الشقق ينمبالجميع  
المطبخ  داخل المكانين تخصيص يتموير  التدولعادة   القابلة النفايات ضعلووالخر   العامة النفايات ضعلومخصص   أحدهما 

ي مكان مناسب. ف

تجميع النفايات 702.04 

يجب ي،بدبلدية   لدى المعتمدة البناء لوائح حسب العامة النفايات للقاء ةماسورتوفير   فيها يطلب التي الجديدة ينالمبالجميع  
توفير أحد المور التالية:  

ية منفصلة داخل مجمع النفايات.  ي حاوفير وجمعها  ة أخرى للقاء النفايات القابلة للتدوماسور 1.

قبل  من ًيومياجمعها   حين ىلإير  للتدوالقابلة   النفايات ينلتخز القل   ىعل 2م 2طابق  كل يفنفايات  فةغركل   مساحة تكون أن 2.
ية مخصصة داخل مجمع النفايات.ي حاو فضع  تنقل بواسطة مصعد الخدمات حيث تومشغل المبنى و

ي،بدبلدية   لدى المعتمدة البناء لوائح حسب العامة النفايات للقاء ةماسورتوفير   فيها يتطلب ل التي الجديدة ينالمباولجميع   
حين  ىلإير  للتدوالقابلة   والنفايات العامة النفايات ينلتخز القل   ىعل 2م 3طابق  كل يفنفايات  فةغركل   مساحة تكون أن يجب 

ية مخصصة داخل مجمع النفايات.  ي حاوفضع  تنقل بواسطة مصعد الخدمات حيث تومن قبل مشغل المبنى و ًجمعها يوميا

مرافق إدارة المواد القابلة للتدوير 702.05 

صول  الوسهلة   الماكن هذه تكون أن يجبوير.  التدولعادة   القابلة النفايات ينتخز ولفصل   أماكن توفير يجب ي،نالمبالجميع  
لدى  المعتمدة البناء لوائح حسب العامة النفايات تجميع أماكن ومواصفات الحركة طشرووالموقع   متطلبات نفس عليها تنطبقو

ير جزء من مجمع النفايات العامة أو منفصلة عنه.  ين النفايات القابلة لعادة التدوتخز يمكن أن تكون أماكن فصل وي، و ببلدية د

ير المشتركة مع أماكن النفايات العامة:. أماكن النفايات القابلة لعادة التدو أ

ين  تخزوفرز   لستيعاب ذلكو 2م 5عن  يادةالز بعد   المساحة تقل ل أن يطةشر  10%بمعدل  الماكن هذه مساحة يادةز يجب   
ير.  النفايات القابلة لعادة التدو

ير المنفصلة عن أماكن النفايات العامة:ب. أماكن النفايات القابلة لعادة التدو 

هو  كما للمبنى الجمالية الطابقية المساحة من كنسبة يرالتدولعادة   القابلة النفايات أماكن مساحة حساب يتم أن يجب 
حسابها فيتم القيم هذه بين للمبنى الجمالية الطابقية المساحة قيمة وقوع حالة يفو 702.05 )1( قمرالجدول   يفضح  مو

بالتناسب الخطي.  

ير  ( : متطلبات مساحة أماكن النفايات القابلة لعادة التدو702.05 )1قم  جدول ر

ير مننسبة مساحة أماكن النفايات القابلة لعادة التدو
المساحة الطابقية الجمالية   BUAالمساحة الطابقية الجمالية 

2م 7.5  2م 500أقل من 

من المساحة الطابقية الجمالية %1.5  2م 500

من المساحة الطابقية الجمالية %0.8  2م 1,000

من المساحة الطابقية الجمالية %0.35  2م 5,000

من المساحة الطابقية الجمالية %0.25  2م 10,000كثر من أ
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