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 مجلس لبنان لألبنية الخضراء إخالء المسؤولية .2
 

 التفسير والتعاريف 2.1.1.1

A. تأويل 

ي معر  
ي تكتب بها الرسالة األولية لها معان 

وط التالية. يكون للتعريفات التالية نفس المعت  بغض الكلمات الت  فة تحت الشر

 النظر عما إذا كانت تظهر بالصيغة المفردة أو بصيغة الجمع. 

B. فاتتعري 

 ألغراض هذا إخالء المسؤولية: 

  اءوتشير ي هذا المستند( إىل  )المشار إليها باسم "المنظمة" أو "نحن"  LGBC مجلس لبنان لألبنية الخضر
مجلس ف 

اء  لبنان للبنية الخض 

  إىل موقع الويب و / أو اإلرشادات.  الخدمةتشير 

 ي الفرد الذي يحصل عىل الخدمة أو المؤسسة أو الكيا أنت
ي األخر الذي يقوم هذا الشخص نيابة عنه تعت 

ن القانون 

 ، بحسب ما يكون منطبقا. استخدامها بالوصول إىل الخدمة أو 

  إىل المبدأ التوجيهي  المبادئ التوجيهيةوتشيرARZ 2.0  .ي الجديدة والحالية المستدامة
 بشأن المبان 

  إىل  الويبموقع يشيرARZ 2. 0 GBRS يمكن الوصول إليها من ،https://arzrating.com 

 

 إخالء المسؤولية 2.1.1.2

ي الدائرة هي ألغراض إعالمية عامة فقط. 
 المعلومات الواردة ف 

ي محتويات الخدمة. 
 وال تتحمل المنظمة أي مسؤولية عن األخطاء أو اإلغفاالت ف 

اءمجلس لبنان للبنية اوال يجوز بأي حال من األحوال أن يكون    لخض 
ا
ة أو غير  مسؤول ار خاصة أو مباشر عن أي أرص 

ر آخر، ناشئة  ي إجراء من أعمال العقد أو اإلهمال أو أي رص 
ار أيا كانت، سواء كانت ف  ة أو تبعية أو عرضية أو أي أرص  مباشر

ي إضافة أو حذف أو ت
عديل عن أو فيما يتعلق باستخدام الخدمة أو بمحتويات الخدمة. وتحتفظ المنظمة بالحق ف 

ي أي وقت دون إشعار مسبق. تم إنشاء إخالء المسؤولية هذا بمساعدة 
ي محتويات الخدمة ف 

 . مولد إخالء المسؤولية المجان 

ها من المكونات ا وسات أو غير  لضارة. وال تضمن المنظمة خلو الخدمة من الفير

 

 ولية االرتباطات الخارجيةؤإخالء مس 2.1.1.3

نت ال توفرها أو تعهدها أو ترتبط بأي شكل من  ويجوز أن تتضمن هذه الخدمة روابط إىل مواقع خارجية عىل شبكة اإلني 

اء األشكال ب  . مجلس لبنان للبنية الخض 

اءيرجر مالحظة أن  توقيت أو اكتمال أي معلومات عىل هذه ال يضمن دقة أو أهمية أو حسن  مجلس لبنان للبنية الخض 

 المواقع الخارجية. 

 

 إخالء المسؤولية عن األخطاء وحاالت السهو 2.1.1.4

ي تقدمها الخدمة فهي ألغراض التوجيه العام بشأن المسائل ذات األهمية فقط. وحت  إذا اتخذ 
مجلس أما المعلومات الت 

اء ن محتوى الخدمة حاىلي ودقيق، فقد تحدث أخطاء. وباإلضافة كل االحتياطات الالزمة للتأكد من أ  لبنان للبنية الخض 

https://arzrating.com/
https://www.freeprivacypolicy.com/free-disclaimer-generator/
https://www.freeprivacypolicy.com/free-disclaimer-generator/
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ي المعلومات الواردة 
إىل ذلك، ونظرا للطابع المتغير للقوانير  والقواعد واألنظمة، قد يحدث تأخير أو إغفال أو عدم دقة ف 

ي الخدمة. 
 ف 

اءوليس  ي يتم الحصول عليها من مسؤوال عن أي أخطاء أو إغفاالت، أو عن النتائج ال مجلس لبنان للبنية الخض 
 استخدامت 

 هذه المعلومات. 

 

 ولية االستخدام العادلؤإخالء مس 2.1.1.5

اءويجوز ل ي لم تكن دائما مخولة تحديدا  استخدام مجلس لبنان للبنية الخض 
، الت  مواد محمية بحقوق التأليف والنشر

. وتتيح هذه المواد ل اءمجلس لبنان للبنية المن قبل مالك حقوق التأليف والنشر النقد أو التعليق أو نقل األخبار أو  خض 

 التدريس أو المنح الدراسية أو البحث. 

منصفا" ألي مادة من هذه المواد ذات الحقوق الفكرية عىل النحو المنصوص  استخداما وترى المنظمة أن ذلك يشكل "

ي المادة 
ي الواليات المتحدة.  107عليه ف 

 من قانون حقوق التأليف والنشر ف 

ي إذا كنت 
ي تتجاوز االستخدام  استخدامترغب ف 

مواد محمية بحقوق النشر من "الخدمة" لتحقيق أغراضك الخاصة الت 

 .  المقبول، فيجب عليك الحصول عىل إذن من مالك حقوق النشر

 

 اآلراء المعرب عنها 2.1.1.6

ورة السياسة الرسممدخويجوز أن تتضمن ال ية أو الموقف الرسمي ة آراء وآراء، هي آراء وآراء المؤلفير  وال تعكس بالض 

ي ذلك 
كة أخرى، بما ف  اء ألي مؤلف أو وكالة أو منظمة أو صاحب عمل أو شر  . مجلس لبنان للبنية الخض 

ها المستخدمون هي مسؤوليتهم الوحيدة وسيتحمل المستعملون المسؤولية الكاملة ويلقون اللوم  ي ينشر
فالتعليقات الت 

ء مكتوب  ي
ي تعليق. وال يتحمل عىل أي تشهير أو دعوى تنشأ عن شر

ء مكتوب ف  ي
ة لسر ي أو نتيجة مباشر

مجلس لبنان ف 

اء ي حذف أي تعليق ألي سبب من  للبنية الخض 
ه المستخدمون ويحتفظ بالحق ف  أي مسؤولية عن أي تعليق ينشر

 األسباب. 

 

 عدم إعالن المسؤولية 2.1.1.7

ي تقديم المشورة والخدمات  اءمجلس لبنان للبنية الخض  وتقدم المعلومات المتعلقة بالخدمة عىل أساس أن 
ال يشارك ف 

ي أال يستخدم كبديل 
ها من المشورة والخدمات المهنية. وعىل هذا النحو، ينبغ  يبية أو غير القانونية أو المحاسبية أو الض 

 . ها من المستشارين المختصير  ائب والقانونية وغير ي مجاالت المحاسبة والض 
 عن التشاور مع المستشارين المهنيير  ف 

ة أو المنظمة  يجوز بأي حال من األحوال أن تكون وال  ار خاصة أو عرضية أو غير مباشر أو مورديها مسؤولير  عن أي أرص 

 . استخدامها أو عدم قدرتك عىل الوصول إىل الخدمة أو  استخدامكتبعية تنشأ عن أو فيما يتعلق بحضورك أو 

 

 إخالء المسؤولية "االستخدام على مسؤوليتك" 2.1.1.8

ي يتم وتقدم جميع الم
"، دون أي ضمان للدقة أو الدقة أو حسن التوقيت أو للنتائج الت  ي الخدمة "كما هي

علومات ف 

ي ذلك، عىل سبيل المثال  استخدامالحصول عليها من 
هذه المعلومات، ودون ضمان من أي نوع، رصيحا أو ضمنيا، بما ف 

 .  ال الحض، ضمانات األداء وإمكانية التسويق والمالءمة لغرض معير 

اء مسؤوال أمامك أو عن أي شخص آخر عن أي قرار أو إجراء يتخذ استنادا إىل و  لن يكون مجلس لبنان للبنية الخض 

ار.  ابطة أو خاصة أو مماثلة، حت  لو تم إبالغه باحتمال وقوع هذه األرص  ار مي   المعلومات المقدمة من الدائرة أو عن أي أرص 
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 اتصل بنا 2.1.1.9

 خالء المسؤولية هذا، يمكنك االتصال بنا: إذا كانت لديك أية أسئلة حول إ

  : ي
ون  يد اإللكي   info@lebanon-gbc.orgعير الير

  



 

 

 

 
 

 

 586 من 11صفحة 

 حقوق النشر .3
 

اء 2022 ©حقوق النشر   مجلس لبنان لألبنية الخضر

ي هذا المنشور دون إذن خطي مسبق  استنساخوال يمكن 
ي  منالمعلومات الواردة ف 

مجلس  و أبرنامج األمم المتحدة اإلنمان 

اء لبنان  تحت عنوان و/أو تأليف مغايرين إال إذا كان المؤلفون  استنساخها . وال يمكن بأي حال من األحوال للبنية الخض 

 
 
ي تحديثها.  يرغبون معا
 ف 

ي أو 
ي الحصول عىل موافقة من برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

اءوينبغ  هذه التحديثات.  قبل مجلس لبنان للبنية الخض 

، ويمكن أن يطبع ألغراض ال تهدف إىل الرب  ح، مثل ومع ذلك، فإن هذا الم ي شكله الحاىلي لجميع المستخدمير 
نشور متاح ف 

يطة عدم تغيير أي من المعلومات أو تعديلها.   أغراض التعليم والبحث والتثقيف العام، شر

 

  info@lebanon-gbc.org لمزيد من المعلومات

 

  

mailto:info@lebanon-gbc.org
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 وتقدير ركش .4
 

ر 
ّ
ن ويقد اء يثمِّ ، والذي بدونه لLGBC) مجلس لبنان للبنية الخض  ي ي من االتحاد األورونر

يكن إنجاز  م( الدعم الماىلي السح 

وع   هذا المشر
 
 . ممكنا

 

نامج األمم  وما كان هذا العمل ليتحقق لوال الدعم واإلرشاد والمساعدة المستمرة من جانب أعضاء الفريق التابع لير

ي الم
هم ومعرفتهم وتعاونهم سوف تقدرها الرابطة عىل الدوام. ولهذا UNDP-CEDRO V تحدة اإلنمان  . إن مستويات صير

وع اتود الرابطة أن تشكر الدكتور حس ، مدير مشر ي سعد، وجاد البابا، CEDRO Vن حراجىلي ، وكذلك كارال نسب، وأالن أنر

 الوسنا 
ّ
 . طاسير ونايلة بتن

 

 
ّ
اءمجلس لبنان للبنية  إن  آصمحظوظ بحصوله عىل د. رياض  الخض 

 
ته المتعددة  اف مديرا وع. وكانت خير للمشر

ي حالة اقتصادية سيئة 
انية محدودة، ف  وع وإنجازه بمير  ه وتصميمه حاسمة لتطوير هذا المشر التخصصات ورؤيته وصير

ي 
 وطنية وظروف صحية صعبة.  اتصاالت  حالة للغاية، وف 

 

ي تنفيذ هذا العمل. وشكر وتود الرابطة أن تعرب عن عميق ا
متنانها للمؤلفير  التقنيير  الرئيسيير  عىل جهودهم القيمة ف 

 اف ورياض العبد. آصكبير لكل من إميل حنا ورامي طربيه ورياض 

 

 قوتود الرابطة تقديم شكر خاص إلبراهيم 
 
افا ي حظيت بتقدير كبير لدى  رنفل وريما شور اعي 

هذا مراجعة بمساهمتهما الت 

 العمل. 

 

ي هذآصكرا لك شانتال ش ي تزين وتير
 . دليلال ا اف عىل الصور الملهمة الت 

 

 
 
ي مراجعة وتعديل كلمات شكرا

ي قضيتها ف 
 . دليلال ا هذ وجمل لك كاتيا تابت عىل األيام الطويلة الت 

 

اءوأتوجه بالشكر الجزيل إىل العديد من أعضاء  : ومؤيديه عىل إسهاماتهم وعملهم ا مجلس لبنان للبنية الخض  لتطوعي

 اف ووائل زمرىلي وعفيف نسيم. آصوس ويوسف غنطوس وندى الطفيىلي وماريو بيار دمّ 
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 مقدمة .5
 

ARZ 2.0 GBRS  تصنيف )نظام . ي
اء( هو أداة تقييم شاملة تحدد أداء المبان  ي الخض 

 المبان 

 

ي أو مستشف  أو مول أو منشأ
ي أو فندف  ي أو مكتتر

 استخدامة تعليمية أو سواء كان قطاع البناء الخاص بك هو قطاع سكت 

ي الموارد الطبيعية )أي الطاقة والمياه، إلخ(  ARZ 2.0 GBRSقدم يمختلط، 
تقارير قابلة للتمويل لتقييم مدى االقتصاد ف 

ي مرحلة التصميم أو البناء أو التشغيل. 
ي الكوكب خالل دورة حياته سواء ف 

وعك ف   يساهم مشر

 

 ي
ّ
ي تقارير جديرة بالثقة ل ARZ 2.0 GBRSر وف

كات( ف  كات )المسؤولية االجتماعية للشر تعزيز المسؤولية االجتماعية للشر

 األعمال التجارية. 

 

 
ّ
شامل لتحسير  إجراءات التصميم لديهم. وهو مصدر  لمعماريير  والمهندسير  لودود ودليل مرشد  و ه ARZ 2.0 GBRS إن

ة ورفع مستوى مشاريعهم.   لطالب العمارة والهندسة الكتساب الخير

 

 ع البناء. ي    ر امن أجل إجراء تقييم عادل وغير متحير  لمش مسؤول تقييم الطرف الثالثك  ARZ 2.0 GBRSأن يعمل ويمكن 

 

اءتصنيف نظام  دليلال ا من هذ 6عرض قسم ي ي الخض 
 . ARZ 2.0 GBRSالمبان 

ح قسم ي  موقع.  ةمتطلبات الوحدة النمطي 7شر

ح قسم ي  مواد.  متطلبات الوحدة النمطية 8شر

ح قسم ي  . ء ما  متطلبات الوحدة النمطية 9شر

ح قسم ي  ة. صح متطلبات الوحدة النمطية 10شر

ح قسم ي  طاقة.  متطلبات الوحدة النمطية 11شر

 

يل نسخة مجانية من هذا الل  دليل تي  

ي قم بالتسجيل 
 من خالل  ARZ 2.0 GBRSف 
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 لتصنيف األبنية الخضراء 2.0أرز  نظام .6
 

 ARZ 2.0 GBRSرؤية منتج  6.1

 

ي بيئة  ARZ 2.0 GBRSيهدف المنتج 
اء( إىل تعزيز "العيش المستدام ف  ي الخض 

 مستدامة". )نظام تصنيف المبان 

 

 ARZ 2.0 GBRS شعار 6.2

 

 للبيئة صديق غد بناء

اء   ةالمجتمعات الصحيّ  ·ة ذكيّ المدن ال ·األبنية الخض 

 

 ARZ 2.0 GBRSمهمة منتج  6.3

 

 هو مساعدة أفراد المجتمع:  ARZ 2.0 GBRSالغرض من منتج 

ي بيئة مستدامة باستخدام وسائل اتصال مت فهم -
 عددة. المتطلبات األساسية للعيش المستدام ف 

 . أعالهالمذكورة  األساسيةبناء الئق يستجيب للمتطلبات  لتصميمإرشادات  إعطاء -

ي بمال بناءإرشادات حول كيفية  إعطاء -
 . األساسيةوفق المتطلبات ان 

ي بمال يشغلونضمان األمان والمساحة الصحية للشخاص الذين  -
 . ان 

اح مقاييس موضوعية  - ي بمال استجابةمدى  لتقييماقي 
 االستدامة. لمتطلبات  ان 

 

ي فهم، تصميم، بناء، إ
ي ابالموتقييم استدامة  لاشغللمساعدة ف 

 من خالل عنارص الطبيعة الخمسة:  ن 

ي بيئته عىل نحو متسق، وأن يقلل إىل أدن  حد من  األثير : الكون أو األولالعنض  -
ي أن يدمج البناء ف 

أو الفضاء. وينبغ 

ه وأن يستفيد من مختلف دورات الطبيعة.   تأثير

ي نض الع -
: األرض. يجب أن يحقق البناء االستخدام األمثل للمواد الخام، ويدعم تجديد المنتجات واالقتصاد الثان 

 الدائري. 

: الماء. ويجب أن يسغ البناء إىل الحفاظ عىل هذا المورد الثمير  من خالل العديد من تكنولوجيات الثالثالعنض  -

 إعادة التدوير. 

ي الرابعالعنض  -
أن يستهدف البناء وضع الطاقة الصافية الصفرية من خالل تنفيذ نظم حفظ الطاقة،  : النار. وينبغ 

 وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة. 

 : الهواء. يجب أن يحافظ البناء عىل رفاه الشاغل، وتوفير بيئة صحية للعمل والعيش. الخامسالعنض  -
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 ARZ 2.0 GBRSفلسفة المنتج  6.4

 

ARZ 2.0 GBRS ي بيئة مستدامة. ويالحظ أنه يزيد أداة شاملة ت و ه
 الوعي  علم المستخدمير  كيفية السغي إىل العيش ف 

 
ا
ي  بمبادئ االقتصاد الدائري، فضل

ي عىل التحول ف  ي لها تأثير إيجانر
النظيفة؛  مجال الطاقة عن العديد من التكنولوجيات الت 

 قة المتجددة. سواء من خالل تطبيق إجراءات كفاءة الطاقة أو االعتماد عىل مصادر الطا

ي هذا السياق، سوف يساعد نظام 
 : عىل ARZ 2.0 GBRSوف 

ي  -1
اء، وبالتاىلي الوظائف ذات الصلة )أي ف 

 ، إلخ(. EE، REزيادة الطلب عىل الحلول الخض 

ي الوقود األحفوريخفض الطلب األّو  -2
وبالتاىلي تخفيف العبء الماىلي واالقتصادي عىل  ،ىلي عىل الطاقة ف 

ي 
 الكىلي والجزن 

 . المستويير 

3-  .  تسهيل الوصول إىل عدة آليات مالية بمجرد حصول المبت  عىل التصنيف الرسمي

اء أن تناقش -4 ي  إنشاء منير يمكن فيه للمؤسسات والمنظمات المختلفة المعنية بالتكنولوجيات الخض 
وتلتف 

 وتتطور الروابط فيما بينها. 

 

 ARZ 2.0 GBRSمنهجية  6.5

 

  120حدد مجموعة أقل من عنارص الطبيعة الخمسة، ست احترامولتعزيز 
 
ي الجديدة ) معيارا

ي متطلبات المبان 
ي  ف 

مرحلت 

 . ، مركز تجاري، مرفق تعليمي : سكن، مكتب، فندق، مستشف  ي ستة قطاعات هي
ي القائمة ف 

 التصميم والبناء( والمبان 

  18وهذا ما يعادل 
 
  تطبيقا

 
: ) مختلفا

ا
ي مرحلة التصميم،  مثل

لك(، لها متطلبات فندق قائم، وما إىل ذمكتب جديد ف 

 لكل معيار.  مخصصة

وع من   مختلط، يتم التعامل مع كل تطبيق بشكل منفصل.  استخدامعندما يتكون المشر

 

 
 18. تطبيقات البناء ال 1شكل 

 

ي 
سيساعد  1جدول خمس وحدات )موقع، مواد، مياه، صحة وطاقة( تمثل العنارص الخمسة للطبيعة، عىل النحو المبيرّ  ف 

ة هي متوسط مرجح لمراتب الوحدات الخمس. يعتمد المتوسط المرجح عىل التطبيق.  ي تقييم كل تطبيق. والدرجة األخير
ف 

  من تطبيقات البناء. كلما زاد الوزن، كلما زادت أهمية الوحدة بالنسبة لنوع معيرّ  

 

بناءمشروع

سكن
مكتب
فندق

مستشفى
مركز تجاري
مرفق تعليمي

مختلطإستخدام

جديدتصميم معيارا 120 >

جديدبناء معيارا 120 >

موجود معيارا 120 >
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 . عنض الطبيعة مقابل اسم الوحدة1جدول 

 اسم الوحدة النمطية اسم عنض الطبيعة

 موقع ثير أو الفضاءألالكون أو ا العنض األول: 

 : ي
 مواد أرض العنض الثان 

 ماء ماء العنض الثالث: 

 طاقة نار العنض الرابع: 

 صحة هواء العنض الخامس: 

 

ي أي 
نقسم إىل عدة عائالت تجمع مجموعة من المعايير ذات الصلة. لن يكون هناك ت 1جدول وحدة نمطية مدرجة ف 

معيارا لكل حالة بناء )قائمة، جديدة التصميم، جديدة البناء( موزعة بير  الوحدات الخمس لوصف التصميم  120أكير من 

ة، ستكون درجة الوحدة  18والبناء ووظائف كل نوع من األنواع ال  المحددة لتطبيقات البناء. وبحسب الفئة األخير

ي تحتوي عليها. 
 التعليمية متوسطا مرجحا لدرجات المعايير الت 

 

لمعيار  50درجة المعيار هي دالة لمعلمات متعددة تستند القيم إىل إدخال البيانات. يصل عدد المعلمات بسهولة إىل 

ي محدد؛ ب( مدخل أبجدي واحد. يخضع كل إدخال بيانات ل
وط محددة مسبقا: أ( المدخل الرقمي ينتمي إىل فاصل زمت  شر

 قيمة مختلفة لمدخل واحد(.  20رقمي ينتمي إىل مجموعة معينة من القيم )أي ما يصل إىل 

 

 
 
ي أن يكون قادرا

، ينبغ  ي حالة طلب المستخدم الحصول عىل تصنيف معتمد للمبت 
ات عىل إثبات أن جميع البارامي   وف 

 
ّ
اء ق عليه من صحيحة. وسيقوم مسؤول تقييم، مصد ، باستعراض الوثائق المقدمة ثم إصدار مجلس لبنان للبنية الخض 

ي الحصول عىل شهادة، فسيظل 
ي تقديم المستندات أو ببساطة عدم رغبته ف 

ي حالة فشل المستخدم ف 
التصنيف المعتمد. ف 

 
 
ن قادرا ي عير اإلني 

 ت. عىل الحصول عىل تصنيف مجان 

 

 
 
  وسواء اختار المستخدم تصنيفا

 
ونيا   إلكي 

 
  أو تصنيفا

 
، يمكنه إعداد تقرير يوضح جميع درجات المعايير المكتسبة معتمدا

 
 
. وفوق كل ذلك، ستقد ي

ي زيادة مستوى تقييم بنائهم. والوحدات وعالمات المبان 
احات للذين يرغبون ف   م اقي 

 

ي ومن أجل االتساق، اتبع 
اءنظام تصنيف المبان   ARZ 2.0) الخض 

ا
  ( تسلسل

 
 : محددا

 
 
 المذكورة آنفا(:  18 لتطبيق البناء )واحد من الخيارات ال ووفقا

 وصف المعايير لكل وحدة نمطية.  -1

 كل معيار لكل وحدة نمطية.   تقييم -2

ي الوحدة النمطية.  -3
 وزن كل معيار ف 

ي تغطيها ال كل وحدة  تقييم -4
 واألوزان.  يمقنمطية، مع األخذ بعير  االعتبار المعايير الت 

 وزن كل نمطية، آخذين بعير  االعتبار تطبيق البناء.  -5

، مع األخذ بعير   تقييم -6  الوحدات النمطية وأوزانها.  ميق االعتبار المبت 

، وهي القيمة الدنيا بير  تحا -7 أعاله من جانب واحد، ومن الجانب  المبت  المذكور  تقييمساب درجة تقييم المبت 

 .لوحدات الخمسا+ الحد األدن  لدرجات  20بلغ يي ذمجموع الالاآلخر، 

. تصنيف  -8  المبت 
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ي تصنيف يتم وصف مستويات 
 . 2جدول البناء ف 

 
 تصنيف المبت  مقابل  تقييم المبت  . درجة 2جدول 

 المبت  تصنيف  درجة تقييم المبت  

 غير معتمد 49إىل  00

 معتمد 59إىل  50

 برونز 69إىل  60

 فضة 79إىل  70

 ذهب 89إىل  80

 بالتير   100إىل  90

 

 ' توظيف خبير  ' وصف عملية 6.6

 

ة للحصول عىل تصنيف موثوق به ل ي من الوقت أو الخير
ي قد ال يتوفر لدى أصحاب المصلحة ما يكف 

نظام تصنيف المبان 

اء ما . ARZ 2.0 الخض 
ّ
اء إلدخال البيانات الصحيحة وتحميل الوثائق الالزمة لديهم إمكانية طلب الإن مساعدة من الخير

 
ّ
نت ثم التقدم بطلب للحصول عىل تصنيف مصد من مجلس لبنان  ARZ 2.0ق عىل للحصول عىل تصنيف عىل اإلني 

اء.   للبنية الخض 

 

اء ، سيتم توجيه أصحاب المصلحة إىل صفحة يتموقع' من ال'توظيف خبير الخيار  اختيار وعند  م فيها إدراج الخير

ي يتم عرض هذه المعلومات تحتها: 
اء الت   المعتمدين. وتحتوي القائمة عىل صور الخير

 ة، االسم األول، اسم العائلةالتحيّ  -

 الوظيفة الرئيسية ذات الصلة -

ي الوحدات النمطية التالية: )عالمة عىل ما ينطبق(  -
 قةجميع، الموقع، المواد، الماء، العافية، الطاالخبير ف 

 

 مثلوبالنقر فوق الصورة، يعاد توجيه أصحاب المصلحة إىل صفحة محددة للخبير تعرض فيها المزيد من المعلومات. 

 
 
ي )مرتبط تشعبيا

ون  يد اإللكي   بخيار  الير
 
ة، إختيار مواضيع معينة مسبقا ة الذاتية القصير )من خالل  CV(، المحمول، السير

يل ملف  يله من قبل المستخدم. (. كما سيتم توفير نموذج PDFتي    لعقد لتي  

 

 أتعاب الخبراء 6.7

 

وع قيد التقييم وعبء العمل المتصل  اء( محددة بالنسبة للمشر والعالقة التعاقدية بير  صاحب المصلحة والخبير )الخير

وك لهذين الطرفير  لالتفاق عىل الرسوم، مع مراعاة التعقيدات السائدة. 
 به. واألمر مي 

 

 وسيعير  صاحب المصلحة خبير 
 
  ا

 
  واحدا

 
اء، واحدا وع أو عدة خير ي جميع الحاالت،  لكل المشر

/نماذج محددة. وف  لمعايير

.  رسم ينطبق حد أدن  من الرسوم هو   أربعة معايير
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ي يصل إىليوبناء عىل ذلك،  اء المخطط الوارد أدناه لبناء نموذجر ح مجلس لبنان للبنية الخض  ساحة م 2مي   2500 قي 

 . مبنّية

 
ي 3جدول 

حة ف  اء المقي   2022يوليو  12. أتعاب الخير

حة وصف  الرسوم المقتر

 
 
 750٬000 للمعيار )يتم تطبيق الحد األدن  للرسوم( وفقا

 3٬000٬000 الحد األدن  للرسوم

 8٬000٬000 موقع : الوحدة النمطية

 5٬000٬000 مواد : الوحدة النمطية

 5٬000٬000 ءما  : الوحدة النمطية

 8٬000٬000 ةصّح  : الوحدة النمطية

 10٬000٬000 طاقة : الوحدة النمطية

وع بأكمله  30٬000٬000 المشر

 

 

 ARZ 2.0 GBRSوصف عملية اعتماد  6.8

 

  صنيفإن الحصول عىل ت
 
اءل رسمي للمبت  وفقا ي الخض 

ي  ARZ 2.0 نظام تصنيف المبان 
ة ف  أو ببساطة، هو الخطوة األخير

وع كمبت  أخ ، صديق للبيئة، تقييم المشر  وصحي للعيش أو العمل أو الزيارة.  اقتصاديض 

 

وعك  صنيفاتبع هذه الخطوات للحصول عىل اعتماد ت  : ARZ 2. 0 GBRSلمشر

 هنا انقر ، ARZ 2.0تسجيل الدخول إىل مدخل ويب  -1

ي كافة صفحات المعايير المحتملة.  -2
وع جديد ثم أدخل البيانات ذات الصلة ف   قم بإنشاء مشر

نت'احصل عىل  -3  . 'تقييم عير اإلني 

لمعرفة كيفية تحسير  التصنيف الخاص بك حت  ترض  عن التقييم الخاص  'القيام بعمل أفضل'انقر عىل زر  -4

نت.   بك عىل اإلني 

ي حال لم تقم بتحميل ال -5
إلكمال هذه الخطوة لتكون  'المرفقاتت المطلوبة، انتقل إىل عالمة التبويب مرفقاف 

اء.  مؤهلة لمراجعة رسمية من قبل لزيارة  هنا  انقر مسؤول التقييم المعتمد من قبل مجلس لبنان للبنية الخض 

 . ARZ 2.0المعتمدين  (التقييم مسؤوىلي ) قائمة المقررين

. ستتحقق البوابة من وضع عالمة  ARZ 2.0 GBRSللحصول عىل تصنيف  'إرسال للتقييم'انقر فوق  -6 الرسمي

ي تم 'تم'
 تحميلها قبل التقدم.  عىل جميع المعايير والمرفقات الت 

7-  
ا
وع، ولكن التحرير سيكون مستحيل . ومع ذلك يسمح وبمجرد قبول اإلرسال، ستتمكن من عرض المشر

 
 
وعك المقد  م. باستنساخ مشر

8-  
 
اء لتعيير  مسؤول التقييم وتوجيه كيفية دفع الرسوم. علما  وبعد ذلك، سيتصل بك مجلس لبنان للبنية الخض 

وع. عىل العكس من  ARZ 2.0 GBRSكة لدى مسؤول التقييم بأنه ال توجد أي مصلحة مشي   مع فريق المشر

 ذلك، ال ينطبق ذلك عىل أي خبير معيرّ  
 
وع.   يعتير جزءا  من فريق المشر
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 رسوم تقييم مجلس لبنان لألبنية الخضراء 6.9

 

اء محددة و تقييم الالعالقات التعاقدية بير  صاحب المصلحة، مسؤول  وع قيد مجلس لبنان للبنية الخض  بالنسبة المشر

امات كل طرف.   التقييم. وتحدد العقود حقوق والي  

 

ة إىل  ي تبدأ بها اإلجراءات. وتسدد هذه الرسوم مباشر
، وهي تختلف وفقا لحالة البناء الت  ويتم تحديد رسوم التقييم فيما يىلي

اء   مجلس لبنان للبنية الخض 
 
ي ستكل

 ف بتسديد مستحقات مسؤول التقييم. الت 

 
حة لتقييم . 4جدول  اءالرسوم المقي  ي  مجلس لبنان للبنية الخض 

 2022يوليو  12ف 

 (LBPالرسوم الثابتة ) وصف
 قف السياراتاو مباستثناء 

 صالحية
ة ) الرسوم  (LBP/m2المتغتر

وع   سنة واحدة غير متاح 5٬000٬000 تسجيل المشر
 مبت  جديد يبدأ من: 

 سنتان 2٬500 30٬000٬000 مرحلة التصميم

 سنوات 3 2٬500 غير متاح ثم مرحلة البناء

  سنوات 4 4٬000 20٬000٬000 ثم مبت  قائم
 مبت  جديد يبدأ من: 

 سنوات 3 3٬500 30٬000٬000 مرحلة البناء

  سنوات 4 4٬000 20٬000٬000 ثم مبت  قائم
 المبت  الموجود يبدأ من: 

 سنوات 4 5٬000 30٬000٬000 مبت  قائم
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 الوحدة النمطية: موقع .7

 العائلة: موقع 7.1

7.1.1  Si-1.1  الحصول على وسائل الراحة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.1.1.1

Si-1.1الحصول عىل وسائل الراحة : 

 

 نوع المعيار 7.1.1.2

 إختياري

 

 نية 7.1.1.3

تشجيع أسلوب حياة مجتمغي فعال وتقليل االعتماد عىل المركبات المزودة بمحركات إىل الحد األدن  عن طريق إختيار 

ي المرافق األساسية. 
ي منطقة ذات تنوع ف 

 موقع المبت  ف 

 

 متطلبات عامة 7.1.1.4

وع عىل مسافة  ا عىل األقدام بأمان بعيدا عن المرافق األساسية. تشمل أمثلة  500ويجب أن يقع مبت  المشر  سير
مي 

 :  المرافق األساسية المؤهلة ما يىلي

 سوبر ماركت أو محل بقالة ●
يد ●  مكتب الير
 مطعم ●
 صيدلية  ●
 بنك  ●
 مكان العبادة )مسجد أو كنيسة( ●
ي أو عيادة األسنان ●  المركز الطتر
 مركز الرعاية النهارية ●
 مدرسة ●
 مركز اللياقة  ●
 مركز تسوق ●
طة  ●  مركز الشر
 صالون التجميل  ●
 متجر األجهزة ●
 غسيل  ●
 مكتبة  ●
 منشأة رعاية عليا  ●
 حديقة عامة  ●
 مشح  ●
●  .  مركز مجتمغي
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ي بأنها طريق للمش اآلمنةتعرف المسافة 
ي يوفرها عادة مزي    ج من االرصفة اة عىل طول الممرات المخصصة للمسر

الت 

)الرصيف أو األرصفة بجانب الممرات( ونقاط العبور المخصصة )إشارات المرور، إشارات التوقف، عالمات عبور المشاة 

ي يمكن لجميع السكان والزوار الوصول إليه عند أي مدخ
ل من أبواب المرافق أو المعابر(. وتقاس بدءا من أي مدخل للمبان 

 األساسية. 
 

ي وسيلة واحدة أساسية من كل نوع )أي مطعم واحد أو محل سوبر ماركت واحد(. 
ي االمتثال للمعايير إال ف 

ال يمكن النظر ف 

وبالنسبة للمشاري    ع ذات االستخدام المختلط، ال يمكن إعتبار سوى وسيلة واحدة أساسية موجودة داخل المبت  وفقا 

أن تكون متاحة للجمهور. كما يمكن إحتساب المرافق المخطط لها، والمزمع افتتاحها خالل سنة  بشرطلهذا المعيار 

 .  من وسيلتير  مخططتير 
ي أكير

وع، وفقا لهذا المعيار. غير أنه ال يمكن النظر ف   واحدة من تاري    خ إنجاز المشر

 

 متطلبات خاصة 7.1.1.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوب المستندات 7.1.1.6

ي الجدول أدناه.  بالنسبة لكل مرحلة من مراحل
 عملية مراجعة الشهادات، قم بتقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةمطلوبال المستندات 7.1.1-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع يجب أن يقدم شد المعايير وصفا م   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  وجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 خطة الموقع
يجب أن تظهر خطة الموقع مواقع جميع وسائل الراحة المؤهلة. وال يجب ان تشير  

ي من مدخل المبت  إىل هذه المرافق، بل يجب أيضا ان 
فقط إىل المسارات اآلمنة للمسر

 ات المحددة لكل طريق. تالحظ المساف

دليل عىل وسائل الراحة 
المخطط لها )بحسب ما 

 ينطبق(

المخطط لها ستكون جاهزة للعمل وسائل الراحة يجب أن يكون هناك دليل عىل أن  
وع، عىل أبعد تقدير.   خالل سنة من تاري    خ إنجاز المشر

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع يجب أن يقدم شد المعايير   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت   وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 خطة الموقع
يجب أن تظهر خطة الموقع مواقع جميع وسائل الراحة المؤهلة. وال يجب ان تشير  

ي من مدخل المبت  إىل هذه المرافق، بل يجب أيضا ان 
فقط إىل المسارات اآلمنة للمسر

 ظ المسافات المحددة لكل طريق. تالح

دليل عىل وسائل الراحة 
 المخطط لها

المخطط لها ستكون جاهزة للعمل وسائل الراحة يجب أن يكون هناك دليل عىل أن  
وع، عىل أبعد تقدير.   خالل سنة من تاري    خ إنجاز المشر

 مبت  قائم

 شد المعيار
اتيجي  وع يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي  ي ينفذها فريق المشر

ة الت 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 
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 خطة الموقع
يجب أن تظهر خطة الموقع مواقع جميع وسائل الراحة المؤهلة. وال يجب ان تشير  

ي من مدخل المبت  إىل هذه المرافق، بل يجب أيضا ان 
فقط إىل المسارات اآلمنة للمسر

 ريق. تالحظ المسافات المحددة لكل ط

دليل عىل وسائل الراحة 
 المخطط لها

المخطط لها ستكون جاهزة للعمل وسائل الراحة يجب أن يكون هناك دليل عىل أن  
وع، عىل أبعد تقدير.   خالل سنة من تاري    خ إنجاز المشر

 

 

وع حرة  رقفمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و  المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 توزيع النقاط 7.1.1.7

.  500الواقعة عىل مسافة وسائل الراحة األساسية تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل عدد  ا آمنا من مدخل المبت   سير
مي 

 ار، يتم تطبيق الصيغة التالية: لتحديد درجة المعي

 

 * 100 = درجة المعيار
عدد وسائل الراحة األساسية المؤهلة

20
 

 

وع نتيجة قدرها   . 20إذا كان العدد اإلجماىلي للمرافق األساسية المؤهلة يساوي  100%يكسب المشر
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7.1.2  Si-1.2  الوصول إلى وسائل النقل العامة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.1.2.1

Si-1.2ول إىل وسائل النقل العامة: الوص 

 

 نوع المعيار 7.1.2.2

 إختياري

 

 نية 7.1.2.3

تشجيع أسلوب حياة مجتمغي فعال والحد من التلوث الناجم عن المركبات اآللية الخاصة المستخدمة عن طريق ضمان 

ي وزوارهم إىل وسائل النقل العامة
 .  سهولة وصول شاغىلي المبان 

 

 متطلبات عامة 7.1.2.4

وع عىل مسا ا عىل األقدام من محطة واحدة أو أكير األوضاع المعتادة التالية:  500فة يجب أن يقع مبت  المشر  سير
 مي 

 خطوط الحافالت العامة ●
 خطوط الناقل الخاص ●
ي والزوار ●

ي يستخدمها شاغلو المبان 
 حافالت الحرم الجامغي الت 

كةطرق سيارات األجرة  ●  )عدة ركاب يتشاركون سيارة أجرة عادية(.  المشي 
 

كات ال تخدم : ال تعتير خمالحظة كة مؤهلة نظرا ألن هذه الشر دمة التاكسي الخاصة، مثل أوبر أو كاريم، وسيلة نقل مشي 

ي كل مرة وال توفر وسائل لتنظيم الرحالت. 
 عادة إال راكبا واحدا ف 

 

ك المؤهل للنقل؟  ك بمعدل تكرار نقل ما هو الطريق المشي  ك المؤهل هو أي طريق مواصالت مشي  طريق النقل المشي 

ي أيام األسبوع )من االثنير  إىل الجمعة من الساعة  30، والذي ال يتجاوز متوسط
 6:00دقيقة خالل ساعات العمل ف 

.  6:00صباحا إىل الساعة  أن  يجبمساء(. ويقاس تردد النقل بير  ممرين متتاليير  من الباص أو التاكسي عىل طريق معير 

كة وجهة فريدة ال تغطيها طرق أخرى؛ غير مسموح بإجراء عمليات الجرد المزدوج  يكون لكل طريق من طرق النقل المشي 

لمسارات مماثلة. وال تلزم خطوط الحافالت الخاصة أو الحافالت الجامعية المخصصة لنقل الموظفير  أو الطالب أو 

دد البالغ  ي مواعيد زمنية محددة لتلبية متوسط الي 
ي ف 
هم من شاغىلي المبان   دقيقة.  30غير

 

   المسافةتعرف 
يوفره مزي    ج من االرصفة  ما  عادةبأنها طريق للمشاة عىل طول الممرات المخصصة  اآلمنة للمشر

المخصصة )إشارات المرور، إشارات التوقف، معابر المشاة أو )الرصيف أو األرصفة بجانب الممرات( ونقاط العبور 

ي المحطات المذكورة.  وتقاس من أي مدخل للمبت  يمكن لجميع الشاغلير  والزوار الوصول المعابر(. 
 إليه ف 

 

ي تستخدم نظام "
وركوب"، فيمكن إعتبار أي نقطة عىل هذا الطريق محطة  مناداتأما بالنسبة إىل وسائط النقل الت 

 . يلوح الراكب للسائق  . وركوب" هي وسيلة صعود عىل مي   وسائل النقل العام منادات " مؤهلة لقياس مسافة السير

ي أي مكان آمن للص
ي مواقع محددة. للتوقف ف 

  عود. هذا يختلف عن النظام التقليدي ، حيث تتوقف الحافلة فقط ف 

 



 

 

 

 
 

 

 586 من 24صفحة 

ي هذا 
وع، ف  كة المخطط لها، والمزمع إطالقها خالل سنة من تاري    خ إنجاز المشر يمكن حساب مسارات النقل المشي 

ك مخطط له.  ي أكير من طريق واحد للنقل المشي 
 المعيار. غير أنه ال يمكن النظر ف 

 

 بات خاصةمتطل 7.1.2.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوب اتالمستند 7.1.2.6

ي الجدول أدناه. 
 بالنسبة لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادات، قم بتقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةمطلوبالالمستندات  7.1.2-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي 
  مرحلة التصميمالمبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 خطة الموقع
يجب أن تعرض خطة الموقع مواقع كافة طرق و/أو توقفات النقل الشائعة المؤهلة.  

، بل يجب ان وال يجب ان تشير فقط إىل الم ي من مدخل المبت 
سارات اآلمنة للمسر

 تالحظ أيضا المسافات المحددة لكل طريق. 

أدلة عىل طرق النقل 
المخطط لها )بحسب ما 

 ينطبق(

ك المخطط له سيكون جاهزا   يجب أن يكون هناك دليل عىل أن طريق النقل المشي 
وع، عىل أبعد تقدير.   للعمل خالل سنة من تاري    خ اكتمال المشر

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 خطة الموقع
يجب أن تعرض خطة الموقع مواقع كافة طرق و/أو توقفات النقل الشائعة المؤهلة.  

، بل يجب ان  وال يجب ان تشير  ي من مدخل المبت 
فقط إىل المسارات اآلمنة للمسر

 تالحظ أيضا المسافات المحددة لكل طريق. 

أدلة عىل طرق النقل 
 المخطط لها

ك المخطط له سيكون جاهزا   يجب أن يكون هناك دليل عىل أن طريق النقل المشي 
وع، عىل أبعد تقدير.   للعمل خالل سنة من تاري    خ اكتمال المشر

 ت  قائممب

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 خطة الموقع
يجب أن تعرض خطة الموقع مواقع كافة طرق و/أو توقفات النقل الشائعة المؤهلة.  

، بل يجب ان وال يجب ان تشير فقط إىل المسارات اآل  ي من مدخل المبت 
منة للمسر

 تالحظ أيضا المسافات المحددة لكل طريق. 

أدلة عىل طرق النقل 
 المخطط لها

ك المخطط له سيكون جاهزا   يجب أن يكون هناك دليل عىل أن طريق النقل المشي 
وع، عىل أبعد تقدير.   للعمل خالل سنة من تاري    خ اكتمال المشر

وع حرة  فرقعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و مالحظة: يتضمن الجدول أ المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 
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 توزيع النقاط 7.1.2.7

ك ي تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل عدد مسارات النقل المشي 
ي يمكن الوصول إليها ضمن مسافة آمنة للمسر

ة الت 

. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:  500مقدارها   مي  من مداخل المبت 

 

 * 100 = درجة المعيار
عدد مسارات النقل المشتركة المؤهلة 

5
 

 

وع نتيجة قدرها  ك 100%يكسب المشر  . 5ة المؤهلة يساوي إذا كان مجموع عدد مسارات النقل المشي 

 

  



 

 

 

 
 

 

 586 من 26صفحة 

7.1.3  Si-1.3  الحفاظ على القيمة اإليكولوجية أو تعزيزها 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.1.3.1

Si-1.3الحفاظ عىل القيمة اإليكولوجية أو تعزيزها : 

 

 نوع المعيار 7.1.3.2

 إختياري

 

 نية 7.1.3.3

موجودة أو إستعادة الحفاظ عىل القيمة اإليكولوجية للموقع أو تعزيزها عن طريق الحفاظ عىل المناطق الطبيعية ال

 المناطق المضطربة. 

 

 متطلبات عامة 7.1.3.4

ي وتوفير موطن للنواع األصلية. بناء عىل  يجب الحفاظ عىل القيمة اإليكولوجية للموقع أو تعزيزها لتعزيز التنوع البيولوجر

 :  تصنيف الموقع، هناك خياران يجب أخذهما بعير  االعتبار للتوافق مع المعايير

 يلدموقع غرينف: Aالخيار 

ي 25الحفاظ عىل ما ال يقل عن 
اء بالموقع وحمايتها من أي نشاط إنشان  ڠرينفيلد أي  . ويقصد ب ٪ من المساحة الخض 

 أرض لم تتعرض لالزعاج أو التطوير. 

ي مؤهل قبل بدء مرحلة التصميم وألي أنشطة إلزالة الموقع. والغرض  يجب
ي بيت 

ي للموقع أخصان  أن يجري تقييم إيكولوجر
: من هذا ا  لتقييم هو تحديد ما يىلي

ي الموقعاألصول الطبيعية القيّ  ●
 مة الموجودة ف 

 مةتدابير الحماية الموض بها للصول الطبيعية القيّ  ●
 اآلثار البيئية المحتملة للبناء وتدابير التخفيف الموض بها ●
ي للموقع.  ●  فرص التعزيز اإليكولوجر

ي سينظر فيها 
:  تشمل المكونات البيئية واإليكولوجية الت  ي ما يىلي  التقييم اإليكولوجر

 والمواطن النباتات، الحيوانات، ●
 والهيدرولوجيا الجيوتقنية الطوبولوجيا والجيولوجيا والهندسة ●
 الظروف البحرية والساحلية ●
 النفايات والتلوث ●
 المناخ الدقيق، الضجيج، وجودة الهواء ●
●  . ي

اث الثقاف   المعالم األثرية والي 

 

أن تتضمن تدابير الحماية والتخفيف الموض بها المحددة  يجبقبل بدء أنشطة البناء و وضع خطة لإلدارة البيئية  يجب
 . ي ي التقييم اإليكولوجر

 أن ينفذ المقاول هذه الخطة خالل مرحلة التشييد.  يجبف 
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 أو
 موقع تم تطويره مسبقا: Bالخيار 

ي تم تطويرها سابقا )بم25إستعادة 
ي ٪ عىل األقل من إجماىلي مساحة الموقع الت 

( مع الغطاء النبان  ي ذلك آثار المبت 
ا ف 

ي مؤهل بوضع خطة لتعزيز البيئة، و  يجباألصىلي أو المكيف. 
ي بيت 

:  يجبأن يقوم أخصان   أن تتناول ما يىلي
اتيجيات الحماية ● بة واسي   تعزيز الي 
 (WA-3.1مواصفات أنواع النباتات األصلية أو المعدلة )راجع معيار وحدة المياه  ●
 جداول الزراعة ●
 (WA-3.2نظام الري الفعال للمياه )راجع معيار وحدة المياه  ●
 خلق الموطن الطبيغي  ●
 خطة إدارة المناظر الطبيعية )انخفاض الطلب عىل األسمدة ومبيدات اآلفات(.  ●

 

 متطلبات خاصة 7.1.3.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوب اتالمستند 7.1.3.6

ي الجدول أدناه. بالنسبة لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادات، قم بتقديم المستندات 
 الداعمة المذكورة ف 

 
 ةمطلوبال اتالمستند 7.1.3-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق  

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
وع لل ي تلبية متطلبات هذا المعيار. المشر

 مساعدة ف 

 يجب أن تظهر خطة الموقع المنطقة المحمية/المستعادة.   خطة الموقع

ي للموقع  تقرير التقييم اإليكولوجر
 (A)الخيار 

ي للموقع من أجل مواقع الزراعة.    يجب تقديم تقرير التقييم اإليكولوجر

رسومات تصميم المناظر 
 (B)الخيار  الطبيعية

أن يظهر رسم تصميم المناظر الطبيعية المساحة اإلجمالية وجميع يجب  
 المناطق المزروعة. 

 يجب أن تتضمن قائمة األنواع النباتية نباتات محلية أو نباتات مكّيفة.  (Bقائمة أنواع النباتات )الخيار 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لال  

اتيجية الت  سي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

 يجب أن تظهر خطة الموقع المنطقة المحمية/المستعادة.   خطة الموقع

حة.   (Aخطة اإلدارة البيئية )الخيار   يجب أن تتضمن خطة اإلدارة البيئية وصفا لجميع تدابير الحماية المقي 

التعزيز تقارير الحماية/ 
ي   اإليكولوجر

يجب أن توثق تقارير الحماية/التعزيز األيكولوجية وتدرج صورا لجميع تدابير  
 الحماية/التعزيز المنفذة أثناء البناء. 

 مبت  قائم

 شد المعيار
ي ينفذها فريق  

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات ه

وع للمساعدة ف   ذا المعيار. المشر

 يجب أن تظهر خطة الموقع المنطقة المحمية/المستعادة.   خطة الموقع
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تقارير الحماية/التعزيز 
ي   اإليكولوجر

 يجب أن توثق هذه التقارير تدابير الحماية/التعزيز المنفذة أثناء البناء.  

وع حرة  فرقال لهذا المعيار. و مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتث المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 توزيع النقاط 7.1.3.7

ي تمت المحافظة عليها إيكولوجيا )موقع 
تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية لمساحة الموقع، الت 

Greenfield :( أو استعادتها )الموقع الذي تم تطويره سابقا(. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية 

 

 * 100 =درجة المعيار  
النسبة المئوية لمساحة الموقع المحفوظة / المستعادة 

50
 

وع نتيجة قدرها  ٪ من إجماىلي 50أعىل من  ٪ إذا كانت النسبة المئوية للمنطقة المحفوظة/المستعادة100يكسب المشر

  مساحة الموقع. 
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 العائلة: تخطيط 7.2

7.2.1  Si-2.1  مناطق خارجية للترفيه 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.2.1.1

Si-2.1فيه  : مناطق خارجية للي 

 

 نوع المعيار 7.2.1.2

 إختياري

 

 نية 7.2.1.3

فيه  .  تحسير  نوعية حياة السكان عن طريق توفير أماكن خارجية للي 

 

 متطلبات عامة 7.2.1.4

فيهي ي والزوار إلغراء نمط حياة نشط وتعزيز التفاعل مع دمج المناطق الي 
ي المبان 

ها لجميع ساكت  ي الهواء الطلق وتوفير
ة ف 

 البيئة. 

فيهية الخارجية المؤهلة  تشمل األمثلة عىل المناطق الي 

 فناء ●

 سقف ●

فة ●  شر

 منصة ●

 مساحة طبيعية ●

 ملعب ●

●  . ي
 حقل رياض 

فيه الخارجية  يجب أن تكون أماكن الي 

ي ال ●
ي والزوارمتاحا لجميع ساكت 

 مبان 

ا من مدخل المبت   60موجودة عىل بعد  ●  مي 

 ٪ عىل األقل )مع عدم تضمير  عشب التورف(15النباتية بنسبة  المساحة ●

ف(25مغط بنسبة  ● فيه اإلجمالية )مع عدم تضمير  عشب الي 
 ٪ عىل األقل من مساحة الي 

 تمتع بمشاهدة السماء دون أي عائق ●

)سطح مسطح مزود بقضبان حراسة ال  للشاغلير  إليها للسقف، وهي آمنة  أن تتوفر لديهم أماكن يمكن الوصول ●

 ( مخاطر التعير تشكل خطرا للسقوط أو 

 ال يقع بالقرب من مصادر تلوث الهواء )مكدس غاز المداخن أو قنوات العادم( ●

 ال يقع بالقرب من مصادر الضوضاء )مثل المولدات والمعدات الميكانيكية( ●

 ل األشجار أو المظالت(تضمير  خيارات للظل )مث ●

 (. 2م 20)مساحة مقعد واحدة عىل األقل لكل  دمج مناطق جلوس خارجية ●
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 متطلبات خاصة 7.2.1.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوب اتالمستند 7.2.1.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةمطلوبال اتالمستند 7.2.1-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

رسومات تصميم 
 الموقع

فيه الخارجية والمنطقة المغطاة بالنباتات. يجب أن تعرض رسوم   ات الموقع منطقة الي 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

رسومات الموقع كما تم 
 بناؤه

فيه والمنطقة المغطاة يجب أن تظهر   رسومات الموقع كما تم بناؤه المنطقة الخارجية للي 
 بالنباتات. 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

رسومات الموقع كما تم 
 بناؤها

فيه والمنطقة المغطاة يجب أن ت  ظهر رسومات الموقع كما تم بناؤه المنطقة الخارجية للي 
 بالنباتات. 

 

وع حرة  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و  المشر

ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة 
اء إستعراض الشهادات للنظر فيها. ف   لخير

 

 توزيع النقاط 7.2.1.7

فيه  . لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة الخارجيةيتم تحديد درجة هذا المعيار بناء عىل النسبة المئوية لمساحة الي 

 التالية: 

 

 * F1 * 100 = درجة المعيار
فيه الخارجية النسبة المئوية لمساحة الي 

50
 

 : حيث

 باستخدام الصيغة التالية:  1Fحساب يتم  ●

𝐹1٪،       25≤ إذا كانت النسبة المئوية من المساحة المزروعة  = 1 



 

 

 

 
 

 

 586 من 31صفحة 

𝐹1           ٪،    25إذا كانت النسبة المئوية للمساحة النباتية >  = 0 

وع  ي األماكن الخارجية أعىل من  100%يكسب المشر
فيه ف  من المساحة  50%إذا كانت النسبة المئوية لمساحة الي 

ي أكير من 
فيه. الحظ أنه يجب أن  25%اإلجمالية للموقع، وكانت النسبة المئوية لمساحة الغطاء النبان  من مساحة الي 

 ٪ عىل األقل. 15تحتوي كل منطقة ترفيهية عىل مساحة نباتية تساوي 
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7.2.2  Si-2.2  الدراجات الهوائية أماكن تخزين 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.2.2.1

Si-2.2 :الدراجات الهوائية اكن تخزينأم 

 

 نوع المعيار 7.2.2.2

 إختياري

 

 نية 7.2.2.3

 تشجيع أسلوب حياة نشيط وخفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري عن طريق تشجيع إستخدام الدراجات. 

 

 متطلبات عامة 7.2.2.4

ي تتضمن مم
ي الموقع وطرق مؤهلة للدراجات، والت 

وع مساحات لتخزين الدراجات ف  رات محددة تضمن تصميم المشر

أن تربط هذه المسارات المؤهلة للدراجات مختلف وسائل  يجبكم/ساعة.   40للدراجات أو أي شارع عام تقل شعته عن 

ي المعيار "
وع.  5000"( ضمن مسافة تبعد Si-1.1 الراحة األساسية القائمة )عىل النحو المحدد ف   مي  عن حدود المشر

 االستحمام عىل النحو التاىلي تخزين الدراجات ومرافق أماكن يجب توفير 

ي العادية )أي ما ال  شاغىلي ٪ من جميع 5مخزن طويل األجل للدراجات الهوائية يستوعب ما ال يقل عن  ●
المبان 

(. واألماكن الطويلة األجل مخصصة للشاغلير  أو الموظفير  الذين يتوقع أن  ي تخزين لكل مبت 
يقل عن مكان 

ي اليوم.  4من  يستخدموا مخزن الدراجات الهوائية ألكير 
 ساعات ف 

ي تخزين  2مي   500مخزن قصير األجل/لدراجة الزائرين لكل  ●
من مساحة البناء اإلجمالية )أي ما ال يقل عن مكان 

ة األجل مخصصة للزوار  لكل مبت  إىل جانب أماكن تخزين الدراجات الطويلة األجل الحالية(. واألماكن القصير

ي اليوم.  4جات الهوائية ألقل من الذين يتوقع أن يستخدموا مخزن الدرا
 ساعات ف 

ي الموقع مع غرفة  ●
ي  تغيير مالبسحمام واحد عىل األقل ف 

واحد وخزانات مالبس لكل جنس من سكان المبان 

لكل جنس وال يزيد عن  تغيير مالبسشخص )أي ما ال يقل عن دش واحد وغرفة  100العادية البالغ عددهم 

 كل جنس(. ل تغيير مالبسغرف  10حمامات و  10

ي مسافة  ●
ا مشيا عىل األقدام من أي مدخل من أبواب  30مخزن طويل األجل للدراجة الهوائية قصير األجل ف  مي 

 .  المبت 

 :  يجب أن يتوافق تصميم مساحات تخزين الدراجات مع ما يىلي

.  0.75×  2يجب أن ال تقل مساحة كل دراجة عن  ●  مي 

ا بجان 1.5يجب توفير ممر ال يقل عرضه عن  ●  ب موقف الدراجات للسماح بالمناورة باستخدام الدراجات. مي 

ويجب أن تسمح بإغالق كل من العجلة المخصصة للدراجة بشكل دائم عىل االرض،  المواقفيجب ان تثبت  ●

ي الهيكل
  . وإطار الدراجة بأمان ف 

 يجب أن تكون جميع مساحات انتظار السيارات الخارجية الخاصة بالدراجات مظللة.  ●

. يجب وضع ي ● ي حال عدم رؤية الموقف من الشارع أو من المبت 
 افطات واضحة ف 
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 متطلبات خاصة 7.2.2.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوب اتالمستند 7.2.2.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 
 . الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةمطلوبال اتالمستند 7.2.2-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
ي  

وع للمساعدة ف  ي ينفذها فريق المشر
اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعيار وصفا موجزا لالسي 

 تلبية متطلبات هذا المعيار

مخطط تصميم 
 الموقع

جات الهوائية ومسافتها من مدخل يجب أن تظهر خطة الموقع موقع منطقة تخزين الدرا 
 .  المبت 

 خريطة الموقع
يجب ان تظهر خريطة الموقع كل طريق يسلكه الدراجة إىل وسائل الراحة االساسية المجاورة،  

 ويجب ان تشير إىل كل مسافة ذات صلة. 

 ستحمام. يجب أن تشمل رسومات التصميم منطقة تخزين الدراجات الهوائية، ومرافق اال   تصميم الرسومات

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
ي  

وع للمساعدة ف  ي ينفذها فريق المشر
اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 

 تلبية متطلبات هذا المعيار. 

مخطط الموقع كما 
 هو

 يجب أن يظهر الموقع بحسب خطة البناء موقع منطقة تخزين الدراجات، والمسافة من 
 .  مدخل المبت 

 خريطة الموقع
يجب ان تظهر خريطة الموقع كل طريق يسلكه الدراجة إىل وسائل الراحة االساسية المجاورة،  

 ويجب ان تشير إىل كل مسافة ذات صلة. 

 رسومات مبنية
ي تم بناؤها منطقة لتخزين الدراجات الهوائية ومرافق  

يجب أن تشمل الرسومات الت 
 االستحمام. 

 ممبت  قائ

 شد المعيار
ي  

وع للمساعدة ف  ي ينفذها فريق المشر
اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 

 تلبية متطلبات هذا المعيار. 

مخطط الموقع كما 
 هو

يجب أن يظهر الموقع بحسب خطة البناء موقع منطقة تخزين الدراجات، والمسافة من  
 .  مدخل المبت 

 خريطة الموقع
ان تظهر خريطة الموقع كل طريق يسلكه الدراجة إىل وسائل الراحة االساسية المجاورة، يجب  

 ويجب ان تشير إىل كل مسافة ذات صلة. 

 رسومات مبنية
ي تم تصميمها عىل النحو المبير  مساحة تخزين الدراجات  

يجب أن تشمل الرسومات الت 
 الهوائية ومرافق االستحمام. 

وع حرة  فرقه الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و مالحظة: يتضمن الجدول أعال المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 توزيع النقاط 7.2.2.7

 :  وتطبق عوامل الوزن عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي
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 (WFعامل الوزن  ) عيارمتطلبات الم

 1WF 2 مساحات تخزين طويلة األجل للدراجات

ة األجل للدراجات  2WF 2 مساحات تخزين قصير

 3WF 1 حمامات حسب الجنس

 4WF 1 غرف تغيير المالبس حسب الجنس

 

راحة األساسية ستحدد أداة الحساب النتيجة بدقة وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات، ولعدد وسائل ال

ي يمكن الوصول إليها عىل مسافة 
 . لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:  بالدراجةمي   5,000الت 

 

لدرجةلمتوسط المرجح   * 100 = درجة المعيار  *  
عدد وسائل الراحة األساسية

10
 

 التالية: المرجح لالمتثال للمتطلبات باستخدام الصيغة  الدرجةيتم حساب متوسط 

 

 = متوسط الدرجة المرجح
∑ عوامل الوزن للمتطلبات المتوافقة

∑ عوامل الوزن لجميع المتطلبات
 

وع عىل نسبة ي  10وفقا لهذا المعيار، وذلك من خالل تلبية جميع المتطلبات، وبوجود ما ال يقل عن  100%حصل المشر

 .  بالدراجةمي   5000وسائل أساسية عىل مسافة ال تقل عن 
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7.2.3  Si-2.3  السيارات برنامج اإلدارة المستدامة لمواقف 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.2.3.1

Si-2.3 السيارات لمواقف: برنامج اإلدارة المستدامة 

 

 نوع المعيار 7.2.3.2

 إختياري

 

 نية 7.2.3.3

ي تعمل بالوقود األحفوري، وتخفيف عبء االزدحام عىل شبكات المرور من 
خفض تلوث الهواء المرتبط بالمركبات الت 

اتيجيات االنتقال المستدامة.   خالل دعم إسي 

 

 متطلبات عامة 7.2.3.4

اتيجيات التالية:   وضع برنامج مستدام إلدارة مواقف السيارات من خالل تنفيذ وتشجيع االسي 

  وع بحيث ال يتجاوز عدد مساحات وقوف السيارات المتوفرة الحد األدن  لمتطلبات الكود المحىلي تصميم المشر

 ٪. 25بأكير من 

 ي ذات االستخدام المختلط حيثما أمكن. االستف
كة للمبان   ادة من هياكل وقوف السيارات المشي 

  وع كأماكن مفضلة 5تخصيص ما ال يقل عن ي يستخدمها المشر
٪ من جميع مساحات مواقف السيارات الت 

ي تعمل بنظام تجميع السيارات أو المركبات الكهربائ
ية أو المركبات النتظار السيارات، سواء بالنسبة للمركبات الت 

ك للسيارات الخاصة. انه  الهجينة. "إن تجميع السيارات عبارة عن نظام نقل يعتمد عىل االستخدام المشي 

ي مركبة واحدة، عىل ان يتناوب كل شخص عىل قيادة اآلخرين. 
 ترتيب بير  الناس للقيام برحلة منتظمة ف 

 ئية )لمركبات كهربائية إضافية(. تجهير  نصف أماكن وقوف السيارات المفضلة بمحطات شحن كهربا 

  توزي    ع مساحات مواقف السيارات المفضلة بالتناسب بير  المساحات المخصصة للزوار والمساحات المخصصة

 .) ي العادية )أي الموظفير 
 لشاغىلي المبان 

  ي الوضع األمثل من أجل دخول المبت  )أي
ي توجد ف 

المساحات المفضلة لوقوف السيارات هي تلك األماكن الت 

ي مظللة بالكامل. يجب وضع عالمة واضحة عىل هذه األماكن كأماكن مخصصة 
( والت  األقرب لمداخل المبت 

 لوقوف السيارات من أجل تجميع السيارات والمركبات الكهربائية والمركبات الهجينة. 

  بول ألماكن عىل األقل هو بديل مق 20% وبالنسبة لهياكل مواقف السيارات المدفوعة األجر، فإن تخفيض معدل

ي ال تنطبق إال عىل تجميع السيارات. ومع ذلك، يجب أن تظل مساحة مواقف 
وقوف السيارات المفضلة، الت 

مزودة بمحطات شحن كهربائية، وأن يتم حفظها للمركبات الكهربائية  5%السيارات المحجوزة البالغة 

ي مكان 
 عام عند مدخل منطقة توقف السيارات. والمركبات الهجينة. يجب أن يكون السعر المخفض معموال به ف 

اتيجيات المذكورة أعاله لضمان أن يقتض الوصول إىل األماكن المفضلة عىل المركبات ال   بد من تنفيذ آلية إلنفاذ االسي 

 المؤهلة. ويحتفظ باختيار نظام اإلنفاذ وفقا لتقدير مشغل موقف السيارات. 
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 متطلبات خاصة 7.2.3.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 7.2.3.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة: ت
 قديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 7.2.3-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع يجب أن يقدم شد المعا  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 نظم وقوف السيارات المحلية
يجب أن يحدد مستند "أنظمة وقوف السيارات المحلية" الحد األدن  المطلوب  

وع.   لعدد مساحات انتظار السيارات للمشر

خطة تصميم مواقف 
 السيارات

أن تعرض خطة تصميم مواقف السيارات العدد اإلجماىلي ألماكن توقف يجب  
 السيارات المتوفرة. 

 تصميم الرسومات
يجب أن تبير  الرسوم التصميمية مكان أماكن وقوف السيارات المفضلة ومحطات  

 شحن المركبات الكهربائية. 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع يجب أن يقدم شد المعايير   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

اللوائح المحلية لوقوف 
 السيارات

يجب أن يحدد مستند "أنظمة وقوف السيارات المحلية" الحد األدن  المطلوب  
وع.   لعدد مساحات انتظار السيارات للمشر

خطة لوقوف السيارات 
 بناءحسب خطة ال

يجب أن تظهر خطة "مواقف السيارات حسب اإلنشاء" إجماىلي عدد مساحات  
 مواقف السيارات المتوفرة. 

 رسومات مبنية
ي وضعت عىل هذا النحو مكان أماكن وقوف السيارات  

يجب أن تبير  الرسوم الت 
 المفضلة ومحطات شحن السيارات الكهربائية. 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع يجب أن يقدم ش   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  د المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

اللوائح المحلية لوقوف 
 السيارات

يجب أن يحدد مستند "أنظمة وقوف السيارات المحلية" الحد األدن  المطلوب  
وع.   لعدد مساحات انتظار السيارات للمشر

 خطة لوقوف السيارات
 حسب خطة البناء

يجب أن تظهر خطة "مواقف السيارات حسب اإلنشاء" إجماىلي عدد مساحات  
 مواقف السيارات المتوفرة. 

 رسومات مبنية
ي وضعت عىل هذا النحو مكان أماكن وقوف السيارات  

يجب أن تبير  الرسوم الت 
 المفضلة ومحطات شحن السيارات الكهربائية. 

 

 

وع حرة  فرقه الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و مالحظة: يتضمن الجدول أعال المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 
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 توزيع النقاط 7.2.3.7

 :  وتطبق عوامل الوزن عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي

 

 (WFعامل الوزن  ) عيارمتطلبات الم

 1WF 1 إجماىلي عدد مساحات مواقف السيارات المتوفرة

 2WF 1 عدد المساحات المفضلة لوقوف السيارات

 3WF 1 عدد محطات شحن المركبات الكهربائية

 

تم تطبيق ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، ي

 الصيغة التالية: 

المرجح الدرجةمتوسط  * 100 = درجة المعيار    

 المرجح لالمتثال للمتطلبات باستخدام الصيغة التالية:  الدرجةيتم حساب متوسط 

 

 =  متوسط الدرجة المرجح
∑  عوامل الوزن  للمتطلبات المتوافقة

∑ عوامل الوزن لجميع المتطلبات
 

وع عىل ن  لهذا المعيار من خالل تلبية جميع المتطلبات.  100%سبة ويحصل المشر
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7.2.4 Si-2.4  تخفيض تأثير الجزيرة الحرارية 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.2.4.1

Si-2.4تخفيض تأثير الجزيرة الحرارية : 

 

 نوع المعيار 7.2.4.2

 إختياري

 

 نية 7.2.4.3

ي عن طريق تصميم واختيار موا
 د البناء المالئمة. تقليل تأثير الجزر الحرارية وتحسير  ظروف المناخ المناج 

 

 متطلبات عامة 7.2.4.4

ي ذلك 
ية تشهد درجات حرارة أعىل من المناطق المحيطة بها. ويرجع السبب الرئيسي ف  الجزر الحرارية هي مناطق حض 

بناء والطرقات الصلبة واألسفلت، مما يؤدي إىل إرتفاع درجة حرارة ال مغلفات إىل امتصاص اإلشعاع الشمسي عن طريق 

 حرارة المحيطة داخل هذه المناطق. السطح ودرجة ال

ي تأثير الجزر الحرارية، هناك عدة تدابير يمكن تنفيذها للحد من  من أجل
وع ف  التقليل إىل أدن  حد من مساهمة المشر

ي الموقع. 
 امتصاص الحرارة عموما ف 

 :  تشمل هذه التدابير ما يىلي

: ومواقف السيارات الخارجية( ال  لمناظر الصلبةتركيب التظليل )ل ●  مغط بأي مما يىلي
o ( مواد ذات قدرة أولية عىل عكس الشمسSR تبلغ )عىل األقل 0.33 
o نظم توليد الطاقة المتجددة، مثل أجهزة جمع الحرارة الشمسية أو األلواح الكهروضوئية 
o ( العشب الصناعي غير مقبولنبات ) 

 0.33( ال تقل عن SRتركيب مواد رصف ذات قدرة أولية عىل عكس الشمس ) ●
ي تقل نسبتها عن إست ●

ي الخاليا  50خدام مواد الرصف الت 
ي تحتوي عىل نباتات ف 

ي المائة غير منفذة للماء والت 
ف 

 المفتوحة. 
ي غضون عشر سنوات من زراعتها.  ●

راع النباتات أو األشجار مما يظلل المناطق ذات الرداء الصلب ف   اسي  
ي تحتوي عىل  ●

ي الجدول أوىلي يساوي أو يز  SRIإستخدام مواد التسقيف الت 
 . أدناهيد عن القيم الواردة ف 

 

 األوىلي  SRI منحدر  

 82 1:6≥  سقف منخفض العتبة

 39 1:6<  سقف شديد االنحدار

 

ي )العشب الصناعي غير مقبول ●
 ( تركيب سقف نبان 
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 االنعكاس الشمسي 

سطحها إىل الغالف الجوي". هي قدرة المادة عىل عكس الطاقة الشمسية من  (SR)"االنعكاسية أو االنعكاسية الشمسية 

ي حير  1.0إىل  0وتقاس عىل مقياس من 
. وتشير القيمة صفر إىل أن لهذه المادة قدرة إستيعاب كاملة للطاقة الشمسية، ف 

 تشير إىل قدرة الطاقة الشمسية عىل االنعكاس كلية.  1.0أن القيمة 

 مؤشر االنعكاس الشمسي 

ي الشمس عن طريق عكس اإلشعاع الشمسي وإصدار  قدرة مادة (SR)يقيس مؤشر االنعكاس الشمسي 
ما عىل البقاء باردة ف 

ي قيمة واحدة. االنبعاثية هي قدرة المادة عىل 
اإلشعاع الحراري. وهو يدمج كال من االنعكاس الشمسي واالنبعاث الحراري ف 

 إطالق الطاقة الممتصة. 

. أما المواد ذات االستيعاب واالحتفاظ 100 إىل 0ويقاس عىل مقياس من  ASTM E 1980وفقا للمعيار  SRIيحسب 

باإلشعاع بدرجة عالية فيمنح درجة أقل عىل المقياس. ومع ذلك، تمنح المواد العالية االنعكاس درجة أعىل عىل المقياس. 
واألبيض القياشي )معدل  ،0 هو  (0.90، اإلصدار 0.05"يتم تعريفه بحيث يكون األسود القياشي )معدل االنعكاس 

 . 100 هو  (0.90، اإلصدار 0.80كاس االنع

 

 متطلبات خاصة 7.2.4.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.2.4.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.2.4-1

 لمستنداوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

رسومات تصميم 
 الموقع

ي تتوافق مع 
ي تغطيها المواد والت 

متطلبات  يجب أن تظهر رسومات الموقع المناطق الت 
 .  المعايير

 مخطط السقف
ي تتوافق مع متطلبات  

ي تغطيها المواد والت 
يجب أن تبير  رسومات السقف المناطق الت 

 .  المعايير

 مواصفات التصميم
ي تغطي التظليل واألرصفة  

يجب أن تشمل مواصفات التصميم مواصفات المواد الت 
 . ي
 واألسقف والغطاء النبان 

ي مرحلة البنا 
 ءمبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 رسومات مبنية
ي تتوافق  

ي تغطيها المواد والت 
ي الموقع المناطق الت 

يجب أن تظهر الرسومات الموضوعة ف 
 .  مع متطلبات المعايير

 قفرسومات الس
ي تتوافق مع  

ي تغطيها المواد الت 
يجب أن تظهر رسومات السقف كما تم بناؤها المناطق الت 

 .  متطلبات المعايير
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كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة

ي تغطي التظليل واألرصفة واألسقف  
كة المصنعة للمواد الت  يجب توفير أوراق بيانات الشر

 والنباتات. 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع يجب أن   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 رسومات مبنية
ي تتوافق  

ي تغطيها المواد والت 
ي الموقع المناطق الت 

يجب أن تظهر الرسومات الموضوعة ف 
 .  مع متطلبات المعايير

 رسومات السقف
ي تتوافق مع يجب أن تبير  رسومات  

ي تغطيها المواد الت 
السقف كما تم بناؤها المناطق الت 

 .  متطلبات المعايير

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة

ي تغطي التظليل واألرصفة واألسقف  
كة المصنعة للمواد الت  يجب توفير أوراق بيانات الشر

 والنباتات. 

 

وع حرة  فرقلمطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات ا المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 توزيع النقاط 7.2.4.7

ي تغطيها المواد العاكس
ة أو النباتات أو نظم الطاقة تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية لمساحة الموقع، الت 

 المتجددة. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

 * 100 = درجة المعيار
 النسبة المئوية لمساحة الموقع

100
 

 

فقط من مساحة الموقع،  30%تساوي النتيجة النسبة المئوية لمساحة الموقع المغطاة )أي إذا كانت المساحة المغطاة 

ي هذا المعيار: يكون مج
 * 100موع النقاط المحققة ف 

30

100
 = 30%) 
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7.2.5 Si-2.5  إستراتيجيات التصميم السلبي 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.2.5.1

Si-2.5 ي اتيجيات التصميم السلتر  : إسي 

 

 نوع المعيار 7.2.5.2

 إختياري

 

 نية 7.2.5.3

ي مناسب وفعال كنهج لتقليل إستهالك الطاقة إىل الحد األدن  وتقليل  تكاليف التشغيل والصيانة وتعزيز دعم تصميم سلتر

 رفاه وراحة السكان. 

 

 متطلبات عامة 7.2.5.4

ام المخطط  ي لبنان. إحي 
وع فيما يتعلق بخصائص المنطقة المناخية ف  ي للمشر اتيجيات التصميم السلتر لتحديد أفضل إسي 

ي للتصاميم السلبية.   البيولوجر

 

 
ي م 7.2.5-1 اتيجيات التصميم السلتر ي السي 

ي مناج   خطط بيولوجر
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ي ) ه عىل الراحة الحرارية، )1يساعد المخطط البيولوجر اح طرق تصميم 2( عىل تكوين فهم كىلي ألي مناخ وتأثير ي اقي 
( ف 

يد أو التدفئة استنادا إىل ال3لتكييف البنية المعمارية مع المناخ، ) اتيجية مالئمة للتير
ي تحديد إسي 

ظروف المناخية ( ف 

اتيجيات التصميم  ي الخارجية. يمكن تصنيف إسي  .  السلتر  وفقا للجدول التاىلي

 
اتيجيات التصميم 7.2.5-1  إسي 

اتيجية تصميم سلبية  وصف إسي 

 توجهات

 

كما أن كمية إضاءة الشمس عىل األسطح وإضاءة النهار وتوجيه 

اح تتأثر جميعها بقرارات تخطيط الموقع وتوجيه البناء. الري

وللشكل والتوجه نحو تحقيق هدف الطاقة الصافية الصفرية أثر 

ي مبت  ما؛ وهكذا، إذ يسمح باستغالل 
كبير عىل كفاءة الطاقة ف 

الشمس والرياح السائدة كامال. ويتوجب عىل المصمم إعطاء 

ي لها تأثير كبير األولوية لكل العوامل المذكورة وظروف ا
لموقع، والت 

ي ظل المناخ المحىلي العام. 
 عىل كيفية توجيه المبت  ف 

 شكل

 

. وكلما  يد باختالف شكل المبت  قد تختلف متطلبات التدفئة والتير

كان الشكل أكير انسيابية، كلما تبددت حرارة اقل. ويجب أن يكون 

ي المناطق الحارة/الجافة وا
لمناخ التصميم المعماري مضغوطا ف 

البارد عىل حد سواء، من أجل التقليل إىل أدن  حد من الكسب 

. والتصميم الذي يحافظ عىل الزوايا  الحراري والخسارة عىل التواىلي

والمفاصل إىل الحد األدن  يقلل إىل أدن  حد من إمكانية توليد 

 جسور حرارية تسمح بتدفق الحرارة إىل الخارج. 

 غالف

 

الحركي بهدف زيادة  لغالفالمتكيف واالشمسي  الغالفإستخدام 

. إنه جيل جديد من تصاميم الواجهة، متعددة  األداء الكىلي للمبت 

ي 
الوظائف وعالية التكيف، تدمج الوظائف والمزايا والسلوك، والت 

يمكن أن تتغير بمرور الوقت إستجابة للمتطلبات البيئية 

 والتشغيلية. 

 حشد البناء

 

ي تح حشد البناءإن 
دد شكل وحجم الهيكل، هي عنض أساشي ، والت 

ي عملية التصميم. ويحتاج الشكل العام للمبت  وأبعاده إىل التحديد 
ف 

ي لتحسير  طاقته الحرة من الشمس والرياح مع تقليل أحمال 
الكاف 

الطاقة. خالل مرحلة التصميم، يجب األخذ بعير  االعتبار ثالثة 

ي تكوين الكتلة: التدفئة السلبي
يد واإلضاءة عوامل مهمة ف  ة والتير

 اليومية. 

 كتلة حرارية

 

ويمكن إستخدام الكتلة الحرارية بنجاح لتجميع الحرارة الشمسية 

ي الشتاء للحفاظ عىل درجة حرارة مناسبة بالغرفة وعكسها مرة 
ف 

ي المناطق ذات 
ي الصيف، ف 

ي الغرفة ليال لتوفير الدفء. فف 
أخرى ف 

ي من الشمس أو ان الكتلة الحرارية العالية، يجب ان تظل
ل المبان 
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يد، مما يحول دون تسخينها  تظلل باالرض لالستفادة من نسيم التير

 بإفراط. 

 عزل

 

 فوائد العزل. 

 . يقف العزل كحاجز طاقة

ي 
ي حير  أن العزل يقاوم الحريق ويقلل الضوضاء ويتحكم ف 

ف 

الرطوبة، فإنه يمنع بصورة ال يمكن إنكارها ضياع الطاقة الحرارية 

 ة عن طريق تقليل إحتياجات إستهالك الطاقة. المفرط

يجب إختيار االرسال الحراري للجدران والسقف، المعروف أيضا 

وري تخفيض Uبالقيمة  ، بعناية وفقا لمنطقة المناخ. من الض 

 الجسور الحرارية. 

جيج  أداء الي  

 

من بير  أكير الطرق فعالية لالستفادة من الطاقة الشمسية والحد 

إستخدام تقنيات النافذة. وإذا أولينا عناية خاصة من فقدانها، 

للنوافذ والظالل، يمكن تعظيم شمس الشتاء دون التعرض لخطر 

ي الصيف. و 
أن تتوازن الجوانب الشمسية  يجبفرط الحرارة ف 

للنوافذ مع ضوء النهار الطبيغي وشواغل الرؤية. يجب إختيار 

 قة المناخ. " بعناية وفقا لمنطSCوالتظليل " Uمعامل القيمة 

 تظليل

 

هناك أنواع عديدة من أساليب التظليل الخارجية، بعضها مدرج 

 أدناه: 

 شاشات شمسية ●
 استائر ●
 مصابيح/زعانف عمودية ●
 ستائر دحرجة ●
 أجهزة رفع/زعانف أفقية ●
ة البيض ●  أجهزة تظليل بقشر
 )ثابتة أو قابلة للتحرك(.  مظالت قماشية ●

 ضوء النهار

 

 

ريقة إضاءة سلبية لالستفادة من ضوء اإلضاءة النهارية هي ط

ات اإلضاءة  الشمس قدر اإلمكان، وللتقليل من إستخدام تجهير 

ة من انظمة انارة النهار،  ثل المناور ماالصطناعية. هنالك انواع كثير

، المناور ، اآلبار ، مجاري اإلضاءة ، العاكسات ، األذينير  ، شاشات 

 . الشمسية السقف ، أسطح المنشار ، وأنابيب الطاقة

 :الطريقة الذكية المنهجية الستخدام ضوء النهار يجب أن تبدأ ب

تحديد إتجاه المبت  وابتكار طرق الستخدام الظل والمنافذ   ●
 واألغطية والحماية من الشمس. 

إيجاد االختيار الصحيح لمادة تزجيج معينة لتقليل الحرارة  ●
ي المكاسب الشمسية. 

 والتحكم ف 
المالئمة ومواقعها بناء عىل إستخدام إختيار أحجام النوافذ  ●

 المساحة ونسبتها
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 باستخدام مواد عاكسة ذات ألوان فاتحة ●
 إعادة توزي    ع ضوء النهار باستخدام االنعكاس ●
ي التوهج الداخلية والخارجية.  ●

 باستخدام أدوات التحكم ف 

ي 
 الغطاء النبان 

 

، واختيار األنواع، والصيانة المال  ي
ئمة، قد يكون وضع الغطاء النبان 

ي تدفعها الرياح وتوجيه الطاقة 
ي االستفادة من التهوية الت 

مفيدة ف 

ي 
. يمكن التحكم ف  الشمسية. قد تظلل النباتات المبت  بشكل طبيغي

، المناظر  ي
أنماط تدفق الهواء وتعديلها بواسطة الغطاء النبان 

ي تحقيق درجات 
. ويسهم هذا الوضع ف  ي

الطبيعية، وحشد المبان 

ي 
ي المناخات الحارة  حرارة مريحة ف 

يد ف  المناخات الباردة، ونسيم تير

 والرطبة. 

اء  الواجهة الخض 

 

اء المورقة المقدار المالئم من الظل خالل  توفر الواجهة الخض 

ي حير  تسمح بالمقدار المناسب من ضوء 
أشهر السنة األكير دفئا ف 

الشمس والحرارة بالدخول إىل المبت  خالل األشهر األكير برودة. 

  1ال تؤدي النباتات إىل انخفاض درجة حرارة المنطقة بمقدار و 

درجة مئوية بسبب عملية التبخر فحسب، بل تبعث أيضا  2 اىل

األكسجير  الذي يحسن نوعية الهواء. وباالضافة إىل ذلك، تطرد 

ات الطقس.  ة الحطام وتحمي الواجهة من تأثير  النشر

 سقف أخض  

 

اء أيضا بمجم  وعة واسعة من الفوائد. تتمتع األسقف الخض 

ي الواقع، هم
 ف 

 تحسير  المظهر العام للمبت   ●
 الحد من تشب مياه العواصف ●
ي األماكن المغلقة بشكل كبير  ●

 تخفيف الحرارة ف 
 ضمان الحماية من تشب المياه من السقف ●
 ربط الغبار والتلوث ●
 إنتاج األكسجير   ●
 تقليل الضوضاء.  ●

بة والنباتات الرطبة يير  د بيئة البناء بتخفيض درجة كما ان تبخر الي 

اء تفوق  الحرارة المحلية. وقد اظهرت الدراسات ان السقوف الخض 

ي تخفيض درجة حرارة الهواء 
السقوف البيضاء أو المعكوسة ف 

 المحيط. 

 

اء  كما أثبتت األسطح الخض 

 الحد من تشب مياه العواصف ●
 إنقاص حجم التدفق السنوي ●
 اخفض معدل ذروة التضيف.  ●
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 ميم سقف أخض  يخدم األغراض المذكورة آنفا. ويجب تص

 سقف بارد

 

السقف البارد يتفوق عىل سقف تقليدي من حيث عكس ضوء 

 حد من تأثير 
، امتصاص حرارة اقل، والتقليل إىل أدن  الشمس أكير

الجزيرة الحارة. والسقف البارد، الذي يمكن ان يصنع من قطع ذات 

أو غطاء من الصفائح، مصمم انعاكس عال أو نوع معير  من الطالء، 

 بشكل رئيسي بالنظر إىل المناخ المحىلي وعوامل أخرى. 

 تهوية طبيعية

 

 الفئات الرئيسية لتقنيات التهوية الطبيعية هي 

 تهوية أحادية الجانب وفتحة واحدة ●
 تهوية عىل جانب واحد، فتحتان ●
 فتحة تهوية متقاطعة ●
 مساحة مزدوجة ذات فتحات تهوية متقاطعة ●
 ة المكدسة )مثل أبراج الرياح ومجارف الرياح(التهوي ●

ي  يد سلتر  تير

 

 

 

يد بالتهوية  أ( التير

تهوية ليال ونهارا لتحسير  تبخر الجلد والراحة  . تهوية مريحة: 1

 الحرارية. 

يد الذي يغمر الظالم: 2 يد المبت   . التير طريقة للتهوية إلعادة تير

 .  لليوم التاىلي

 

يد بالتبخر  ب( التير

: . التبخ1 ي الهواء داخل مبت  لتخفيض  ر المباشر
يرش الماء ف 

 درجة حرارة الهواء وزيادة الرطوبة. 

2 : يد تبخر غير مباشر د الهواء القادم، دون زيادة  . تير فالتبخر يير

 الرطوبة الداخلية. 

 

يد األرض  ج( تير

ان المباشر . 1 ي المحمية باالرض الحرارة االقي 
: تفقد المبان 

ي االرض. 
ة ف   مباشر

2 . : ان غير المباشر
يتدفق الهواء داخل المبت  عير أنابيب  االقي 

 ترابية. 
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ي   سلتر
 تسخير 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :  أما الفئات الرئيسية الثالث للتدفئة السلبية فهي

 

 الكسب المباشر )النوافذ / المناور(أ. 

إن نظام الكسب المباشر هو أبسط نظام للتدفئة الشمسية وأقل 

ي أكير األحيان، سيساعد الوضع الصحيح عملية بناء تعقيدا 
. وف 

 للنوافذ عىل تحقيق النتيجة المرجوة. 

 

، وحائط الكسب غير الب.  مباشر )أجهزة تجميع الهواء الشمسي

 التخزين الحراري(

تتكون جدران التخزين الحراري المعروفة أيضا بجدران ترومب من 

نة من جدارين خارجيير  أحدهما مصنوع من كتل خرسانية أو مل 

الخرسانة واآلخر مصنوع من الزجاج. وتمتد الحرارة الشمسية، 

. وتلتقط  ي جدران التخزين الحراري، إىل الحير  الحي
المخزنة ف 

ي من 
جامعو الهواء الشمسي الطاقة الشمسية، وتنفث الجزء الخلف 

 مجمع الهواء، ثم تنقل الهواء الداف   إىل الفضاء. 

 

 (ةالسلبي مسيةالمساحات الشالكسب المنعزل ) -ج 

هي غرف، تلتقط طاقة الشمس؛ ثم تشع  المساحات الشمسية

. ف مريحة  لمساحات الشمسيةاالحرارة المولدة إىل الحير  الحي

 للبقاء فيها خالل معظم السنة. 

طاقة متجددة 

 متكاملة

 

ي وإدماج مصادر  إن الطاقة المتجددة المتكاملة
تدور حول تبت 

ي تصميم الم
. الطاقة المتجددة هي طاقة الطاقة المتجددة ف  ي

بان 

ي الطبيعة مثل الرياح والماء 
نظيفة مشتقة من موارد محدودة ف 

والشمس ويتم تجديدها باستمرار. أنواع مصادر الطاقة المتجددة 

ي هي 
 للمبان 

 والحرارية( PVالطاقة الشمسية ) ●
 طاقة الرياح ●
 الطاقة المائية ●
 طاقة حرارية جوفية ●
 طاقة الكتلة الحيوية ●
 الهيدروجير  )خلية وقود(. طاقة  ●
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حصاد مياه 

 األمطار السلبية

 

ي للمياه إىل ممارسة االحتفاظ بمياه الضف  يشير الحصاد السلتر

السطحي من منطقة المستجمعات إىل منطقة االنتظار، ثم تخزينها 

بة بشكل طبيغي عن طريق التشب من أجل الري  لكي تمتصها الي 

ي المناظر الطبيعية وتجديد المي
اه الجوفية. ويستخدم لحفظ ف 

ي الوصالت النباتية  . وتتضمن طرق التجميع السلتر
الماء الثمير 

 وأشة المجاري الجافة والخرسانة أو االرصفة الضارة. 

 

 متطلبات خاصة 7.2.5.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.2.5.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة ا
 لشهادة. تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.2.5-2

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذ

 ا المعيار. للمساعدة ف 

اتيجية تصميم سلبية.   رسومات  يجب أن تظهر الرسومات خصائص كل إسي 

اتيجيات التصميم السلبية.   المواصفات  يجب توفير مواصفات جميع إسي 

العمليات الحسابية / تغيير 
 الحجم

اتيجيات وفوائد التصميم السلبية.    يجب توفير حساب وتحديد حجم إسي 

ي مرحل
 ة البناءمبت  جديد ف 

 شد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  شد المعيار

اتيجية تصميم سلبية.   رسومات   يجب أن تظهر الرسومات خصائص كل إسي 

 قسائم البيانات 
كة المصنعة )إن وجدت( إىل األساليب   يجب أن تشير قواعد بيانات/فهارس الشر

اتيجيات التص . المعتمدة السي  ي  ميم السلتر

العمليات الحسابية / تغيير 
 الحجم

اتيجيات التصميم السلبية   يجب توفير الحسابات المحدثة وتحديد حجم إسي 
 والفوائد. 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا ال

 معيار. للمساعدة ف 

اتيجية تصميم سلبية.   رسومات  يجب أن تظهر الرسومات خصائص كل إسي 
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 قسائم البيانات
كة المصنعة )إن وجدت( إىل األساليب   يجب أن تشير قواعد بيانات/فهارس الشر

 . ي اتيجيات التصميم السلتر  المعتمدة السي 

العمليات الحسابية /  
 تغيير الحجم

اتيجيات وفوائد التصميم السلبية. يجب توفير حساب وتحديد حج   م إسي 

 

وع حرة  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و  المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 قاطتوزيع الن 7.2.5.7

 يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل جدول توزي    ع النقاط التاىلي لكل متطلب معيار. 

 
 العوامل وعوامل الوزن لمتطلبات المعايير  7.2.5-3

ط المعيار  "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة شر

 توجيه
 نعم

𝐹1 
1 

𝑊𝐹1 1 
 0 ال

 شكل
 نعم

𝐹2 
1 

𝑊𝐹2 2 
 0 ال

 غالف
 نعم

𝐹3 
1 

𝑊𝐹3 1 
 0 ال

 دحش
 نعم

𝐹4 
1 

𝑊𝐹4 2 
 0 ال

 كتلة حرارية
 نعم

𝐹5 
1 

𝑊𝐹5 2 
 0 ال

 عزل )حائط، سقف(
 نعم

𝐹6 
1 

𝑊𝐹6 3 
 0 ال

جيج  أداء الي  
 نعم

𝐹7 
1 

𝑊𝐹7 3 
 0 ال

 تظليل
 نعم

𝐹8 
1 

𝑊𝐹8 2 
 0 ال

 ضوء النهار
 نعم

𝐹9 
1 

𝑊𝐹9 3 
 0 ال

 حياة نباتية
 نعم

𝐹10 
1 

𝑊𝐹10 2 
 0 ال

اء  الواجهة الخض 
 نعم

𝐹11 
1 

𝑊𝐹11 1 
 0 ال

 سقف أخض  
 نعم

𝐹12 
1 

𝑊𝐹12 2 
 0 ال
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 سقف بارد
 نعم

𝐹13 
1 

𝑊𝐹13 1 
 0 ال

 تهوية طبيعية
 نعم

𝐹14 
1 

𝑊𝐹14 3 
 0 ال

ي  يد سلتر  تير
 نعم

𝐹15 
1 

𝑊𝐹15 3 
 0 ال

ي   سلتر
 تسخير 

 نعم
𝐹16 

1 
𝑊𝐹16 3 

 0 ال

 طاقة متجددة
 نعم

𝐹17 
1 

𝑊𝐹17 3 
 0 ال

ي لمياه  األمطار حصاد سلتر
   نعم

𝐹18 

1   
𝑊𝐹18 

2 
 0 ال

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

*Min {1.25* 100 = درجة المعيار [
(∑18

i=1 Fi*WFi)

(∑18
i=1 WFi)

]  , 1} 

 

ي أنه تم مضاعفته بنسبة 25تمت زيادة الوزن بنسبة 
ي إ 1.25٪، مما يعت 

اتيجيات تصميم سلبية. إذا لم لتشجيع تبت  سي 

اتيجية تصميم سلبية، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون  وع نسبة 0يتم تطبيق أي إسي  من هذا  80%٪. ويكسب المشر

اتيجيات التصميم السلبية المذكورة آنفا.  وع جميع إسي  ي المشر
 المعيار إذا نفذت ف 

اتيجية تصميم إبتكارية سلبية  ي أشة المكافآت. وعندما يتم تقديم إسي 
  جديدة، يتم منح معيار االبتكار ف 
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 العائلة: تلوث 7.3

7.3.1  Si-3.1  تلوث ضوء الليل 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.3.1.1

Si-3.1تلوث ضوء الليل : 

 

 نوع المعيار 7.3.1.2

 إختياري

 

 نية 7.3.1.3

 حد، مما يحسن من إمكانية رؤية السماء ليال ويقلل من التأثير 
ي أثناء الليل إىل أدن 

ية تقليل التلوث الضون   عىل الحياة الير
 الليلية والخصائص المحيطة بها. 

 

 متطلبات عامة 7.3.1.4

التلوث الخفيف ينتج من االستعمال المفرط، الخاط  التوجيه، أو القمغي للضوء. فالتلوث الخفيف يخل بنقاء السماء 
. ومن أجل تقليل تلوث الشاغلير  ليال، ويؤثر عىل النظم اإليكولوجية الليلية، ويمكن أن تكون له آثار سلبية عىل صحة 

ي والوهج(. 
ي المناطق المناسبة لتقليل اإلضاءة الصاعدة واإلضاءة الساكنة )الضوء الخلف 

 ضوء الليل، يجب تركير  اإلضاءة ف 

 
ي هذا المستند حت  يتوافق مع هذا المعيار. 

وع بمتطلبات اإلضاءة المنصوص عليها ف  ي المشر
 يجب أن يف 
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وع ضمن منطقه اضاءه واحده باستخدام تعريفات مناطق االضاءه الوارده بالجدول الوارد بالماده أدناه.  تصنيف المشر
( قانون اإلضاءة IES/IDA)المرجع: دليل مستخدم جمعية الهندسة المضيئة والجمعية الدولية للسماء المظلمة )

 . (MLO)النموذجية 

 

 بها الموىص االستخدام مناطق المنطقة وصف اإلضاءة منطقة

LZ0 

 جد إضاءة محيطةال تو 
ية  اضية الموض بها للمناطق الير المنطقة االفي 
والحدائق والمحميات والمناطق الريفية غير 

 النامية. 

ا  مناطق ستتأثر فيها البيئة الطبيعية تأثرا خطير
وسلبيا باإلضاءة. وتشمل اآلثار اإلخالل 

بالدورات البيولوجية للنباتات والحيوانات و/أو 
نسان وتقديره للبيئة اإلخالل بتمتع اإل 

ي أدن  أهمية للطبيعة.  الطبيعية. النشاط البشر
إن رؤية السكان والمستخدمير  البشر تتكيف 

مع الظلمة، وهم يتوقعون أن يروا إضاءة قليلة 
ء عىل اإلطالق. وعندما ال تكون هنالك  ي

أو ال شر
 حاجة، يجب اطفاء االضاءة. 

وتتضمن هذه المنطقة مناطق وممرات محمية 
ية. لل  حياة الير

LZ1 

 إضاءة محيطة منخفضة
اضية الموض بها للمناطق  المنطقة االفي 

 الريفية والمناطق السكنية المنخفضة الكثافة. 

ا ضارا  مناطق يمكن أن تؤثر فيها اإلضاءة تأثير
عىل الحياة النباتية والحيوانية أو أن تمس طابع 
المنطقة. وتكيفت رؤية السكان والمستخدمير  

مع مستويات الضوء المنخفض. يمكن البشر 
إستخدام اإلضاءة لتحقيق السالمة والراحة، 

ورة موحدة أو مستمرة. وبعد  لكنها ليست بالض 
ي إطفاء أو تخفيض معظم 

حظر التجول، ينبغ 
 اإلضاءة مع انخفاض مستويات النشاط. 

تشمل هذه المنطقة مساكن األشة الواحدة أو 
طق الزراعية، األشة الواحدة، ومقاطعات المنا

ومقاطعات المناطق السكنية الريفية، 
ي 
هات التجارية، واألماكن المفتوحة بما ف  والمتي  

ي المناطق المتقدمة. 
 ذلك المحميات ف 

LZ2 

 إضاءة محيطة متوسطة
اضية الموض بها لمناطق  المنطقة االفي 

األعمال التجارية الخفيفة والمناطق السكنية 
 خدام المختلط. عالية الكثافة أو ذات االست

ي حيث يتم تكييف رؤية  مناطق النشاط البشر
السكان والمستخدمير  مع مستويات الضوء 
المعتدلة. يمكن أن تستخدم اإلضاءة عادة 
ورة  للسالمة والراحة، لكنها ليست بالض 

موحدة أو مستمرة. وبعد حظر التجول، يمكن 
إطفاء أو تخفيض اإلضاءة مع انخفاض 

 مستويات النشاط. 

ي األحياء تش
مل هذه المنطقة مناطق األعمال ف 

فيه  السكنية، والكنائس، والمدارس، ومرافق الي 
ي األحياء السكنية، تقسيم المناطق الصناعية 

ف 
الخفيفة مع إستخدامات متواضعة للوقات 

 الليلية أو متطلبات اإلضاءة. 

LZ3 إضاءة محيطة متوسطة االرتفاع 
اضية الموض بها ل منطقة المنطقة االفي 
ة.   األعمال الخاصة بالمدن الكبير
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ي حيث تتكيف رؤية  مناطق النشاط البشر
السكان والمستخدمير  مع مستويات الضوء 

المرتفعة باعتدال. تعتير اإلضاءة مطلوبة بصفة 
عامة لضمان السالمة و/أو األمان و/أو الراحة، 

ا ما تكون موحدة و/أو مستمرة. وبعد  وكثير
فاء أو تخفيض اإلضاءة حظر التجول، يمكن إط

ي معظم المناطق مع انخفاض مستويات 
ف 

 النشاط. 

تشمل هذه المنطقة مناطق األعمال التجارية، 
والمناطق التجارية المختلطة االستخدام، 
 والمناطق الصناعية و/أو الصناعية الثقيلة،. 

LZ4 

اضية.  إضاءة محيطة عالية  ليست منطقة افي 

ي حيث تت كيف رؤية مناطق النشاط البشر
السكان والمستخدمير  مع مستويات الضوء 

ورية للسالمة  المرتفعة. تعتير اإلضاءة عادة رص 
ي الغالب موحدة 

و/أو األمن و/أو الراحة، وهي ف 
و/أو مستمرة. وبعد حظر التجول، يمكن إطفاء 

ي بعض المناطق مع 
أو تخفيض اإلضاءة ف 

 انخفاض مستويات النشاط. 

ألعمال أو تشمل هذه المنطقة مناطق ا
 المناطق الصناعية عالية الكثافة. 

 

Aاإلضاءة الداخلية ) 
ي جميع اإلضاءة الداخلية غير الطارئة من أجل إيقاف تشغيلها تلقائيا خارج ساعات العمل العادية. يجب 

يجب التحكم ف 
ي بعد  توفير التجاوز اليدوي للسماح بأي إستخدام لإلضاءة الداخلية بدون ساعات، ولكن يجب إستئناف

التحكم التلقان 
 ذلك. 

Bاإلضاءة الخارجية ) 

B-1( إضاءة للعىل )Uplight) 
ي المنبعث بزاوية 

، أي اإلتجاه درجة أو أعىل من الحضيض 90ينتج الضوء المرتفع عن تركيبات اإلضاءة ذات التدفق الضون 
 . ة تحت موقع معير  كيبات األولية النسبة المئوية للضوء العلوي هي النسبة المئو الموجود مباشر ية إلجماىلي لومن الي 

 .  درجة أو أعىل من الحضيض 90المصممة المنبعثة بزاوية 
 يوضح الجدول أدناه الحد األقىص للنسبة المئوية المسموح بها لكل تصنيف لمنطقة اإلضاءة. 

 

 منطقة اإلضاءة
الحد األقىص للنسبة المئوية 

Uplight 

LZ00 : ال توجد إضاءة محيطة% 

LZ10 اءة محيطة منخفضة: إض% 

LZ21.50 : إضاءة محيطة متوسطة% 

LZ33 : إضاءة محيطة متوسطة االرتفاع% 

LZ46 : إضاءة محيطة عالية% 
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B-2) ( يق  ( موديةاإضاءة عاإلضاءة الخلفية والير
ي هو ضوء

ي تجاوز الضوء لحدود الموقع. ايوجه  الضوء الخلف 
لوهج الذي خارج المنطقة المرغوبة ويمكن أن يتسبب ف 

 يسببه السطوع المفرط للضوء يمكن ان يسبب إزعاجا بضيا. 
ي الجدول أدناه.  العاموديةيجب أال يتجاوز تصميم نظام اإلضاءة اإلضاءة 

 عىل حد اإلضاءة المبير  ف 
 

 موديةاإضاءة ع منطقة اإلضاءة

LZ0لكس 0٫5 : ال توجد إضاءة محيطة 

LZ1لكس 0٫5 : إضاءة محيطة منخفضة 

LZ2 :لكس 1 إضاءة محيطة متوسطة 

LZ3لكس 2 : إضاءة محيطة متوسطة االرتفاع 

LZ4لكس 6 : إضاءة محيطة عالية 

 

. يجب إجراء العمليات الحسابية عىل  1.5عن  العاموديةجب أال تقل نقاط الشبكة الخاصة بحسابات اإلضاءة ي مي 
عدل الطبيغي لكل مستوى موجها نحو الخاصية تعمل بموازاة حدود اإلضاءة. يجب أن يكون الم موديةاعمستويات 

 أمتار فوق إرتفاع أعىل مصباح.  10من مستوى الدرجة إىل  العاموديوعاموديا عىل حد اإلضاءة. ويجب أن يمتد المستوى 
 

 حدود اإلضاءة

 يقدم ما يىلي إرشادات بشأن إختيار حدود اإلضاءة: 

 لحسابية. يعد بند الخاصية عادة بمثابة حد اإلضاءة للعمليات ا ●

إذا كان خط األمالك قريبا من منطقة عامة )ممر، أو ممر مشاة، أو موقف سيارات( يمكن مد حد اإلضاءة لمسافة  ●

 مي  خارج خط األمالك.  1.5

 إذا كان خط األمالك مالصق لطريق عام أو طريق عام، يمكن توسيع حدود اإلضاءة إىل محور الشارع أو الطريق.  ●

 

 االعفاءات

ي اإلضاءة الخارجية التالية بشكل منفصل عن اإلضاءة غير المعفاة، فإنها معفاة من هذه المتطلبات: إذا تم التحك
 م ف 

 إضاءة اإلشارات واالتجاهات وعالمات التأشير المخصصة للنقل ●

● )  اإلضاءة جزء ال يتجزأ من المعدات )أي أجهزة الضاف اآلىلي

، حفلة موسيق ●  ية، فيلم(إضاءة ألحداث مشحية عرضية )عرض مشجي

 إضاءة للمالعب واألحداث الرياضية ●

ي تحتاجها الحكومة ●
 إضاءة الطرق الت 

ي المستشف   ●
 إضاءة الطوارئ ف 

●  . ي
 االضاءة للعلم الوطت 

 

 متطلبات خاصة 7.3.1.5

ء ي
 ال شر
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 ةالمستندات المطلوب 7.3.1.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 7.3.1-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق  

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

 رسومات تصميم اإلضاءة الخارجية
ات اإلضاءة   يجب أن تظهر رسومات التصميم مكان ونوع كل تجهير 

 الخارجية. 

حة.   مواصفات اإلضاءة الخارجية  يجب إدراج مواصفات جميع تركيبات اإلضاءة الخارجية المقي 

تقرير حساب اإلضاءة العلوية والعمودية 
 عند حدود اإلضاءة

ير الحساب حسابات كل من الوضوء واإلضاءة يجب أن يتضمن تقر  
 العامودية  عند حدود اإلضاءة. 

ي اإلضاءة 
مواصفات عنارص التحكم ف 

 الداخلية
ي اإلضاءة الداخلية  

يجب أن تظهر مواصفات كافة عنارص التحكم ف 
  . ي

 إمكانية التحكم التلقان 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق يجب أن يقدم شد ال  

اتيجية الت  معايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

 رسومات اإلضاءة الخارجية كما بنيت
ي تم بناؤها  موقع ونوعية كافة تركيبات  

يجب أن تظهر الرسومات الت 
 اإلضاءة الخارجية المثبتة. 

أوراق بيانات الجهة المصنعة لإلضاءة 
 خارجيةال

كة المصنعة لكافة مكونات اإلضاءة   يجب توفير أوراق بيانات الشر
 الخارجية المثبتة. 

تقرير حساب اإلضاءة العلوية والعمودية 
 عند حدود اإلضاءة

يجب أن يتضمن تقرير الحساب حسابات كل من الوضوء واإلضاءة  
 العامودية  عند حدود اإلضاءة. 

كة المصنعة لع نارص أوراق بيانات الشر
ي اإلضاءة الداخلية

 التحكم ف 
ي  

كة المصنعة لكافة عنارص التحكم ف  يجب أن تظهر أوراق بيانات الشر
 . ي
 اإلضاءة الداخلية إمكانية التحكم التلقان 

 مبت  قائم

 شد المعيار
ي ينفذها فريق  

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية م

وع للمساعدة ف   تطلبات هذا المعيار. المشر

 رسومات اإلضاءة الخارجية كما بنيت
ي تم بناؤها موقع ونوع كافة تركيبات  

يجب أن تظهر الرسومات الت 
 اإلضاءة الخارجية المثبتة. 

أوراق بيانات الجهة المصنعة لإلضاءة 
 الخارجية

كة المصنعة لكافة إصالحات اإلضاءة   يجب توفير أوراق بيانات الشر
 لمثبتة. الخارجية ا

تقرير حساب اإلضاءة العلوية والعمودية 
 عند حدود اإلضاءة

يجب أن يتضمن تقرير الحساب حسابات كل من الوضوء واإلضاءة  
 العامودية  عند حدود اإلضاءة. 

كة المصنعة لعنارص  أوراق بيانات الشر
ي اإلضاءة الداخلية

 التحكم ف 
كة المصنعة لكاف  ي يجب أن تظهر أوراق بيانات الشر

ة عنارص التحكم ف 
 . ي
 اإلضاءة الداخلية إمكانية التحكم التلقان 

 

 

وع حرة  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و  المشر

اء إستعراض الشهادا ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ت للنظر فيها. ف 
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 توزيع النقاط 7.3.1.7

 :  تطبق عوامل الوزن عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي

 

 (WFعامل الوزن ) متطلبات المعيار

 1WF 1 يتم إيقاف تشغيله تلقائيا خارج ساعات العمل -اإلضاءة الداخلية 

 *2WF 1 أقىص نسبة مئوية للمنتوج -اإلضاءة الخارجية 

 *3WF 1 العامودية عند حدود الموقعاإلضاءة  -اإلضاءة الخارجية 

 إذا لم يتضمن المشروع اإلضاءة الخارجية 0* سيتم تعيين عامل الوزن إلى 

 

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق 

 الصيغة التالية: 

 متوسط الدرجة المرجح  * 100 = درجة المعيار

 يتم حساب متوسط النتيجة المرجح لالمتثال للمتطلبات باستخدام الصيغة التالية: 

 

 = متوسط الدرجة المرجح
∑ المتطلبات المتوافقة عوامل وزن

∑ عوامل الوزن  لجميع المتطلبات
 

وع عىل نسبة   لهذا المعيار من خالل تلبية جميع المتطلبات.  100%يحصل المشر
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7.3.2 Si-3.2  إدارة مياه العواصف 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.3.2.1

Si-3.2إدارة مياه العواصف : 

 نوع المعيار 7.3.2.2

 إختياري

 

 نية 7.3.2.3

تقليل حجم الضف، وتحسير  جودة المياه، والحد من خطر الفيضانات إىل أدن  حد، وحماية نظام رصف مياه العواصف 

ي األجسام المائية. 
 من إستقبال الملوثات الموجودة ف 

 

 ت عامةمتطلبا 7.3.2.4

 :  وضع خطة إلدارة مياه العواصف تركز أساسا عىل ما يىلي
ي الكمية ●

 التحكم ف 
 مراقبة الجودة.  ●

أن تكفل خطة إدارة مياه العواصف أال تتأثر التطورات المجاورة سلبا بالحلول المنفذة، ال سيما إذا ما تم تضيف  يجب
 المياه إىل مستجمعات المياه المجاورة. 

ي الكمية
 التحكم ف 
ي للموقع، وبالتاىلي الحد من  يجب

أن تتضمن خطة إدارة مياه العاصفة حلوال مماثلة للهيدرولوجيا الطبيعية والتوازن المان 
تدفق مياه العاصفة. يحدث االنسياب السطحي عندما تتدفق مياه العواصف الزائدة من األسطح غير الضارة، مثل األرض 

. يجب إستخدام أنظمة الضف الح ية المستدامةأو سقف المبت  إلدارة تشب المياه السطحية لمنع   (SUDS)ض 
 الفيضانات والتلوث. تشمل التقنيات المحتملة

ي  تّشب ●
 أرض 

اق ةابلقاألرض عن طريق استخدام األسطح ال تّشب اق ةابلقال، مثل الرصف المسامي أو  لإلخي  ، وحلول النقع،  لإلخي 
ك ، والمست ي الرطبةوالحلول غير الهيكلية ، مثل الير

 .  نقعات النباتية ، واألراض 
 طرق هيكلية ●

أساليب بنيوية لتفادي وتقليل وتأخير تضيف مياه األمطار إىل شبكات الضف والمجاري المائية العامة. ويشمل ذلك 
ي مرحلة 

ي الموقع، أي للري والتفري    غ، أو لتضيفها ف 
ي خزانات مخصصة إلعادة إستخدام المياه ف 

جمع مياه األمطار ف 
 الحقة من أجل التقليل إىل أدن  حد من مخاطر الفيضانات. 

اء ●  تدابير أخرى للبت  التحتية الخض 

وع؛ و  75%تنفيذ تدابير للحد من حجم تدفق مياه العواصف من  يجب أن تكون   يجبعىل األقل من مساحة موقع المشر
 :  هذه التدابير قادرة عىل تحقيق ما يىلي

 جمع وتخزين مياه األمطار ●
ي أ تّشب ●

 . رض 
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 مراقبة الجودة
ي 75يجب أن تتضمن خطة إدارة مياه العاصفة حلوال لمعالجة ما ال يقل عن 

ي الموقع. يجب أن يف 
٪ من مياه العاصفة ف 

 نظام العالج بالحد األدن  من متطلبات مراقبة الجودة التالية: 
شيح الملم 1٪ من القمامة )الملوثات<95إزالة ما ال يقل عن  ●  ادي. م( باستخدام الي 
ين أو تشب  ● ي نظم تضيف مياه العواصف للمناطق ذات المخاطر العالية من تلوث البي  

تركيب عوازل النفط ف 
 النفط، مثل مواقف السيارات. 

توفير االحتواء لمناطق تخزين المواد الكيميائية السائلة أو الغازية، مثل أحزمة االحتواء الثانوية، والتفري    غ المركب  ●
 منع تشب المواد الكيميائية إىل المجاري المائية الطبيعية. بصمامات اإليقاف ل

ية المستدامةيعتير جميع المياه المتشبة من خالل  ●  ٪. 100معالجة بنسبة   (SUDS)أنظمة الضف الحض 
 

 متطلبات خاصة 7.3.2.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.3.2.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل
 عملية مراجعة الشهادة:  تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 7.3.2-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي ت
 لبية متطلبات هذا المعيار. للمساعدة ف 

خطة إدارة مياه 
 العاصفة

اتيجيات مراقبة الكمية والنوعية.    يجب لخطة إدارة مياه العاصفة أن تصف كال من إسي 

 تصميم الرسومات
ي تدفق مياه  

يجب أن تظهر رسومات التصميم مناطق الموقع المستخدمة للتحكم ف 
 العاصفة. 

ي الموقع. يجب تحديد مواصفات م  المواصفات
 عدات معالجة المياه ف 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

خطة إدارة مياه 
 العاصفة

ا   تيجيات مراقبة الكمية والنوعية. يجب لخطة إدارة مياه العاصفة أن تصف كال من إسي 

 رسومات مبنية
ي تم بناؤها عىل هذا النحو مناطق الموقع المستخدمة  

يجب أن تظهر الرسومات الت 
ي جريان مياه العواصف. 

 للتحكم ف 

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة

ي   
كة المصنعة لمعدات معالجة مياه العواصف ف  يجب توفير مجموعات بيانات الشر

 . الموقع

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

خطة إدارة مياه 
 العاصفة

اتيجيات مراقبة الكمية والنوعية.     يجب لخطة إدارة مياه العاصفة أن تصف كال من إسي 
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 ةرسومات مبني
ي تم بناؤها عىل هذا النحو مناطق الموقع المستخدمة  

يجب أن تظهر الرسومات الت 
ي جريان مياه العواصف. 

 للتحكم ف 

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة

ي  
كة المصنعة لمعدات معالجة مياه العواصف ف  يجب توفير مجموعات بيانات الشر

 الموقع. 

 

وع حرة  فرقن المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  م المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 توزيع النقاط 7.3.2.7

 :  وتطبق عوامل الوزن عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي

 

 (WF) عامل الوزن متطلبات المعيار

 1WF 1 الحد من جريان مياه العواصف

ي الموقع
 2WF 1 معالجة مياه العاصفة ف 

 
 
للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق  ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا

 الصيغة التالية: 

 *100 =درجة المعيار  
WF1 * F1+ WF2 * F2

WF1+ WF2
 

 : حيث

 باستخدام الصيغة التالية:  1Fيتم حساب  ●

ي للعاصفة  
=F1٪،     75≤ إذا كانت نسبة انخفاض الجريان المان 

ي  %
 انخفاض الجريان المان 

100
 

𝐹1٪،     75إذا كانت نسبة انخفاض جريان مياه العواصف أقل من  = 0 

 باستخدام الصيغة التالية:  2Fيتم حساب  ●

=F2٪،     75≤ كانت النسبة المئوية لمعالجة مياه العاصفة   إذا 
معالجة مياه العاصفة %

100
 

𝐹2٪،     75إذا كانت النسبة المئوية لمعالجة مياه العاصفة أقل من  = 0 

وع  ي الموق،  100%إذا ما خفض من جريان مياه العواصف بنسبة  100درجة %يكسب المشر
ع و معالجة مياه العواصف ف 

 . 100%بنسبة 
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7.3.3  Si-3.3  معالجة مياه الصرف الصحي  

 

 مرجع المعيار والعنوان: 7.3.3.1

Si-3.3 مياه الضف الصحي : معالجة  

 

 نوع المعيار: 7.3.3.2

 إختياري

 

 نية 7.3.3.3

اتيجية مستدامة لمعالجة  من أجل التقليل إىل أدن  حد من مخاطر تلوث األجسام  مياه الضف الصحي ضمان وضع إسي 

 المائية. 

 

 مةمتطلبات عا 7.3.3.4

ي تعرف مياه الضف بأنها مياه ملوثة يتم تضيفها من 
 : شملت. و شبكات مياه المبان 

ي يتم تضيفها من دورات المياه والمباول وأحواض المطبخ وغساالت األطباق:  سوداءالالمياه  ●
  المياه الت 

ي يتم تضيفها من أحواض االستحمام والدش والمراحيض وغساال :  الرماديةالمياه  ●
ت المالبس وأحواض المياه الت 

  الغسيل
معالجة مياه الضف هي عملية يتم من خاللها إزالة الملوثات والكائنات الدقيقة وأنواع أخرى من الملوثات من خالل 
ا ، قد تختلف الطرق من  تطبيق إجراءات متخصصة. إلزالة الملوثات ، وإنتاج مياه الضف الصحي المعالجة اآلمنة بيئي 

يائية إىل ال ي تطبيقات محددة ، ويمكن تضيفها الفير 
كيميائية ، و / أو البيولوجية. يمكن استخدام مياه الضف المعالجة ف 

ي أي مخاطر بيئية. 
 بأمان دون التسبب ف 

ي منطقة بها محطة لمعالجة مياه الضف الصحي خارج 
يجب توصيل المبت  بشبكة الضف الصحي الموجودة إذا كان ف 

تركيب محطة مخصصة لمعالجة مياه الضف  يجبلم يتم توفير المعالجة خارج الموقع، إذا  ولكنالموقع/مركزية. 
وع لخدمة هذا الغرض.  :  يجبالصحي كجزء من المشر  أن يراعي تصميم محطة معالجة مياه الضف ما يىلي

ي المبت  من المياه  ●
  سوداءالحجم التضيف اليومي المتوقع ف 

 دن  المقبول من جودة التدفقات السائلة. نوع المعالجة المطلوبة لتلبية الحد األ  ●

ي المطاعم 
ي تحتوي عىل مناطق إلعداد الطعام، مثل المطابخ التجارية ف 

ي الت 
ي المبان 

يجب أن يتم وضع مصيدة للشحم ف 
. والفنادق. وعندما تخلط المياه المستهلكة بالزيت والشحم، فإنها تؤدي إىل انسداد مياه المجاري وتتخلل الروائح الالذعة

ض المواد الصلبة الغذائية والنفايات الشحمية، بصورة دورية لضمان وجود نظام تشغيىلي  يجب إزالة الشحم، الذي يعي 
 كامل. 

 

 متطلبات خاصة 7.3.3.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.3.3.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 
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 المستندات المطلوبة 7.3.3-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق  

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

وع تصميم ال رسومات )فقط للمشر
ي الموقع(

 مع محطة معالجة ف 
يجب أن تبير  الرسوم التصميمية موقع كل من محطة معالجة المياه 

ي الموقع وفخاخ الشحم. 
 المستعملة ف 

ي 
المواصفات )فقط للمشاري    ع الت 
ي 
تحتوي عىل محطة معالجة ف 

 الموقع(

ه يجب ي تحديد وتوفير مواصفات جميع مكونات محطة معالجة ميا 
 الضف الصحي ومصائد الشحم. 

ي تظهر شبكة 
خطة الموقع الت 

 المجاري

ي توجد فيها محطة لمعالجة مياه الضف الصحي خارج  
بالنسبة للمشاري    ع الت 

الموقع، يجب أن تظهر خطة الموقع ربط المبت  بشبكة الضف الصحي 
 العامة. 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق  يجب أن يقدم شد   

اتيجية الت  المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

 رسومات مبنية
ي وضعت عىل هذا النحو موقع محطة معالجة  

يجب أن تبير  الرسوم الت 
ي الموقع ومصائد الشحم. 

 المياه المستعملة ف 

كة المصنعة  أوراق بيانات الشر
كة المصنعة لجميع مكونات كل من يجب توفير مج  موعات بيانات الشر

 محطة معالجة المياه المستعملة وفخاخ الشحم. 

رسومات مبنية للموقع تظهر شبكة 
 المجاري

ي توجد فيها محطة لمعالجة مياه الضف الصحي خارج  
بالنسبة للمشاري    ع الت 

ي تم بناؤها ربط المبت  
بشبكة الموقع، يجب أن تبير  رسومات الموقع الت 

 الضف الصحي العامة. 

 مبت  قائم

 شد المعيار
ي ينفذها فريق  

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

 رسومات مبنية
ي وضعت عىل هذا النحو موقع محطة معالجة  

يجب أن تبير  الرسوم الت 
ي الموقع ومصائد الشحم. المياه المستعملة 
 ف 

كة المصنعة  أوراق بيانات الشر
كة المصنعة لجميع مكونات كل من   يجب توفير مجموعات بيانات الشر

 محطة معالجة المياه المستعملة وفخاخ الشحم. 

رسومات مبنية للموقع تظهر شبكة 
 المجاري

ي توجد فيها محطة لمعالجة مياه الضف الصحي  
خارج  بالنسبة للمشاري    ع الت 

ي تم بناؤها ربط المبت  بشبكة 
الموقع، يجب أن تبير  رسومات الموقع الت 

 الضف الصحي العامة. 

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية 
اء إستعراض الشهادات للنظر فيها. ف   ذات صلة لخير

 

 توزيع النقاط 7.3.3.7

 : تطبق عوامل الوزن عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي 
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 (WFعامل الوزن ) متطلبات المعيار

ي الموقع/خارج الموقع
 1WF 3 توفير معالجة لمياه الضف الصحي ف 

 *2WF 1 مصائد الشحوم المتوفرة للمطابخ التجارية
 إذا لم يتضمن المشروع مطبخا )مطابخ( تجاريا 0يين معامل الوزن إلى * سيتم تع

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق 

 الصيغة التالية: 

*F1*100  = درجة المعيار
WF1* F1+WF2*F2

WF1+WF2
 

 حيث: 

 باستخدام الصيغة التالية:  1Fيتم حساب  ●

وع يتضمن معالجة  ي الموقع أو خارج الموقع،         لمياه الضف الصحي إذا كان المشر
𝐹1ف  = 1 

وع معالجة  ي الموقع أو خارج الموقع،لمياه الضف الصحي إذا لم يتضمن المشر
𝐹1          ف  = 0 

 لية: باستخدام الصيغة التا 2Fيتم حساب  ●

وع مطبخا ) 𝐹2( تجاريا،    مطابخإذا لم يتضمن المشر = 1 

وع يتضمن مطبخا تجاريا )  ،مصائد الشحوم ( و  مطابخإذا كان المشر

𝐹2 = 1 

وع يتضمن مطبخا )  ،مصائد الشحوم ( تجاريا ولم يتم توفير  مطابخإذا كان المشر

𝐹2 = 0 

وع معالجة  ي الموقع أو خارج الموقع، تكون نسبة هذا المعيار  لمياه الضف الصحي إذا لم يشمل المشر
. ويحصل 0%ف 

وع عىل نسبة   لهذا المعيار من خالل تلبية جميع المتطلبات.  100%المشر
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7.3.4 Si-3.4  تخفيض تلوث الهواء 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.3.4.1

Si-3.4تخفيض تلوث الهواء : 

 

 نوع المعيار 7.3.4.2

 إختياري

 

 نية 7.3.4.3

ي تستخدم أساسا لمولدات الطاقة تخفيض تلوث الهواء الناجم عن 
ي الموقع والت 

إستخدام معدات الوقود األحفوري ف 

ي الموقع والتدفئة وتوليد المياه الساخنة. 
 الكهربائية ف 

 

 متطلبات عامة 7.3.4.4

اق ما يىلي  غالياتوتشمل االنبعاثات الرئيسية من 
 : االحي 

وجير   ●
 (NOx) أكاسيد النيي 

يت ) ● ي أكسيد الكير
 (2SOثان 

 ( PM) جسيمات ●

 (. COأول أكسيد الكربون ) ●

 

ي الغالف الجوي بعوامل مثل نوع الوقود المستهلك وطريقة إطالقه؛ خصائص تصميم 
تتأثر كمية كل ملوث يتم إطالقه ف 

اق. إن تحقيق الخفض المطلوب لالنبعاثات يشتمل عىل إستخدام الغالية، وطريقة تشغيل الغالية ، ومدى اكتمال االحي 

اق ي االنبعاثات، أو الجمع بير  تقنيات مختلفة.  تقنيات ما قبل االحي 
اق للتحكم ف  اق أو ما بعد االحي   أو االحي 

 
اق، يكون  ي الغالف الجوي. تشير  NOxخالل عملية االحي 

اكمية  NOxأحد الملوثات األساسية المنبعثة ف  إىل االنبعاثات الي 
يك ) وجير  )NOمن أكسيد النيي 

ي أكسيد النيي 
مع الحرارة  NOxالتتبع من األنواع األخرى. يتفاعل (، وكميات 2NO(، وثان 

ة. ويتفاعل أيضا مع الماء إلنتاج المطر  وضوء الشمس إلنتاج األوزون، الذي يمكن ان يسبب مشاكل تنفسية خطير
، الذي له تأثير ضار عىل النظم اإليكولوجية.  ي

وجير  الحمىص 
هي  (NOx)طريقة فعالة لتقليل انبعاثات أكاسيد النيي 

وجير  )استخ
اتيجيات مختلفة لخلط الوقود بهواء LNBدام موقد منخفض أكاسيد النيي  (. تستخدم هذه الشعالت اسي 

وجير  
اق لتقليل تكوين أكاسيد النيي   . (NOx) االحي 

 
يت   ي أكسيد الكير

يت تكوين ثان  اق الوقود الذي يحتوي عىل الكير
ي الغالف  SO2 . وعندما يتأكسد SO2ينتج عن احي 

ف 
ي األمطار الحمضية. وتعد أجهزة غسل المالبس الرطبة الجوي ف

يتيك، وهو المساهم الرئيسي ف  إنه يتحول إىل حمض الكير
ي أكسيد الكربون

اق لخفض انبعاثات ثان  إىل مستوى مقبول. ولذلك تعتمد  SO2 أو الجافة تقنيات فعالة بعد االحي 
 عىل خصائص الوقود المختارة.  SO2 مستويات االنبعاث

وقود يحتوي عىل مواد غير قابلة لالشتعال يؤدي إىل تكون الرماد. ويشار إىل الرماد، باالضافة إىل اية جسيمات حرق أي 
قة، بشكل جماعي ب الدقيق الغبار والدخان والسخام، الذي يمكن  PMأو الرماد المتطاير. تتضمن  PM كربون غير محي 

اق أنواع معينة من الوقود، مثل ا لفحم والخشب. قبل ان يخرج غاز المداخن إىل الجو، غالبا ما يلزم إزالة إطالقه أثناء إحي 
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قدر االمكان. وهناك ثالثة تقنيات تستخدم حاليا لهذا الغرض، إما وحدها أو مجتمعة، وهي تشمل أجهزة جمع  PM ال
 . النسيجية والفالتر ( ، ESPsالمرسبات الكهروستاتيكية )(، وأجهزة غسل الغاز الرطبة،  فاصل اإلعصار ميكانيكية )

اقا كامال. إن   (CO)أول أكسيد الكربون ي الوقود احي 
ق الكربون ف  هو غاز عديم اللون ال رائحة له يتكون عندما ال يحي 

اق غير الكامل للوقود إهدار الطاقة ويؤدي 
اق مهم جدا للقيام بعملية فعالة للغاليات. ويمثل االحي  ي عملية االحي 

التحكم ف 
 .  PMو  COبعاثات إىل زيادة ان

ي الموقع بعالج غاز المداخن، أي نظام  يجب
 فلي  جسيمات الديزل، و  فلي  ، و  فاصل اإلعصار تزويد جميع المولدات ف 

اق  NOx. باإلضافة إىل ذلك، يجب أن تكون مستويات انبعاث PMالسخام، من أجل الحد من انبعاثات  من غاليات االحي 
ي الجدول  أقل

 استنادا إىل نوع الوقود:  دناهأمن القيم الواردة ف 

 

 NOxمستوى اإلصدار  نوع الوقود

 mg/kWh (EN676 Class 2) 120 غاز

 mg/kWh (EN267 Class 2) 185 زيت خفيف

 باستخدام المعادلة التالية:  NOxحيثما توجد مصادر متعددة لتوليد الحرارة، يمكن حساب متوسط معدل انبعاث 

𝑁𝑂𝑥 (متوسط ) =
∑ 𝑁𝑂𝑥 ∗ 𝑄𝑏𝑢𝑟𝑛𝑒𝑟

𝑄𝑇
 

 حيث: 

● NOx متوسط( = متوسط معدل انبعاث(NOx )mg/kWh( 

● NOx معدل انبعاث =NOx ( من ناسخ البطاقاتmg/kWh )- من ورقة بيانات ناسخ البطاقات 

● Qburner)ناتج تسخير  مقدر لمشطح فردي )كيلووات : 

● 𝑄𝑇ال )كيلووات(: إجماىلي ناتج التسخير  المقدر لكافة أجهزة اإلشع 

، وطاقة الرياح، وما إىل PVsيمكن إعتبار أن طاقة التدفئة المستمدة من موارد متجددة مثل التدفئة الشمسية، وطاقة 

 . وجير 
 ذلك، أو من نظم إستعادة الحرارة ال تطلق أي انبعاثات من أكسيد النيي 

 

 متطلبات خاصة 7.3.4.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.3.4.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة:  تقديم المستندات الداعمة
 المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 7.3.4-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
ا  وع للمساعدة يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي  ي ينفذها فريق المشر

تيجية الت 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 ف 

اق: المراجل والمولدات.   تصميم الرسومات  يجب أن تظهر رسومات التصميم جميع معدات االحي 
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 المواصفات
 . NOxيجب أن تبير  مواصفات جميع مرافق الوقود حد مستوى االنبعاث  

 ات معالجة غازات المداخن. يجب توفير مواصفات جميع معد 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع للمساعدة   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 ف 

 رسومات مبنية
ا  ي تم بناؤها بالكامل جميع معدات االحي 

ق: المراجل يجب أن تظهر الرسومات الت 
 والمولدات. 

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة

كة المصنعة ل  ) ي توضح حدود 1يجب توفير أوراق بيانات الشر
( جميع مواقد الوقود الت 

وجير  ، و )
 . ( يجب توفير جميع معدات معالجة غاز المداخن2مستوى انبعاثات أكاسيد النيي 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع للمساعدة يجب أن يقدم شد المع  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  ايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 ف 

 رسومات مبنية
اق: المراجل   ي تم بناؤها بالكامل جميع معدات االحي 

يجب أن تظهر الرسومات الت 
 والمولدات. 

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة

كة المصن ي توضح حدود 1عة ل  )يجب توفير أوراق بيانات الشر
( جميع مواقد الوقود الت 

وجير  ، و )
 ( يجب توفير جميع معدات معالجة غاز المداخن. 2مستوى انبعاثات أكاسيد النيي 

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

ي تقديم وثائق داعمة 
اء إستعراض الشهادات للنظر فيها. ف   أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير

 

 توزيع النقاط 7.3.4.7

 :  تطبق عوامل الوزن عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي

 

 (WFعامل الوزن ) متطلبات المعيار

 *1WF 1 معالجة غازات المداخن

 **NOx 2WF 1وحدات حرارية منخفضة 

 إذا لم يتضمن المشروع مولدات في الموقع 0لى يحدد معامل الوزن إ * 

 إذا لم يشمل المشروع آبار الغاز/النفط 0** يحدد معامل الوزن إلى 

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق 

 الصيغة التالية: 

*F1*100 = درجة المعيار
WF1* F1+WF2*F2

WF1+WF2
 

 حيث: 

 باستخدام الصيغة التالية:  1Fيتم حساب  ●

ي الموقع،     
وع مولدات ف  𝐹1إذا لم يتضمن المشر = 1 

ي الموقع ومعالجة غازات المداخن المركبة عىل جميع المولدات،    
وع يتضمن مولدات ف  𝐹1إذا كان المشر = 1 
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وع يت ي الموقع ولم يتم تركيب نظام معالجة غازات المداخن عىل جميع إذا كان المشر
ضمن مولدات ف 

𝐹1المولدات،      = 0 

 باستخدام الصيغة التالية:  2Fيتم حساب  ●

وجير  أل بحرق منخفضة الغاز/النفط مجهزة  غالياتإذا كانت جميع 
NOx   ،𝐹2 كاسيد النيي  = 1 

وجير  أل ق منخفضة بحر النفط  غاليات الغاز/  تجهير  إذا لم يتم 
NOx  ،        𝐹2 كاسيد النيي  = 0 

ي الموقع ولكن لم يتم تركيب نظام معالجة غازات المداخن عىل جميع المولدات، فإن 
وع يتضمن مولدات ف  إذا كان المشر

وع عىل نسبة 0%نتيجة هذا المعيار ستكون   لهذا المعيار من خالل استيفاء جميع المتطلبات 100%. ويحصل المشر

 المذكورة آنفا. 
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7.3.5  Si-3.5  إدارة التبريد 

 

 مرجع المعيار والعنوان: 7.3.5.1

Si-3.5يد  : إدارة التير

 

 نوع المعيار: 7.3.5.2

 إختياري

 

 نية 7.3.5.3

يد ونظم إطفاء الحرائق للتقليل إىل أدن  حد  الحد من استنفاد األوزون ومستوى انبعاثات غازات الدفيئة من غازات التير

 من أثرها عىل البيئة. 

 

 مةمتطلبات عا 7.3.5.4

، الذي يصل إىل سطح  ي ي الواقع، ألنه يزيد كمية االشعاع فوق البنفسحر
يشكل استنفاد األوزون مشكلة بيئية رئيسية. وف 

ي عىل استنفاد 
. إن قدرة مركب كيميان  ي والجهاز المناعي

ر الجيت  ، والض  االرض، يزيد معدل شطان الجلد، إعتام العير 

ي كلورو فلوروميثان )هي كمية التحلل النسبية ا  (ODP) األوزون
ي يمكن أن يسببها لطبقة األوزون مع تثبيت ثالنر

 R-11لت 

، يجب أن 1.0( عند نقطة استنفاد األوزون قدرها CFC-11أو  . ومن أجل تقليل تأثير استنفاد األوزون إىل الحد األدن 

وع محسوبة يكون لدى جميع الثالجات وأنظمة إطفاء الحرائق من الغازات وغازات الصيانة المثبتة  ي المشر
والمستخدمة ف 

 قدرها صفر.  (ODP)بدالة استنفاد األوزون 

 

ي أكسيد الكربون )
ار العالمي عندما يحتشد ثان  ي الغالف 2COيحدث االحي 

ه من ملوثات الهواء وغازات الدفيئة ف  (، وغير

عاع سيهرب إىل الفضاء، الجوي ويمتص ضوء الشمس، وينعكس اإلشعاع الشمسي عىل سطح األرض. وعادة، كان هذا االش 

ي الغالف الجوي، تحض الحرارة وتجعل الكوكب يصير أكير 
ي يمكن ان تدوم سنوات حت  قرون ف 

إال ان هذه الغازات، الت 

 دفئا. هذا يعرف بتأثير االحتباس الحراري. 

 

ي الغالف ا
ي يمتصها أي غاز من غازات االحتباس الحراري ف 

لجوي كمضاعف للحرارة إن اإلحتباس الحراري هو الحرارة الت 

ي أكسيد الكربون )
ي تمتصها نفس الكتلة من ثان 

ار العالمي مقدار الطاقة 2COالت  (. وعىل وجه التحديد، يقيس مؤشر االحي 

ي أكسيد الكربون 
ة معينة، مقارنة بانبعاثات طن واحد من ثان  ي سوف يمتصها انبعاثات طن واحد من الغاز خالل في 

الت 

(2CO) . ة الزمن ومن أجل الحد من تأثير االنحباس الحراري  ية المستخدمة عادة للموازين العالمية هي مائة سنة. والفي 

يد ) ي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومعدات التير
، فإن الثالجات المستخدمة ف  ( البد أن تكون ذات HVAC&Rالعالمي

 .  إمكانية منخفضة لالنحباس الحراري العالمي

 

دات وغازات إخماد الحرائق عىل صفر يجب أن تحتوي جميع ا . باإلضافة إىل ذلك ، يجب أن يكون المتوسط ODPلمير

ي أكسيد الكربون لدورة حياة التأثير المباشر )
دات DELC CO2eالمرجح النبعاثات مكاف   ثان  أقل  HVAC & R( لجميع مير

يد أو التدفئةا سعة e/kW2CO  كلغ  1،000من   . لتير
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ي أكسيد الكربونDELCباشر )دورة حياة التأثير الم
ار العالمي الناشر  عن انبعاثات  ( مكاف   ثان  هو مقياس للتأثير عىل االحي 

ة حياتها )كيلوغرام من  يد من المعدات إىل الغالف الجوي خالل في   (. CO₂e/KWغازات التير

 كل نظام باستخدام المعادلة التالية:ل   e2DELC CO يمكن حساب 

𝐷𝐸𝐿𝐶 𝐶𝑂2𝑒 =
𝐺𝑊𝑃𝑟 ∗ (𝐿𝑟 ∗ 𝐿𝑖𝑓𝑒 + 𝑀𝑟) ∗ 𝑅𝑐

𝐶𝐶
 

 حيث: 

● 𝐷𝐸𝐿𝐶 𝐶𝑂2𝑒    2: انبعاثات مكافCO يد ذات التأثير المباشر )كيلوغرام لمادة  (COe2/kW التير

● GWPr( ار العالمي يد عىل االحي   ( kg/2kg CO: قدرة غازات التير

● 𝐿𝑟( يد ي المائ 5.0: معدل تشب مواد التير
 ة سنويا(ف 

● 𝑀𝑟 :يد عند انتهاء عمره ي المائة(  10) فقدان غاز التير
 ف 

● 𝑅𝑐 : د  )كيلوغرام( شحن المير

 الحياة: عمر المعدات ●

● 𝐶𝐶  .)يد أو سعة التدفئة )كيلووات  : سعة التير

ي 
ي للمعدات المستخدمة لتكييف الهواء. يمكن إستخدام قيم بديلة ف 

اض  العمليات  يوضح الجدول أدناه العمر االفي 
كات المصنعة عن عمر المعدات.   الحسابية إذا توفرت مستندات الشر

 

ي للمعدات معدات
اض   العمر االفي 

 سنوات 10 مكيف الهواء المزود بنافذة/مضخة حرارية

ي منخفض  سنة 15 مكيف هواء/مضخة حرارية مقسمة وذات جهد كهرنر

ي  د لولتر د بالهواء، تمرير، مير  سنة 20 مير

د امتصا  سنة 23 صمير

د بالطرد المركزي د مياه مير  سنة 25 مير

يد التجارية  سنة 15 معدات التير

 المرجحة من دورة التأثير المباشر  2COبالنسبة للمشاري    ع ذات الوحدات المتعددة، يمكن حساب متوسط انبعاثات 

(e2DELC CO  :باستخدام المعادلة التالية ) 

𝐷𝐸𝐿𝐶 𝐶𝑂2𝑒𝑇 =
∑ 𝐷𝐸𝐿𝐶 𝐶𝑂2𝑒𝑟 ∗ 𝑄𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑄𝑇
 

 حيث: 

● 𝐷𝐸𝐿𝐶 𝐶𝑂2𝑒𝑇: 2 مكاف    انبعاثاتCO  متوسط التأثير المباشر المرجح) e/kW2kg CO( 

● 𝐷𝐸𝐿𝐶 𝐶𝑂2𝑒𝑟   2: انبعاثات مكافCO  لدورة حياة التأثير المباشر) e/kW2kg CO(لكل وحدة 

● Qunitيد أو التدفئ  ة المقدرة لوحدة معينة )كيلووات(: سعة التير

● 𝑄𝑇 يد أو التسخير  المصنفة لكافة أجهزة  )كيلووات(.  HVAC&R: إجماىلي سعة التير

يد  ها من المعدات، مثل الثالجات القياسية وأجهزة التير ة وغير يد الصغير من الممكن إستبعاد وحدات التكييف والتير

ي تحتوي عىل أقل من 
ة، الت  دات، من الحسابات.  غرام من 200الصغير  المير
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يد الشائعة:  ار العالمي لغازات التير  يوضح الجدول الوارد أدناه إمكانية استنفاد األوزون وإمكانية االحي 

د ار العالم   قدرة استنفاد األوزون متر  اإلحتر

 الكلوروفلوروكربونات

CFC-11 1 4٬680 

CFC-12 1 10٬720 

 ةمركبات الكربون الهيدروكلورية فلوري

HCFC-22 0.04 1٬780 

HCFC-123 0.02 76 

 مركبات الكربون الهيدروفلورية

HFC-23 0 12٬240 

HFC-134a 0 1٬320 

HFC-404a 0 3٬900 

HFC-407C 0 1٬700 

HFC-410A 0 1٬890 

HFC-507A 0 3٬900 

دات طبيعية  مير

ي أكسيد الكربون )
 2CO) 0 1ثان 

 0 0 (3NHاألمونيا )

 3 0 بروبان

 

 متطلبات خاصة 7.3.5.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.3.5.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 7.3.5-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة ال
 تصميمالمبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 وأنظمة إطفاء الحرائق.  HVAC&Rيجب أن تعرض رسومات التصميم جميع أنظمة   تصميم الرسومات

جدول معدات التكييف 
يد  والتير

يد لكل جهاز.  HVAC&Rير  جدول معدات يجب أن يب   قدرات التير

 المواصفات
يد وأجهزة إخماد   يجب أن تبير  مواصفات جميع أجهزة التكييف والتهوية والتير

 الحرائق عدم وجود أي بدالة استنفاد األوزون. 

دات المستخدمة.   يد أنواع المير  يجب أن تبير  مواصفات جميع معدات التكييف والتير
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يدحسابات ش  حن التير
ي كل نظام للتدفئة والتهوية والتهوية  

يد ف  يجب إجراء حسابات لتقدير شحنة التير
 والتهوية والتهوية. 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيا

 ر. للمساعدة ف 

 وأنظمة إخماد الحرائق.  HVAC&Rيجب أن تظهر الرسومات المبنية جميع أنظمة   رسومات مبنية

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة

كة المصنعة ل    يجب توفير أوراق بيانات الشر

يد 1) يد، وسعة التير يد، شحنة التير ي تظهر نوع التير
يد الت  ( جميع معدات التكييف والتير

 المقدرة،

 تركيب معدات إلخماد الحرائق تبير  نوع الغاز.  (2)

تقرير عن التكلفة الفعلية 
يد  لمادة التير

ي كل  
يد الفعلية ف  يد الفعلية جدوال زمنيا لرسوم التير يجب أن يتضمن تقرير تكاليف التير

يد.   نظام للتهوية والتهوية والتير

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع يجب أن يقدم شد المعايير وصفا مو   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  جزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 وأنظمة إخماد الحرائق.  HVAC&Rيجب أن تظهر الرسومات المبنية جميع أنظمة   رسومات مبنية

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة

كة المصنعة ل    يجب توفير أوراق بيانات الشر

يد، وسعة ( جميع معدات ال1)  يد، شحنة التير ي تظهر نوع التير
يد الت  تكييف والتير

يد المقدرة،  التير

 ( تركيب معدات إلخماد الحرائق تبير  نوع الغاز. 2)

تقرير عن التكلفة الفعلية 
يد  لمادة التير

يد جدوال لتكاليف   يجب أن يتضمن التقرير المتعلق بالتكاليف الفعلية لغازات التير
يد الفعلية  يد. التير ي كل نظام من نظم التكييف والتير
 ف 

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 طتوزيع النقا 7.3.5.7

 :  وتطبق عوامل الوزن عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي

 (WFعامل الوزن ) متطلبات المعيار

ال تحتوي جميع الثالجات وغازات إخماد الحرائق عىل أي طن بدالة استنفاد 
 األوزون

 1 1 دبليو إف

ي أكسيد الكربون 
ي أكسيد  DCمن  CO2eمتوسط مرجح لثان 

)كيلوغرام من ثان 
 الكربون/كيلووات(

WF2 1 

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق 

 الصيغة التالية: 

*F1*100 =درجة المعيار 
WF1* F1+WF2*F2

WF1+WF2
 

 حيث: 
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 باستخدام الصيغة التالية:  1Fيتم حساب  ●

𝐹1   ،  0أي ثالجات أو غازات كابحة <  من ODPإذا كان  = 0 

𝐹1،       0من جميع الثالجات أو غازات إخماد الحريق =  ODPإذا كان  = 1 

 باستخدام الصيغة التالية:  2Fيتم حساب  ●

Te2DELC CO   ،𝐹2 1,000 ≥إذا  = 1 −
𝐷𝐸𝐿𝐶 𝐶𝑂2𝑒𝑇

1000
 

Te2DELC CO   ،𝐹2 1,000 <إذا  = 0 

وع يتضمن أي ثالجة أو غاز كابح للحرائق مع إذ يحصل و ٪. 0، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون ODP < 0ا كان المشر

وع عىل درجة  دات وغازات إخماد الحرائق ال تحتوي عىل 100المشر ، والمتوسط المرجح ODP٪ إذا كانت جميع المير

ي أكسيد الكربون لدورة الحياة ذات التأث
 . يساوي صفر  DELC CO2eTير المباشر النبعاثات مكاف   ثان 
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7.3.6  Si-3.6  الحد من ضوضاء الموقع  

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.3.6.1

Si-3.6 :الحد من ضوضاء الموقع  

 

 نوع المعيار 7.3.6.2

 إختياري

 

 نية 7.3.6.3

ي القريبة الحساسة 
ي قد تؤثر عىل المبان 

التقليل من احتمال حدوث ضوضاء ناجمة عن أنظمة ومعدات المشاري    ع، والت 

 للضوضاء. 

 

 متطلبات عامة 7.3.6.4

، المعروف أيضا  ي
ي صحة اإلنسان ورفاهه. التلوث الضوضان 

تشير البحوث إىل أن البيئة الطبيعية تؤدي دورا بالغ األهمية ف 

ية أو الحيوانية  ي يؤثر نطاقها الواسع عىل نشاط الحياة البشر
، هو انتشار الضوضاء، الت  ي

ي أو التلوث الصون 
بالضجيج البيت 

.  65الضجيج فوق  (WHO)وظة. وتعرف منظمة الصحة العالمية مما يض  بدرجة ملح ي
 ديسيبل بأنه تلوث ضوضان 

. وإليكم بعض منها الرئيسية:  ي
 هناك العديد من مصادر التلوث الضوضان 

 نقل )سيارات، حافالت، شاحنات، طائرات، ...(ال ةنظمأ ●

 معدات البناء )المولدات ومعدات تكييف الهواء( ●

 لمعدات الثقيلة، أدوات الطاقة(مواقع البناء )تشغيل ا ●

 الليلية والمطاعم والحفالت( الحاناتمناطق/أحداث ترفيهية ) ●

 الحيوانات.  ●

وع تقييم محيط الموقع للتحقق مما إذا كانت هناك  حساسة  قائمة أو مزمعة مناطق أو مبانيجب عىل فريق المشر
ي دائرة نصف قطرها 

وتعرف المناطق الحساسة للضوضاء بأنها المناظر  مي  من الموقع الذي تم تقييمه.  800للضوضاء ف 
ي يحتمل أن يكون 

ي الت 
حساسير  للضوضاء الناتجة عن معدات أو أنشطة المبت  الذي جرى  شاغلوها الطبيعية أو المبان 

 تقييمه. تشمل أمثلة المناطق الحساسة للضوضاء
 مناطق سكنية ●
 مستشفيات، مراكز رعاية صحية، دور رعاية ●
 عات والمرافق التعليمية األخرىالمدارس والجام ●
 مكتبات ●
 أماكن عبادة ●
هات والحدائق ● ية والمتي    مناطق الحياة الير
 أي تطور آخر يمكن تصنيفه عىل أنه حساس للضوضاء.  ●

 

مي  من الموقع الذي جرى تقييمه،  800إذا لم يتم تحديد مناطق أو مبان حساسة للضوضاء ضمن دائرة نصف قطرها 
وع سيمتثل م ة لهذا المعيار. ومع ذلك، إذا كانت هناك مناطق أو مبان حساسة للضوضاء ضمن دائرة نصف فإن المشر باشر

ي مؤهل تأهيال مناسبا، يتمتع بأهلية  800قطرها 
مي  من الموقع، يجب أن يجري تقييم لتأثير الضوضاء مستشار صون 
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ي موقع المناطق ال
ف بها. يجب قياس مستويات الضوضاء التالية ف   ISOحساسة المحددة أو وفقا لسلسلة صوتية معي 

1996 : 
ها تعرضا ● ي الخلفية عند أقرب منطقة حساسة للضوضاء أو أكير

 مستويات الضوضاء ف 

ي نفس المنطقة الحساسة للضوضاء ●
وع ف  ي يحدثها موقع المشر

 مستويات الضوضاء الناتجة الت 

وع ومستوى ضوضاء ي من موقع المشر
ي أقرب منطقة حساسة للضوضاء الخلفية  الفرق بير  مستوى الضوضاء الناتج اآلن 

ف 
ها تعرضا ال يجب أن يكون أكير من + ي الليل    dB 3مساء( و + 11:00 -صباحا(  07:00خالل اليوم )   dB 5أو أكير

ف 
 صباحا(.  07:00 -مساء  11:00)

وع مستويات الضوضاء الموصوفة أعاله،  للتخفيف من إتخاذ تدابير  يجبعندما تتجاوز الضوضاء من موقع المشر
 مصدرها والوصول بها إىل مستوى االمتثال للحدود المذكورة أعاله. 

 

 متطلبات خاصة 7.3.6.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.3.6.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 7.3.6-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع للمساعدة   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 ف 

 خريطة الموقع
مي  ويجب أن تحدد أي مناطق حساسة  800يجب أن تظهر خريطة الموقع نصف قطر  

 للضوضاء موجودة أو مخطط لها. 

تقييم تأثير 
 الضوضاء

 يجب أن يشمل تقييم تأثير الضوضاء 

ي المنطقة الحساسة للضوضاء المحددة  
 يتم قياس مستوى ضوضاء الخلفية ف 

وع   حسابات مستوى الضوضاء المتوقع الناتج عن موقع المشر

لموض به إذا كانت مستويات الضجيج الناتجة تتجاوز الحد األقىص يقيس التوهير  ا 
 المسموح به للديسيبل. 

مؤهالت المستشار 
ي 
 الصون 

ي الهندسة الصوتية مع  
سنوات عىل  10يجب أن يكون الشخص المؤهل حاصال عىل درجة ف 

 . ي
ي تقييم األثر الضوضان 

ة ف   األقل من الخير

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 معيارشد ال
وع للمساعدة   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 ف 

 خريطة الموقع
مي  ويجب أن تحدد أي مناطق موجودة أو  800يجب أن تظهر خريطة الموقع نصف قطر  

 مخطط لها حساسة للضوضاء. 

تقييم تأثير 
 الضوضاء

ب أن يتضمن تقييم تأثير الضوضاء قياسات لمستويات الضوضاء لكل من ضوضاء يج 
ي المنطقة الحساسة للضوضاء المحددة. 

 الخلفية والضوضاء الناتجة ف 
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مؤهالت المستشار 
ي 
 الصون 

ي الهندسة الصوتية مع  
سنوات عىل  10يجب أن يكون الشخص المؤهل حاصال عىل درجة ف 

ي تقييم األ
ة ف  . األقل من الخير ي

 ثر الضوضان 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع للمساعدة   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 ف 

 خريطة الموقع
مي  ويجب أن تحدد أي مناطق حساسة  800يجب أن تظهر خريطة الموقع نصف قطر  

 طط لها. للضوضاء موجودة أو مخ

تقييم تأثير 
 الضوضاء

يجب أن يتضمن تقييم تأثير الضوضاء قياسات لمستويات الضوضاء لكل من ضوضاء  
ي المنطقة الحساسة للضوضاء المحددة. 

 الخلفية والضوضاء الناتجة ف 

مؤهالت المستشار 
ي 
 الصون 

ي الهندسة الصوتية مع  
عىل  سنوات 10يجب أن يكون الشخص المؤهل حاصال عىل درجة ف 

 . ي
ي تقييم األثر الضوضان 

ة ف   األقل من الخير

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 وزيع النقاطت 7.3.6.7

 :  تطبق عوامل الوزن عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي

 (WFعامل الوزن ) متطلبات المعيار

 1WF 1 (dBفرق مستوى الضوضاء نهارا )

ي الليل )
 dB) 2WF 1فرق مستوى الضجيج ف 

المعيار، يتم تطبيق ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة 

 الصيغة التالية: 

 = درجة المعيار
WF1*F1 + WF2*F2 

WF1 + WF2
* 100 

 

 حيث: 

 باستخدام الصيغة التالية:  1Fيتم حساب  ●

 - dB( ≤ 5        ،F1= 1(إذا كان فرق مستوى الضوضاء نهارا 
(dB) فرق مستوى الضوضاء نهارا 

5
 

ي مستوى الضجيج نهاري إذا كان هناك أختال
dB( < 5        ،𝐹1(ف ف  = 0 

 باستخدام الصيغة التالية:  2Fيتم حساب  ●

 - dB( ≤ 3     ،F2= 1(إذا كان أختالف مستوى الضجيج ليال 
ي الليل

(dB) فرق مستوى الضجيج ف 

3
 

ي الليل  ●
dB( < 3     ،𝐹2(إذا كان مستوى الضجيج ف  = 0 

وع نسبة  ي مستوى الضجيج خالل النهار والليل تساوي صفر إذا   ٪100يكسب المشر
 . كانت الفرق ف 
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 العائلة: اإلدارة والعمليات 7.4

7.4.1  Si-4.1  سياسة حماية البيئة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.4.1.1

Si-4.1سياسة حماية البيئة : 

 

 نوع المعيار 7.4.1.2

 إختياري

 

 نية 7.4.1.3

( الحد من تأثير 3تحسير  نوعية المياه ونوعية الهواء، )( 2( تجنب أو تقليل أو تخفيف أثر عمليات المرفق عىل البيئة، )1)

ار العالمي الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة، )  ( تحسير  نوعية الحياة. 4االحي 

 

 متطلبات عامة 7.4.1.4

 

 سياسة حماية البيئة
 

ام اإلدارة العليا بحماية البيئة. تتم الموافقة عىل هذه السياسةوضع سياسة لحماية البيئة  من قبل رئيس  تظهر الي  

 المؤسسة، مثل الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو من قبل جمعية المالكير  الموقع أو الرئيس )قطاع اإلسكان(. 

 

 تنص سياسة حماية البيئة عىل

ام بحماية البيئة ●  اإلشارة إىل االلي  

 التعرف عىل القوانير  السارية ●

ام بمنع التلوث ●  االلي  

ام بتقييم المخاطر ال ●  بيئية ألنشطة مقدم الطلبااللي  

ي بير  جميع السكان ●
 العمل عىل نشر الوعي البيت 

 تعيير  بطل لحماية البيئة.  ●

ي جميع مراحل التصميم والبناء والتشغيل الثالث. 
وط المذكورة أعاله ف   تتطلب هذه السياسة عند االقتضاء تنفيذ الشر

 

 يجب أن تتضمن هذه السياسة األقسام أو المرفقات التالية: 

 ان المهمةبي
م  ام بحماية البيئة. عىل سبيل المثال، أخي  أن تلي   وضع بيان المهمة الذي يتضمن مبادرات قابلة للقياس إلثبات االلي  

 بتخفيض االنبعاثات بنسبة معينة، للقضاء عىل التلوث، لتحديد أهداف الزراعة، إلخ. 

 

 مرشح لحماية البيئة
 نفيذ سياسة حماية البيئة ومبادراتها. يكون للمرفق منارص معير  لحماية البيئة لت
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ي المرفق )قطاع اإلسكان( أو مقاوال من الباطن.  ●
ي المرفق أو مقيما ف 

يمكن أن يكون بطل حماية البيئة موظفا ف 

 ويجب  أن يكون مسؤوال أمام رئيس منظمة مقدم الطلب أو جمعية المالكير  )قطاع السكن(. 

ي  ويمكن أن يكون إما مديرا أو ضابطا مخصصا، ●
أو موظفا، يضطلع بهذا الدور باإلضافة إىل األدوار األخرى الت 

ي المرفق. 
 يضطلع بها بالفعل ف 

 التاىلي للمهام:  ●
 يجب أن تشمل متطلبات الوظيفة الحد األدن 

o تنفيذ سياسة حماية البيئة 

o نشر الوعي بخفض االنبعاثات والتلوث 

o  ي
  بيان المهمة. التأكد من تنفيذ مبادرات مقدم الطلب عىل النحو المبير  ف 

ي مجال االستدامة أو إدارة المرافق من هيئة مصدقة  ●
يكون "بطل حماية البيئة" فردا أو كيانا مؤهال مصدقا عليه ف 

ة ال تقل عن  ي الهندسة، ولديه خير
ي هذا المجال، أو حاصال عىل شهادة ف 

ف بها ف  ي مجال  3معي 
سنوات ف 

 االستدامة أو إدارة المرافق. 

 

 ISO 14001شهادة 
صالحة واالحتفاظ بها من مكتب  ISO 14001ويكون للمرفق نظام إلدارة البيئة. كما يجب عليها الحصول عىل شهادة 

 .  اعتماد تابع للمنظمة الدولية للتوحيد القياشي

 

 امتثال

ط هذه السياسة االمتثال للقوانير  البيئية السارية. وتبير  إجراءات التشغيل القرارات المعمول بها. 
 تشي 

 

ي المراسيم السارية؛ ويمكن أن يصل األمر عىل
وط المنصوص عليها ف   مقدم الطلب أن يحدد أهدافا أكير رصامة من الشر

ي المراسيم الحالية. 
ي ال تنظم محليا، أي الواردة ف 

وط الدولية الت   إىل حد تطبيق الشر

 

انير  البيئية السارية؛ وسيعمل مقدم ، بمن فيهم المقاولون من الباطن، االمتثال للقو الموردينيطلب مقدم الطلب من 

 والمتعاقدين فقط الذين يستطيعون إثبات االمتثال للقوانير  البيئية السارية.  الموردينالطلب مع 

 

 قياس االمتثال

ي مجال حماية البيئة، وأثر عملياته عىل البيئة. 
يبير  مقدم الطلب كيفية قيام المرفق برصد تطبيق سياسته ومبادراته ف 

 ويا تقرير عن الرصد. ويصدر سن

 

ي 
 تقييم األثر البيت 

ي قد تشكلها عمليات المرفق عىل البيئة. وضع 
ي لعمليات المرفق لتحديد األخطار المحتملة الت 

وضع تقييم للثر البيت 

ي أثر عمليات المرفق عىل ت
وليد خطة إلزالة أو تقليل أو تخفيف تأثير تلك اآلثار عىل البيئة. ويجب أن يحقق تقييم األثر ف 

از والنفايات وانبعاثات الغاز والتلوث الخفيف.  ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحض، الروائح والضوضاء واالهي  
 التلوث، بما ف 

 

ي بعد سنة واحدة من بدء العمليات وبعد ذلك عىل األقل ثالث سنوات. 
 يستعرض تقييم األثر البيت 

 

ي لجميع األنشطة الجديدة خالل مرحلة التخطيط. وباإلضافة إىل ذلك، يجري المرفق تقييما للثر الب
 يت 
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ي لجميع مشاري    ع التجديد والبناء خالل مرحلة التخطيط. 
 كما يجري المرفق تقييما للثر البيت 

 

 :  إثبات ما يىلي

 

 مبت  جديد

ي التالية لثالث سنوات متتالية وفقا للتوقيت المشار إليه: 
ام بتقديم تقييمات األثر البيت   تقديم الي  

ي يم واحد تقي ●
ي السنة منذ بدء العملياتللثر البيت 

 لعمليات المرفق ف 

ي تقييم سنوي  ●
 لجميع األنشطة الجديدة ومشاري    ع التجديد والبناء للثر البيت 

ي تقييم واحد  ●
ة الثالث سنوات المذكورة آنفا.  للثر البيت  ي نهاية في 

 لعمليات المرفق ف 

 

 مبت  قائم
ي التال

 لثالث سنوات متتالية حسب التوقيت المشار إليه: ية تقديم تقييمات األثر البيت 

ي تقييم واحد  ●
ي تاري    خ تقديم طلب التصديق )ال يتجاوز التقييم ثالث  للثر البيت 

عىل عمليات المرفق ف 

 سنوات(

ي تقييم سنوي  ●
 لجميع األنشطة الجديدة ومشاري    ع التجديد والبناء للثر البيت 

ي تقييم واحد  ●
ة الثالث سنوات المذكورة آنفا.  لعمليات المرفق للثر البيت  ي نهاية في 

 ف 

 

ة يمكن أن تشير إىل السنوات الثالث التالية إلصدار الشهادات، أو 
ي ثالث سنوات متتالية أن هذه الفي 

تعت 

ط أن تكون السنوات الثالث الماضية، إن وجدت، أو أي مزي    ج من السنوات الماضية والسنوات المقبلة، شر 

ام ملزم مسبق. السنوات الثالث متتالي ي حالة تقديم سجل ما بعد التصديق، يلزم وجود الي  
 ة. وف 

 

يمكن أن تكون هذه السياسة جزءا من سياسة أخرى، مثل السياسة البيئية أو سياسة السالمة والصحة، أو سياسة 

 المسؤولية االجتماعية، إلخ. 

 

 متطلبات خاصة 7.4.1.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.4.1.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات الداع
 مة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 7.4.1-1

 وصف المستند المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي    ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 
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 موجز لسياسة حماية البيئة

ي تتضمن واحدا أو أكير  
توفير مخطط تفصيىلي بسيط يوضح نطاق السياسة الت 

 :  مما يىلي

 بيان المهمة 

ي لبطل حماية البيئة 
 الوصف الوظيف 

ام بتأمير     
 ISO 14001االلي 

 قائمة القوانير  السارية 

بيان كيف أن المنشأة ستتجاوز متطلبات هذه القوانير  للحصول عىل درجة  
 إضافية

ام بالعمل مع الموردين الممتثلير     
 االلي 

ي لعمليات المرفق. 
ام بإجراء تقييم للثر البيت   االلي  

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع يجب أن يقدم شد المعايير   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت   وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 سياسة حماية البيئة

  :  مما يىلي
 توفير سياسة لحماية البيئة تتضمن واحدا أو أكير

 بيان المهمة    -

ي لبطل حماية البيئة  -
 الوصف الوظيف 

ام بتأمير    -  
 ISO 14001االلي 

 القوانير  الساريةقائمة   -

بيان كيف أن المنشأة ستتجاوز متطلبات هذه القوانير  للحصول عىل   -
 درجة إضافية

ام بالعمل مع الموردين الممتثلير    -  
 االلي 

ام )  - ي عىل األنشطة الجديدة لمقدم 1االلي  
( بإجراء تقييم للثر البيت 

ي ( تنفيذ تدابير التخف2الطلب، ومشاري    ع التجديد والتشييد، )
يف الت 

 تقلل من التأثير عىل البيئة. 

اسم ومؤهالت بطل حماية 
 البيئة

 توفير اسم بطل حماية البيئة ومؤهالته.  

ام المورد  الي  
، أي المقاولير    ، الذي يمتثل فيه جميع البائعير  ام البائعير   

تقديم نسخ من الي 
 والمقاولير  من الباطن والموردين، للقوانير  البيئية السارية. 

 ة الموردينقائم
تقديم قائمة الموردين إلثبات أن جميع الموردين، أي المقاولير  والمقاولير  من  

مون باالمتثال للقوانير  البيئية المنطبقة.   
 الباطن والموردين، يلي 

ات  امات المحددة.   المقاسة KPIمؤشر  إظهار كيفية مراقبة مقدم الطلب لتطبيق االلي  

ي 
 تقييمات األثر البيت 

: إجراء ت  ي لما يىلي
 قييمات للثر البيت 

 ( عمليات مقدم الطلب1)  

ي تقلل من التأثير عىل البيئة. 2)  
 ( تدابير التخفيف المنفذة الت 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار 

 . للمساعدة ف 

 سياسة حماية البيئة

 :  مما يىلي
 تتضمن سياسة حماية البيئة واحدا أو أكير

 بيان المهمة  -

ي لبطل حماية البيئة  -
 الوصف الوظيف 

ام بتأمير    -  
 ISO 14001االلي 
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 قائمة القوانير  السارية  -

بيان كيف أن المنشأة ستتجاوز متطلبات هذه القوانير  للحصول عىل   -
 درجة إضافية

ام بالعمل مع الموردين الممتثلير  اال  -  
 لي 

ام )  - ي عىل األنشطة الجديدة لمقدم 1االلي  
( بإجراء تقييم للثر البيت 

ي 2الطلب ومشاري    ع التجديد والبناء، و)
( تنفيذ تدابير التخفيف الت 

 تقلل من التأثير عىل البيئة. 

 تقارير تقييم األهداف
ي أن تقديم تقارير تقييم عن وضع األهداف، المش 

ي بيان المهمة. وينبغ 
ار إليها ف 

 تشمل هذه التدابير التدابير المتخذة ونسبة اإلنجاز المئوية لكل هدف. 

اسم ومؤهالت بطل حماية 
 البيئة

 توفير اسم بطل حماية البيئة ومؤهالته.  

 . ISO 14001توفير نسخة صالحة من شهادة   ISO 14001شهادة 

ام المورد  الي  
، أي المقاولير  تقديم نسخ من الي     ، الذي يمتثل فيه جميع البائعير  ام البائعير 

 والمقاولير  من الباطن والموردين، للقوانير  البيئية السارية. 

 قائمة الموردين
تقديم قائمة الموردين إلثبات أن جميع الموردين، أي المقاولير  والمقاولير  من   

مون باالمتثال للقوانير  البيئ  
 ية المنطبقة. الباطن والموردين، يلي 

ات  امات المحددة.   المقاسة KPIمؤشر  إظهار كيفية مراقبة مقدم الطلب لتطبيق االلي  

ي 
 تقييمات األثر البيت 

  : ي لما يىلي
 إجراء تقييمات للثر البيت 

 ( عمليات مقدم الطلب1)  

ي تقلل من التأثير عىل البيئة. 2)  
 ( تدابير التخفيف المنفذة الت 

ي للنشطة تقييم األثر ال
بيت 

الجديدة ومشاري    ع التجديد 
 والتشييد

  : ي لما يىلي
 إجراء تقييمات للثر البيت 

 ( األنشطة الجديدة لمقدم الطلب ومشاري    ع التجديد والبناء1) 

ي تقلل من التأثير عىل البيئة. 2) 
 ( تدابير التخفيف المنفذة الت 

 

وع حرة مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستن دات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 توزيع النقاط 7.4.1.7

ي توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز، أي تحقيق حدود األداء أو تنفي
اتيجيات المبينة ف  ذ االسي 

 أبواب االحتياجات. 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 7.4.1-2

 بارامي  
المعلمة 
 (iرقم )

 الحالة
العامل 

”iF“ 
عامل الوزن 

”iWF“ 

 2 0 / 1 نعم / ال 1 هل لدى المرفق سياسة لحماية البيئة؟

لمرفق بيان مهمة لحماية البيئة مع أهداف يتعير  هل لدى ا
 تحقيقها؟

 نعم / ال 2
1 / 0 

2 

 3 0 / 1 نعم / ال 3 هل لدى المرفق بطال معنيا بحماية البيئة؟

 5 0 / 1 نعم / ال 4 ؟ISO 14001هل يتمتع المرفق بتصديق 

 1 0 / 1 نعم / ال 5 هل يمتثل مقدم الطلب للقوانير  البيئية السارية؟

 3 0 / 1 نعم / ال 6 يتجاوز مقدم الطلب متطلبات القوانير  السارية؟ هل
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كائه  هل يطلب مقدم الطلب االمتثال للقوانير  السارية من شر
 التجاريير  )البائعون والمتعاقدون(؟

 نعم / ال 7
1 / 0 

5 

هل يقيس مقدم الطلب امتثال المرفق للقوانير  البيئية 
ات األداء الرئيسية؟المنطبقة وإجراءات المرفق؟ ما هي   مؤشر

 نعم / ال 8
1 / 0 

3 

ي 
هل يطلب مقدم الطلب إجراء تقييم دوري للثر البيت 

 ألنشطة المرفق؟
 نعم / ال 9

1 / 0 
5 

ي لجميع 
هل يطلب مقدم الطلب إجراء تقييم للثر البيت 

 األنشطة الجديدة؟
 نعم / ال 10

1 / 0 
5 

ي لجميع هل يطلب مقدم الطلب إجراء تقييم للثر الب
يت 

 مشاري    ع التجديد والبناء الجديدة؟
 نعم / ال 11

1 / 0 
5 

 

 

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

] *100 = درجة المعيار
∑11

i=1 (Fi*WFi)

∑11
i=1 WFi

] 

 

وع عىل نسبة   من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة آنفا.  100%يحصل المشر
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7.4.2  Si-4.2  الوعي بحماية البيئة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.4.2.1

Si-4.2الوعي بحماية البيئة : 

 

 نوع المعيار 7.4.2.2

 إختياري

 

 نية 7.4.2.3

ي اعتماد وتنفيذ مبادرات حماية البيئة. زيادة وعي الشاغلير  باالستدامة 
ي النجاح ف 

تحسير  مشاركة ومشاركة الشاغلير  ف 

ي عن طريق التعليم.   وتغيير السلوك البشر

 

 تطلبات عامةم 7.4.2.4

●  : ي هذا القانون وهي
 القيام بحمالت توعويه لتحقيق االهداف الوارده ف 

الء بسياسة حمايه البيئه.  .1  اقامه التجمعات أو ورش العمل لتوعيه جميع الي  

 ان يطلع شاغىلي المحل عىلي االنجازات المتعلقه ببيان المهمه.  .2

ي أو الالفتات أو المل .3
ون  يد اإللكي  /توزي    ع رسائل الير ي المرفق. نشر

ية ف   صقات الير

ام شاغىلي الجهاز.  .4
كيب نظام لتسجيل النجاحات ومكافأتها للحفاظ عىل الي    قم بي 

انية لحمالت التوعية.  ●  تخصيص مير 

 التقاط مالحظات شاغىلي الوظيفة حول كيفية تحقيق أهداف إضافية وفقا لبيان المهمة.  ●

 

 حمالت التوعية بحماية البيئة

 

ة ال تقل عن يتوىل قيادة وتنفيذ الحم ي مجال البناء األخض  يتمتع بخير
ي مجال االستدامة.  8الت خبير معتمد ف 

 سنوات ف 

 

ي مرحلة البناء. أقل عدد من الحضور هو 
 مدراءيلزم القيام بحملة توعية واحدة عىل األقل قبل منح شهادة البناء الجديد ف 

 مقدم الطلب وفريق الصيانة. 

. الحد يلزم القيام بحملة توعية واحدة ع ىل األقل قبل التصديق عىل المبت  الموجود مع تجديد المعلومات كل سنتير 

ي 
ين هم مدراء مقدم الطلب، وفريق الصيانه، والشاغلير  الذين يجب ان توجه لهم دعوه للحضور. االدن   للحارص 

ي يتخذها المرفق لالمتثال 
ة. المشاركة مع شاغىلي للقوانير  المنطبقضمان أن يكون الشاغلون عىل علم بالمبادرات الت 

، حيثما ينطبق ذلك مبادرات االمتياز  ي
يعية. إستهداف المبادرات واإلنجازات البيت  وط التشر ، حيث يتجاوز المرفق الشر

ي 
 تتصل الت 

 تخفيض االنبعاثات ●

 تقليل التلوث، مثل ●

o  ي
 تقليل التلوث الضوضان 

o  ي
 تخفيض التلوث الضون 
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o  .التلوث الناجم عن أنشطة الصيانة 

 زارع وإضافة المساحات المزروعة/المزروعةصيانة الم ●

 أرض محتفظ بها بشكل سليم ●

 .  مشاركة السيارات ●

ي تجمعات أخرى. 
ي وظائف مكرسة للتعريف بهذه اإلنجازات، أو ف 

 يمكن تقاسم ما ورد أعاله إما ف 

ونية أو الفتات أو ملصقات و  ما إىل ذلك لزيادة الوعي يقوم المرفق بتخطيط وتبادل المواد اإلعالمية عىل شكل رسائل إلكي 

 بحماية البيئة. وتعمم هذه المواد اإلعالمية فصليا عىل األقل. 

 يجب تطبيق نظام لتسجيل ومكافأة النجاحات للحفاظ عىل انخراط شاغىلي العقار. 

ي أن ال
ي موعد ال يتجاوز تاري    خ تقديم طلب الشهادة. وهذا يعت 

سنوات اظهروا ما ذكر آنفا لثالث سنوات متتالية تبدأ ف 

ي يجري النظر فيها يمكن أن تكون إما سنوات ما قبل التصديق أو سنوات ما بعد التصديق، أو السنوات 
الثالث الت 

يطة أن تكون  ي القائمة، إن وجدت، أو أي مزي    ج من السنوات الماضية والمقبلة شر
ي حالة المبان 

الثالث الماضية ف 

 متتابعة. 

 . انية الوعي انية م  مير  أن تتضمن  يجبعتمدة مدتها خمس سنوات لحمالت التوعية بحماية البيئة. و تكون للمرفق مير 

انية  نة باألحداث المخططة، وجدوال زمنيا يبير  حدوثها وتواترها، ومجموع المير  انية المعتمدة قائمة مفصلة مقي  المير 

 المطلوبة سنويا. 

 

 مالحظات الشاغلير  

 

ىلي هذه المرافق للحصول عىل تعليقات بشأن مبادرات حماية البيئة، يقوم المرفق بتعميم إستبيانات دورية عىل جميع شاغ

 وتحديات التنفيذ، وأي فرص إضافية ممكنة. 

 

احات أو عنوان بريد  ي أي وقت، وذلك بتخصيص صناديق لالقي 
يجب أن يشجع المرفق تعليقات شاغىلي الوظيفة ف 

احات االستدامة والمالحظات. أظهروا ان ي مخصص لجمع اقي 
ون   ما ذكر آنفا يجري تنفيذه:  إلكي 

 

 مبنر جديد

ام بتقديم السجالت الالزمه  ي موعد ال يتجاوز. االلي  
 ثالث سنوات متتاليه تبدا من تاري    خ تقديم طلب الشهادة ف 

 

 مبنر قائم

ي يمكن ان تكون ثالث سنوات التاليه لالعتماد أو للسنوات التوفير السجالت الالزمه 
ثالث للسنوات الثالث المتتاليه الت 

ي حالة تقديم سجل ما بعد 
ط ان تكون متتاليه. وف  السابقه ان وجدت أو ايه توليفه من السنوات السابقه والمقبلة بشر

ام ملزم مسبق.  ي يبذلها التصديق، يلزم وجود الي  
ي حماية البيئة، ويعكس أثر الجهود الت 

وهذا يقيس مشاركة الشاغلير  ف 

 المرفق لتعزيز الوعي بير  شاغليه. 

 

 لبات خاصةمتط 7.4.2.5

ء ي
 ال شر
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 ةالمستندات المطلوب 7.4.2.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.4.2-1

 وصف المستند المستنداسم 

ي مرحلة التصم
 يمالمبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

برامج حمالت التوعية 
 بحماية البيئة

تقديم جداول أعمال التجمعات أو االجتماعات أو ورشات العمل المعده      ●
 البيئيه. والمتعلقه بالوعي 

 قائمة المبادرات

ي يجب أن تشمل
 تقديم قائمة بالمبادرات الت 

ي يجب عىل المرفق أن يمتثل لها     ●
 قائمة بالقوانير  البيئية المعمول بها والت 

 قائمة بمبادرات حماية البيئة     ●

ي سيتم إستخدا     ● قائمة المواد اإلعالمية
. توفير قائمة بالمواد اإلعالمية الت  ي

 مها لرفع مستوى الوعي البيت 

 موجز نظام الحوافز
ية      ● تقديم موجز لنظام الحوافز، الذي سيكون جزءا من إجراءات الموارد البشر

 ونظم المكافات. 

انية  ي المير 
خطة خمسية ف 
 لحمالت التوعية

تقديم خطه خمسه سنوات لحمالت التوعيه بالبيئه والئحه باالحداث المخطط      ●
انيه سنويا. لها وإ  جماىلي المير 

موجز الستبيانات حماية 
 البيئة

ي تلتمس تعليقات الشاغلير  بشأن المبادرات      ●
توفير مخطط عام لالستبيانات الت 

 والتحديات والفرص الحالية لحماية البيئة. 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
ي أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لال      ●

وع ينبغ  ي ينفذها فريق المشر
اتيجية الت  سي 

ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 
 للمساعدة ف 

برامج حمالت التوعية 
 بحماية البيئة

( جداول أعمال التجمعات أو االجتماعات أو ورش العمل المتعلقة 1توفير )     ●
( اسم ومؤهالت المهنيير  المؤهلير  الذين سيقودون 2بالتوعية بحماية البيئة، )

 حملة. ال

صحائف حضور حمالت 
 التوعية بحماية البيئة

ي يجب أن تتضمن      ●
توفير صحائف حضور حمالت التوعية بحماية البيئة، الت 

ي أن تبير  من حض  
قائمة بجميع مديري المرفق وجميع أعضاء فريق الصيانة، وينبغ 

 .  كل وظيفة ومن لم يحض  ومت 

ي التنظيمي 
الرسم البيان 

 للمنشأة
. تو      ●  فير المخطط التنظيمي للمنشأة أو لجمعية المالكير 

 قائمة المبادرات

ي يجب أن يمتثل لها المرفق:      ●
 تقديم قائمة بالمبادرات الت 

o        قائمة بالقوانير  البيئية السارية 

o        .قائمة بمبادرات حماية البيئة 

.  توفير المواد التثقيفية المخطط     ● مواد إعالمية ي
 لها لرفع مستوى الوعي البيت 

 قم بتوفير المستند الذي يصف نظام الحوافز.      ● نظام حوافز موثق

ة  انية المعتمدة لفي  المير 
خمس سنوات لحمالت 

 التوعية

ة خمس سنوات لحمالت التوعية بحماية البيئة.      ● انية معتمدة لفي   توفير مير 

ي يوضح حدوثها وترددها  قم بتوفير قائمة للحداث المخطط     ●
لها وجدول زمت 

انية اإلجمالية المطلوبة سنويا.   والمير 
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 إستبيانات لحماية البيئة
توفير إستبيانات للحصول عىل مالحظات الشاغلير  بشأن مبادرات حماية البيئة      ●

 والتحديات والفرص المتاحة. 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع يجب أن يقدم شد المعايير و      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  صفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

برامج حمالت التوعية 
 بحماية البيئة

( جداول أعمال التجمعات أو االجتماعات أو ورش العمل المتعلقة 1توفير )     ●
 ين قادوا الحملة. ( اسم ومؤهالت المهنيير  المؤهلير  الذ2بالتوعية بحماية البيئة، )

صحائف حضور حمالت 
 التوعية بحماية البيئة

ي يجب أن تتضمن      ●
توفير صحائف حضور حمالت التوعية بحماية البيئة، الت 

 ، ي أن تبير  من حض  كل وظيفة ومن لم يحض 
قائمة بجميع شاغىلي المرفق، وينبغ 

 .  ومت 

ي التنظيمي 
الرسم البيان 

 للمنشأة
. توفير المخطط ال     ●  تنظيمي للمنشأة أو لجمعية المالكير 

 قائمة المبادرات

ي يجب أن يمتثل لها المرفق:      ●
 تقديم قائمة بالمبادرات الت 

o       قائمة بالقوانير  البيئية السارية 

o        .قائمة بمبادرات حماية البيئة 

ي زيادة الوعي بح     ● مواد إعالمية
 ماية البيئة. توفير مواد تثقيفية أستخدمت ف 

 قم بتوفير المستند الذي يصف نظام الحوافز.      ● نظام حوافز موثق

 قائمة المشهورين 
ي      ●

اف بهم لمساهمتهم ف  تقديم قائمة بشاغىلي هذه الوظائف الذين جرى االعي 
ي اضطلع بها المرفق عىل مدى السنوات الثالث الماضية. 

 مبادرات حماية البيئة الت 

انية ال ة المير  معتمدة لفي 
خمس سنوات لحمالت 

 التوعية

ة خمس سنوات لحمالت التوعية بحماية البيئة.       ● انية معتمدة لفي   توفير مير 

ي يوضح حدوثها وترددها      ●
قم بتوفير قائمة للحداث المخطط لها وجدول زمت 

انية اإلجمالية المطلوبة سنويا.   والمير 

نفقات حمالت التوعية 
 متتالية لثالث سنوات

 توفير النفقات لحمالت التوعية بحماية البيئة لثالث سنوات متتالية.      ●

 إستبيانات لحماية البيئة
توفير إستبيانات للحصول عىل مالحظات الشاغلير  بشأن المبادرات والتحديات      ●

 والفرص الحالية لحماية البيئة. 

 مالحظات الشاغلير  
احات أخرى تتعلق تقديم نسخ من مالحظات شا     ● غىلي االستبيانات إىل جانب اقي 

 بمبادرات حماية البيئة للسنوات الثالث الماضية. 

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذ
اء إستعراض الشهادات للنظر فيها. ف   ات صلة لخير

 

 توزيع النقاط 7.4.2.7

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز، أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'. 
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 ةالمطلوبالمستندات  7.4.2-2

 بارامي  
المعلمة 
 (iرقم )

 الحالة
العامل 

”iF“ 
عامل الوزن 

”iWF“ 

هل السياسة البيئية موصولة بشكل جيد لجميع السكان من 
 خالل التجمعات أو ورش العمل؟

 1 0/  1 نعم / ال 1

اتيجيات االمتثال للقوانير  السارية مع  هل تتقاسم إسي 
؟  الشاغلير 

 2 0/  1 نعم / ال 2

ي من أجل تجاوز المتطلبات هل مبا
درات التمير  البيت 

كة مع شاغليها؟ يعية المشي   التشر
 3 0/  1 نعم / ال 3

، الالفتات، أو الملصقات  ي
ون  يد اإللكي  هل رسائل الير

ي المرفق مليئة بالمعلومات؟
ة / المنشورة ف   المنتشر

 1 0/  1 نعم / ال 4

لحفاظ هل يتم تطبيق نظام لتسجيل النجاحات ومكافأتها ل
 عىل مشاركة شاغىلي العقار؟

 3 0/  1 نعم / ال 5

ي يخصصها المرفق؟
انية لحمالت التوعية الت   4 0/  1 نعم / ال 6 هل هناك مير 

 4 0/  1 نعم / ال 7 هل يلتمس المرفق تعليقات الشاغلير  بشأن حماية البيئة؟

متوسط عدد المشغلير  الذين تبادلوا آراءهم )متوسط 
 لثالث الماضية(. السنوات ا

8 8V 8F 5 

     8V 9 العدد اإلجماىلي للشاغلير  

 

 باستخدام الصيغة التالية:  8Fيتم حساب 

𝐹8 = ( 
𝑉8

𝑉9
 ) ∗ 2 

 : حيث

8V  متوسط السنوات الثالث الماضية( مالحظاتالذين تبادلوا ال شاغلير  الهو متوسط عدد( 

 

V8= ( 
∑3

i=1 Year i عدد الشاغلير   الذين  تبادلوا المالحظات

3
 ) 

 

9V ي المرفق
 هو العدد اإلجماىلي للمحتجزين ف 

8F  1 هو الحد األقىص 

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

 مبت  جديد

] *100 =درجة المعيار
∑7

i=1 (Fi*WFi)

∑7
i=1 WFi

] 

وع عىل نسبة   ل من المتطلبات المذكورة آنفا. من خالل االمتثال لك 100%يحصل المشر
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 مبت  قائم

] *100 = درجة المعيار
∑8

i=1 (Fi*WFi)

∑8
i=1 WFi

] 

 

وع نسبة  من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة أعاله ومن خالل ضمان أن تصل  100%يكسب المشر

كة للشاغلير  إىل ما ال يقل عن  مالحظاتال
ي المتوسط 50%المشي 

 خالل السنوات الثالث الماضية.  ف 
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7.4.3  Si-4.3  بناء نظام إدارة بيئية 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.4.3.1

Si-4.3بناء نظام إدارة بيئية : 

 

 نوع المعيار 7.4.3.2

 إختياري

 

 نية 7.4.3.3

ي 
تجنب أو تقليل أو تخفيف اآلثار البيئية ألنشطة البناء مثل انبعاثات الغازات الملوثة، ورفض التلوث، والتلوث الضوضان 

ها. وغ  ير

 

 متطلبات عامة 7.4.3.4

ي العمال البناء: 
 رصد والحد من االثر البيت 

 

ي الموقع.  ●
 مراقبة وتقليل انبعاثات العادم لمولدات الطاقة ف 

 مراقبة وتقليل انبعاثات العادم من معدات البناء.  ●

ي الموقع.  ●
 تطبيق إحتواء مناسب لتخزين الديزل ف 

ي المجاري المائية والصارف. منع تشب مواد البناء والزيوت ومواد التشحيم ونفا ●
 يات البناء ف 

ي المحيطه.  ●
 مراقبه وتقليل الضوضاء والغبار الجوي وتلوث ضوء الليل لحمايه المبان 

 

ي الموقعقياس وتحديد االنبعاثات من مولدات الطاقة 
ي  ف 

ي القوانير  السارية. قياس  Si-4.7إىل الحدود الموصوفة ف 
وف 

 ب مولد، ثم تكرارها مرة كل ستة أشهر بعد ذلك. االنبعاثات واإلبالغ عنها عند تركي

 

بة والشاحنات والمركبات ، سواء كانت  ي تعمل بمحركات ومعدات تحريك الي 
جب أن يكون لجميع معدات البناء الت 

. إثبات أن االنبعاثات أو أفضل Euro 3مملوكة أو متعاقد عليها من الباطن أو مؤجرة ألعمال البناء أو النقل ، محركات 

عىل األقل من خالل عمليات التحقق من االنبعاثات. وال يشي هذا  Euro 3دخل ضمن الحدود القصوى النبعاثات ت

ي تستخدم مرة واحدة خالل مرحلة التشييد لمدة تقل عن 
ط عىل المعدات الت   ساعة )إستخدام الطوارئ أحيانا(.  24الشر

 

ي الموقعتخزين الوقود  خزاناتيجب أن تكون جميع 
٪ من إجماىلي 120ة بإحتواء، يبلغ حجم خزان الوقود فيها مزود ف 

 تخزين الوقود.  خزاناتحجم 

 

ي حظر أي نوع من مخلفات البناء من 
أنابيب مياه العواصف أو شبكات المجاري أو أي مجاري مائية آخري. وضع التسلل ف 

ت باألساليب حول كيفية منع البناء تشب بيان باألسلوب الذي ستتبعه عملية البناء للحد من المياه الملوثة. وضع بيانا

ي أي مجاري مائية. أظهروا كيف تحقق ما ذكر آنفا خالل مرحلة 
المياه الملوثة أو هطول األمطار المحملة بملوثات البناء ف 

 البناء. 
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ي المحيطة، جرب تنفيذ التدابير التالية: 
ي لحماية المبان 

 للحد من التلوث الضوضان 

كيب الكمامات/كا ● ي تعمل بمحرك. قم بي 
 تم الصوت للمعدات الت 

 قم بإنشاء حواجز صوتية حول المعدات الصاخبة.  ●

ات جيدة التشحيم وخالية من أي إختالالت وذلك لقمع أي ضوضاء قد تحدث.  ●  المحافظة عىل التجهير 

را يجب أال تتجاوز أ ● ي أكير العقارات تض 
ب أن للشغال المتكررة المجدولة، وال يج 60dBAوضح أن الضوضاء ف 

ان قبل  75dBAتتجاوز الذروة  ي حالة األعمال غير المعتادة المجدولة. ويخطر الجير
ساعة من أي أعمال  48ف 

ي غير المهل 
ي يتم خاللها القيام بانشطه صاخبه، وال تحدد ف 

غير عادية مجدولة. تخفض ساعات العمل الت 

  التاليه: 

  أيام األسبوع: من السابعة صباحا إىل السابعة مساء. 

  عطالت نهاية األسبوع والعطالت القانونية: من التاسعة صباحا إىل الثامنة مساء. 

ي غير ساعات العمل هذه، ال يتجاوز مستوى الضجيج الناجم عن أنشطة البناء 
ي أكير الممتلكات  45dBAوف 

ف 

را.   تض 

 

للسيطرة والحد من انتشار  اناتبيالسيطره عىلي الغبار المحمول جوا والحد منه من أي نشاط من أعمال البناء. تطوير 

يائية ومدافع الضباب  ، ولكن ال يقتض عىل: الحواجز الفير  ي إستعمال أي مما يىلي
الغبار المحمول جوا. ولهذه الغاية، تأملوا ف 

 والكسح اليدوي والميكانيكي للغبار، إلخ. إظهار طريقة تطبيق بيانات هذه الطريقة وفعاليتها خالل مرحلة البناء. 

 

ي أثناء الليل Si-3.1ال لمتطلبات تلوث الضوء الليىلي للمعيار المتث
. ويحسن هذا القياس من رؤية  لتقليل التلوث الضون 

ية الليلية والخصائص المحيطة بها.   السماء ليال ويقلل من التأثير عىل الحياة الير

  

  لحماية البيئةموظف معيرّ  

وع لكل متعاقد،  لحمايكون لفريق إدارة مشاري    ع التشييد موظف معيرّ   وع. يكون لفريق إدارة المشر ي موقع المشر
ية البيئة ف 

  للعمل كجهة اتصال وحيدة لهذا المتعاقد. الذي لديه عقد مباشر مع مقدم الطلب، موظف مناوب معيرّ  

 

ة  ● ي فريق إدارة مشاري    ع التشييد أو مقدم الطلب، أو متعاقد من الباطن مباشر
موظف حماية البيئة إما موظف ف 

وع وإىل رئيس المنظمة المقدمة للطلب.  جبمقدم الطلب. ويمع   له أن يقدم تقريرا إىل مدير المشر

ي المرفق.  ●
 يمكن أن يكون إما مديرا أو موظفا مخصصا، أو موظفا يضطلع بهذا الدور باإلضافة إىل أدوار أخرى ف 

/التخجب ي ● ي
 فيف من آثاره. أن تشمل متطلبات العمل الحد األدن  من مهام الحد من األثر البيت 

يكون موظف حماية البيئة فردا أو كيانا مؤهال، معتمدا عىل االستدامة أو إدارة المرافق من هيئة إصدار شهادات  ●

ة ال تقل عن  ي الهندسة، ولديه خير
ي هذا المجال، أو حاصال عىل شهادة ف 

ف بها ف  ي االستدامة أو  3معي 
سنوات ف 

 إدارة المرافق. 

 

ISO 14001 

 ISO، يصدرها مكتب تصديق معتمد تابع للمنظمة. تكون الشهادة ISO 14001قد الرئيسي بشهادة يحتفظ المتعا

وع. أي أن يحتفظ المتعاقد الرئيسي بشهادة  14001  ISO 14001صالحة أو مجددة لتغطي بالكامل مرحلة بناء المشر

وع بأكمله.   صالحة طوال المشر
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 خدماتإستهالك ال

اقة الكهربائيه واستهالك المياه من جميع المصادر خالل مرحله البناء. تقديم قراءات متابعه االستهالك الشهري للط

ي موقع العمل، 
عدادات الطاقة الكهربائية الشهرية، وقراءات عدادات المياه، وتوريدات الناقالت، وقراءات عدادات المياه ف 

 إلخ. 

 

الطاقة الكهربائية وإجماىلي إستهالك المياه، والذي سيتم  خالل مرحلة التصميم، قم بتوفير قيمة تقديرية إلجماىلي إستهالك

ة البناء.   تكبده خالل في 

 

 النقل

يقوم المقاول الرئيسي برصد وتسجيل إجماىلي المسافة المقطوعة لمواد البناء الرئيسية. لن يتم تضمير  المواد الكهربائية 

ي هذا الحساب. و 
ي تقطعها كل شحنة والميكانيكية ومواد السباكة واألثاث والمعدات ف 

يجب أن تغطي المراقبة المسافة الت 

ي قطعتها كل شحنه. و 
ي بلد منشئها، إىل موقع البناء. تسجيل الوزن والمسافه الت 

 يجبمن المصنع، أو من مصدر المواد ف 

ة بير  وسائط النقل التالية: الشاحنات الداخلية، الممرات المائية، السكك الحديدية، الشح ن البحري، تقسيم هذه األخير

 والشحن الجوي. 

 

وع.   واستنادا إىل المسافة المقطوعة لكل وسيلة من وسائل النقل ووزن الشحنة، تقدير إجماىلي إستهالك الوقود للمشر

 

خالل مرحلة التصميم، توفير قيمة تقديرية إلجماىلي إستهالك الوقود المتوقع لنقل المواد الرئيسية عىل النحو المبير  

 أعاله. 

 

 اصةمتطلبات خ 7.4.3.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.4.3.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة: 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.4.3-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 د المعيارش 
ي ينفذها فريق      ●

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

وصف وظيفة موظف حماية البيئة 
 المعير  

ي لموظف حماية البيئة المرشح والحد األدن       ●
تقديم وصف وظيف 

 المطلوب من المؤهالت. 

 ISO 14001شهادة 
ي تنص عىل شهادة      ●

 ISO 14001توفير قسم من مستندات العطاءات الت 
وع.  ة المشر  صالحة من المقاول الرئيسي لفي 
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 الوقاية من التلوث
توفير قسم من وثائق المناقصات متضمنا متطلبات كل مبادرة من      ●

 المبادرات المختارة لمنع التلوث. 

 إستهالك الطاقة الكهربائية
توفير قسم مستندات المناقصة الذي يطلب العدادات الكهربائية      ●

 وتعقبها. 

 إجماىلي إستهالك الطاقة الكهربائية
ي تقدر إجماىلي إستهالك الطاقة الكهربائيه      ●

تقديم مذكره الحساب الت 
 خالل مرحله البناء. 

 إستهالك المياه
المائية وتتبع عمليات  توفير قسم وثائق المناقصة الذي يطلب العدادات     ●

 توصيل المياه. 

 إجماىلي إستهالك المياه
ي تقدر إجماىلي إستهالك المياه خالل مرحلة      ●

تقديم مذكره الحساب الت 
 البناء. 

 النقل
توفير قسم مستندات المناقصة الذي يطلب تعقب وزن الشحنة ومسافة      ●

 السفر لكل وسيلة نقل مستخدمة. 

 النقل مجموع إستهالك وقود 
ي تقدر إجماىلي إستهالك الوقود لهذه      ●

تقديم مذكره الحساب الت 
 الشحنات. 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق      ●

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

ية البيئة وصف وظيفة موظف حما
 المعير  

ي لموظف حماية البيئة المرشح والحد األدن       ●
تقديم وصف وظيف 

 المطلوب من المؤهالت. 

 تحديد اسم الموظف المعير  لحماية البيئة ومؤهالته.      ● موظف حماية البيئة

وع اإلنشاء.  ISO 14001توفير شهادة      ● ISO 14001شهادة  ة مشر  صالحة لفي 

االنبعاثات للمولدات  تقارير قياس
ي الموقع

 ف 
كيب وكل ستة      ● ي الموقع عند الي 

تقديم تقارير قياس االنبعاثات لكل مولد ف 
 أشهر بعد ذلك. 

ي تعمل بمحرك
 قائمة المعدات الت 

ي تعمل بمحرك، ومعدات تحريك      ●
قم بتوفير قائمة بكافة معدات البناء الت 
 أو المملوكة(. األرض والشاحنات والمركبات )المؤجرة 

ي تعمل 
أوراق بيانات المعدات الت 

 بمحرك
ي تعمل بالمحرك إلثبات      ●

توفير أوراق البيانات الخاصة بالمعدات الت 
 أو تصنيف أفضل للمحرك.  Euro 3تصنيف 

تقارير التحقق من االنبعاثات 
 باستخدام معدات تعمل بمحرك

ي تعمل توفير تقارير فحص بقعة االنبعاثات الخاصة      ●
بالمعدات الت 

ي ذلك االمتثال لمتطلبات 
 . Euro3بالمحرك بما ف 

ي 
قائمة صهاري    ج تخزين الديزل ف 

 الموقع
ي الموقع وسعاتها.      ●

 توفير قائمة بكافة خزانات تخزين الديزل ف 

 رسومات إحتواء خزان الديزل
ي تم تصميمها عىل النحو األمثل بموقع كل     ●

ويد الرسومات الت   قم بي  
ي الموقع مع تفاصيل االحتواء وأبعاده. 

 الخزانات لتخزين الديزل ف 

عبارات األسلوب لحماية المجاري 
 المائية والضف

توفير بيانات األسلوب لحماية المجاري المائية والمصارف من مخلفات      ●
 البناء. 

 مثلوا كيف جرى انجاز ذلك خالل مرحلة البناء.       ●

ان تقارير قياس الصوت   عند الجير
ي أوقات      ●

را، وف  ي أكير العقارات تض 
قم بتوفير تقارير قياس الصوت ف 

ي مراحل مختلفة من البناء. 
 مختلفة من اليوم، وف 

ي الغبار
 جمل األسلوب للتحكم ف 

ي الغبار المحمول جوا والحد منه من      ●
قم بتوفير بيانات األسلوب للتحكم ف 

 جميع أنشطة البناء. 
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 تقديم االدله عىلي تطبيق وفعاليه أسلوب مكافحه الغبار.      ● عىل الغبار السيطرة

ي حسب  إضاءة موقع البناء الخارجر
 الرسومات المبنية

ي توضح موقع ونوع جميع تركيبات اإلضاءة     ●
توفير الرسومات المبنية الت 

 الخارجية المثبتة. 

أوراق بيانات الجهة المصنعة 
 لإلضاءة الخارجية

كة المصنعة لإلضاءة الخارجية لموقع البناء.      ●  توفير أوراق بيانات الشر

تقرير حساب اإلضاءة العلوية 
 والعمودية عند حدود اإلضاءة

توفير التقرير الذي يشتمل عىل العمليات الحسابية لكل من المنبه     ●
 واإلضاءة العلوية والعمودية عند حدود اإلضاءة. 

 توفير قراءات مقياس الطاقة الكهربائية الشهرية.     ● ةإستهالك الطاقة الكهربائي

 توفير قراءات مقياس المياه الشهرية وإيصاالت توصيل المياه.      ● إستهالك المياه

 النقل
تقديم قائمه بجميع شحنات مواد البناء الهامه، ووزن كل منها والمسافه      ●

ي قطعتها كل وسيله من وسائل النقل المستعمله
 اثناء الشحن.  الت 

 تقديم تقدير إلجماىلي إستهالك الوقود عىلي أساس الشحنات الفعليه.      ● مجموع إستهالك وقود النقل

 مبت  قائم

   غير قابل للتطبيق

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

ي تقديم
اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ف   وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير

 

 توزيع النقاط 7.4.3.7

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 
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 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 7.4.3-2

 بارامتر 
المعلمة 
 (iرقم )

 الحالة
العامل 

”iF“ 
عامل الوزن 

”iWF“ 

هل لدى فريق إدارة مشاري    ع التشييد موظف معير  
 لحماية البيئة؟

 3 0/  1 نعم / ال 1

 5 0/  1 ال / نعم  2 ؟ISO 14001هل يمتلك المقاول الرئيسي شهادة 

ي 
هل تتم مراقبة انبعاثات العادم لمولدات الطاقة ف 

 الموقع وتخفيضها؟
 3 0/  1 نعم / ال 3

هل تتم مراقبة وخفض انبعاثات العادم من معدات 
 البناء؟

 5 0/  1 نعم / ال 4

ي الموقع بشكل مناسب؟
 1 0/  1 نعم / ال 5 هل يتم إحتواء مخزن الديزل ف 

د البناء، مواد التشحيم، ومخلفات هل يمنع ترشيح موا
ي المجاري المائية والمجاري؟

 البناء ف 
 5 0/  1 نعم / ال 6

هل يجري مراقبة الضجيج، الغبار المنقول جوا، وتلوث 
 ضوء الليل وتقليصه لحماية االبنية المحيطة؟

 5 0/  1 نعم / ال 7

وع  يشير إىل إجماىلي إستهالك الطاقة الكهربائية للمشر
ي الساعة(. )كيلووا

 ت ف 
8 

متوفر / غير 
 متوفر

1  /0 2 

وع )  9 (. ليي  اإلشارة إىل إجماىلي إستهالك المياه للمشر
متوفر / غير 

 متوفر
1  /0 2 

هل يقوم المقاول الرئيسي برصد وتسجيل إجماىلي 
ي قطعتها مواد البناء الرئيسية؟

 المسافة الت 
 3 0/  1 نعم / ال 10

و   11 (. ليي  ع )إجماىلي إستهالك الوقود للمشر
متوفر / غير 

 متوفر
1  /0 3 

 

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

] *100 = درجة المعيار
∑11

i=1 (Fi*WFi)

∑11
i=1 WFi

] 

 

وع عىل نسبة   من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة آنفا.  100%يحصل المشر
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7.4.4  Si-4.4  اتمشاركة السيار  

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.4.4.1

Si-4.4 :مشاركة السيارات  

 

 نوع المعيار 7.4.4.2

 إختياري

 

 نية 7.4.4.3

( تقليل تأثير 2خفض قدرة وقوف السيارات للحد من اضطرابات الموقع وما يرتبط بها من هبوب مياه العواصف. ) (1)

 رتبطة باستخدام السيارات الفردية. ( تقليل انبعاثات الكربون الم4( تعظيم المساحات المفتوحة. )3)الجزر الحرارية. 

 

 متطلبات عامة 7.4.4.4

 :  تشمل متطلبات المعايير ما يىلي

 

السيارات القريبير   مشاركي من مساعدة الموظفير  عىل تحديد موقع  Assist Rideshare Matchingيتألف  -1

ي برنامج مشاركة السي.  بجداول زمنية مماثلة
يارات الذي جب عىل مقدم الطلب إثبات مشاركة شاغىلي المبت  ف 

يمكن أن يكون عن طريق إنشاء صفحة ويب . ينظمه مقدم الطلب بنفسه أو من قبل أي كيان مستقل آخر 

فير  لتطبيق جداول عمل مرنة للسماح  داخلية لمطابقة مشاركة السيارات ، أو عن طريق إعطاء تعليمات للمشر

  بمطابقة مشاركة السيارات ، إلخ. 

ل خالل  -2 رحلة الطوارئ من خالل إنشاء خدمة نقل الستخدام المركبات المزودة بمحرك توفير الوصول إىل المي  

عند الحاجة. يجب أن يضمن مقدم الطلب توفر وسيلة بديلة لركوب السيارات للعناية بأي حالة طارئة. وقد 

يارات يكون هذا البديل مجانيا أو بتكلفة مخفضة مقارنة بأسعار السوق. وستشجع هذه التدابير عىل تجميع الس

ي حالة اضطراره إىل البقاء متأخرا 
ل أو ف  ي المي  

ي حالة حاجة العضو إىل ترك عمله مبكرا بسبب حالة طوارئ ف 
ف 

ي العمل. ومن ثم، فإن وسيلة نقله مضمونة. 
 بسبب حالة طوارئ ف 

اتيجيات استخدام  -3 وي    ج السي  ي . ولتشجيع شاغىلي المب السياراتمشاركة تنظيم حمالت توعية للتواصل والي 
ان 

ي برنامج 
السيارات عىل األقل بمشاركة السيارات، ينظم مقدم الطلب حمالت للتوعية مشاركة عىل المشاركة ف 

نت، يجتمع خالله جميع  ي السنة. وقد تكون الحملة حدثا منظما شخصيا أو عرضا/إجتماعا عىل اإلني 
مرتير  ف 

ي مجموعة ا
كاء محتملير  ف  ي ويحاولون العثور عىل شر

 لبطاقات. شاغىلي المبان 

 السياراتأخرى لمشاركة فوائد  -4

 تخفيض معدالت وقوف السيارات أو إعفاءهم من أي مدفوعات ●

ي المائة من الطاقة االستيعابية لوقوف السيارات بالقرب من مواقف السيارات  5تخصيص ما ال يقل عن  ●
ف 

ي 
ي المناطق المظللة والت 

وع أو ف  تكون حكرا عادة عىل المفضلة وهي األقرب إىل المدخل الرئيسي للمشر

 .  المعوقير 

ي  يانصيبالتنفيذ برنامج مكافآت باستخدام  ●
، عىل سبيل المثال. ويضع مقدم الطلب برنامج مكافآت لسائف 

اما بخدمات تجميع السيارات طوال السنة. وقد تكون المكافأة أي حافز  السيارات الذين كانوا األكير الي  
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وقم ياىلي من الحدوث ومسك قائمه باسماء ومركبات العربات لتشجيع تجميع األسهم. لمنع أي نشاط إحت

السيارات كما هو مسجل  مشاركي بإجراء فحوصات فورية لمواعيد المغادرة والوصول لكل مجموعة من 

 . بواسطة آالت التثقيب / الخروج

 متطلبات خاصة 7.4.4.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.4.4.6

ي الجدول أدن
 اه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.4.4-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها      ●

اتيجية الت  وع يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي  فريق المشر
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

مخطط تخطيط مواقف 
 السيارات

ي تبلغ      ●
٪ 5يجب أن يعرض مخطط التخطيط قدرة وقوف السيارات الت 

ي تقع بالقرب من أماكن توقف السيارات المفضلة 
والمخصصة لمشاركة السيارات، والت 

 .  المخصصة للمعاقير 

ي مرحلة ا
 لبناءمبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

ي برنامج 
بيان المشاركة ف 

 مشاركة السيارات
ي برنامج مشاركة السيارات الذي      ●

 الوثيقة مشاركة شاغىلي المبت  ف 
يجب أن تبير 

 ينظمه مقدم الطلب أو أي كيان مستقل آخر. 

رحلة طوارئ بديلة إىل 
ل  المي  

ي حالة      ●
يجب ان تظهر الوثيقة الطريق البديل إىل البيت، الذي تزود به السيارات ف 

 الطوارئ. 

 حملة توعية

 يجب أن تتضمن الوثيقة     ●

ي يجب أن تنفذ مرتير       ●
ي لحمالت التوعية الت 

ي السنة عىل األقل الجدول الزمت 
 ف 

ي توضح كيفية تنظيم هذه الحمالت.      ●
 الشدية الت 

مساحات مخصصة 
لوقوف السيارات من أجل 

 التجميع

ي تبلغ      ●
٪ 5يجب أن يعرض مخطط التخطيط قدرة وقوف السيارات الت 

ي تقع بالقرب من أماكن توقف السيارات 
والمخصصة لمشاركة السيارات، والت 

. المفضلة، وا ي عادة ما تكون مخصصة للمعاقير 
 لت 

ي 
الفوائد التجارية لسائف 

 السيارات
، مثل      ● مير   

ي تمنح لقائمي السيارات الملي 
ز الوثيقة المزايا التجارية الت  يجب أن تير

 تخفيض معدالت وقوف السيارات أو وقوف السيارات مجانا. 

.  يجب أن تحدد الوثيقة المكافأة المقدمة إىل     ● مكافآت مير   
 المسافرين الملي 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

ي برنامج 
بيان المشاركة ف 
 تجميع السيارات

ي بر      ●
 الوثيقة مشاركة شاغىلي المبت  ف 

نامج تجميع السيارات الذي يجب أن تبير 
 ينظمه مقدم الطلب أو أي كيان مستقل آخر. 
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رحلة طوارئ بديلة إىل 
ل  المي  

ي حالة       ●
يجب ان تظهر الوثيقة الطريق البديل إىل البيت، الذي تزود به العربات ف 

 الطوارئ. 

 حملة توعية

 يجب أن تتضمن الوثيقة     ●

ي نف     ●
 ذت خالل سنة التطبيقجدول حمالت التوعية الت 

ي توضح كيفية تنظيم هذه الحمالت     ●
 الرواية الت 

 جدول حمالت التوعية المقبلة.      ●

مساحات مخصصة 
لوقوف السيارات من أجل 

 التجميع

ي تبلغ      ●
٪ 5يجب أن يعرض مخطط التخطيط قدرة وقوف السيارات الت 

ي تقع بالقرب
من أماكن توقف السيارات  والمخصصة لمشاركة السيارات، والت 

 . ي عادة ما تكون مخصصة للمعاقير 
 المفضلة، والت 

ي 
الفوائد التجارية لسائف 

 السيارات
، مثل      ● مير   

ي تمنح لقائمي السيارات الملي 
ز الوثيقة المزايا التجارية الت  يجب أن تير

 تخفيض معدالت وقوف السيارات أو وقوف السيارات مجانا. 

. يجب أ     ● مكافآت مير   
 ن تحدد الوثيقة المكافأة المقدمة إىل المسافرين الملي 

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

اء إستعراض الشهادات للن ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ظر فيها. ف 

 

 توزيع النقاط 7.4.4.7

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 

ات إختيارية، وسيكافأ كل منها مقدم الطلب بنسبة مئوية معين ي هذه الوحدة هي بارامي 
حة ف  ات المقي  ة من البارامي 

 اإلنجاز عىل النحو الموجز أدناه. 

 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 7.4.4-2

 بارامي  
المعلمة 
 (iرقم )

 الحالة
العامل 

”iF“ 
عامل الوزن 

”iWF“ 

 نعم / ال 1 هل يسهل مقدم الطلب مطابقة الراديشاري؟
1  /0 
1  /0 

4 

ويدهم برحلة  ي السيارات بي  
هل يساعد مقدم الطلب سائف 

 طارئة إىل البيت عندما تنشأ الحاجة؟
 نعم / ال 2

1  /0 
 

5 

اتيجيات  هل يقدم مقدم الطلب معلومات فعالة عن إسي 
 التجميع من خالل حمالت التوعية؟

 نعم / ال 3
1  /0 
1  /0 

3 

مة؟ هل يقدم مقدم الطلب مزايا للمركبات    0/  1     الكربونية الملي  

تخفيض معدالت وقوف السيارات أو توفير مواقف        ●
 مجانية

 4 0/  1 نعم / ال 4

 2 0/  1 نعم / ال 5 مواقع توقف السيارات المفضلة       ●

 2 0/  1 نعم / ال 6 برنامج المكافآت: يانصيب        ●
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 صيغة التالية: لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق ال

 

] *100 = درجة المعيار
∑6

i=1 (Fi*WFi)

∑6
i=1 WFi

] 

 

وع عىل نسبة   من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة آنفا.  100%ويحصل المشر
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7.4.5  Si-4.5  برنامج رعاية الزرع / صيانة المناظر الطبيعية اللينة  

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.4.5.1

Si-4.5 اللينةرعاية الزرع / صيانة المناظر الطبيعية : برنامج  

 

 نوع المعيار 7.4.5.2

 إختياري

 

 نية 7.4.5.3

ي المرفق والحفاظ عىل حالتها. لتحسير  جودة الحياة من خالل بيئة 
للحفاظ عىل الزراعة وترتيب المناظر الطبيعية ف 

ي الهواء الطلق. 
 صحية ف 

 

 متطلبات عامة 7.4.5.4

ي المرفق: وضع كتيبات الصيانة ونظام الصيانة للمزارع الت
ي حال تركيبها ف 

 الية ف 

 
ي والهياكل األساسية 7.4.5-1

 نظم األراض 

ات والكروم منظر طبيع  عام عىل نطاق المنطقة  سياج الشجتر

 إجراء تقييم للنباتات النافقة/المفقودة انتقاء القمامة

 دال مزرعة فاشلةإستب إزالة االوراق المتساقطة

 تطبيق مكافحة األعشاب الضارة عىل جميع النباتات أشجار

ر والمرض  ري فحص األشجار بحثا عن الض 

 إعادة التأكيد إجراء تقييم للشجار النافقة أو المفقودة

 ضمان مكافحة اآلفات واألمراض إستبدال األشجار الفاشلة

 تقليم / تشكيل جرةتطبيق السيطرة عىل األعشاب الضارة حول كل ش

 تسميد ري

ات وأغطية األرض إعادة التأكيد  الشجتر

 إجراء تقييم للنباتات النافقة/المفقودة ضمان مكافحة اآلفات واألمراض

 إستبدال مزرعة فاشلة تشذيب

 تطبيق مكافحة األعشاب الضارة عىل جميع النباتات تسميد

 ري الحفاظ عىل الملمس

بة    تهوية الي 

 شب وراحة العشبالع  

 قص  

 تسميد  

 تبذير  
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 نظام صيانة
ددات وتفاصيل كل خطة عمل.   وتشمل أدلة التشغيل والصيانة جميع المزارع المنطبقة وتحدد نظام الصيانة، أي الي 

دد ي المقبول للي 
دد مساو أو اقل مما هو مدرج أدناه ضمن الحد االدن   ات. يجب ان تكون خطط العمل ومهام الصيانه بي 

 
ددات المقبولة للصيانة -2-7.4.5جدول   الحد األدن  من الي 

 نظام
 PMالحد األدئر لعدد مرات 

 المقبولة

   المنطقة نطاق عىل عام طبيع   منظر 

 أسبوعيا انتقاء القمامة

 أسبوعيا إزالة االوراق المتساقطة

   أشجار

ر والمرض  وياسن فحص األشجار بحثا عن الض 

 سنويا تقييم األشجار الناقصة

 سنويا إستبدال األشجار الفاشلة

 شهريا تطبيق السيطرة عىل األعشاب الضارة حول كل شجرة

 مرتير  شهريا ري

 شهريا إعادة التأكيد

 عند الحاجة ضمان مكافحة اآلفات واألمراض

 كما تم توجيهه تشذيب

 سنويا تسميد

ي ا الحفاظ عىل الملمس
 لسنةمرتير  ف 

ات والكروم    سياج الشجتر

 سنويا تقييم النباتات الناقصة

 سنويا إستبدال مزرعة فاشلة

 شهريا تطبيق مكافحة األعشاب الضارة عىل جميع النباتات

ي الشهر ري
 مرتير  ف 

 شهريا إعادة التأكيد

 سنويا ضمان مكافحة اآلفات واألمراض

 عند الحاجة تقليم / تشكيل

 سنويا تسميد

ات وأغطية األرضا    لشجتر

 سنويا تقييم النباتات الناقصة

 سنويا إستبدال مزرعة فاشلة

 شهريا تطبيق مكافحة األعشاب الضارة عىل جميع النباتات

 مرتير  شهريا ري

بة ي السنة تهوية الي 
 مرتير  ف 
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 عند الحاجة ضمان مكافحة اآلفات واألمراض

 شهريا تقليم / تشكيل

 سنويا تسميد

   شب وراحة العشبالع

 أسبوعيا قص

ي السنة تسميد
 مرتير  ف 

 عند الحاجة تبذير
 

 يجب  أن يقدم المرفق أدلة موثقة عىل ذلك.  أظهر أن الصيانة تطبق وفقا لنظام الصيانة. يجب تنفيذ نظام الصيانة، و 

ف ال . ويجب أن تعكس الوظائف صيانةكحد أدن  ، يتم ملء خطط العمل وقوائم المراجعة وتأريخها وتوقيعها من قبل مشر

ي يفرضها نظام الصيانة. 
ددات الت   والتواري    خ المهام والي 

 

 مبت  جديد

ام بتقديم السجالت الالزمه   من تاري    خ تقديم طلب الشهادة عىلي االقل. أ لمده ثالث سنوات متتاليه تبدااللي  

 

 مبت  قائم

ي يمتقديم السجالت الالزمه 
كن ان تشير إىل السنوات الثالث الالحقه للتصديق أو للسنوات الثالث المتتاليه الت 

ط ان تكون السنوات الثالث  السنوات الثالث السابقه ان وجدت أو ايه توليفه من السنوات السابقه والمقبلة بشر

ام ملزم مسبق.  ي حالة تقديم سجل ما بعد التصديق، يلزم وجود الي  
 متتاليه. وف 

 

 تقييم لحالة المزارع المتوفرة.  بالنسبة للمبت  الموجود، قم بإجراء

 من هو مؤهل لهذا العمل؟

ي الزراعة ●
 فرد أو كيان مؤهل معتمد ف 

ي هذا المجال  ●
ف بها ف   إدارة المرافق من هيئة اعتماد معي 

ة ال تقل عن  ● ي الزراعة يتمتع بخير
ي الزراعة أو إدارة المرافق.  3حائز درجة علمية ف 

 سنوات ف 

 

 متطلبات خاصة 7.4.5.5

ء ي
 ال شر

 

 ةندات المطلوبالمست 7.4.5.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 
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 ةالمستندات المطلوب 7.4.5-2

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق      ●

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

 متطلبات الصيانة
يجب أن تتضمن وثائق العطاءات فرعا لمتطلبات صيانة المزارع والحد األدن       ●

ددات.   المطلوب من الي 

متطلبات كتيبات التشغيل 
 (O&Mيانة )والص

ا لمتطلبات كتيبات التشغيل والصيانة      ● يجب أن تتضمن وثائق المناقصة قسم 
ي تتطلب إدراج المزارع. 

 ، والت 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق      ●

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلب

وع للمساعدة ف   ات هذا المعيار. المشر

ي المرفق.      ● قائمة المزارع
 يجب تقديم قائمة شاملة بالمزارع المتاحة ف 

 يجب توفير خطط عمل صيانة المزارع وترددها.      ● نظام صيانة

 تقارير الزراعة
يجب تقديم تقارير عن المزارع تتضمن المزارع الناجحة والنباتات الالزمة      ●

 والمناظر الطبيعية. 

ام بتوفير خطط العمل لما يتبف  من السنوات الثالث المطلوبة.      ● خطط العمل  
 يجب االلي 

متطلبات كتيبات التشغيل 
 (O&Mوالصيانة )

●     (O&M .ي المرفق
 ( يجب توفير أدلة للمزارع المتاحة ف 

 مبت  قائم

 شد المعيار
اتيجية      ● ي ينفذها فريق يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 

الت 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

ي المرفق.      ● قائمة المزارع
 يجب تقديم قائمة شاملة بالمزارع المتاحة ف 

 يجب توفير خطط عمل صيانة المزارع وترددها.      ● نظام صيانة

وط للمزرعة القائمة.      ● تقييم الحالة  يجب تقديم تقييم شر

 العمل خطط
 يجب توفير خطط العمل الموقعة لصيانة المزارع.      ●

ام بتوفير خطط العمل هذه من أجل تحقيق التوازن المطلوب      ●  
يجب االلي 

 لمدة ثالث سنوات. 

متطلبات كتيبات التشغيل 
 (O&Mوالصيانة )

ي المرفق. O&Mيجب توفير أدلة )     ●
 ( للمزارع المتاحة ف 

 

وع حرة مالحظة: يتضمن ال جدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 
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 توزيع النقاط 7.4.5.7

ي توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنج
اتيجيات المبينة ف  از )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 

 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 7.4.5-3

 بارامي  
المعلمة رقم 

(i) 
الحد األدن  لتكرار 

PM 
العامل 

”iF“ 
عامل الوزن 

”iWF“ 

         ام عىل نطاق المنطقةمنظر طبيع  ع

 3 0/  1 نعم / ال 1 قمامة االنتقاء

 3 0/  1 نعم / ال 2 إزالة االوراق المتساقطة

        أشجار

ر والمرض  5 0/  1 نعم / ال 3 فحص األشجار بحثا عن الض 

 5 0/  1 نعم / ال 4 تقييم األشجار الناقصة

 5 0/  1 نعم / ال 5 إستبدال األشجار الفاشلة

تطبيق السيطرة عىل األعشاب الضارة حول 
 كل شجرة

 3 0/  1 نعم / ال 6

 2 0/  1 نعم / ال 7 ري

 3 0/  1 نعم / ال 8 إعادة التأكيد

 3 0/  1 نعم / ال 9 ضمان مكافحة اآلفات واألمراض

 3 0/  1 نعم / ال 10 تشذيب

 3 0/  1 نعم / ال 11 تسميد

 3 0 /  1 نعم / ال 12 صيانة الملخ

ات والكروم         سياج الشجتر

 5 0/  1 نعم / ال 13 تقييم النباتات الناقصة

 5 0/  1 نعم / ال 14 إستبدال مزرعة فاشلة

تطبيق مكافحة األعشاب الضارة عىل جميع 
 النباتات

 3 0/  1 نعم / ال 15

 2 0/  1 نعم / ال 16 ري

 3 0/  1 نعم / ال 17 إعادة التأكيد

 3 0/  1 نعم / ال 18 حة اآلفات واألمراضضمان مكاف

 3 0/  1 نعم / ال 19 تقليم / تشكيل

 3 0/  1 نعم / ال 20 تسميد

ات وأغطية األرض         الشجتر

 5 0/  1 نعم / ال 21 تقييم النباتات الناقصة

 5 0/  1 نعم / ال 22 إستبدال مزرعة فاشلة

تطبيق مكافحة األعشاب الضارة عىل جميع 
 نباتاتال

 3 0/  1 نعم / ال 23

 2 0/  1 نعم / ال 24 ري

بة   3 0/  1 نعم / ال 25 تهوية الي 
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 3 0/  1 نعم / ال 26 ضمان مكافحة اآلفات واألمراض

 3 0/  1 نعم / ال 27 تقليم / تشكيل

 3 0/  1 نعم / ال 28 تسميد

        العشب وراحة العشب

 3 0/  1 نعم / ال 29 قص

 3 0/  1 نعم / ال 30 تسميد

 3 0/  1 نعم / ال 31 تبذير

 

ي المنشأة ، وإال تم حذف تم تطبيق الصيغة التالية يمن أجل تحديد درجة المعيار، 
فقط عىل أنواع المزارع الموجودة ف 

 :  القسم

 

] *100 = درجة المعيار
∑31

i=1 (Fi*WFi)

∑31
i=1 WFi

] 

وع عىل نسبة  دد عىل أساس نقطة العاصمة لكل نوع من أنواع المزارع إ 100%يحصل المشر ذا تحقق الحد األدن  من الي 
ي المرفق، تأكد من أن

ي المرفق. بالنسبة لكل نوع مزرعة ف 
 الموجودة ف 

ي كتيبات )التشغيل والصيانة(ي ●
 (. O&M)  تم تضمير  متطلبات الصيانة ف 

ددات المطلوبة أو يقل عنها. المنفذة يساوي ا  (PM)تواتر خطط عمل الصيانة الوقائية  ●  لي 
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7.4.6  Si-4.6  نظام صيانة األرض 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.4.6.1

Si-4.6نظام صيانة األرض : 

 

 نوع المعيار 7.4.6.2

 إختياري

 

 نية 7.4.6.3

ي أدائها األمثل، والحفاظ عىل حالة هذه األصول، 1)
ي المرفق ف 

ي الخارجية ونظم الهياكل األساسية ف 
( الحفاظ عىل األراض 

( تقليل إستهالك المياه والطاقة بسبب سوء الصيانة، وتقليل 2والقضاء عىل عمليات االستبدال المبكرة. ) وإطالة عمرها،

 إستهالك المواد بسبب عمليات االستبدال المبكرة. 

 

 متطلبات عامة 7.4.6.4

ي حال تركيبها  (O&M) وضع كتيبات للتشغيل والصيانة
ي المرفق. ونظام للصيانة للرضية ونظم البنية التحتية التالية ف 

 ف 

 
ي والهياكل األساسية 7.4.6-1

 نظم األراض 

 آبار إمداد المياه بوابات يدوية

 خزانات تخزين المياه المرتفعة بوابات تعمل كهربائيا

 حمامات الحريق حواجز

   سياجات

    

 عالمات اإلتجاه محطات فرعية

ي شبكة التوز 
 عالمات الخروج ي    ع الكهربان 

ي 
ي  لوحات التوزي    ع الكهربان 

 نظام الوصول األمت 

 CCTV إضاءة خارجية

    

 عالج العفن شبكة توزي    ع الغاز

ي  خزانات غاز  تغليف خارجر

 غطاء السقف نظام كشف الغاز

 نوافذ شبكة توزي    ع الديزل

 مصاري    ع خزانات ديزل

 فتحات تهوية  

    

 رصفةأ مصارف المنطقة

 طرقات حواجز شبكية فوالذية
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 الممرات شبكة رصف العاصفة

 صناديق الزرع خنادق

 الباحات أحواض مائية 

 منحدرات للمعاقير   خزانات مائية

 مواقف السيارات التكسية األرضية للتضيف تحت السطحي 

    

   شبكة الضف

   خزانات الضف الصحي البوىلي ايثيلير  

    خرسانيةخزانات الضف الصحي 

   أنفاق المرافق

   رصف أنفاق المرافق

 

 نظام صيانة
ي ذلك النظم المذكورة أعاله، عىل 

ي المرفق، بما ف 
وضع نظام للصيانة لكل نظام من النظم األرضية ونظم البنية التحتية ف 

 سبيل المثال ال الحض. 

 بتحديد قائمة األصول 1تبدأ عملية تطوير نظام الصيانة ]
ا
ي ستتلف  رعاية األصول ، ثم تنتقل [ أول

ي تشكل كل نظام والت 
الت 

 . PM( لكل نوع من األصول ، وتنتهي بحلول تخصيص تردد لكل خطة عمل PMإىل تحديد خطط عمل الصيانة الوقائية )

 
 عملية تطوير نظام الصيانة 7.4.6-1

 

 ، بصفة عامة، ضمن أحد أنواع األنشطة التالية:  (PM) نة الوقائيةتندرج مهام الصيا

 فحص وتحديد العيوب ●

 تنظيف، تشحيم، تشديد ●

●  . ي
 االختبار الوظيف 

 

   

تعريف 
قائمة 
 األصول

 

تطوير خطط 
عمل مدير 
امج  الير

 

إنشاء 
ترددات 
PM 
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ددات المقبولة أدناه PMجب تنفيذ خطط مهمة الصيانة الوقائية ) دد يساوي أو أقل من قائمة الحد األدن  من الي  ( بي 

ا ألفضل ممارسات الصناعة ، 
 
 [(2لصيانة المرافق ] RSوتخطيط التكلفة وتقدير وسائل )وفق

 

ددات المقبولة لنظام األرضية أو البنية التحتية ددات هي الحد األقىص للي   . هذه الي 

 
ددات  7.4.6-2  المقبولة PMالحد األدن  للي 

 نظام
ددات   PMالحد األدئر للتر

 المقبولة

 أشهر 6كل  بوابات يدوية

 أشهر 6كل  وابات تعمل كهربائياب

 أشهر 6كل  حواجز

 أشهر 6كل  سياجات

    

 سنويا محطات فرعية

ي 
 سنويا شبكة التوزي    ع الكهربان 

ي 
 سنويا لوحات التوزي    ع الكهربان 

 أشهر 6كل  إضاءة خارجية

    

 سنويا شبكة توزي    ع الغاز

 سنويا خزانات غاز

 سنويا نظام كشف الغاز

 سنويا لديزلشبكة توزي    ع ا

 سنويا خزانات ديزل

    

 سنويا مصارف المنطقة

 سنويا حواجز شبكية فوالذية

 سنويا شبكة رصف العاصفة

 سنويا خنادق

 سنويا أحواض مائية 

 سنويا خزانات مائية

 سنوات 5كل  التكسية األرضية للتضيف تحت السطحي 

    

 سنويا شبكة الضف

 سنويا  ايثيلير  خزانات الضف الصحي البوىلي 

 سنويا خزانات الضف الصحي خرسانية

 سنويا أنفاق المرافق
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 سنويا رصف أنفاق المرافق

    

 سنويا آبار إمداد المياه

 سنويا خزانات تخزين المياه المرتفعة

 سنويا حمامات الحريق

    

 سنويا عالمات اإلتجاه

 أشهر 6كل  عالمات الخروج

ي 
 أشهر 6ل ك نظام الوصول األمت 

CCTV  أشهر 6كل 

    

 سنويا عالج العفن

ي   سنويا تغليف خارجر

 سنويا غطاء السقف

 سنويا نوافذ

 سنويا مصاري    ع

 سنويا فتحات تهوية

    

 سنويا أرصفة

 سنويا طرقات

 سنويا الممرات

 سنويا صناديق الزرع

 سنويا الباحات

 سنويا منحدرات للمعاقير  

 اسنوي مواقف السيارات

 

 لذلك. جب أن يحتفظ المرفق بأدلة موثقة يأظهر أن الصيانة تطبق وفقا لنظام الصيانة. ويجب تنفيذ نظام الصيانة، و 

ف عىل الصيانة.  الحد األدن  من المهام المطلوبة تشمل ملء خطط العمل وقوائم المراجعة، وتأريخها وتوقيعها من المشر

ي يمليها نظام الصيانة. يجب أن تعكس خطط وتواري    خ العمل المهام وا
ددات الت   لي 

 

 مبت  جديد

ام بتقديم السجالت الالزمه   لمده ثالث سنوات متتاليه تبدا من تاري    خ تقديم طلب الشهادة عىلي االقل. االلي  

 

 مبت  قائم



 

 

 

 
 

 

 586 من 106صفحة 

ي يمكن أن تشير إىل السنوات الثالث التالية إلصدار 
توفير السجالت الالزمة لثالث سنوات متتالية، والت 

يطة أن الشها دات، أو السنوات الثالث الماضية، إن وجدت، أو أي مزي    ج من السنوات الماضية والمقبلة، شر

ام ملزم مسبق.  ي حالة تقديم سجل ما بعد التصديق، يلزم وجود الي  
 تكون السنوات الثالث متتالية. وف 

 

وط المتعلقة باألسس ونظم  ي أن يجري تقييم للشر
الهياكل األساسية القائمة فرد أو كيان وبالنسبة للمبت  الموجود، ينبغ 

ي الهندسة، 
ي هذا المجال، أو حاصال عىل شهادة ف 

ف بها ف  ي إدارة المرفق من هيئة تصديق معي 
مؤهل، يكون معتمدا ف 

ة ال تقل عن  ي إدارة المرفق.  8ولديه خير
الفصل  CIBSE Guide Mيجب أن يتبع مسح حالة األصول إرشادات سنوات ف 

 [3. ] 2014من إصدار  14

 

  كتيبات التشغيل والصيانة
 

ي المرفق.   (O&M)وضع كتيبات للتشغيل والصيانة
 لكل نظام من النظم المذكورة أعاله والمركبة ف 

 

( بالغة األهمية لتمكير  فريق التشغيل والصيانة من توفير الصيانة الوقائية والتصحيحية والتنبؤية الالزمة O&Mإن أدلة )

ي تم تركيبها وكيفية تكوينها وتشغيلها وصيانتها. ]للنظم المركبة. والغ
ح ما هي األنظمة الت   [4رض منها هو دمج وشر

 

، البيانات التالية: ]  [4تتضمن أدلة التشغيل والصيانة، كحد أدن 

 الرسومات المبنية وتقديمات المواد المعتمدة ●

كة المصنعة للمعدات، أدلة التشغيل والص ●  يانة، أدلة قطع الغياركتيبات الهندسة األصلية للشر

 متطلبات التثبيت ●

 متطلبات بدء التشغيل ●

ي التشغيل العادي.  ●
 إجراءات تكوين الموقع، أي كيفية تكوين األنظمة ف 

 (SOPs) إجراءات التشغيل القياسية ●

ي حاالت الطوارئ ) ●
. )يتم تطبيق هذا أثناء حدوث انهيار أو أي حدث غير طبيغي (EOPsإجراءات التشغيل ف 

ي األنظمة. آخر، وذل
 ك من أجل إستعادة العملية إىل أقىص حد ممكن لتصميم الظروف ووقف مزيد من التدهور ف 

 نظام الصيانة عىل النحو المحدد سابقا ●

بة، البنية، الكهرباء، الميكانيكية، الكسارة، الدارة الكهربائية، إلخ( ● بة، الي   الدراسات )مثل الي 

 إعداد التقارير ●

ي  ●
 ذلك أي إتفاقيات دعم(شهادات الضمان )بما ف 

 تسلسل عمليات النظم ●

 أصناف مخزون قطع الغيار الموض بها ●

ات عىل تكوينات النظام O&Mعملية التحديث المستمر ألدلة التشغيل والصيانة ) ● ( عند إدخال تغيير

 واإلعدادات، إلخ، أو بعد إستبدال المكونات أو عمليات اإلصالح، إلخ. 

 

 ( شائعة بير  المعايير التالية: O&Mألدلة )إن المتطلبات المذكورة أعاله 

Si-4.5, Si-4.6, Wa-5.5, We-3.1, En-8.4 
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  )CAFM (نظام إدارة المنشأة بمساعدة الحاسوب
 

ي المرفق. 
 تطبيق نظام إلدارة المرفق بمساعدة الحاسوب لتوجيه ومراقبة وتوثيق أنشطة الصيانة ف 

 

أصول المرفق، وأنشطة الصيانة، وقراءات مقياس المرافق، واألعطال  يخزن نظام إلدارة المرفق بمساعدة الحاسوب سجل

 [1واإلصالحات السابقة، والتحديثات واالستبداالت. ولذلك، يشكل هذا المرفق نظاما للمعلومات اإلدارية للمرفق. ]

 

ي 
 [: 1المتطلبات الدنيا التالية ] CAFMيجب أن تتوفر ف 

ات الرئيسية ومعلومات لوحة األسماء والمواصفات معلومات م سجل األصول يخزن)سجل األصول  ● ثل المير 

 وتاري    خ الخدمة وتفاصيل الضمان والموردين، إلخ(. 

، وحجز المواد واألدوات الالزمة،  أوامر العمل تشمل)أوامر العمل  ● تخطيط الوظائف، وتخصيص الموظفير 

 وتعقب التكاليف(. 

وإصدار أوامر العمل المستقبلية تلقائيا بمجرد الوصول إىل بجدولة  الصيانة الوقائية تتعلق)الصيانة الوقائية  ●

 .) ة من تاري    خ التدخل األخير
 الفي 

 اوامر العمل الطارئه ●

 طلبات الخدمة ●

 مراقبة المخزون ●

 تقديم التقارير ●

 

 :  شائعة بير  المعايير التالية CAFMالمتطلبات المذكورة أعاله ل  

Si-4.5, Si-4.6, Wa-5.5, We-3.1, En-8.4. 

 

 طلبات خاصةمت 7.4.6.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.4.6.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.4.6-2

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التص
 ميمالمبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 متطلبات الصيانة
وط الصيانة ألنظمة األرض      ● يجب أن تتضمن وثائق المناقصة قسما يحدد شر

ددات المطلوبة. والبت  التحتية والحد األدن  من ال  ي 

متطلبات أدلة التشغيل 

 والصيانة

يجب أن تتضمن وثائق العطاءات فرعا يبير  أن متطلبات أدلة التشغيل والصيانة      ●
ي الحد األدن  من المتطلبات. 

 تستوف 
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إدارة المنشآت متطلبات 

بمساعدة الكمبيوتر 

(CAFM ) 

طلبات إدارة المرافق بمساعدة يجب أن تتضمن وثائق العطاءات فرعا يبير  أن مت     ●
ات.   من المير 

ي الحد األدن 
 الحاسوب تستوف 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 قائمة األصول
ي تم تركيبها يجب تقديم      ●

ي والهياكل األساسية الت 
قائمة شاملة بأصول نظم األراض 

ي المرفق. 
 ف 

 نظام صيانة
ي األرض ونظم الهياكل األساسية      ●

يجب توفير خطط عمل للصيانة الوقائية ف 
 وتردداتها. 

ي والهياكل األساسيةالتشغيل يجب تقديم تقارير      ● إعداد التقارير
 بشأن نظم األراض 

 العمل خطط
ام بتوفير خطط العمل هذه من أجل تحقيق التوازن المطلوب لمدة      ●  

يجب االلي 
 ثالث سنوات. 

 التشغيل والصيانةأدلة 
ي      ●

يجب توفير أدلة التشغيل والصيانة المتعلقة باألرض ونظم الهياكل األساسية الت 
ي المرفق وتلبية الحد األدن  من المتطلبات. 

 تم تركيبها ف 
إدارة المنشآت مات معلو

بمساعدة الكمبيوتر 

(CAFM) 

يجب أن تتضمن "إدارة المنشأة بمساعدة الكمبيوتر" معلومات مثل االسم      ●
ي الحد األدن  من المتطلبات.  ي تلتر

ات الت   واإلصدار والمير 

مولدة من قبل برنامج وثائق 

إدارة المرافق بمساعدة 

 الحاسوب

ي تم إنشاؤها يجب أن تتضمن "إدارة المنش     ●
أة بمساعدة الكمبيوتر" الوثائق الت 

الخاصة بسجل األصول وقائمة أوامر العمل وقائمة أصناف المخزون وخطط عمل 
ددات الخاصة بها.  امج" والي   "مدير الير

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. ل

 لمساعدة ف 

 قائمة األصول
ي تم      ●

ي والهياكل األساسية الت 
يجب توفير قائمة شاملة باألصول من نظم األراض 

ي المرفق. 
 تركيبها ف 

 نظام صيانة
ي األرض ونظم الهياكل األساسية      ●

يجب توفير خطط عمل للصيانة الوقائية ف 
 وتردداتها. 

وط األرض ونظم الهياكل األساسية.      ● تقييم الحالة  يجب توفير تقييم شر

 خطط العمل
ي      ●

يجب للمفتش أن يوقع عىل خطط العمل المتعلقة بالصيانة الوقائية المنفذة ف 
ام بتوفير خطط   

وري االلي  األرض ونظم الهياكل األساسية وأن يحدد تاريخها.  ومن الض 
 لمطلوب لمدة ثالث سنوات. العمل هذه من أجل تحقيق التوازن ا

 التشغيل والصيانةأدلة 
ي      ●

يجب توفير أدلة التشغيل والصيانة المتعلقة باألرض ونظم الهياكل األساسية الت 
ي المرفق وتلبية الحد األدن  من المتطلبات. 

 تم تركيبها ف 
إدارة المنشآت معلومات 

بمساعدة الكمبيوتر 

(CAFM) 

المنشأة بمساعدة الكمبيوتر" معلومات مثل االسم يجب أن تتضمن "إدارة      ●
ي الحد األدن  من المتطلبات.  ي تلتر

ات الت   واإلصدار والمير 

مولدة من قبل برنامج وثائق 

إدارة المرافق بمساعدة 

 الحاسوب

ي تم إنشاؤها      ●
يجب أن تتضمن "إدارة المنشأة بمساعدة الكمبيوتر" الوثائق الت 

مة أوامر العمل وقائمة أصناف المخزون وخطط عمل الخاصة بسجل األصول وقائ
ددات الخاصة بها.  امج" والي   "مدير الير

 



 

 

 

 
 

 

 586 من 109صفحة 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخ
اء إستعراض الشهادات للنظر فيها. ف   ير

 

 توزيع النقاط 7.4.6.7

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 
 لكل معامل العوامل وعوامل الوزن 7.4.6-3

 بارامي  
المعلمة رقم 

(i) 
الحد األدن  لتكرار 

PM 
العامل 

”iF“ 
عامل الوزن 

”iWF“ 

 3 0/  1 نعم / ال 1 بوابات يدوية

 3 0/  1 نعم / ال 2 بوابات تعمل كهربائيا

 3 0/  1 نعم / ال 3 حواجز

 2 0/  1 نعم / ال 4 سياجات

         

 5 0/  1 نعم / ال 5 محطات فرعية

ي 
 5 0/  1 نعم / ال 6 شبكة التوزي    ع الكهربان 

ي 
 5 0/  1 نعم / ال 7 لوحات التوزي    ع الكهربان 

 2 0/  1 نعم / ال 8 إضاءة خارجية

         

 5 0/  1 نعم / ال 9 شبكة توزي    ع الغاز

 5 0/  1 نعم / ال 10 خزانات غاز

 5 0/  1 نعم / ال 11 نظام كشف الغاز

 4 0/  1 نعم / ال 12 شبكة توزي    ع الديزل

 4 0/  1 نعم / ال 13 خزانات ديزل

         

 3 0/  1 نعم / ال 14 مصارف المنطقة

 3 0/  1 نعم / ال 15 حواجز شبكية فوالذية

 3 0/  1 نعم / ال 16 شبكة رصف العاصفة

 3 0/  1 نعم / ال 17 خنادق

 5 0/  1 نعم / ال 18 أحواض مائية 

 5 0/  1 ال / نعم  19 خزانات مائية

التكسية األرضية للتضيف تحت 
 السطحي 

 5 0/  1 نعم / ال 20

         

 5 0/  1 نعم / ال 21 شبكة الضف

 5 0/  1 نعم / ال 22 خزانات الضف الصحي البوىلي ايثيلير  

 5 0/  1 نعم / ال 23 خزانات الضف الصحي خرسانية

 5 0/  1 نعم / ال 24 أنفاق المرافق
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 5 0/  1 نعم / ال 25 فاق المرافقرصف أن

         

 5 0/  1 نعم / ال 26 آبار إمداد المياه

 5 0/  1 نعم / ال 27 خزانات تخزين المياه المرتفعة

 5 0/  1 نعم / ال 28 حمامات الحريق

         

 4 0/  1 نعم / ال 29 عالمات اإلتجاه

 4 0/  1 نعم / ال 30 عالمات الخروج

ي نظام الو 
 4 0/  1 نعم / ال 31 صول األمت 

CCTV 32 4 0/  1 نعم / ال 

         

 5 0/  1 نعم / ال 33 عالج العفن

ي   5 0/  1 نعم / ال 34 تغليف خارجر

 5 0/  1 نعم / ال 35 غطاء السقف

 4 0/  1 نعم / ال 36 نوافذ

 4 0/  1 نعم / ال 37 مصاري    ع

 4 0/  1 نعم / ال 38 فتحات تهوية

         

 4 0/  1 نعم / ال 39 أرصفة

 4 0/  1 نعم / ال 40 طرقات

 4 0/  1 نعم / ال 41 الممرات

 4 0/  1 نعم / ال 42 صناديق الزرع

 4 0/  1 نعم / ال 43 الباحات

 5 0/  1 نعم / ال 44 منحدرات للمعاقير  

 3 0/  1 نعم / ال 45 مواقف السيارات

 . OM= 0 i، وإال    OM= 1iكما هو موضح أعاله، فإن   CAFMمن قبل إدارته ( و O&Mإذا كان النظام مشموال بدليل )

ي المرفقمن أجل تحديد درجة المعيار، ال تطبق الصيغة التالية 
 : وإال أغفل النظام، إال عىل النظم المثبتة ف 

 

] *100 =درجة المعيار
∑45

i=1 (Fi*WFi*OMi)

∑45
i=1 WFi

] 

و ي ي المنشأة ، أي لكل نظام  PM٪ إذا تم تحقيق الحد األدن  من تردد 100ع عىل درجة حصل المشر
لكل نظام مثبت ف 

ي المنشأة ،
ي أو بنية تحتية مثبتة ف 

 أرض 

ددات المطلوبة أو أقل منها.  ●  يعادل تردد أنشطة الصيانة الوقائية الي 
ي دليل ) ●

ي بالمتطلبات المشار إليها. O&Mوترد تفاصيل النظام ف 
 ( وتف 

ي المتطلبات المشار إليها.  CAFMتتم إدارة صيانة النظام من خالل  ●
 وتستوف 
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7.4.7  Si-4.7  قياسات االنبعاثات 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.4.7.1

Si-4.7قياسات االنبعاثات : 

 

 نوع المعيار 7.4.7.2

 إختياري

 

 نية 7.4.7.3

ي 
ي الموقع لرصد والتحكم ف 

ة من المولدات الكهربائية وأجهزة اإلشعال ف  إىل مستويات مقبولة. تقليل  االنبعاثات المباشر

ي الهواء. 
ي الخطير والملوثات ف 

 كمية الضباب الدخان 

 

 متطلبات عامة 7.4.7.4

ي الموقع 1وضع خطة للصيانة، كجزء من نظام صيانة المرفق، ) 
( لقياس االنبعاثات من جميع المولدات الكهربائية ف 

ب أن يكون تواتر قياس االنبعاثات أثناء تشييد المبت  ( لتطبيق التدابير التصحيحية الالزمة عند الحاجة. يج2والمداخن، )

، ويفضل أن يكون ذلك كل سنة، مما يوفر درجة أعىل للمبت  القائم. يجب أن  الجديد، ومرة واحدة عىل األقل كل سنتير 

ي يتعير  قياسها هو 
 للمعايير الت 

 (. 3mg/mوالمادة الجسيمية )،  NOx (3mg/m )، (3CO )mg/mيكون الحد األدن 

 

ي الجدول أدناه الحدود المقبولة لهذه المعلمات لكل نظام: 
 ترد ف 

 
 حدود انبعاث مقبولة 7.4.7-1

 نظام

 بارامي  

NOx )mg/m3( (3CO )mg/m ( 3جسيمات المادةmg/m) 

 حد مرتفع هدف حد مرتفع هدف حد مرتفع هدف

ي 
ي ف 
 20 0 250 0 300 200>=  الموقعمولد كهربان 

 0 0 29 0 138 34>=  حراق الزيت

 20 0 60 0 221 123>=  حراق الغاز

 

 1/8ومن متطلبات وزارة البيئة اللبنانية رقم  الشعالتبالخاصة  EN676األرقام المذكورة أعاله مستمدة من متطلبات 

ي الموقع.  30/1/2001
 الخاصة بالمولدات الكهربائية ف 

 

 ات خاصةمتطلب 7.4.7.5

ء ي
 ال شر
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 ةالمستندات المطلوب 7.4.7.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 2 -7.4.7

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع يجب أن ي     ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  قدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 CXمواصفات 
يجب أن تتطلب مواصفات التشغيل أن يتم قياس االنبعاثات الصادرة عن     ●

ي الموقع وأن تكون ضمن الحدود المقبولة. 
 المولدات الكهربائية والمواقد ف 

ي مرحلة البناءم
 بت  جديد ف 

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

ي الموقع.      ● قائمة األصول
 يجب توفير قائمة باألصول لجميع المولدات الكهربائية والمنافذ ف 

قياس خطط عمل 
ددات  االنبعاثات والي 

ي الموقع     ●
يجب توفير خطط العمل لقياس انبعاثات المولدات الكهربائية والمواقد ف 

ا إىل جنب مع تردداتها   . جنب 

لقياس  CXتقارير 
 االنبعاثات

ات االنبعاثات مقبولة. التشغيل تقارير      ● ي تبير  أن قيم بارامي 
 باالنبعاثات الت 

ام بتوفير ما يتبف  من ثالث سنوات، وقعتها خطط العمل لقياس االنبعاثات.      ● عةخطط العمل الموق  
 االلي 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

ي الموقع.  يجب توفير      ● قائمة األصول
 قائمة باألصول لجميع المولدات الكهربائية والمنافذ ف 

خطط عمل قياس 
ددات  االنبعاثات والي 

ي الموقع     ●
يجب توفير خطط العمل لقياس انبعاثات المولدات الكهربائية والمواقد ف 

ا إىل جنب مع تردداتها   . جنب 

 خطط العمل الموقعة
ام بتقديم خطط عمل لقياس      ● االنبعاث الموقعه لرصيد السنوات الثالث الي  

 . ي العام الحاىلي
 المطلوبة أو عىل األقل ف 

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

اء  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 إستعراض الشهادات للنظر فيها. ف 

 

 توزيع النقاط 7.4.7.7

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 
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 معامل العوامل وعوامل الوزن لكل 7.4.7-2

 بارامتر 
المعلمة 
 (iرقم )

 “iWF”عامل الوزن  “iF”العامل  الحالة

         انبعاثات المولدات

ما مدى تكرار قياسات انبعاثات 
ي الموقع؟

 المولدات ف 
1 

سنوي / كل سنتير  / 
 ال عىل اإلطالق

1  /0.5  /0 3 

هل يتم تنفيذ التصحيحات بعد إجراء 
 القياسات؟

 3 0 / 1 نعم / ال 2

ما هي أحدث قيمة للمعلمات التالية 
ي 
)متوسط كل العادم الذي تم قياسه ف 

(؟  إطار العامير  الماضيير 
        

)3NOx (mg/m 3 3V 3F 5 

)3CO (mg/m 4 4V 4F 5 

 3mg/m( 5 5V 5F 5(جسيمات المادة 

         انبعاثات حراق الغاز

إىل أي حد تتكرر قياسات انبعاثات 
ي ا
 لموقع؟راقمي الغاز ف 

6 
سنوي / كل سنتير  / 

 ال عىل اإلطالق
1  /0.5  /0 3 

هل يتم تنفيذ التصحيحات بعد إجراء 
 القياسات؟

 3 0 / 1 نعم / ال 7

ما هي أحدث قيمة للمعلمات التالية 
ي 
)متوسط كل العادم الذي تم قياسه ف 

(؟  إطار العامير  الماضيير 
        

)3NOx (mg/m 8 8V 8F 5 

)3CO (mg/m 9 9V 9F 5 

 3mg/m( 10 10V 10F 5(جسيمات المادة 

         انبعاثات حراق النفط

إىل أي حد تتكرر قياسات انبعاث 
ي الموقع؟

 النفط ف 
11 

سنوي / كل سنتير  / 
 ال عىل اإلطالق

1  /0.5  /0 3 

هل يتم تنفيذ التصحيحات بعد إجراء 
 القياسات؟

 3 0 / 1 نعم / ال 12

لمات التالية ما هي أحدث قيمة للمع
ي 
)متوسط كل العادم الذي تم قياسه ف 

(؟  إطار العامير  الماضيير 
        

)3NOx (mg/m 13 13V 13F 5 

)3CO (mg/m 14 14V 14F 5 

 3mg/m( 15 15V 15F 5(جسيمات المادة 
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 تحسب العوامل المذكوره باستخدام الجداول الوارده أدناه. 

 

 

 
 F3. قيم المعامل 7.4.7-3

3V 3F 

3mg/m 200< =  1 

3mg/m 300> =  0 

3≤ 300 mg/m  3≤  V 3mg/m 200 200) –) / (300 3V - (300 

 
 F4. قيم المعامل 7.4.7-4

4V 4F 

3mg/m 0=  1 

3mg/m 250> =  0 

3≤ 250 mg/m  4V  ≤ 3mg/m 0 ) / 2504V - (250 

 
 F5. قيم المعامل 7.4.7-5

5V 5F 

3mg/m 0=  1 

3mg/m 20> =  0 

3≤ 20 mg/m  5≤  V 3mg/m 0 ) / 205V - (20 

 
 F8 . قيم المعامل7.4.7-6

8V 8F 

3mg/m 34< =  1 

3mg/m 138> =  0 

3≤ 138 mg/m  8≤  V 3mg/m 34 34) –) / (138 8V - (138 
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 F9. قيم المعامل 7.4.7-7

9V 9F 

3mg/m 0=  1 

3mg/m 29> =  0 

3≤ 29 mg/m  9≤  V 3mg/m 0 ) / 299V - (29 

 
 F10. قيم المعامل 7.4.7-8

10V 10F 

3mg/m 0=  1 

ها  0 غير

 
 F13. قيم المعامل 7.4.7-9

13V 13F 

3mg/m 123< =  1 

3mg/m 221> =  0 

3≤ 221 mg/m 13≤ V 3mg/m 123 123) –(221 ) / 13V - (221 

 
 F14. قيم المعامل 7.4.7-10

14V 14F 

3mg/m 0=  1 

3mg/m 60> =  0 

3≤ 60 mg/m 14≤ V 3mg/m 0 ) / 6014V - (60 

 

 

 
 F15. قيم المعامل 7.4.7-11

 15 إف 15Vالطراز 
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3mg/m 0=  1 

3mg/m 20> =  0 

3≤ 20 mg/m 15≤ V 3mg/m 0 ) / 2015V - (20 

 

 

ي المرفقمن أجل تحديد درجة المعيار، ال تطبق الصيغة التالية 
 :  إال تم حذف النظام و ، إال عىل النظم المثبتة ف 

 

] *100 = درجة المعيار
∑15

i=1 (Fi*WFi)

∑15
i=1 WFi

] 

 

وع نسبة يكسب  ٪ من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة آنفا، حيث يتم قياس االنبعاثات سنويا 100المشر

 عىل األقل وإبقائها دون الحدود الدنيا أو تساوي  ها. 
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7.4.8  Si-4.8  منع التلوث أثناء أنشطة الصيانة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.4.8.1

4.8-Siمنع التلوث أثناء أنشطة الصيانة : 

 معيارنوع ال 7.4.8.2

 إختياري

 نية 7.4.8.3

يد ومواد التشحيم والوقود.  الوقاية النشطة من التلوث الناتج عن أنشطة الصيانة، خصوصا من تخزين ومناولة مواد التير

ي البيئة. 
يد ف  ار العالمي بسبب انبعاث غازات التير  الحفاظ عىل جودة المياه وتقليل االحي 

 

 متطلبات عامة 7.4.8.4

 ( لتخزين و / أو التعامل مع الملوثات التالية أثناء أنشطة الصيانة: SOPة )تطوير وتنفيذ إجراءات تشغيل موحد

 

 مثلجات ●

 زيوت التشحيم ●

 مياه غسيل المعدات ●

 وقود ●

 

يد  يد لغرض إصالح أنظمة تكييف   (SOPs)يجب أن تنص إجراءات التشغيل الموحدة لغازات التير داد غازات التير عىل إسي 

ي الجو. الهواء. يحظر االفراج المباشر عن غ
يد ف   ازات التير

 

 يجب أن تشمل إجراءات العمل الموحدة الخاصة بالمواد التشحيم المتطلبات التالية: 

ي القواعد المغلقة بحيث ال يتم امتصاص التشبات من خالل ألواح أو األرض.  ●
 حدد مكان المعدات ف 

 توفير مقصورة بالتنقيط أسفل األجزاء المشبة حت  يتم تصحيح التشب.  ●

 ة إفراغ وتنظيف مقطورات التنقيط بانتظام. جدول ●

 إستعملوا ألواح ماصة مواد التشحيم لتنظيف التشبات أو التشبات.  ●

وضع الملصقات بشكل صحيح عىل حاويات مواد التشحيم المستعملة وغلقها. توفير إحتواء لخزانات النفايات.  ●

 ثة. التخلص بشكل سليم من مواد التشحيم المستعملة والمخلفات الملو 

ي الصيانة والموظفير  المعنيير  عىل إجراءات التشحيم الموحدة.  ●
 تدريب موظف 

 

ي تقوم 
غسل المعدات هو مصدر آخر لتلوث الشحم ومواد التشحيم من أنشطة الصيانة. يجب أن تشمل المعدات الت 

 بغسل إجراء العمل الموحد المتطلبات التالية: 

 .  مياه الغسيل إىل المصارفاحتواء منطقة الغسيل بشكل صحيح لتجنب دخول  ●

 أستخدم المنظفات القابلة للتحلل الحيوي.  ●
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ي  ●
ي الزيوت ف 

ات ف  . وال يسمح بأي أنشطة صيانة أو تغيير ي
بناء منطقة رصف محددة موصولة بكاش مشحم وزيت 

 تلك المنطقة. 

 جمع وإعادة تدوير مياه الغسيل.  ●

 الموقع، حيثما أمكن. أستخدم خدمة تنظيف تجارية يتم تشغيلها بشكل مناسب خارج  ●

ي الصيانة والموظفير  المعنيير  عىل غسيل معدات إجراء العمل الموحد.  ●
 تدريب موظف 

 

 يجب أن يشمل تخزين الوقود ووقود إجراءات العمل الموحدة المتطلبات التالية: 

 خزن. ٪ من الحجم الم120حول خزانات الوقود. يجب أن يحتوي االحتواء عىل حجم ال يقل عن  احتواءتوفير  ●

 للخزانات ومعدات النقل.  المطلوبة الوقائية الصيانة بأعمالالقيام  ●

 تغطية تخزين وتزويد المناطق بالوقود لمنع تلوث مياه العواصف.  ●

 ضع نقاط التنقيط تحت تعبئة نقاط االتصال.  ●

 تدريب الموظفير  المعنيير  عىل تقنيات التسخير  السليمة واالستجابة النسكاب السوائل.  ●

 

 ت اإلضافية العامة: االحتياجا

 . يجب وضع عالمة "ممنوع اإلغراق" عىل جميع المصارف  ●

ي تعكس إجراءات العمل الموحدة.  ●
 ضع يافطات التعليمات الت 

ي حاويات ثانوية إىل أن يتم التخلص منها بشكل صحيح.  ●
 يجب تخزين أي بطاريات مشبة أو متصدعة ف 

 

عن انسكاب السوائل. يجب أن تشمل خطة االستجابة الطارئة  تطوير وتنفيذ خطة لمواجهة حاالت الطوارئ الناتجة

 لالنسكاب المتطلبات التالية: 

 أوقف فورا مصدر التشب.  ●

 قم بنشر طفرات ماصة أو أي مواد أخرى مناسبة الحتواء التشب ومنعه من الوصول إىل المصارف.  ●

 االنسكابات. إستعملوا ألواح ماصة مزلقة أو مواد أخرى مالئمة لتنظيف التشبات أو  ●

 تخلص من مواد االحتواء والتنظيف المستخدمة بشكل صحيح.  ●

ي المستقبل.  ●
 توثيق السبب الجذري لالنسكاب وتنفيذ إجراءات تصحيحية لمنع وقوع حوادث مماثلة ف 

 

ي يستمر كل عامير  عىل األقل. وتجرى سنويا تدريبات لالستجابة الطارئة لحاالت االنسكاب. ويق دم تنفيذ برنامج تدريتر

ي مجال 
ف بها ف  ، أو إدارة المرافق، من هيئة مصدقة معي  ي الصحة والسالمة البيئيتير 

التدريب فرد أو كيان مؤهل، معتمد ف 

ة ال تقل عن  ي الهندسة وله خير
ي الصحة والسالمة البيئيتير  أو إدارة المرافق  8الصناعة، أو حاصل عىل شهادة ف 

سنوات ف 

 البيئية. 

 

 متطلبات خاصة 7.4.8.5

ء ي
 ال شر

 

 ةلمستندات المطلوبا 7.4.8.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة: 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 
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 ةالمستندات المطلوب 7.4.8-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق      ●

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعيار وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

دات داد المير
دات.      ● وحدة إسي   يجب أن يتضمن قسم من المواصفات طلب توفير وحدة الستعادة المير

 مواصفات التشغيل والصيانة
( يطلب إجراءات العمل O&Mلتشغيل والصيانة )قسم من مواصفات ا     ●

يد ومناولة مواد التشحيم واحتواء المياه من الغسيل  داد غازات التير الموحدة السي 
ود بالوقود.   للمعدات وتخزين الوقود والي  

قواعد المعدات النموذجية 
 وتفاصيل حوض التنقيط

ىل نوع إحكام األقفال يجب أن تشير التفاصيل النموذجية لقواعد المعدات إ     ●
 وممرات السقوط )عند الحاجة(. 

ي   تفاصيل االحتواء النموذجر
والبد من توفير التفاصيل النموذجية الحتواء خزان الوقود، وتزويد منصات      ●

 التنقيط بالوقود، واحتواء خزان النفايات، واحتواء المنطقة. 

المتطلبات الموض بها 
 لمجموعة المواد المسكوبة 

 يجب تقديم قائمة باالحتياجات من مجموعات اللوازم الموض بها.      ●

 يافطات
يجب تقديم التفاصيل النموذجية المتعلقة بعدم وجود عالمات إللقاء      ●

النفايات، أو الفتات التعليمات، أو الفتات منطقة الغسل، أو الفتات خزانات 
 النفايات، وما إىل ذلك. 

تفاصيل منطقة الغسل 
 وذجية النم

يجب توفير التفاصيل النموذجية لمنطقة الغسل ومد أنابيب الضف إىل النفط      ●
ض الشحم.   ومعي 

خطة االستجابة الطارئة 
 النسكاب السوائل

يجب تقديم الخطوط العريضة لخطة االستجابة لحاالت الطوارئ الناجمة عن      ●
 االنسكاب. 

 برامج تدريبية
امج التدريبية لكل إجراء عمل موحد وخطة  يجب توفير مخطط عام     ● للير

 اإلستجابة للطوارئ عند انسكاب النفط. 

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها فريق      ●

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

د لمعالجة إجراء العمل الموح
يد  التير

د.      ●  يجب توفير إجراء عمل موحد لمعالجة مير

تخزين مواد التشحيم 
ومعالجة إجراءات العمل 

 الموحدة
 يجب توفير مخزن مواد التشحيم وآلية المناولة.      ●

 يجب أن يتم توفير معدات غسل الماء.      ● معدات تغسل الماء

تخزين الوقود وتغذية 
 الموحدةإجراءات العمل 

 يجب توفير مخزون الوقود ومواد الوقود المستخدمة إلجراء العمل الموحد.      ●

خطة االستجابة الطارئة 
 االنسكاب

 يجب توفير خطة االستجابة الطارئة للتشب.      ●

دات داد المير
ي الموقع.      ● وحدة إسي 

دات ف  داد المير
 يجب توفير ورقة بيانات وحدة إسي 

عىل أسس  رسومات مبنية
 للمعدات وممرات التنقيط

ي تم بناؤها عىل هذا النحو تفاصيل قواعد      ●
يجب أن تظهر الرسومات الت 

 المعدات، كما يجب أن تشير إىل نوع الخيوط ومقطعات التنقيط )عند الحاجة(. 
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تفاصيل مجموعات التشب 
 المتوفرة

ت البيانات الخاصة يجب تقديم قائمة بمجموعات التشب المتاحة ومجموعا     ●
 بها. 

رسومات مبنية عىل شكل 
 حاويات مختلفة

ي تم بناؤها عىل النحو المخطط تفاصيل حاويات      ●
يجب أن تظهر الرسومات الت 

صهاري    ج الوقود، وتغذية مقطورات التنقيط، وحاويات صهاري    ج النفايات، 
 واحتواءات مناطق الغسيل. 

 يافطات
ي تظهر العالم     ●

ي توفير الفتات منع اإلغراق، وإشارات الصور الت 
ات المثبتة: وينبغ 

 إرشادية، وإشارات منطقة الغسل، وعالمات خزانات النفايات، وما إىل ذلك. 

رسومات مبنية عىل شكل 
 مساحة تغسلها المياه. 

يجب ان تظهر الرسومات المشيدة عىل هذا االساس تفاصيل منطقة الغسيل      ●
ض الزيت  والشحم.  والضف إىل معي 

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة للمنظفات

كة المصنعة للمنظفات المستخدمة.      ●  يجب توفير أوراق بيانات الشر

 إعادة تدوير مياه الغسيل
يجب توفير إجراءات إعادة تدوير مياه الغسيل والنسبة المئوية لمياه الغسيل      ●

 المعاد تدويرها. 

  
تفاهم مع خدمة تنظيف تجارية تعمل بشكل سليم خارج يجب تقديم مذكرة ال     ●

 الموقع. 
مذكرة تفاهم لخدمات المياه 

 والضف الصحي 

خطة الصيانة الوقائية 
لصهاري    ج الوقود ومعدات 

 الوقود/النقل

( PM( أن تتضمن تفاصيل خدمة الصيانة الوقائية )1يجب لخطة العمل )     ●
 ( أن تشير إىل تواتر تلك المعدات. 2و ) لخزانات الوقود ومعدات الوقود/النقل،

 برامج تدريبية
يجب تقديم محتوى برامج التدريب لكل من إجراءات العمل الموحدة وخطة      ●

 االستجابة للطوارئ عند حدوث انسكاب. 

 أوراق حضور التدريب
يجب أن تشير "أوراق حضور" كل جلسة تدريبية إىل تاري    خ ونطاق التدريب،      ●

. وإسم و   مكان وتوقيع كل حارص 

 مبت  قائم

 شد المعيار
ي ينفذها فريق      ●

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
وع للوفاء بمتطلبات هذا المعيار.   المشر

إجراء العمل الموحد لمعالجة 
يد  التير

د.      ●  يجب توفير إجراء العمل الموحد الخاص بمعالجة مير

التشحيم  تخزين مواد 
ومعالجة إجراءات العمل 

 الموحدة
 يجب توفير مخزن مواد التشحيم وآلية المناولة.      ●

 يجب أن يتم توفير الغسيل للمعدات.      ● معدات تغسل الماء

تخزين الوقود وتغذية 
 إجراءات العمل الموحدة

 لوقود. يجب أن يتم توفير مخزون الوقود وتزويد إجراءات العمل الموحدة با     ●

خطة االستجابة الطارئة 
 االنسكاب

 يجب توفير خطة االستجابة الطارئة للتشب.      ●

داد  ورقة بيانات وحدة إسي 
دات  المير

ي      ●
دات ف  داد المير

كة المصنعة لوحدة إسي  يجب توفير صحيفة بيانات الشر
 الموقع. 

رسومات مصممة خصيصا 
لقواعد المعدات وممرات 

 التنقيط

ي تم بناؤها عىل الشكل يج     ●
تفاصيل قواعد  -Asب أن تظهر الرسومات الت 

 المعدات، كما يجب أن تشير إىل نوع الخواتم ومقطعات التنقيط )عند الحاجة(. 
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أوراق بيانات مجموعات 
 االنسكاب المتوفرة

يجب تقديم قائمة بمجموعات التشب المتاحة ومجموعات البيانات الخاصة      ●
 بها. 

مبنية عىل شكل رسومات 
 حاويات مختلفة

ي تم بناؤها عىل النحو المخطط تفاصيل حاويات       ●
يجب أن تظهر الرسومات الت 

صهاري    ج الوقود، وتغذية مقطورات التنقيط، وحاويات صهاري    ج النفايات، 
 واحتواءات مناطق الغسيل. 

 يافطات
ي توفير الفتا     ●

ي تظهر العالمات المثبتة: وينبغ 
ت منع اإلغراق، وإشارات الصور الت 

 إرشادية، وإشارات منطقة الغسل، وعالمات خزانات النفايات، وما إىل ذلك. 

رسومات مبنية عىل شكل 
 مساحة تغسلها المياه

يجب ان تظهر الرسومات المشيدة عىل هذا النحو تفاصيل منطقة الغسيل      ●
ض الزيت والشحم.   والضف إىل معي 

كة المصنعة للمنظفات المستخدمة.      ● أوراق بيانات المنظفات  يجب توفير أوراق بيانات الشر

 إعادة تدوير مياه الغسيل
يجب توفير إجراءات إعادة تدوير مياه الغسيل ونسبة مياه الغسيل المعاد      ●

 تدويرها. 

مذكرة تفاهم لخدمات المياه 
 والضف الصحي 

جارية تعمل بشكل سليم خارج يجب تقديم مذكرة التفاهم مع خدمة تنظيف ت     ●
 الموقع. 

خطة الصيانة الوقائية 
لخزانات الوقود ومعدات 

 الوقود/النقل

( PM( أن تتضمن تفاصيل خدمة الصيانة الوقائية )1يجب لخطة العمل )     ●
 ( أن تشير إىل تواتر تلك المعدات. 2لخزانات الوقود ومعدات الوقود/النقل، و )

 برامج تدريبية
توفير محتوى برامج التدريب لكل إجراء عمل موحد وخطة االستجابة  يجب     ●

 للطوارئ عند حدوث انسكاب. 

 أوراق حضور التدريب
يجب أن تشير "أوراق حضور" كل جلسة تدريبية إىل تاري    خ ونطاق التدريب،      ●

 .  وإسم ومكان وتوقيع كل حارص 

تقارير األسباب الجذرية 
 النسكاب السوائل

قديم تقارير تحليلية عن السبب الجذري لجميع حوادث االنسكاب يجب ت     ●
 السابقة وسبل االنتصاف المناسبة. 

تدريبات عىل االستجابة 
للطوارئ عند انسكاب 

 السوائل
 يجب تقديم سجل تدريبات االستجابة الطارئة للتشب.      ●

 

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 توزيع النقاط 7.4.8.7

اتيج ي توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 
يات المبينة ف 

 أبواب 'االحتياجات'(. 
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 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 7.4.8-2

 بارامتر 
المعلمة 
 (iرقم )

 “iF”العامل  الحالة
عامل 
الوزن 

”iWF“ 

جاع غازات  يتمتع المرفق بإجراءات تشغيل موحدة السي 
يد أثناء أنشطة ا  لصيانة. التير

 3 0/  1 نعم / ال 1

دات.  جاع المير
 5 0/  1 نعم / ال 2 وتمتلك المنشأة وحدة السي 

         

للمرافق إجراء تشغيل موحد لمعالجة مواد التشحيم أثناء 
 أنشطة الصيانة. 

 3 0/  1 نعم / ال 3

        هل إجراءات العمل الموحدة تشمل األمور التالية؟

ىل قواعد مغلقة بحيث ال يتم حدد مكان المعدات ع
 امتصاص التشبات من خالل ألواح أو األرض. 

 5 0/  1 نعم / ال 4

قم بتوفير مقصورة بالتنقيط أسفل األجزاء المشبة حت  يتم 
 تصحيح التشب. 

 1 0/  1 نعم / ال 5

 2 0/  1 نعم / ال 6 جدولة عملية تفري    غ وتنظيف مقالة التنقيط العادية. 

اح ماصة مواد التشحيم لتنظيف التشبات أو إستعملوا ألو 
 التشبات. 

 5 0/  1 نعم / ال 7

وضع الملصقات بشكل صحيح عىل حاويات مواد التشحيم 
المستعملة وغلقها. توفير إحتواء لخزانات النفايات. التخلص 

بشكل سليم من مواد التشحيم المستعملة والمخلفات 
 الملوثة. 

 5 0/  1 نعم / ال 8

ي الصيانة والموظفير  المعنيير  عىل إجراء قم بتدري
ب موظف 
 التشحيم الموحد. 

 5 0/  1 نعم / ال 9

         

ي غرف 
يتم وضع يافطات التعليمات بشكل صحيح ف 

الماكينات ومناطق الغسيل وتخزين الوقود ومناطق الوقود 
يد والصارف.   ومناطق تخزين النفايات وعىل وحدات التير

 5 0/  1 نعم / ال 10

         

تتمير  المنشأة بإجراءات تشغيل موحدة لغسل المعدات / 
 تنظيف البخار. 

 5 0/  1 نعم / ال 11

        هل إجراءات العمل الموحدة تشمل األمور التالية؟

احتوى بشكل صحيح عىل منطقة الغسيل لتجنب تشب 
 المياه إىل المصارف. 

 5 0/  1 نعم / ال 12

 5 0/  1 نعم / ال 13 ة للتحلل الحيوي. أستخدم المنظفات القابل

. وال  ي
بناء منطقة رصف محددة موصولة بكاش مشحم وزيت 
ي تلك 

ي الزيوت ف 
ات ف  يسمح بأي أنشطة صيانة أو تغيير

 المنطقة. 
 5 0/  1 نعم / ال 14

 5 0/  1 نعم / ال 15 قم بجمع وإعادة تدوير مياه الغسيل. 

صحيح خارج  أستخدم خدمة تنظيف تجارية تعمل بشكل
 الموقع، حيثما أمكن. 

 5 0/  1 نعم / ال 16
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ي الصيانة والموظفير  المعنيير  عىل إجراء 
قم بتدريب موظف 

 العمل الموحد للغسول. 
 5 0/  1 نعم / ال 17

         

ي الحاويات 
القيام بتخزين البطاريات المتشبة أو المكسورة ف 

 الثانوية والتخلص منها بشكل صحيح. 
 3 0/  1 النعم /  18

ويد  للمرافق إجراء تشغيل موحد لتخزين الوقود وأنشطة الي  
 بالوقود. 

19 

نعم / ال 
غير  / 

قابل 
 للتطبيق

1  /0  /— 3 

        هل إجراءات العمل الموحدة تشمل األمور التالية؟

توفير إحتواء حول تخزين الوقود. يجب أن يحتوي االحتواء 
 م المخزن. ٪ من الحج120عىل حجم ال يقل عن 

 3 0/  1 نعم / ال 20

القيام باعمال الصيانه الوقائيه الالزمه للصهاري    ج وتزويد 
ات الوقود/النقل.   تجهير 

 3 0/  1 نعم / ال 21

تغطية تخزين وتزويد المناطق بالوقود لمنع تلوث مياه 
 العواصف. 

 5 0/  1 نعم / ال 22

 5 0/  1 ال / نعم  23 ضع نقاط التنقيط تحت تعبئة نقاط االتصال. 

تدريب الموظفير  المعنيير  عىل تقنيات التسخير  السليمة 
 واالستجابة النسكاب السوائل. 

 5 0/  1 نعم / ال 24

         

 5 0/  1 نعم / ال 25 لدى هذا المرفق خطة لالستجابة الطارئة لحاالت االنسكاب. 

؟         هل يشمل نظام تخطيط موارد المؤسسة ما يىلي

 2 0/  1 نعم / ال 26 ا مصدر التشب. أوقف فور 

قم بنشر طفرات ماصة أو أي مواد أخرى مناسبة الحتواء 
 التشب ومنعه من الوصول إىل المصارف. 

 2 0/  1 نعم / ال 27

إستعملوا ألواح ماصة مزلقة أو مواد أخرى مالئمة لتنظيف 
 التشبات أو االنسكابات. 

 5 0/  1 نعم / ال 28

 5 0/  1 نعم / ال 29 ح من مواد االحتواء والتنظيف. التخلص بشكل صحي

توثيق السبب الجذري لالنسكاب وتنفيذ إجراءات تصحيحية 
ي المستقبل. 

 لمنع وقوع حوادث مماثلة ف 
 3 0/  1 نعم / ال 30

 

 

 

ي المرفقباستثناء تخزين الوقود ما لم يتم تركيب تخزين الوق من أجل تحديد درجة المعيار، تطبق الصيغة التالية
، أو ود ف 

 : (24إىل  19يحذف قسم تخزين الوقود )المعامل 

 

] *100 = درجة المعيار
∑30

i=1 (Fi*WFi)

∑30
i=1 WFi

] 
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 :  حيث أن العوامل التالية ستكون صفرا إذا لم يتم تحقيق المطلب الرئيسي

 

 بارامتر 
المعلمة 
 (iرقم )

إذا كانت 
 الحالة

عامل 
”iF“ 

عامل 
الوزن 

”iWF“ 

يد  جاع غازات التير يتمتع المرفق بإجراءات تشغيل موحدة السي 
 أثناء أنشطة الصيانة. 

 3 0 ال 1

دات.  جاع المير
 5 0   2 تمتلك المنشأة وحدة السي 

          

للمرافق إجراء تشغيل موحد لمعالجة مواد التشحيم أثناء أنشطة 
 الصيانة. 

 3 0 ال 3

         مل األمور التالية؟هل إجراءات العمل الموحدة تش

ي القواعد المغلقة بحيث ال يتم امتصاص 
حدد مكان المعدات ف 

 التشبات من خالل ألواح أو األرض. 
4   0 5 

توفير مقصورة بالتنقيط أسفل األجزاء المشبة حت  يتم تصحيح 
 التشب. 

5   0 1 

 2 0   6 جدولة عملية تفري    غ وتنظيف مقالة التنقيط العادية. 

إستعملوا ألواح ماصة مواد التشحيم لتنظيف التشبات أو 
 التشبات. 

7   0 5 

وضع الملصقات بشكل صحيح عىل حاويات مواد التشحيم 
المستعملة وغلقها. توفير إحتواء لخزانات النفايات. التخلص 

 بشكل سليم من مواد التشحيم المستعملة والمخلفات الملوثة. 
8   0 5 

ي الصيان
ة والموظفير  المعنيير  عىل إجراء التشحيم تدريب موظف 

 الموحد. 
9   0 5 

          

تتمير  المنشأة بإجراءات تشغيل موحدة لغسل المعدات / تنظيف 
 البخار. 

 5 0 ال 11

         هل إجراءات العمل الموحدة تشمل األمور التالية؟

احتوى بشكل صحيح عىل منطقة الغسيل لتجنب تشب المياه 
 ارف. إىل المص

12   0 5 

 5 0   13 أستخدم المنظفات القابلة للتحلل الحيوي. 

. وال يسمح  ي
بناء منطقة رصف محددة موصولة بكاش مشحم وزيت 

ي تلك المنطقة. 
ي الزيوت ف 

ات ف   بأي أنشطة صيانة أو تغيير
14   0 5 

 5 0   15 جمع وإعادة تدوير مياه الغسيل. 

صحيح خارج الموقع،  أستخدم خدمة تنظيف تجارية تعمل بشكل
 حيثما أمكن. 

16   0 5 

ي الصيانة والموظفير  المعنيير  عىل إجراء العمل 
تدريب موظف 

 الموحد للغسل. 
17   0 5 
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ويد  وللمرافق إجراء تشغيل موحد لتخزين الوقود وأنشطة الي  
 بالوقود. 

 3 0 ال 19

         هل إجراءات العمل الموحدة تشمل األمور التالية؟

توفير إحتواء حول تخزين الوقود. يجب أن يحتوي االحتواء عىل 
 ٪ من الحجم المخزن. 120حجم ال يقل عن 

20   0 3 

ات  القيام باعمال الصيانه الوقائيه الالزمه للصهاري    ج وتزويد تجهير 
 الوقود/النقل. 

21   0 3 

 5 0   22 تغطية تخزين وتزويد المناطق بالوقود لمنع تلوث مياه العواصف. 

 5 0   23 ضع نقاط التنقيط تحت تعبئة نقاط االتصال. 

تدريب الموظفير  المعنيير  عىل تقنيات التسخير  السليمة 
 واالستجابة النسكاب السوائل. 

24   0 5 

          

 5 0 ال 25 (. ERPولدى المرفق خطة لالستجابة لحاالت الطوارئ الناجمة )

؟هل يشمل نظام تخطيط موارد المؤسس          ة ما يىلي

 2 0   26 أوقف فورا مصدر التشب. 

نشر طفرات ماصة أو أي مواد أخرى مناسبة الحتواء التشب ومنعه 
 من الوصول إىل المصارف. 

27   0 2 

إستعملوا ألواح ماصة مزلقة أو مواد أخرى مالئمة لتنظيف 
 التشبات أو االنسكابات. 

28   0 5 

 5 0   29 مواد االحتواء والتنظيف.  التخلص بشكل صحيح من

توثيق السبب الجذري لالنسكاب وتنفيذ إجراءات تصحيحية لمنع 
ي المستقبل. 

 وقوع حوادث مماثلة ف 
30   0 3 

 

 

وع عىل نسبة   من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة آنفا.  100%يحصل المشر
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7.4.9 Si-4.9  إدارة التشغيل  

 

 نمرجع المعيار والعنوا 7.4.9.1

Si-4.9 التشغيل: إدارة  

 

 نوع المعيار 7.4.9.2

 إختياري

 

 نية 7.4.9.3

مة  ي تستهدف الوظائف والكفاءة والمتانة المعي  
ي إطار عملية ضمان الجودة الت 

ضمان تصميم المرفق وتشييده وتشغيله ف 

ي األماكن المغلقة، وجودة المياه، والحد من إستهالك الطاقة
والمياه،  للمرفق. تحسير  سالمة الحياة، وجودة الهواء ف 

 واالنبعاثات الملوثة. 

 

 متطلبات عامة 7.4.9.4

 التشغيلأن تبدأ من البداية، أي عندما يظل المرفق مفهوما. تزداد كثافة  يجببالعمل ليس حدثا بل عملية  التشغيل 

ي جميع مراحل التصميم والبناء، وتستمر خالل السنة األوىل من التشغيل. 
ثىل بالعمل هو العملية الم التشغيل بالعمل ف 

ي تضمن عمل المرفق بمستوياته المثىل. ]
 [5لضمان الجودة الت 

 

ي القائمةالتشغيل عىل اإلنشاءات الجديدة ، يتم تطبيق التشغيل أثناء تطبيق  
 . الرجغي وإعادة التشغيل للمبان 

 

تشغيل األوىلي لجعل المبت  الموجود، الذي لم يمر بعملية تشغيل، ال يعمل عىل األرجح بمستوياته المثىل. يلزم إعادة ال

ي تواجه عند التكليف. 
 األنظمة قريبة قدر اإلمكان من أدائها األمثل. وإلعادة التشغيل بصالحيات مختلفة عن تلك الت 

ي صودفت أثناء إعادة التشغيل ]
 [: 5يسلط ما يىلي الضوء عىل بعض الصعوبات الت 

 ملة أو غير متوفرة. توثيق معلمات التصميم والرسومات المحدثة وبيانات النظام غير كا ●

كة ●  . فرق التصميم والبناء ليست مشي 

ي النظام بسبب العمر وجودة الصيانة.  ●
 توجد عيوب ف 

 مثل:  تثير قضايا  ةمشغوللالمنشأة ا ●

o انقطاع العمل أو اضطراب المهنة 

o ار باألثاث والمواد المخزنة  خطر اإلرص 

o مخاطر أمنية 

o  ي خارج ساعات
العمل لتقليل األعطال. ومع ذلك فإن السيطرة قد يتم تنفيذ إعادة التشغيل التلقان 

 عىل القدرة عىل الوصول واألمن مطلوبان. 

 

 سلطة التشغيل
ي  ( CxA) التشغيليختار مقدم الطلب سلطة 

ة إىل مقدم الطلب/ممثل المالك. ويمكن أن تكون الت  تقدم تقاريرها مباشر

كة، يتوىل قيادة عملية  (CxA) التشغيلسلطة  فردا أو كيانا مؤهال  ( CxA)التشغيل. وتكون سلطة يلالتشغفردا، أو شر
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ة ال تقل عن  ي الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية وله خير
ي تشغيل المرفق أو إدارته. يمكن أخذ  10يحمل شهادة ف 

سنوات ف 

ة تصل إىل  ي االختبار والتكيف والتوازن ) 5خير
ي تجربة التكليف. TABسنوات ف 

 ( بعير  االعتبار ف 

 

ي 
  الجديدةللمبان 

 
 مرحلة ما قبل التصميم

 

وع المالك ● ي تلتقط المتطلبات الوظيفية )إستخدام( المرفق، ومعايير الجودة  (OPR) وضع متطلبات مشر
، الت 

وع المالك ) ( أهداف التصميم والتشغيل OPRsالمطلوبة )مستوى التقييم المطلوب(. تتضمن متطلبات مشر

ي والوثائق 
انيات والجدول الزمت  ي قد تعطي المزيد من التوجيه لفريق التصميم ]والمير 

 [. 5األخرى ذات الصلة الت 

 

  التشغيلنطاق 
 يشمل نطاق التشغيل النظم التالية: 

 
 أنظمة األمان ⮚

: أجهزة اإلنذار بالحريق، ومضخات الحريق،  ي المرفق، عىل سبيل المثال ال الحض، ما يىلي
تشمل نظم السالمة ف 

فاء الغاز، وأجهزة إطفاء الحريق، وإضاءة الطوارئ والخروج، ونظام التهوية، ونظام وأجهزة رش المياه، وأنظمة إط

 التفتيح، إلخ. 

 

 أنظمة الطاقة والمياه ⮚

: أنظمة التكييف، أنظمة اإلضاءة والطاقة،  ي المرفق، عىل سبيل المثال ال الحض، ما يىلي
تشمل نظم الطاقة ف 

ي تستخدم المرافق، مثل ، أنظمة تسخير  المياه، أنظمغالياتالمولدات، ال
ة ضخ المياه، وجميع األنظمة األخرى الت 

ي تعمل عىل مصادر متجددة. 
ط مسبق لهذا الطاقة الكهربائية، الديزل، أو الغاز، أو األنظمة الت  هذا المعامل هو شر

 . المعيار 

 

 التحقق من إصدار المولد ⮚

 المطبقةالتحقق من انبعاثات المولدات مقابل متطلبات التصميم واألنظمة 

 

 التحقق من صحة انبعاثات المراجل ⮚

 التحقق من صحة انبعاثات المرجل مقابل متطلبات التصميم واللوائح المطبقة

 

 تقليل تشويش الموقع ⮚

 قياسات الضوضاء والتحقق العكسي متطلبات التصميم واللوائح المطبقة

 

 تقليل التلوث بضوء الليل ⮚

ي ضوء الليل
 التحقق من صحة التلوث ف 

 

ي سيتم تشغيلها كجزء من عملية التكليف. توثيق تدفق اتصال. تطوي ●
 ر نطاق وطريقة التشغيل بتحديد النظم الت 
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 الكامل.   (Cx)وضع خطة تكليف موجزة، تبير  الخطوات المتسلسلة لعملية التشغيل  ●

 

يانة، ، وعمليات المرفق وفريق الص(CxA)التشغيل أن يتألف من سلطة  يجبإختيار فريق التكليف، الذي  ●

 [. 5والمستعملير  النهائيير  للمرفق أو ممثليهم، وفريق التصميم، إذا وقع االختيار عليهم ]

 

ي تتضمن ما يىلي عىل األقل ] ●
 [: 5تطوير وثيقة "أساس التصميم" الت 

o إختيار النظم ومكوناتها 

o الرموز والمعايير المراد إستخدامها 

o متطلبات المحافظة 

o ياةمتطلبات السالمة من الحرائق والح 

o  .اضات  االفي 

 

 

 مرحلة التصميم
 

إجراء  يجببإجراء إستعراض للتصميم وفقا لخطة التشغيل بمرحلة ما قبل التصميم.    (CxA)التشغيلتقوم سلطة  ●

، أو لتقديمه إىل مقاول التشييد.  أن  يجبإستعراض التصميم خالل مرحلة التصميم، وقبل إصدار التصميم للتسعير

؛ ثانيا، مرحلة تطوير التصميم؛ وثالثا، مرحلة  يتم عىل ثالث مراحل، عىل أقل تقدير: أوال، مرحلة الرسم التخطيطي

ي كل مرحلة من مراحل المراجعة، يتعير  عىل سلطة 
( التحقق من الرسومات CxA) التشغيلوثيقة الدفع. ف 

وع المالك )  BOD [5 .] و  (OPRوالمواصفات وتنسيق االنضباط، كما يتعير  عليها تحديث كل من متطلبات مشر

 

أن تتضمن جدوال زمنيا سيعتمد كجزء  يجببالعمل وفقا للتصميم المحدد الذي أنجز،  التشغيلتحديث خطة  يجب ●

وع.  ي العام للمشر
 ال يتجزأ من الجدول الزمت 

 

ي ستشكل جزءا ال يتجزأ من وثيقة العطاء. تتضمن مواصفات التشغيل ) يجب ●
( CXتحديد مواصفات التشغيل، الت 

 [: 5التالية عىل األقل ]األقسام 

 : قسم المتطلبات العامة

 المسؤوليات ●

 األطراف الثالثة ●

 نظم تحت نطاق التكليف ●

 إختبار النظام المطلوب  ●

 ت اإلرساال  ●

 O&Mمواصفات أدلة  ●

 خطة التشغيل ●

 أمثلة عىل النماذج المطلوبة: القوائم المرجعية ورسومات أسالك الواجهة واإلجراءات.  ●
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 : لكل نظام لكل مكون قسم المتطلبات المحددة

 إختبارات ثابتة ●

 غسل وتنظيف ●

 قائمة إختيار ما قبل التثبيت ●

 قائمة إختيار التثبيت وبدء التشغيل ●

 )حيثما أمكن(( TAB)االختبار والتعديل والتوازن  ●

 تسلسل العمليات )حيثما أمكن( ●

ي للمكون ) ●
 ار والصمامات، إلخ. ( الخاص بالمحركات والمراحل وأجهزة االستشعFPTإختبار األداء الوظيف 

ي للنظام ) ●
 (FPTإختبار األداء الوظيف 

ي بير  النظم ) ●
 (FPTإختبار األداء الوظيف 

  (CxTPs) التشغيلإجراءات اختبار  ●

 المستند المطلوب.  ●

 

 بناء
 

ي الجدولالتشغيل دمج جدول  ●
 :  ضمن جدول البناء. يجب أن يتم تضمير  المعالم التالية ف 

o  ق تواري    خ المستند للمواد والتسو 

o التحقق من التثبيت 

o  بدء التشغيل 

o FPT  

o CXTP  

o  تقديم أدلةO&M   

o    دورات تدريبية لكل نظام . 

 

ي عملية إستعراض التصميم، تقوم سلطة التشغيل ●
بإجراء إستعراض للمواد ورسومات المتاجر  كما هو الحال ف 

ي هو المستند المقدمة لجميع نظم 
ي تقع ضمن نطاق التشغيل. الهدف النهان 

التأكد من أن البناء يتوافق مع ، الت 

 (. CX(، التصميم، ومواصفات التشغيل )OPRsمتطلبات مشاري    ع المالك )

 

 (. CXبإجراء التحقق من التثبيت لكل نظام ومكون نظام، الذي يقع ضمن نطاق التشغيل ) تقوم سلطة التشغيل ●

 

ي تندرج ضCxAتقوم سلطة التشغيل ) ●
(، للتأكد من CXمن نطاق التشغيل )( بقبول بدء جميع مكونات النظام، الت 

 أن بيانات األداء الخاصة بها مقبولة. 

 

ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحض، تسلسل التشغيل ورسوم  ●
اتيجية المراقبة بما ف  تستعرض سلطة التشغيل إسي 

 . ي
 بيانية ألسالك الواجهة وجدول نقاط نظام إدارة المبان 

 

 ل وصيانة النظم والموافقة عليها. تقوم سلطة التشغيل بمراجعة أدلة تشغي ●
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ي مختلف ظروف  ●
ي التشغيل والصيانة. يجب أن يركز التدريب عىل تشغيل النظام ف 

تقديم تدريب للمشغلير  إىل موظف 

ي التشغيل والصيانة عىل صيانة النظام، ومتطلبات نظام 
تشغيل النظام: عادية، موسمية، وطارئة. قم بتدريب موظف 

ي حال حدوث أعطال. الصيانة، واستبدال الم
 كونات ف 

 

 (. CX( وفقا لمواصفات التشغيل )CxTPsوضع إجراءات إختبار التشغيل ) ●

 

ي ) ●
 . FPT( بما يتوافق مع مواصفات FPTتطوير إختبارات األداء الوظيف 

 

ي )CxTPsقم بإجراء إجراءات إختبار التشغيل والتحقق منها ) ●
 CxTPs(. إعداد تقارير FPT( واختبار األداء الوظيف 

ي يجب أن تقارن البيانات المقيسة بوضوح ببيانات التصميم. FPTوتقارير 
 ، الت 

 

 باسم قائمة ( تقديم تقرير عن المشكلة )CxAيتعير  عىل سلطة التشغيل ) ●
ا
(  Punch/ قائمة  Snagيشار إليها عادة

ة الضمان. إىل فريق التصميم. من المفهوم أنه سيستمر اإلبالغ عن بعض العيوب إىل أن يتم حلها خال  ل في 

 

 مرحلة ما بعد التسليم/اإلشغال )سنة واحدة بعد التسليم(
 

ي  ●
، والت  ي البيانات التشغيلية. هذه القراءات إما كل ساعة أو ساعتير 

تسجيل أداء النظام من خالل تسجيل االتجاهات ف 

ي )
ي كل تغيير للBMSيتم تسجيلها يدويا، أو من خالل نظام إدارة المبان 

 حالة. (، إن أمكن، ف 

 

بما أنه لم يكن من الممكن عادة االنتهاء من جميع االختبارات عند التسليم، فإن سلطة التشغيل تجري االختبار  ●
 الموسمي بعد التسليم. 

 
ة الضمان، يتعير  عىل سلطة التشغيل ) ●

( إجراء فحص صحي تشغيىلي للمنشأة، كما يتعير  عليها CxAقبل انتهاء في 

 متعهد البناء لتصحيح أوجه القصور، إن وجدت.  تقديم تقرير عن المشكلة إىل

 

( تحسير  تشغيل األنظمة لتلبية ظروف التشغيل الفعلية للمرفق. قد تختلف CxAيتعير  عىل سلطة التشغيل ) ●

العملية الفعلية عما كان مخططا لها؛ ولذلك، من المتوقع أن يكون من الالزم ضبط الجداول التشغيلية بدقة، وبدء 

ي اإلضاءة وما شابه ذلك ]التشغيل الصباجي 
[ خالل السنة األوىل من 5، وإغالق األمسيات، وعنارص التحكم ف 

 التشغيل. 

 

ي عمليات المرفق. وهي عملية تحسن مستمر مع  ●
تقوم سلطة التشغيل بتوفير الرصد والمشورة المستمرين لموظف 

ي بع
، وتتطلب الضبط الدقيق. وف  ي

ض الحاالت، لن تكون عملية الضبط انجراف عمليات النظام إىل العمل اإلضاف 

 [. 5الدقيق كافية بسبب عمليات اإلصالح واالستبدال، وسيكون من المقرر إجراء عملية إعادة التكليف. ]

 

 ( إعادة التشغيل أو التشغيل الرجغي للمبت  الموجود )
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 التشغيل وخطة التشغيل تطوير نطاق 

 

 : بما يىلي     (CxA)التشغيلسلطة تقوم 

 

وط  ● ي المالك من مشكالت معينة مثل إرتفاع إستهالك الطاقة أو مشكالت الراحة، وضع شر
وع المالك. قد يعان  مشر

 إلخ. 

 

ي العمليات والصيانة الذين سيكونون جزءا من هذا الفريق. تنطوي مشاركة Cxحدد فريق التشغيل ) ●
( وحدد موظف 

ي التشغيل )
ي عمليات وصيانة المالك ف 

ي العمليات  (1( عىل ثالث مزايا: )Cxموظف 
يتم توفير التدريب لموظف 

ائهم حت  ال تتم عملية التشغيل )2والصيانة، ) ( كمراجعة خارجية لحسابات العمليات Cx( التعاقد مع الموظفير  وشر

 [5(. ]Cx( تخفيض تكلفة عملية التشغيل )3والصيانة، )

 

ي التشغيل والصيانة لجمع مالحظاتهم، وتضمير  مخاوفهم إىل ن ●
 [5طاق التشغيل بتنفيذ قرار. ]مقابلة موظف 

 

ي ذلك، عىل سبيل المثال ال الحض، سجالت الصيانة الوقائية وسجالت  ●
إستعراض سجالت الصيانة للمرفق، بما ف 

ي يتعير  تصحيحها أثناء بدء التشغيل. 
 الصيانة التصحيحية وأوامر العمل المؤجلة للصيانة لتحديد الحاالت الشاذة الت 

 

. تقييم البيانات التار  ● ي السنوات الثالث الماضية، حيثما توفرت، وتحديد مجاالت التحسير 
يخية الستهالك الطاقة ف 

[5 .] 

 

●  .  تقييم البيانات التاريخية الستهالك المياه للسنوات الثالث الماضية، حيثما توفرت، وتحديد مجاالت التحسير 

 

ي جميع مساحات المنشأة كجزء من جمع البيانات ، وإصدار  ●
التشغيل مهام تحديد الهوية لتحديث خطة إجراء جولة ف 

(Cxا لذلك
 
 [5. ] ( وفق

 

كل مساحة تزورها لجمع مالحظاتهم وجمع إهتماماتهم ومالحظاتهم حول تشغيل   شاغىلي قابل عىل األقل إثنير  من  ●

 [5المرفق وصيانته والراحة فيه، إلخ ]

 

المحتملة عىل الموظفير  ومسائل  تحديد تدخل أنشطة التشغيل باالضطالع بأنشطة المرفق، مثل األخطار  ●

( تدابير للتخفيف من حدة التعطيل الذي يتم تحديده لعمليات المرفق Cxالمسؤولية األخرى. تشمل خطة التشغيل )

 [5أثناء التكليف، والمخاطر المحتملة عىل سالمة شاغىلي و/أو المعدات. ]

 

ي ضوء قدرات النظام ال ●
حالية. وبعد إستعراض سجالت الصيانة وبيانات تحديد أداء النظام الذي يمكن تحقيقه ف 

ي تكون فيها القدرات زائدة أو ناقصة للنظم مقابل االستخدام 
أداء النظام، ستحدد سلطة التشغيل المجاالت الت 

 [5الفعىلي للمرفق. ويلزم توفير سبل انتصاف لهذه العمليات كجزء من خطة التشغيل. ]
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 االعتبار الوضع الحاىلي للمعدات، دعم قطع غيار مصنع تقدير المدة المتبقية من األنظمة الم ●
ختلفة مع األخذ بعير 

، أو تدهور نظام التوزي    ع، أو الضوابط القديمة. وقد توضي سلطة التشغيل  ي المعدات األصىلي لمعدات اإللغاء التدريحر

ي تصل إىل نهاية عمرها إىل ما بعد تنفيذ التحسينات المطلوبة. ]
 [5بتأخير تشغيل النظم الت 

 

●   .  تحديد نطاق التشغيل األوىلي

 

ي تم جمعها من المقابالت، واستعراض البيانات، والخطوات  ●
ي النتائج المذكورة أعاله الت 

وضع خطة التشغيل بالنظر ف 

 العملية للمرفق. 

 

 إختبار المكونات الفردية

 

 : بما يىلي سلطة التشغيل تقوم 

 

( ومراجعتها، O&Mلتشغيل وأدلة التشغيل والصيانة )جمع المستندات الموجودة حول تركيب النظام وتسلسل ا ●

ي أدلة التشغيل والصيانة )
ي ذلك أي أقسام قديمة O&Mإلخ. كما يتعير  عليها تحديد أي عنارص مفقودة ف 

( بما ف 

ات والتعديالت. إن مهمة جمع الوثائق لمبت  قائم هي مهمة مرهقة، عىل عكس البناء الجديد حيث ال  بسبب التغيير

. ]يزال ال  [5مصمم والمقاول عىل مي   المبت 

 

بحث عن الوثائق والمعلومات المفقودة، مثل القصد األصىلي من التصميم أو أساس التصميم، أو وثائق التصميم، أو  ●

 [5، أو رسومات المتاجر، أو الرسومات المبنية، إلخ، من مصادر بديلة. ]المستند

 

اك األطراف المعنية لتحديث الوثائق الحالية وتوفير الوثائق تحسير  وثائق المرفق كما هو مطلوب. كما يتعير  ع ● ليها إشر

 . بمصنغي المعدات األصليةالمفقودة من خالل إجراء دراسات إستقصائية للمرافق واالتصال 

 

 وضع إجراءات إختبار المكونات.  ●

 

ي المرفق تقليل المخاطر المحتملة أثناء إختبار المكون. كما يجب أن تصدر تعليمات للحد من تعط ●
ل األعمال ف 

 [5ولتقليل المخاطر عىل المعدات واألفراد، وذلك كجزء من إجراءات االختبار. ]

 

ي النظام أثناء اختبار المكونات الشاغلير  إبالغ  ●
ي لن تتوفر فيها األنظمة،  بأي انقطاعات ف 

، مثل التواري    خ واألوقات الت 

 [5أو ستتعرض الخدمات لالنقطاع. ]

 

 ت المكونات. قم بإجراء إختبارا ●

 

ي تستند إىل إختبار المكونات الفردية. Cxإصدار تقرير التشغيل )
 ( والتوصيات الت 

 

 :  CxAيتعير  عىل 
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 اإلبالغ عن نتائج إختبار المكون ●

ي تمت اثناء االختبار ●
 توثيق الصيانه التصحيحيه الت 

 الحاجة إىل صيانة تصحيحية حسب الحاجة ●

ي تمت مالحظتهاإعادة تقييم األداء الممكن تحقيقه اس ●
 تنادا إىل قدرات األنظمة الت 

 جدولة أي صيانة تصحيحية إضافية، مثل إستبدال المكونات المعيبة أو تنظيف القنوات، إلخ.  ●

 تقليل المخاطر المحتملة أثناء إعادة االختبار ●

 قم بإبالغ الموظفير  بأي مقاطعة للنظام أثناء إعادة إختبار المكون ●

 من الباطن عند االقتضاءالصيانة التصحيحية للعقد  ●

 إختبار مكونات ما بعد اإلصالح.  اختتام ●

[5] 

 

 إختبار األنظمة

 

( بإجراء إختبار للنظام بعد االنتهاء من إختبار المكون للتأكد من أن جميع النظم تعمل عىل CxAتقوم السلطة المكلفة )

 : النحو المطلوب. تقوم السلطة التنفيذية بما يىلي 

 

ي للنظاموضع إجراءات إختبا ●
 ر األداء الوظيف 

 التخفيف من المخاطر المحتملة ذات الصلة بالمنشآت المالية والمالية ●

 FPTsإعالم شاغىلي أي مقاطعة للنظام خالل  ●

 إجراء عمليات مراقبة األصول المالية ●

ات ● ي تمت خالل في 
 توثيق الصيانه التصحيحيه الت 

 الحاجة إىل صيانة تصحيحية حسب الحاجة ●

ي المالك. التدريب عىل ال ●
 تشغيل والصيانة لموظف 

[5] 

 

وع تقرير   (Cx)التشغيل إصدار مشر

 

النتائج مع المالك وتقدم ملخصا تنفيذيا للنتائج والتوصيات المستقبلية وتضمن رضا  السلطة المفوضةتناقش  ●

 [5المالك. ]

 

 

 الصيانة أو التعديالت التصحيحية للعقد من الباطن، إذا لزم األمر. 

 

 : (CxA)التشغيل جب عىل سلطة ي، التشغيل حاجة إىل تدابير تصحيحية إضافية إلغالق جميع توصيات  كانت هناك  إذا 

 

 التعاقد من الباطن عىل الصيانة أو التعديالت● 
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 .  إعادة االختبار  ●

[5] 

 

ي العمليات والصيانة
 نقل المرفق إىل موظف 

 

ي العمليات والصCxA)توفر سلطة التشغيل  ●
يانة لتسهيل نقل المرفق إليهم وتعريفهم ( التدريب الالزم لموظف 

 بإعدادات النظام الجديد وترقيته واستبدال مكوناته أو معداته. انه تسليم مصغر بالمقارنة مع ذاك الذي لمبت  جديد. 

 

  سلطة التشغيل تقوم ●

ي عمليات المالك لضمان اإلستدامة العملياتية  ●
 بتدريب موظف 

ن أن يظل المرفق موحدا وفقا لعملية التشغيل ، وأن تظل الوثائق محدثة إدراج إجراءات وعمليات االختبار لضما ●

 مع االستبداالت والتعديالت المقبلة. 

ي العملية والصيانة.  يجب
 تسليم ما ورد أعاله خالل إجتماع للخروج مع موظف 

 

 متطلبات خاصة 7.4.9.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.4.9.6

ي الجدول أ
 دناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.4.9-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها ف  ●

اتيجية الت  ريق يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   المشر

 (. CxA) التشغيلتوفير اسم ومؤهالت السلطة   ●   (CxA)سلطة التشغيل

م مع سلطة التشغيل م مع    ● العقد المير ي العقد المير
 (. CxA) سلطة التشغيلإدراج النطاق المطلوب ف 

وع المالك ي مرحلة التصميم. برم OPRتحويل مستند      ● متطلبات مشر
 جيا ف 

 نطاق وطريقة التشغيل 

ي سيتم تشغيلها، ثم صف تدفق االتصاالت ومعيار   ●
شد األنظمة الت 

 (. Cxالتشغيل )

 تصميم خطة تشغيل موجزة.      ●

 توفير اسماء ومؤهالت فريق التشغيل.      ● فريق التشغيل

 تعيير  أساس وثيقة التصميم.     ● أساس التصميم

تقارير مراجعة التصميم )عىل  إعداد 
أال تقل هذه التقارير عن ثالث مراحل 

 لتطوير التصميم(

ي ثالث   ●
يجب أن تصدر سلطة التشغيل وثيقة إستعراض التصميم ف 

 مراحل مختلفة من عملية وضع التصميم: 

 مرحلة الرسم التخطيطي      ●

 مرحلة تطوير التصميم     ●

 الدفع. مرحلة مستند طريقة      ●
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 ( استنادا إىل التصميم المطور. Cxتحديث خطة التشغيل ) ●  خطة التشغيل

 توفير مواصفات التشغيل.      ● مواصفات التشغيل

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
ي ينفذها      ●

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلب

وع للمساعدة ف   ية متطلبات هذا المعيار. فريق المشر

 (. CxA) سلطة التشغيلتوفير اسم ومؤهالت      ● سلطة التشغيل

 CxAعقد مع 
( تبير  النطاق CxA) سلطة التشغيلتوفير نسخة من العقد مع      ●

 المطلوب. 

وع المالك  . OPRتحديث مستند      ● متطلبات مشر

 نطاق وطريقة التشغيل 

ي سيت     ●
م تشغيلها، ثم صف تدفق االتصاالت ومعيار شد األنظمة الت 

 (. Cxالتشغيل )

 تقديم خطة تفويض موجزة.      ●

 تقديم اسماء ومؤهالت فريق التشغيل.      ● فريق التشغيل

 تعيير  أساس وثيقة التصميم.      ● أساس التصميم

ي جدول البناء. Cxدمج مهام جدول التشغيل )   ● جدول التشغيل المتكامل 
 ( ف 

 المستنداتمراجعات 
توفير جميع المواد ورسومات المحال والتعليق عليها والموافق عليها      ●

 من قبل فريق التصميم والهيئة التبليغ. 

 قوائم إختيار ما قبل التثبيت
ي وافق عليها فريق      ●

توفير القوائم المرجعية لما قبل التثبيت بالصيغة الت 
 التصميم وهيئة التشغيل. 

ئم المرجعية للتثبيت وبدء القوا
 التشغيل

توفير القوائم المرجعية للتثبيت وبدء التشغيل كما تمت الموافقة عليها      ●
 من قبل فريق التصميم وهيئة التشغيل. 

اتيجية المراقبة  إسي 
 BMSتوفير تسلسل العملية ورسومات أسالك الواجهة وجدول نقاط      ●

 يق التصميم وهيئة التشغيل. كما تمت الموافقة عليه من قبل فر 

 (O&Mأدلة األنظمة )
ي وافق عليها O&Mتوفير أدلة تشغيل وصيانة النظم )     ●

( بالصيغة الت 
 فريق التصميم وسلطة التشغيل. 

 توفير مواد التدريب.      ● تدريب المشغلير  

 أوراق حضور التدريب
ي      ●

تشير إىل تاري    خ  خذ بعير  اإلعتبار كل أوراق حضور جلسة تدريب، والت 
ين.   ونطاق التدريب، وإسم ومركز وتوقيع كل شخص من الحارص 

 ( CxTPتنفيذ إجراءات إختبار التشغيل والتحقق منها )     ● (CxTPsبدء إجراءات االختبار )

ي )
 (FPTإختبار األداء الوظيف 

ي )     ●
( المفصلة والمطابقة لمواصفات FPTتوفير إختبارات األداء الوظيف 

 (. Cxشغيل )الت

تقارير إجراءات االختبار األوىلي 
ي )

 (FPTواختبار األداء الوظيف 

ي )     ●
(، FPTتقديم تقارير إجراءات إختبار التشغيل واختبار األداء الوظيف 

ي ذلك تقارير االختبار والتعديل والتوازن )
ي يتم التحقق منها TABبما ف 

(، الت 
ي مقابل معلمات التصميم، والموافق عليه

ا من قبل فريق التصميم وهيئة ف 
 التشغيل. 

إصدار التقارير )قائمة األصناف / 
 قائمة العالمات(

ي أصدرتها كل من سلطة التشغيل      ●
تجميع جميع تقارير اإلصدار الت 

 وفريق التصميم، وإبراز حالة كل قضية عند التسليم. 

 سجل اإلتجاه
تمت مراجعته لمدة سنة تزويد هيئة التشغيل بسجل االتجاهات الذي      ●

 واحدة بعد التسليم. 
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ي غير 
إختبارات موسمية وأخرى ف 

 موسمها
ي      ●

ي الشتاء والتشغيل ف 
اعداد تقارير االختبارات المعتمده للتشغيل ف 

ي غير المواسم. 
 الصيف والتشغيل ف 

إصدار التقرير قبل انتهاء شيان 
 الضمان

المشكلة الذي يتم فيه توضيح  ( بتقرير CxA" ) سلطة التشغيل تزويد "   ●
 حالة كل إصدار تم اإلبالغ عنه قبل انتهاء شيان الضمان. 

. CxA" ) سلطة التشغيل تزويد "   ● تقارير التحسير    ( بتقارير التحسير 

 مراقبة التقارير
ام بتقديم هذه التقارير كل      ● تزويد هيئة التشغيل بتقارير الرصد، وااللي  

 ث التالية للتصديق. سنة للسنوات الثال 

 مبت  قائم

 شد المعيار
ي ينفذها      ●

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

وع للمساعدة ف   فريق المشر

 (. CxA) سلطة التشغيلتوفير اسم ومؤهالت     ● سلطة التشغيل

م مع سلطة التشغيل  (، الذي يبير  النطاق المطلوب. CxA) سلطة التشغيلقديم العقد مع ت     ● العقد المير

وع المالك  متطلبات مشر
توفير خدمات مراجعة األداء للمبت  القائم نظرا ألنه يستهدف أيضا      ●

ي منها المرفق. 
ي يعان 

 المسائل المحددة الت 

 توفير اسماء ومؤهالت فريق التشغيل.      ● فريق التشغيل

 ة التشغيلمالحظات سلط

ي تم جمعها من سلطة التشغيل: 
 توثيق المالحظة الت 

ي العمليات والصيانة     ●
ي االجتماع مع موظف 

 ف 

الء     ● ي اللقاء مع الي  
 ف 

ي جميع مساحات المنشأة     ●
ي ف 

 بعد المسر

 استنادا إىل إستعراض سلطة التشغيل للسجالت المتاحة للصيانة      ●

ي المرفق بعد تقييم     ●
ي للطاقة ف 

 االستهالك التاريح 

ي لمياه المرفق     ●
 بعد تقييم االستهالك التاريح 

 من األداء الممكن تحقيقه للنظام نظرا إلمكانات النظام الحالية     ●

ي المقدر للنظمة المختلفة.      ●
ي المتبف 

اض   من العمر االفي 

ي تمت مراجعت
ي ذلك، عىل سبيل )توفير نسخ من المستندات الت 

ها، بما ف 
وسجالت الصيانة وفواتير المرافق  O&Mالمثال ال الحض، كتيبات 

 والسجالت.(

 نطاق التشغيل وخطة التشغيل

 يشمل هذا القسم: 

 نطاق التشغيل     ●

 خطة التشغيل     ●

، وغير      ● ي أنشطة المرفق، واألخطار المحتملة عىل الموظفير 
التدخل ف 

اماتذلك من ا  اللي  

 تخفيف هذه التدخالت أو المخاطر.      ●

 تقرير إختبار المكونات الفردية

 يشمل هذا القسم: 

موجز ومالحظات سلطة التشغيل استنادا إىل إستعراض الوثائق      ●
 القائمة

 القائمة المرجعية للمعلومات المجمعة مقابل المعلومات المفقودة      ●

 للتداخل مع أنشطة المرفق، والمخاطر المحتملة عىل إختبار العنض      ●
امات األخرى ، وااللي    الموظفير 

 تخفيف حدة هذه التدخالت أو األخطار     ●
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 إجراءات إختبار المكون وتقارير االختبار     ●

 ملخص الصيانة التصحيحية الذي تم تنفيذه أثناء االختبار     ●

 ية اإلضافية المطلوبةموجز الصيانة التصحيح     ●

تخطيط الصيانة التصحيحية اإلضافية والتعاقد معها من الباطن      ●
 وتنفيذها

 إعادة االختبار واالستنتاج.      ●

 تقرير إختبار النظام

 يشمل هذا القسم: 

ي للنظام )     ●
 (FPTإختبار األداء الوظيف 

رفق والمخاطر المحتملة عىل النظام الذي يختير التداخل مع أنشطة الم     ●
ها من المسؤوليات ، وغير  الموظفير 

 تخفيف هذه التدخالت أو المخاطر     ●

 تقارير إختبار النظام     ●

 ملخص الصيانة التصحيحية الذي تم تنفيذه أثناء االختبار     ●

 ملخص الصيانة التصحيحية اإلضافية المطلوبة.      ●

ي التشغيل 
 والصيانةتدريب موظف 

●      . ي  قم بتوفير الخطوط العريضة لكل موضوع تدريتر

ي تشير إىل تاري    خ      ●
خذ بعير  اإلعتبار كل أوراق حضور جلسة التدريب، الت 
 ونطاق التدريب، واسم كل شخص، وموضعه، وتوقيعه. 

 (Cxتقرير تشغيل )

 يشمل هذا القسم: 

 االنتصاف المنفذةالملخص التنفيذي للعملية والنتائج وسبل      ●

تخطيط أي صيانة تصحيحية إضافية والتعاقد من الباطن بشأنها      ●
 وتنفيذها 

 تقارير إعادة االختبار      ●

وتوكول االختياري. )(      ●  االستنتاج بشأن الير

ي العمليات والصيانة 
تدريب موظف 

 من أجل االستدامة التشغيلية

. قم بتوفير الخطوط العري     ● ي  ضة لكل موضوع تدريتر

ي تشير إىل تاري    خ      ●
خذ بعير  اإلعتبار كل أوراق حضور جلسة التدريب، الت 
 ونطاق التدريب، واسم كل شخص، وموضعه، وتوقيعه. 

 

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

ي تقد
اء إستعراض الشهادات للنظر فيها. ف   يم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير

 

 توزيع النقاط 7.4.9.7

 

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 

 

 للمبت  الجديد: 
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 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 7.4.9-2

 بارامتر 
المعلمة 
 (iرقم )

 الحالة
العامل 

”iF“ 
عامل الوزن 

”iWF“ 

         إدارة التشغيل بالمبت  الجديد

   0/  1 نعم / ال 1 هل تم تعيير  سلطة التشغيل؟*

        مرحلة ما قبل التصميم

وع المالك )  1 0/  1 نعم / ال 3 (؟OPRهل تم وضع متطلبات مشر

 2 0/  1 نعم / ال 4 هل تم تطوير نطاق وطريقة التشغيل بالمهام؟

 3 0/  1 نعم / ال 5 هل تم تحديد فريق التشغيل؟

 3 0/  1 نعم / ال 6 (؟BODهل تم تطوير مستند "أساس التصميم" )

   0/  1 نعم / ال   مرحلة التصميم

 1 0/  1 نعم / ال 7 هل تتم مراجعة التصميم؟ 

 1 0/  1 نعم / ال 8 هل تمت كتابة خطة التشغيل؟

 1 0/  1 نعم / ال 9 هل تم كتابة مواصفات التشغيل؟

        مرحلة البناء

ي جدول البناء؟
 1 0/  1 نعم / ال 10 هل تم دمج جدول التشغيل ف 

 5 0/  1 م / النع 11 هل تمت مراجعة المقدم؟

 2 0/  1 نعم / ال 12 هل تم إجراء التحقق من التثبيت؟

 2 0/  1 نعم / ال 13 هل يتم قبول بدء التشغيل والسجالت األساسية؟

نامج؟ اتيجية التحكم والير
 5 0/  1 نعم / ال 14 هل تمت مراجعة إسي 

 5 0/  1 نعم / ال 15 (؟O&Mهل اكتملت أدلة األنظمة )

 5 0/  1 نعم / ال 16 فير تدريب المشغل؟هل يتم تو 

 5 0/  1 نعم / ال 17 (؟CxTPهل تم تطوير إجراءات إختبار التشغيل )

ي )
 5 0/  1 نعم / ال 18 (؟FPTهل تم تطوير إختبار األداء الوظيف 

 3 0/  1 نعم / ال 19 هل يتم إجراء االختبارات والتحقق منها؟

عن المشكالت  هل تم إعداد إعداد إعداد التقارير 
 )قائمة األصناف / قائمة المثقاب(؟

 5 0/  1 نعم / ال 20

سنوات بعد  1ما بعد التسليم/شغل الوظائف )
 التسليم(

   0/  1 نعم / ال 21

 5 0/  1 نعم / ال 22 هل هناك تسجيل التجاهات األداء؟

 5 0/  1 نعم / ال 23 هل هنالك إختبارات خارج الموسم؟

 5 0/  1 نعم / ال 24 ت لنهاية الضمان؟هل هناك إختبارا

 5 0/  1 نعم / ال 25 تحسير  

 5 0/  1 نعم / ال 26 مراقبة مستمرة

ي واحدا أو أكير من 
هل يتضمن نطاق التشغيل المبدن 

 األنظمة التالية؟
   0/  1 نعم / ال 27

 5 0/  1 نعم / ال 28 أنظمة األمان

 5 0/  1 نعم / ال 29 نظم الطاقة والمياه*

 5 0/  1 نعم / ال 30 التحقق من إصدار المولد
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 5 0/  1 نعم / ال 31 التحقق من صحة انبعاثات المراجل

 5 0/  1 نعم / ال 32 تقليل تشويش الموقع

 5 0/  1 نعم / ال 33 تقليل التلوث بضوء الليل

 

 هما المتطلبات األساسية لهذا المعيار.  29و  1   بارامتر ال *

 

 المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:  لتحديد درجة

 

] *100 = درجة المعيار
∑11

i=1 (Fi*WFi)

∑11
i=1 WFi

] * F1* F29 

 

وع عىل نسبة  ي المائة من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة آنفا.  100يحصل المشر
 ف 

 

 للمبت  الموجود: 
 

 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 7.4.9-3

 بارامتر 
المعلمة 
 (iرقم )

 الحالة
العامل 

”iF“ 

عامل 
الوزن 

”iWF“ 

 الحاىلي 
         إدارة التشغيل وإعادة التشغيل للمبت 

   0/  1 نعم / ال 1 هل تم تعيير  سلطة التشغيل؟* 

        تطوير نطاق التشغيل وخطة التشغيل

وع المالك؟هل ت  5 0/  1 نعم / ال 2 م وضع متطلبات مشر

ي CXهل تم إختيار فريق التشغيل )
( وهل سيتم تحديد موظف 
التشغيل والصيانة الذين سيكونون جزءا من فريق التشغيل 

(CX؟) 
 5 0/  1 نعم / ال 3

هل التف  موظفو العمليات والصيانة بمالحظاتهم وشواغلهم وتم 
ي ن
( بحيث يتم تنفيذ CXطاق التشغيل )تجميعها وإدراجها ف 

 قرار؟
 5 0/  1 نعم / ال 4

 5 0/  1 نعم / ال 5 هل إستعرضت سجالت صيانة المرفق؟

 5 0/  1 نعم / ال 6 هل يتم تقييم بيانات إستهالك الطاقة التاريخية؟

 5 0/  1 نعم / ال 7 هل يتم تقييم البيانات التاريخية الستهالك المياه؟

 5 0/  1 نعم / ال 8 عملية عبور لجميع المساحات؟ هل يتم إجراء

ي كل مكان يتم مقابلتهم 
هل هناك عىل األقل إثنان من الركاب ف 
 لجمع مالحظاتهم وتجميع مخاوفهم؟

 5 0/  1 نعم / ال 9

ي اإلشغال بالتكليف مع ما له من أثر عىل 
هل تم تحديد النظر ف 

عىل األفراد  األنشطة، ومستوى التدخل، والمخاطر المحتملة
 والمواد، ومسائل المسؤولية؟

 3 0/  1 نعم / ال 10
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ي ضوء إمكانات النظام 
هل تم تحديد األداء المحتمل للنظام ف 

 الحالية؟
 3 0/  1 نعم / ال 11

ة بقاء األنظمة المختلفة المتبقية؟  3 0/  1 نعم / ال 12 هل تم تقدير في 

 3 0/  1 نعم / ال 13 هل تم تحديد نطاق التشغيل؟

 3 0/  1 نعم / ال 14 هل تم تطوير خطة التشغيل؟

        إختبار المكونات الفردية

 3 0/  1 نعم / ال 15 هل تم جمع الوثائق الحالية ومراجعتها؟

هل تم البحث عن كل من الوثائق المفقودة والمعلومات 
 المفقودة؟

 3 0/  1 نعم / ال 16

 5 0/  1 نعم / ال 17 مطلوب؟ هل تم تحسير  وثائق المرفق كما هو 

 3 0/  1 نعم / ال 18 هل تم وضع إجراءات إختبار الختبار المكون؟

 3 0/  1 نعم / ال 19 هل يتم تخفيف المخاطر المحتملة أثناء إختبار المكونات؟

هل يتم إعالم شاغىلي هذه الوظيفة بأي مقاطعة من مقاطعات 
 النظام؟

 3 0/  1 نعم / ال 20

 3 0/  1 نعم / ال 21 اء إختبار المكون؟هل تم إجر 

ي تستند إىل إختبار CX)التشغيل إصدار تقرير 
( والتوصيات الت 

 المكونات الفردية
       

 3 0/  1 نعم / ال 22 هل تم اإلبالغ عن نتائج إختبار المكون؟

ي تمت أثناء االختبار؟
 3 0/  1 نعم / ال 23 هل تم توثيق الصيانة التصحيحية الت 

 3 0/  1 نعم / ال 24 هل يتم إصدار الصيانة التصحيحية المطلوبة حسب الحاجة؟

هل تمت إعادة تقييم األداء الممكن تحقيقه بناء عىل قدرات 
ي تمت مالحظتها؟

 األنظمة الت 
 5 0/  1 نعم / ال 25

هل تمت جدولة أي صيانة تصحيحية إضافية مثل إستبدال 
 ات وغير ذلك؟المكونات المعيبة أو تنظيف القنو 

 3 0/  1 نعم / ال 26

 3 0/  1 نعم / ال 27 هل يتم تخفيف المخاطر المحتملة أثناء إعادة االختبار؟

ي النظام 
هل يتم إبالغ شاغىلي هذه الوحدة بأي حاالت انقطاع ف 

 أثناء إعادة إختبار المكون؟
 3 0/  1 نعم / ال 28

طن كلما تطلب هل يتم التعاقد عىل الصيانة التصحيحية من البا
 األمر ذلك؟

 3 0/  1 نعم / ال 29

 3 0/  1 نعم / ال 30 هل يتم االنتهاء من إختبار المكونات بعد إجراء اإلصالحات؟

        إختبار األنظمة

ي للنظمة )
 5 0/  1 نعم / ال 31 (؟FPTsهل تم وضع إجراءات إختبار األداء الوظيف 

تبطة باإلمدادات المالية هل يتم تخفيف المخاطر المحتملة المر 
 الفيدرالية؟

 3 0/  1 نعم / ال 32

هل يتم إعالم شاغىلي هذه الخدمة بأي مقاطعة للنظام أثناء 
اضية )  (؟FPTإستخدام األجهزة االفي 

 3 0/  1 نعم / ال 33

 3 0/  1 نعم / ال 34 هل يتم إجراء هذه العمليات؟

ي تمت أث
ة خدمة هل تم توثيق الصيانة التصحيحية، الت  ناء في 

 (؟FPTالمبيعات الخارجية )
 3 0/  1 نعم / ال 35

 3 0/  1 نعم / ال 36 هل يتم إصدار الصيانة التصحيحية المطلوبة حسب الحاجة؟



 

 

 

 
 

 

 586 من 141صفحة 

ي المالك؟
 5 0/  1 نعم / ال 37 هل يتم توفير التدريب عىل التشغيل والصيانة لموظف 

وع تقرير التكليف         إصدار مشر

 3 0/  1 نعم / ال 38 شة النتائج مع المالك؟هل تمت مناق

        الصيانة أو التعديالت التصحيحية للعقد من الباطن إذا لزم األمر

هل تم التعاقد من الباطن عىل التعديالت أم عىل الصيانة 
 التصحيحية؟

 3 0/  1 نعم / ال 39

 3 0/  1 نعم / ال 40 هل هناك أحد األقس؟

ي التشغيل والصيانةنقل المرفق إىل موظ
        ف 

 5 0/  1 نعم / ال 41 هل يتم توفير التدريب الالزم لكادر التشغيل والصيانة؟ 

ي عمليات المالك لضمان إستدامة 
هل تم تدريب موظف 

 التشغيل؟
 5 0/  1 نعم / ال 42

 

 

 عىل المتطلبات األساسية لهذا المعيار.  1*يشتمل المعامل 

 

 يتم تطبيق الصيغة التالية: لتحديد درجة المعيار، 

 

] *100 = درجة المعيار
∑11

i=1 (Fi*WFi)

∑11
i=1 WFi

] * F1 

 

وع عىل نسبة   من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة آنفا.  100%يحصل المشر
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  العائلة: إضافة 7.5

7.5.1 Si-5.1  نمذجة معلومات البناء  

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.5.1.1

Si-5.1 :مذجة معلومات البناءن 

 

 نوع المعيار 7.5.1.2

 إختياري

 

 نية 7.5.1.3

وع، و)1) ي المشر
( إدراج توليد وتنقيح وتصورات 2( تحديد الحد األدن  من المتطلبات الستخدام نمذجة معلومات البناء ف 

ا ) وع وإنجازه، وأخير ي للتصميم المتكامل طوال دورة حياة المشر
( النهوض بالتصاميم 3واستخدام تحليىلي وتعاون 

 المستدامة بكفاءة. 

 

 متطلبات عامة 7.5.1.4

الغرض من هذا المعيار الخاص بمتطلبات نمذجة المعلومات هو تحديد الحد األدن  من المتطلبات الستخدام المستوى 

وع وفقا للمعايير الدولية التالية:  ي المشر
ي من نظام معلومات البناء ف 

 الثان 

 
 BIMمواصفات  7.5.1-1

 العنوان والوصف معايتر 

BS EN ISO 19650-1:2018  مفاهيم ومبادئ -إدارة المعلومات باستخدام نمذجة معلومات البناء 

BS EN ISO 19650-2:2018  مرحلة تسليم األصول -إدارة المعلومات باستخدام نمذجة معلومات البناء 

BS EN ISO 19650-3:2020 المرحلة التشغيلية للصول -ات باستخدام نمذجة معلومات البناء إدارة المعلوم 

BS EN ISO 19650-5:2020 
نهج موجه نحو األمن إلدارة  -إدارة المعلومات باستخدام نمذجة معلومات البناء 

 المعلومات

BS 8536-1:2015 
BS 8536-2:2016 

 إحاطة للتصميم والتشييد 

(مدونة قواعد السلوك إلدارة المرا ي
 فق )الهياكل األساسية للمبان 

PAS 1192-3:2014 
PAS 1192-5:2015 

 إحاطة للتصميم والتشييد 

 مدونة قواعد السلوك إلدارة األصول )بنية تحتية خطية وجغرافية(

PAS 1192-6:2018 
مواصفات إدارة المعلومات للمرحلة التشغيلية للصول باستخدام نمذجة 

 معلومات البناء

BS 1192-4:2014 
ي تعتمد عىل األمان وبيئات رقمية مدمجة 

ي الت 
مواصفات نمذجة معلومات المبان 

 وإدارة األصول الذكية



 

 

 

 
 

 

 586 من 143صفحة 

BS 7000-4:2013 
ي واستخدام المعلومات المنظمة عن الصحة والسالمة 

مواصفات للتقاسم التعاون 
 باستخدام نظام معلومات اإلدارة البيئية

BS EN ISO 19650-1:2018 
ي للمعلومات الجزء اإلنتاج الت

وط تبادل المعلومات الخاصة 4عاون  : استيفاء شر

 . COBieبأرباب العمل باستخدام 

BS EN ISO 19650-2:2018  ي مجال البناء -نظم إدارة التصميم
 دليل إلدارة التصميم ف 

 

ومجموعة من العروض الرقمية تشمل النواتج المتعلقة بالبنية التحتية عىل األقل خطة التنفيذ الخاصة بالبنية التحتية، 
ها من  ي شكل نماذج ثالثية األبعاد للبيوم )الهندسة المعمارية والهيكلية والخصائص المتوسطة الحجم(، وغير

وع ف  للمشر
فيما يتعلق بخصائص التوثيق والتصميم والتصور والتحليل والمحاكاة والتنسيق والتعاون طوال دورة حياة  BIMممثىلي 

وع.   المشر
 

وع مختلفة BIMإستخدامات  7.5.1-2  لمرحلة مشر

وع  BIMإستخدامات  مرحلة المشر

 تخطيط

 تحليل الموقع

وط الموجودة   نمذجة الشر

 نمذجة مفاهيمية

 تقدير التكلفة

 تصميم

 نمذجة الموقع

 /  (MEPتأليف التصميم )معماري/هيكىلي

ي 
/ نموذج ثالنر  (MEP األبعاد )معماري/هيكىلي

 مراجعات التصميم / المرئيات / التجسيد

ي األبعاد واكتشاف الصدام
 تنسيق ثالنر

 النمذجة الرباعية األبعاد )الجدولة والتخطيط للمرحلة(

 النمذجة ثالثية األبعاد )تقدير التكلفة وإقالع الكمية(

 (ARZوفقا لمعيار النمذجة ثالثية األبعاد )تقييم االستدامة 

 /  (MEPإنتاج رسم التصميم )معماري/هيكىلي

مجية  التحقق من صحة التعليمات الير

 :  التحليل الهندشي

 الطاقة، اإلضاءة، الرياح، الحرائق، التكييف، الصوتيات، البنية، إىل غير ذلك(

 تخطيط موقع البناء بناء
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 تخطيط إستخدام الموقع

ي األبعاد )
/ نموذج ثالنر  (MEPمعماري/هيكىلي

ي األبعاد واكتشاف الصدام
 تنسيق ثالنر

 النمذجة الرباعية األبعاد )الجدولة والتخطيط للمرحلة(

 النمذجة ثالثية األبعاد )تقدير التكلفة وإقالع الكمية(

 /  (MEPإنتاج الرسم حسب البناء )معماري/هيكىلي

 تصميم نظام البناء

 نمذجة السجل

 تخطيط األمان

 تصنيع رقمي 

 تشغيل البيانات

 العمليات

ي 
 جدولة صيانة المبان 

 تحليل نظم البناء

 إدارة األصول

 إدارة المساحة/ التعقب

 تخطيط الكوارث

 نمذجة السجل

 

ي عملية مراجعة 
ي بناء نماذج المعلومات ف 

ك مدير بنية المعلومات جميع األطراف المشاركة ف  وع، يشر خالل مدة المشر
ثالثية األبعاد متواصلة. وقد يلزم هذا اإلجراء المجلس بعقد إجتماعات مع المنسقير  المشاركير  واألطراف المناسبة لصنع 

 القرار من جميع التخصصات ذات الصلة. 
 

وع، سيجري وضع خطة ونموذج شاملير  لنظام معلومات اإلدارة، وسيحددان بوضوح  بالنسبة لكل مرحلة من مراحل المشر
وع.  الالزم (LODمستوى التطور )لمستهدف لنظام معلومات اإلدارة، النضج ا  لمختلف مراحل تصميم المشر

 
 مستوى التطور / مستوى التفاصيل 7.5.1-3

وع اسم النموذج  مستوى التنمية مرحلة المشر

 النموذج المعماري

 100 تصميم تخطيطي 

 200 لتصميمتطوير ا

 350/400 بناء

 350/500 السجل/التسليمات

ي 
 النموذج المدن 

 100 تصميم تخطيطي 

 200 تطوير التصميم
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 350 بناء

 350/500 السجل/التسليمات

 النموذج الهيكىلي 

 100 تصميم تخطيطي 

 200 تطوير التصميم

 350/400 بناء

 350/500 السجل/التسليمات

 MEPنموذج 

 200 تصميمتطوير ال

 350/400 بناء

 350/400/500 السجل/التسليمات

 350/400 بناء التشييد/ 

 500 السجل/التسليمات نموذج )نماذج( السجل

 

وع تطوير خطة تنفيذ المبت  ) BIMخالل مرحلة التصميم األولية ، يجب عىل مدير  ( مع مدخالت BEPوفريق المشر
. وتصف هذه الورقة كيفية إستخدام BIMللتنسيق المستمر طوال عملية العميل وأصحاب المصلحة لتوفير األساس 

ي تنتج رسوما منسقة لموافقة الوكالة ومزاولتها، ومن خالل عملية البناء 
ي بداية مرحلة التصميم الت 

نظام إدارة المعلومات ف 
وع.   بأكملها للمشر

 
ي ذلك ( بمثابة األساس لتحديد الحد األ BEPسوف تكون خطة تنفيذ المبت  )

ي يجب تلبيتها، بما ف 
دن  من المتطلبات الت 

 : عىل سبيل المثال ال الحض 
 مخطط خطة تنفيذ البناء 7.5.1-4

 مخطط خطة تنفيذ البناء

وع وأي معلومات ذات صلة.      ● مقدمة 1  عرض النطاق وفريق المشر

 متطلبات عامة 2

وع خارج نطاق ح     ●  . BIMدد متطلبات المشر

نامج       ● اإلشارة إىل المعايير الدنيا الخاصة بالمبادئ التوجيهية لير
BIM . 

 BIMأهداف عملية  3

ي يتطلبها التوجيه BIMإظهار عملية      ●
ي تعالج األهداف الت 

، الت 
BIM حدد كذلك أهداف وإجراءات .BIM  ي ال تشملها المبادئ

الت 
 . BIMية التوجيه

وع بتوفير خدمات      ● ي BIMوصف كيفية قيام فريق المشر ي تلتر
، الت 

وع.   متطلبات المشر

 تطبيقات التقنية 4

امج )التصميم وتنسيق الصدام وعرض التصميم والتقديم      ● الير
وع، إلخ(  وإدارة المشر

وع )أدوات قائمة عىل      ● إمكانية الوصول إىل معلومات المشر
 (الشبكة

امج واألدوات والتطبيقات وما إىل ذلك(     ●  التطبيقات المحمولة )الير

 النظام األساشي لمشاركة الملفات )تبادل النماذج وتحويلها(     ●

 عملية إدارة الوثائق     ●

 خطة التدريب     ●
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 ومعلومات االتصال بهم.  BIMحدد فريق      ● وجهات االتصال BIMفريق  5

وع 6  حل تعاون المشر
تحديد حير  االجتماع وكيفية إستخدامه لتحقيق الهدف      ●

 المرغوب. 

7 

ي  تعرف عىل النماذج والمالك باإلضافة إىل طريقة تسمية الملفات      ● تنظيم نموذجر
( وموقع IFCوأدوات التأليف وإصدارها )عىل سبيل المثال، صادرات 

سيم الملفات وتسميتها الملف وتردد تبادل الملفات. تضمير  تق
 وإصدارها. 

 فصل النموذج وتسمية الملف

8 
وع وعمليات  ي للمشر

الجدول الزمت 
 تقديم المراحل الرئيسية 

وع والتعاون ومتطلباتها وجداول      ● تعيير  جداول إجتماعات المشر
 التسليم الخاصة بالفريق/المالك. 

كة 9 . تحديد      ● نظام ووحدات اإلحداثيات المشي  وع ونظام اإلحداثيات العالمي  وحدات المشر

 تقنيات النمذجة 10

 حدد أفضل ممارسات النمذجة لكل تخصص.      ●

 تحديد الممارسة المعيارية للمؤسسة.      ●

 معالجة المشاكل المحتملة مع الحلول.      ●

ي برنامج     ●
ي ستنسر  نموذجا متسقا ليتم دمجها ف 

 تحديد النهج، الت 
 إدارة دورة الحياة. 

ي لمصفوفة التنمية 11  المستوى النموذجر

 . BIM( وفقا لمعايير LODتعبئة مصفوفة مستوى التطوير )     ●

م فريق      ● ي من خاللها يلي  
وضع خطه ووصف االجراءات الت 

وع بمتطلبات كل مرحله.   المشر

12 
جدول مسؤوليات وإنجازات نظام 

 (BIM) اإلدخال واإلخراج األساشي 

ي مواصفات   BIMأستخدم جدول      ●
 . BIMكخط أساس ف 

تعريف الملكية والتحسينات الخاصة بالعنارص. امل هذه      ●
ي من خاللها 

المصفوفة كفريق. وضع خطه ووصف االجراءات الت 
وع بالمتطلبات لكل مرحله.  م فريق المشر  يلي  

  التفاصيل. توفير      ● عملية وجدول نمذجة ثالثية األبعاد 13

14 
عملية وجدول كشف التنسيق/ 

 التصادم

تضمير  معلومات حول مجموعات التضارب والتسلسل الهرمي      ●
وتنسيق األلوان وإعداد النموذج لطرق عرض التصدير وجدولة 

 االجتماعات المتكررة وموقعها. 

 توفير التفاصيل.      ● وتسلسله BIMجدولة  15

 تتبع اإلرسال 16
(. RFIوفير معلومات حول كيفية تقليل عدد طلبات المعلومات )ت     ●

وع، قم بإنشاء بيئة لتتبع الطلبات، يدع إليها أعضاء  ي بداية المشر
وف 

 الفريق. 

17 
التحقق من صحة النموذج وضمان 

 الجودة
 توفير التفاصيل.      ●

 إرسال نموذج السجل 18
وا االرشادات حول تحديد متطلبات التسليم وفقا للعقد. قدم     ●

 كيفية انجاز االنجاز بأكير فعالية. 

وتوكوالت اإلضافية 19  توفير التفاصيل.      ● العمليات والير

 

 :  بإعداد المستندات أدناه(، يوض BEP)  BIM باالضافه إىل خطه تنفيذ 
 

 ( AIRمتطلبات معلومات األصول ) ●
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وع ●  (PIR) متطلبات معلومات المشر
 (EIRلومات )متطلبات تبادل المع ●
 (OIR) متطلبات المعلومات التنظيمية ●
وع ●  (PIP) بروتوكول معلومات المشر
كة ) ●  (CDEبيئة البيانات المشي 
 (MIDP) الخطة الرئيسية لتقديم المعلومات ●
 (. MPDTجدول تسليم إنتاج النموذج ) ●

 

 متطلبات خاصة 7.5.1.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.5.1.6

ي ا
 لجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.5.1-5

 المستند وصف المستند اسم

ي  الجديد  المبت  
 التصميم مرحلة ف 

 BIM تسليمات

 ولكن ال تقتض عىل:  BIMتسليمات      ●

o     لبات األساسية: يجب إعداد خطة تنفيذ تسليمات المتطBIM  لتوضيح
وع.  BIMكيفية إستخدام   خالل دورة حياة المشر

o       ( التسليم االختياري: متطلبات معلومات األصولAIR ومتطلبات )
( ومتطلبات المعلومات EIR( ومتطلبات معلومات التبادل )PIRمعلومات المشاري    ع )

كة )PIPلومات المشاري    ع )( وبروتوكول معOIRالتنظيمية ) ( CDE( وبيئة البيانات المشي 
ي )MIDPوالخطة الرئيسية لتسليم المعلومات )  (MPDT( وجدول إنجاز اإلنتاج النموذجر

 BIM إستخدامات

 ، ولكنه ال يقتض عىل: BIMيستخدم      ●

o        إستخداماتBIM  األساسية: نمذجة الموقع، تأليف التصميم، إنتاج
ات، مراجعات التصميم / العرض / التجسيد، النماذج الثالثية األبعاد، التنسيق الرسوم

ي األبعاد واكتشاف التعارض
 الثالنر

o        إستخداماتBIM  االختيارية: تصميمBIM  4بأبعادD  5وD  6وD 
، إضاءة، إضاءة للضوء،  مجية وتحليل النماذج )هيكىلي والتحقق من صحة التعليمات الير

(HVACطاقة،  ي
 ، حراري، رياح، حريق وصون 

ي  جديد  مبت  
 البناء مرحلة ف 

 BIM إستخدامات

 ، ولكنه ال يقتض عىل: BIMيستخدم      ●

o        إستخداماتBIM  للمتطلبات األساسية: تخطيط موقع البناء، وتخطيط
، إستخدام الموقع، وإنتاج رسومات مصممة مسبقا، ونماذج ثالثية األبعاد بتصميم واحد 

ي األبعاد، واكتشاف التعارضات
 وتنسيق ثالنر
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o        إستخداماتBIM  االختيارية: تصميمBIM  4بأبعادD  5وD  وتصميم
 أنظمة البناء ونمذجة السجالت والتخطيط للسالمة والتصنيع الرقمي وتشغيل البيانات

 قائم مبت  

 BIM إستخدامات

 ، ولكنه ال يقتض عىل: BIMيستخدم      ●

o        إستخداماتBIM  ي وإدارة
للمتطلبات األساسية: جدولة صيانة المبان 

 المساحة / التعقب وتحليل أنظمة البناء

o        إستخداماتBIM  االختيارية: إدارة األصول والتخطيط للكوارث
 ونمذجة السجالت

وع حرة مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات اال  متثال لهذا المعيار. وفرق المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 توزيع النقاط 7.5.1.7

وع، ولكل متطلب معي  ار. يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل جدول توزي    ع النقاط التاىلي لكل مرحلة من مراحل المشر

 
 لمرحلة التصميم الجديدة

وط مرحلة التصميم 7.5.1-6  العوامل وعوامل الوزن لكل معيار من شر

 الحالة المعيار
 العامل

"F" 
 الوزن عامل
"WF" 

لة
ح
مر

 
ط 
طي
خ
لت
ا

- 
ت 
ما
دا
خ
ست
إ B

IM
 

 الموقع تحليل 1
 نعم

𝑭𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏 1 
 0 ال

وط نمذجة 2  الموجودة الشر
 نعم

𝑭𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐 1 
 0 ال

 مفاهيمية نمذجة 3
 نعم

𝑭𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟑 1 
 0 ال

 التكلفة تقدير  4
 نعم

𝑭𝟒 
1 

𝑾𝑭𝟒 1 

 0 ال

لة
ح
ر

 
م 
مي
ص
لت
ا

- 
ت 
ما
دا
خ
ست
إ

B
IM

 

 *الموقع  تصميم 5
 نعم

𝑭𝟓 
1 

𝑾𝑭𝟓 5 
 0 ال

6 
 نعم التصميم  تأليف

𝑭𝟔 
1 

𝑾𝑭𝟔 6 
 /  0 ال *( MEP)معماري/هيكىلي

/  التصميم رسم إنتاج 7  *( MEP)معماري/هيكىلي
 نعم

𝑭𝟕 
1 

𝑾𝑭𝟕 3 
 0 ال

 *التصميم / المرئيات / التجسيد  مراجعات 8
 نعم

𝑭𝟖 
1 

𝑾𝑭𝟖 8 
 0 ال

ي األبعاد واكتشاف حاالت التعارض  التنسيق 9
 *ثالنر

 نعم
𝑭𝟗 

1 
𝑾𝑭𝟗 6 

 0 ال
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ي  طراز  10
/  األبعاد  ثالنر  *( MEP)معماري/هيكىلي

 نعم
𝑭𝟏𝟎 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟎 10 

 0 ال

لة
ح
مر

 
م 
مي
ص
لت
ا

- 
ت 
ما
دا
خ
ست
إ

B
IM

 

 (للمرحلة والتخطيط)الجدولة  األبعاد  ثالثية النمذجة 11
 نعم

𝑭𝟏𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟏 6 
 0 ال

 )تقدير التكلفة وإقالع الكمية( 5D تصميم 12
 نعم

𝑭𝟏𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟐 6 
 0 ال

13 
ثالثية األبعاد )تقييم االستدامة وفقا لمعيار  النمذجة

ARZ) 

 نعم
𝑭𝟏𝟑 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟑 6 

 0 ال

مجية ليماتالتع صحة من التحقق 14  الير
 نعم

𝑭𝟏𝟒 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟒 1 
 0 ال

 بنيوي تحليل 15
 نعم

𝑭𝟏𝟓 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟓 3 
 0 ال

 اإلضاءة تحليل 16
 نعم

𝑭𝟏𝟔 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟔 3 
 0 ال

 النهار ضوء تحليل 17
 نعم

𝑭𝟏𝟕 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟕 3 
 0 ال

 قةالطا تحليل 18
 نعم

𝑭𝟏𝟖 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟖 4 
 0 ال

 HVAC تحليل 19
 نعم

𝑭𝟏𝟗 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟗 3 
 0 ال

 حراري تحليل 20
 نعم

𝑭𝟐𝟎 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟎 3 
 0 ال

 الرياح تحليل 21
 نعم

𝑭𝟐𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟏 3 
 0 ال

 الرمي  تحليل 22
 نعم

𝑭𝟐𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟐 3 
 0 ال

ي  تحليل 23
 صون 

 نعم
𝑭𝟐𝟑 

1 
𝑾𝑭𝟐𝟑 3 

 0 ال

م
لي
س
ت

 
B

IM
 

 * BIMتنفيذ  خطة 1
 نعم

𝑭𝟐𝟒 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟒 10 
 0 ال

 )الهواء( األصول معلومات متطلبات 2
 نعم

𝑭𝟐𝟓 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟓 5 
 0 ال

وعالم معلومات متطلبات 3  (PIR) شر
 نعم

𝑭𝟐𝟔 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟔 5 
 0 ال

 (EIR) المعلومات تبادل متطلبات 4
 نعم

𝑭𝟐𝟕 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟕 5 
 0 ال

 (OIR) التنظيمية المعلومات متطلبات 5
 نعم

𝑭𝟐𝟖 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟖 5 
 0 ال

وع معلومات بروتوكول 6  𝑭𝟐𝟗 1 𝑾𝑭𝟐𝟗 5 نعم (PIP) المشر
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 0 ال

كة البيانات بيئة 7  (CDE) المشي 
 نعم

𝑭𝟑𝟎 
1 

𝑾𝑭𝟑𝟎 5 
 0 ال

 (MIDP) المعلومات لتقديم الرئيسية الخطة 8
 نعم

𝑭𝟑𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟑𝟏 5 
 0 ال

 (MPDT) النموذج إنتاج تسليم جدول 9
 نعم

𝑭𝟑𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟑𝟐 5 
 0 ال

ط  المطلوب األدئر  الحد *   (مسبق)شر

 
 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

∏ * 100= درجة المعيار

10

i=5

Fi * F24 * [
(∑32

i=1 Fi*WFi)

(∑32
i=1 WFi)

] 

 

وط مسبقة الستخدامات نظام اإلدخال واإلخراج األ  ي حالة عدم تنفيذ أي شر
، تكون نتيجة ف  ساشي أو متطلبات المعايير

وع عىل نسبة 0هذا المعيار  من هذا المعيار إذا ما تم استيفاء جميع متطلبات المعايير المذكورة  100%٪. ويحصل المشر

وع.  ي المشر
 أعاله ف 

 

ي مرحلة البناء
ي الجديدة ف 

 للمبان 

 

 

 

 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معيار من متطلبات مرحلة البناء 7.5.1-7

ط المعيار  "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة شر

ء 
نا
لب
ة ا
حل
مر

- 
ت 
ما
دا
خ
ست
إ

B
IM

 

 *تخطيط موقع البناء  1
 نعم

𝑭𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏 5 
 0 ال

 *تخطيط إستخدام الموقع  2
 نعم

𝑭𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐 5 
 0 ال

3  /  *( MEPإنتاج الرسم المدمج )معماري/هيكىلي
 نعم

𝑭𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟑 3 
 0 ال

4 
ي 
ي األبعاد مبت 

 نعم نموذج ثالنر
𝑭𝟒 

1 
𝑾𝑭𝟒 8 

 /  0 ال *( MEP)معماري/هيكىلي

ي األبعاد واكتشاف حاالت التعارض  5
 *التنسيق ثالنر

 نعم
𝑭𝟓 

1 
𝑾𝑭𝟓 6 

 0 ال

 𝑭𝟔 1 𝑾𝑭𝟔 5 نعم النمذجة ثالثية األبعاد )الجدولة والتخطيط للمرحلة( 6
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 0 ال

 )تقدير التكلفة وإقالع الكمية( 5Dتصميم  7
 نعم

𝑭𝟕 
1 

𝑾𝑭𝟕 5 
 0 ال

 تصميم نظام البناء 8
 نعم

𝑭𝟖 
1 

𝑾𝑭𝟖 2 
 0 ال

 نمذجة السجل 9
 نعم

𝑭𝟗 
1 

𝑾𝑭𝟗 2 
 0 ال

 تخطيط األمان 10
 نعم

𝑭𝟏𝟎 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟎 2 
 0 ال

 تصنيع رقمي  11
 نعم

𝑭𝟏𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟏 3 
 0 ال

 تشغيل البيانات 12
 نعم

𝑭𝟏𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟐 3 
 0 ال

ط مسبق(  * الحد األدئر المطلوب )شر

 

 درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:  لتحديد 

 

∏ * 100= درجة المعيار

5

i=1

Fi* [
(∑12

i=1 Fi*WFi)

(∑12
i=1 WFi)

] 

 

، تكون نتيجة هذا المعيار  وط مسبقة الستخدام نظام معلومات اإلدارة أو متطلبات المعايير ي حالة عدم تنفيذ أي شر
ف 

وع عىل 0 ي  100%٪. ويحصل المشر
ي المائة من هذا المعيار إذا ما تم استيفاء جميع متطلبات المعايير المذكورة أعاله ف 

ف 

وع.   المشر

 

 للمبت  الموجود

 
وط البناء القائم 7.5.1-8  العوامل وعوامل الوزن لكل معيار من شر

ط المعيار  "WFوزن "عامل ال "Fالعامل " الحالة شر

 
ل 
حا
 ال

ر
ن
مب
ال

- 
ت 
ما
دا
خ
ست
إ B
IM

 

ي  1
 *جدولة صيانة المبان 

 نعم
𝑭𝟏 

1 
𝑾𝑭𝟏 6 

 0 ال

 إدارة المساحة / التعقب * 2
 نعم

𝑭𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐 5 
 0 ال

 *تحليل نظم البناء  3
 نعم

𝑭𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟑 4 
 0 ال

 𝑭𝟒 1 𝑾𝑭𝟒 4 نعم إدارة األصول 4
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 0 ال

 تخطيط الكوارث 5
 نعم

𝑭𝟓 
1 

𝑾𝑭𝟓 3 
 0 ال

 نمذجة السجل 6
 نعم

𝑭𝟔 
1 

𝑾𝑭𝟔 3 
 0 ال

ط مسبق(  * الحد األدئر المطلوب )شر

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

∏ * 100= درجة المعيار

3

i=1

Fi* [
(∑6

i=1 Fi*WFi)

(∑6
i=1 WFi)

] 

 

، تكون نتيجة هذا المعيار  وط مسبقة الستخدام نظام معلومات اإلدارة أو متطلبات المعايير ي حالة عدم تنفيذ أي شر
ف 

وع عىل نسبة 0 ي  100%٪. ويحصل المشر
 من هذا المعيار إذا ما تم استيفاء جميع متطلبات المعايير المذكورة أعاله ف 

وع.   المشر
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7.5.2  Si-5.2  تصميم مبنى متكامل  

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.5.2.1

Si-5.2  متكامل: تصميم مبت  

 

 نوع المعيار 7.5.2.2

 إختياري

 

 نية 7.5.2.3

ي عملية واحدة كاملة خالل جميع مراحل  متكاملدعم تصميم بناء 
يدمج األفراد والنظم وهياكل األعمال والممارسات ف 

وع. إلنتاج مبت  أعىل ي إستهالك الطاقة والمياه وبيئة أفضل لالستخدام دورة حياة المشر
 أداء يحقق أقىص قدر من الكفاءة ف 

 الداخىلي والمزيد من الراحة وتقليل المخلفات وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة. 

 

 متطلبات عامة 7.5.2.4

وع. وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم ف ي خالل جميع مراحل دورة حياة المشر
وع بما يىلي تطوير تصميم متكامل للمبان 

 :ريق المشر

 

 تخفيض إستهالك الطاقة · ·

 إستخدام المياه والحد من إنتاج المياه المستهلكة · ·

 تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة · ·

 تقليص إنتاج النفايات · ·

 للشاغلير   · ·
 تحسير  مستوى الراحة وزيادة اإلنتاجية وتوفير بيئة صحية أكير

 إمكانية أكير للتسويق.  · ·

 

ي الوثائق اإلرشادية المطلوبة أدناه: ي
 جب توثيق تصميم المبت  المتكامل ف 

 شد المعيار ●

 تحليل دورة الحياة.  ●

 

 فريق متكامل

تلعب المشاركة المستمرة لمجموعة واسعة توفر عملية تصميم المبت  المتكامل إطارا للرؤية الجماعية وتحديد األهداف. 

ا رئ وع دور  ي المشر
ي عالية األداء من مراحل التخطيط من أصحاب المصلحة ف 

ي يزدهر لبناء مبان 
ي إنشاء فريق تعاون 

ا ف  يسي 

 . والتصميم المبكرة

 

، عىل األقل، من أصحاب المصلحة التالية أسماؤهم: المالك والمستعملون النهائيون  يجب ي
أن يتألف الفريق التعاون 

ي مختلف المجاالت. والمهندس المعماري والمهندسون والمقاولون والبناؤون والموردو 
ن واألخصائيون واالستشاريون ف 

وتعمل المجموعة الواسعة من أعضاء الفريق عىل تحفير  المناقشات وتعزيز عملية طرح األفكار، وتشجع أعضاء الفريق 
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ي حير  أن هدفهم 
وع. كفريق، ف  عىل تحقيق األهداف المرجوة من خالل التعاون الوثيق طوال مراحل دورة حياة المشر

ي هو بالتأكيد تقليل المخلفات. األو 
 ل هو تحسير  التصميم والقيمة والكفاءة، فإن هدفهم الثان 

 

ي المتكاملة 
ا عن أفكارهم وحلولهم، مما يجعل مشاري    ع تصميم المبان   إبتكارا وتعبير

يشجع المصممون عىل أن يكونوا أكير

ة: فهي تمكن من التبض أكير إثارة لالهتمام للعمل عليها. إن وجود فريق البناء خالل مرحلة  التصميم يحقق فوائد كبير

والحل فيما يتصل بأي مشاكل مرتبطة بالتصميم، فضال عن وضع خطة أفضل لمرحلة ما قبل البناء، وتحسير  الجودة، 

ي وقت مبكر من مرحلة التصميم، سيظل إدخال التعديالت ممكنا وسيكون أكير 
وإدارة التكاليف. وعندما تتخذ القرارات ف 

ات فعا وع، تزداد تكلفة إجراء تغيير ي مرحلة الحقة من عملية البناء. مع تطور المشر
لية من حيث التكلفة مما كان عليه ف 

 عىل التصميم والخيارات المادية. 

 

ي 
وع بنجاح الفريق ككل من خالل االستفادة من المساهمات المبكرة ألصحاب المصلحة الرئيسيير  ف  يرتبط نجاح المشر

وع. وال ب د من التخطيط لالجتماعات وحلقات العمل والتعامل معها عىل نحو سليم وفعال بغية توفير المال والوقت. المشر

ي البنود التالية: التخطيط، المراجعة، أنشطة  يجبعند تخطيط وتنظيم إجتماع/حلقة عمل، 
النظر عىل األقل ف 

، اإلستجواب، التسجيل.  كير 
 المجموعة، تبادل األفكار، الي 

 

. ويبير  الجدول لكي يتم  كن فريق متكامل من تحقيق هذا االستحقاق، فإن األمر يتطلب أصحاب المصلحة الرئيسيير 

 أدناه تصنيفا ألصحاب المصلحة الرئيسيير  المطلوبير  . 

 
 يلزم توفر أصحاب المصلحة الرئيسيير  للفريق المتكامل 7.5.2-1

 ف المعنية الرئيسية المطلوبة للفريق المتكاملاألطرا

ي 
فير   أصحاب المبان 

 بناء  االستشاريون تصميم المحي 

 معماري مالك

 المقاول العام خبير االستدامة
ي  المستخدمون النهائيون

 مهندس مدن 

 مهندس ميكانيكي   

ي   
 مهندس كهربان 

 

ي الجدول أدناه. وسيتم منح يمكن تصنيف أصحاب المصلحة اإلضافيير  المحت
 للفريق المتكامل عىل النحو التاىلي ف 

ملير 

 .  نقاط إضافية وفقا لمجموعة أصحاب المصلحة اإلضافيير 

 
 يلزم توفر أصحاب مصلحة محتملير  لفريق متكامل 7.5.2-2

 المحتملون للفريق المتكاملأصحاب المصلحة 

  
 أصحاب المبائر

  
ر
متخصصون ف
 التصميم

 االستشاريون
البناء 

 والتشغيل
 السلطات والوكاالت 

وع مالك  السلطات التنظيمية المقاول العام خبير االستدامة مدير المشر
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ي  معماري زبون
 بيت 

متعاقدون من 
 الباطن

  

 الوكاالت الحكومية، مدير المرفق CXعامل  مهندس مناظر طبيعية إدارة

   مؤثر المبت   BIMمدير  مصمم الديكور وكيل

ي  خبير ماىلي 
ي طاقة مهندس مدن 

 خبير المواد أخصان 
المخططون والمسؤولون عن 

مجية  التعليمات الير
المستخدمون 
 النهائيون

ي  مهندس ميكانبك
 الموردين BMSأخصان 

  

ي مراقبة مهندس كهرباء  
     أخصان 

ي إضاءة    
     أخصان 

ي     
ي أخصان 

     صون 

ي حرائق    
     أخصان 

     CFDخبير     

 

 نظام متكامل

ي يتكون من عنارص متعددة التنسيق للوفاء بمتطلبات أداء محددة بوضوح. يمكن 
النظام المتكامل هو نظام للمبان 

اتيجيات الكهربية والمي كانيكية إستخدام مزي    ج من األجهزة والتجميعات وتكوين المواد وعنارص التحكم واإلسي 

ي  . والبد من دمج أنظمة ومواد ومنتجات البناء لخلق كل موحد، عىل النحو الذي يلتر والهيكلية لتحقيق هدف معير 

ي )
وع جيد التصميم، تسهم نظم البناء أيضا ف  ي مشر

ي المقصود. وف 
( جعل المبت  أكير كفاءة من حيث 1الغرض الوظيف 

، )( تحسير  3( تخفيض التكاليف، )2إستهالك الطاقة، )  ( جمع البيانات وإنجاز المهام. 4 القدرة الوظيفية للمبت 

 : ي المبت 
 ويمكن لنظام بناء متكامل أن يغطي النظم التالية ف 

 
 أنظمة البناء 7.5.2-3

 أنظمة البناء

ي / هيكىلي  معماري
ي  مدن 

 ميكانيكي  كهربان 

 HVACنظام  نظام اإلضاءة/الطاقة اإلطار الهيكىلي نظام  أنظمة معمارية

 نظام رصف نظام التيار المنخفض نظام تخزين مغلف بناء

ي  نظام إنذار الحريق نظام مياه العواصف الكتلة والتوجيه
 نظام مان 

 نظام ري BMSنظام  نظام البنية األساسية راحة حرارية

ي   النار/ نظام الدخان طاقة متجددة   نظام التصميم السلتر
 نظام الغاز تخزين الطاقة    

 

 عملية متكاملة

ي المتكاملة ال تشتمل فقط عىل األساليب التعاونية واألدوات والتقنيات واألنشطة، بل إنها تشتمل 
إن عملية تصميم المبان 

، توفر عملية تصمي ي المتكاملة أيضا عىل اإلدارة والنمذجة والمحاكاة. وإىل جانب تشجيع إدارة دورة حياة المبت 
م المبان 

ي النظم المعقدة. 
 أفضل فرصة لتحقيق أهداف بيئية وهدف لالستدامة عندما يكون الهدف هو خفض الطاقة والكربون ف 
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: بناء نمذجة المعلومات ) ي )BIMيمكن للعملية المتكاملة أن تغطي ما يىلي
اض  (، AR(، الواقع المعزز )VR(، الواقع االفي 

نت األشياء )AIاء االصطناعي )(، الذكMLالتعلم اآلىلي ) (، برامج النمذجة والمحاكاة )تحليل الطاقة، تحليل IOT(، إني 
CFD .(، إدارة المشاري    ع، إدارة البيانات )تحليل البيانات، تخزين البيانات، جمع البيانات(، إىل غير ذلك 

 

 (LCCتكلفة دورة الحياة )

 : وع، و )1)يعد تحليل وتقرير عن تكاليف دورة الحياة لسببير  ( الختيار 2( لتقدير التكاليف اإلجمالية لبدائل المشر

ي التصميم، مما يضمن أن يكون لدى المرفق أدن  تكلفة إجمالية للملكية. 
يتماشر الكل مع جودته ووظيفته ويأخذ ف 

ء تحليل تكلفة دورة . يجب إجرا  االعتبار جميع التكاليف المرتبطة بالحيازة والملكية والتخلص من نظام المبت  أو المبت  

ي وقت مبكر من مرحلة التصميم، عندما ال يزال هناك وقت لتحسير  التصميم وضمان توفير التكلفة LCCAالحياة )
( ف 

ة  وع. إن الفوائد الصافية، ونسبة الفائدة إىل التكلفة عىل المدخرات، والمعدل الداخىلي للعائد، وفي  ة المشر طوال في 

ي تحديد اآلثار االقتصادية لمختلف السداد، كل هذا يستخدم غالب
ا كمقاييس للتقييم االقتصادي. وهي كتقنيات مفيدة ف 

ي وتصميمات نظم البناء، 
 .  لتحديد هذه العواقب والتعبير عنها من الناحية النقديةالمبان 

 

 متطلبات خاصة 7.5.2.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.5.2.6

ي الجدول أدناه لك
 ل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.5.2-4

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار

ي ينفذها فريق      ●
اتيجية الت  ي يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 

وع للمساعدة ف  المشر
 :  تلبية متطلبات هذا المعيار. ويجب أن تشمل عىل األقل ما يىلي

o       وع، وأدوارهم ومسؤولياتهم  قائمة أصحاب المصلحة وقائمة فريق المشر

o       رؤية االستدامة ومهمتها وأهدافها وغاياتها 

o       محارص  االجتماعات وحلقات العمل 

o      يات ومخططات العملياتالمنهج 

o        اتيجيات التنفيذ  إسي 

o        وصف النظم المتكاملة 

o        .)أنواع العمليات المتكاملة )األدوات والطرق والتقنيات والنمذجة والمحاكاة واإلدارة، إلخ 

تحليل تكلفة 
 دورة الحياة

وع و) (1يعد تحليل وتقرير عن تكاليف الدورة الحياتية )     ● ( 2لتقدير التكاليف اإلجمالية للمشر
لتحديد التصميم الذي يحقق أقل التكاليف اإلجمالية للملكية مع تلبية متطلبات الجودة 

 والوظيفة. 

ي مرحلة البناء     ●
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(     ● شد المعيار
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تحليل تكلفة 
 ياةدورة الح

ي تقديم تحليل وتقرير مستكملير  لتكلفة دورة الحياة، يبير  تكلفة البناء النهائية.      ●
 وينبغ 

 مبت  قائم     ●

 شد المعيار

ي      ●
وع للمساعدة ف  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
: تلبية متطلبات هذا المعيار. ويجب أن تشمل ع  ىل األقل ما يىلي

o       وع، وأدوارهم ومسؤولياتهم  قائمة أصحاب المصلحة وقائمة فريق المشر

o       رؤية االستدامة ومهمتها وأهدافها وغاياتها 

o       محارص  االجتماعات وحلقات العمل 

o      المنهجيات ومخططات العمليات 

o        اتيجيات التنفيذ  إسي 

o        وصف النظم المتكاملة 

o        .)أنواع العمليات المتكاملة )األدوات والطرق والتقنيات والنمذجة والمحاكاة واإلدارة، إلخ 

تحليل تكلفة 
 دورة الحياة

وع و)1يعد تحليل وتقرير عن تكاليف الدورة الحياتية )     ● ( 2( لتقدير التكاليف اإلجمالية للمشر
حقق أقل التكاليف اإلجمالية للملكية مع تلبية متطلبات الجودة لتحديد التصميم الذي ي

 والوظيفة. 

 

 توزيع النقاط 7.5.2.7

وع، ولكل متطلب معيار.   يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل جدول توزي    ع النقاط التاىلي لكل مرحلة من مراحل المشر

 
ط من  5 -7.5.2 وط المعايير العوامل وعوامل الوزن لكل شر  شر

ط المعيار  الحالة شر
العامل 

"F" 
عامل الوزن 

"WF" 

ة(
مل
حت
لم
وا
ة 
وب
طل
لم
ة ا
ني
مع
 ال
ت
ها
ج
)ال
ل 
ام
تك
 م
ق
ري
ف

 
1 

المالك/ العميل/ العميل/ اإلدارة/ الممول/ المستخدمون 
 النهائيون *

 نعم
𝑭𝟏 

1 
𝑾𝑭𝟏 10 

 0 ال

 *خبير االستدامة  2
 نعم

𝑭𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐 12 
 0 ال

 *المعماري  3
 نعم

𝑭𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟑 10 
 0 ال

ي  4
 *مهندس مدن 

 نعم
𝑭𝟒 

1 
𝑾𝑭𝟒 10 

 0 ال

 *مهندس ميكانيكي  5
 نعم

𝑭𝟓 
1 

𝑾𝑭𝟓 10 
 0 ال

ي  6
 *مهندس كهربان 

 نعم
𝑭𝟔 

1 
𝑾𝑭𝟔 10 

 0 ال

 *ول العام المقا 7
 نعم

𝑭𝟕 
1 

𝑾𝑭𝟕 3 
 0 ال

 𝑭𝟖 1 𝑾𝑭𝟖 6 نعم BIMمدير  8
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 0 ال

 (CXعامل تشغيل ) 9
 نعم

𝑭𝟗 
1 

𝑾𝑭𝟗 6 
 0 ال

ي طاقة 10
 أخصان 

 نعم
𝑭𝟏𝟎 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟎 6 

 0 ال

ي هذا المجال 11
 خبير ف 

 نعم
𝑭𝟏𝟏 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟏 4 

 0 ال

ي  12
 BMSأخصان 

 نعم
𝑭𝟏𝟐 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟐 4 

 0 ال

 مدير المرفق 13
 نعم

𝑭𝟏𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟑 4 
 0 ال

 مهندس مناظر طبيعية 14
 نعم

𝑭𝟏𝟒 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟒 3 
 0 ال

ي  15
 بيت 

 نعم
𝑭𝟏𝟓 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟓 3 

 0 ال

ي مراقبة 16
 أخصان 

 نعم
𝑭𝟏𝟔 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟔 2 

 0 ال

ي إضاءة 17
 أخصان 

 نعم
𝑭𝟏𝟕 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟕 2 

 0 ال

ي  18
ي صون 

 أخصان 
 نعم

𝑭𝟏𝟖 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟖 2 
 0 ال

ي حرائق 19
 أخصان 

 نعم
𝑭𝟏𝟗 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟗 2 

 0 ال

 داخىلي  تصميم 20
 نعم

𝑭𝟐𝟎 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟎 1 
 0 ال

 متعاقدون من الباطن 21
 نعم

𝑭𝟐𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟏 1 
 0 ال

 خبير مواد 22
 نعم

𝑭𝟐𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟐 1 
 0 ال

 مزودي 23
 نعم

𝑭𝟐𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟑 1 
 0 ال

ي  24
 تحليل صون 

 نعم
𝑭𝟐𝟒 

1 
𝑾𝑭𝟐𝟒 1 

 0 ال

 السلطات التنظيمية 25
 نعم

𝑭𝟐𝟓 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟓 1 
 0 ال
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 وكاالت حكومية 26
 نعم

𝑭𝟐𝟔 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟔 1 
 0 ال

مجية 27  المخططون والمسؤولون عن التعليمات الير
 نعم

𝑭𝟐𝟕 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟕 1 
 0 ال

ج
دم
 م
م
مي
ص
ت

 

 *شد المعيار 1
 نعم

𝑭𝟐𝟖 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟖 16 
 0 ال

 تحليل وتقرير تكلفة دورة الحياة 2
 نعم

𝑭𝟐𝟗 
1 

𝑾𝑭𝟐𝟗 20 
 0 ال

ط مسبق(  * الحد األدئر المطلوب )شر

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

∏ * 100= درجة المعيار

7

i=1

Fi * F28 * [
(∑29

i=1 Fi*WFi)

(∑29
i=1 WFi)

] 

 

وع، )1٪ إذا )0ستكون نتيجة هذا المعيار  ي المشر
( لم يقدم 2( لم يكن هناك عضو متفرغ متكامل من أعضاء الفريق ف 

وع عىل نسبة 3الشد الموجز النواتج المستهدفة، أو ) . ويحصل المشر من هذا  100%( لم تنفذ جميع متطلبات المعايير

وع.  ي المشر
 المعيار إذا ما تم تنفيذ جميع متطلبات المعايير المذكورة أعاله ف 
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7.5.3 Si-5.3  الحفاظ علي التراث المحلي والهوية الثقافيه 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.5.3.1

Si-5.3اث المحىلي والهوية الثقافيه  : الحفاظ عىلي الي 

 

 نوع المعيار 7.5.3.2

 إختياري

 

 نية 7.5.3.3

اتيجيات للت اث المحىلي وتحفظ الهوية الثقافية. تشجيع وضع إسي   صميم تعكس الي 
 

 متطلبات عامة 7.5.3.4

. و  اث المحىلي لهذه  يجبتصميم المبت  بطريقة تراعي خصائص التصميم المعماري و/أو الحلول التقنية المستوحاة من الي 
، )( تبير  نهج التصميم ا2( تبير  الهوية الثقافية، )1السمات التصميمية و/أو الحلول التقنية أن ) ي ي كفاءة 3لسلتر

( تسهم ف 
ي أو خارجها. 

 إستخدام الطاقة، أو حفظ المياه، أو تحسير  الراحة داخل المبان 

اث المحىلي ويعزز الهوية الثقافية.  وع عىل الي  اتيجيات لضمان أن يحافظ المشر  عىل فريق التصميم تنفيذ إسي 

 يجب عىل فريق التصميم
اء المحليير  لتقديم المزيد من التوصيات والتوجيه حول إجراء البحوث حول تاري    خ المنطقة، والتشاو  ● ر مع الخير

اث المحىلي والهوية الثقافية.  ح فيما يتعلق بالي   تصميم المبت  المقي 
ي  ●

. ويمكن أن تنعكس الهوية الثقافية ف  ي تصميم المبت 
ي يمكن إدماجها ف 

تحديد العنارص الثقافيه والتقليديه الت 
ي شكل المبت  والجماليات العام

ي الفضاء، واختيار المواد )النظر ف 
ي واستخداماتها ف 

ة فيه، وتخطيط المبان 
 إستخدام مواد البناء المتاحة إقليميا لتعزيز الجمالية المتسقة وتحقيق االتساق مع بنية البناء القائمة(. 

ي الحي المحيط، ولن يقلل من الطابع ا ●
ح تم دمجه بشكل جيد ف  ي ألي من تأكد من أن تصميم المبت  المقي 

لثقاف 
ي المحيطة حاليا. 

 المبان 
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كيبات اللبنانية التقليدية:  ي الي 
 وفيما يىلي أمثلة لخصائص التصميم المتأصلة ف 

 والسقوف التقليدية ذات المربعات الحمراء تقلل من إرتفاع الحرارة عير السطوح.  ●

 
من الكتلة الحرارية للمغلفات ومن كما أن تكسية األحجار الطبيعية المحلية المصدر للجدران الخارجية تزيد  ●

 العزل. 

 
 كما تعمل أجهزة إغالق النوافذ الخشبية الخارجية عىل الحد من اكتساب الحرارة الشمسية من خالل النوافذ.  ●

 

●  .  تصميم قوس تقليدي للنوافذ واألبواب يزيد من ضوء النهار الطبيغي الداخىلي
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فيه. اما الباحات الداخلية فتتيح المزيد من ضوء ال ●  نهار الطبيغي والتهوية، وتوفر منطقة للي 

 

 

.  يجبو  اث المحىلي  تنفيذ سمات التصميم المستوحاة من الي 
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 متطلبات خاصة 7.5.3.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.5.3.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة: 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.5.3-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

اث المح ىلي تقرير الي 
 والهوية الثقافية

اث المحىلي والهوية      ● ي تعكس الي 
ات التصميم الت  ي يتضمن مير 

وضع تقرير بحتر
 الثقافية. 

ة تصميم فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو المياه، تحسينات البيئة      ● وصف فوائد كل مير 
 الداخلية/الخارجية، خفض االنبعاثات، إلخ. 

 تصميم الرسومات
ات تصميم مدمجة. تضمير  رس     ●  ومات تصميمية تظهر مير 

 أستخدم عروض ثالثية األبعاد للمبت  تظهر عنارص التصميم.      ●

ي مرحلة البناء
 مبت  جديد ف 

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار 

 . للمساعدة ف 

اث المحىلي  تقرير الي 
 والهوية الثقافية

اث المحىلي والهوية      ● ي تعكس الي 
ات التصميم الت  ي يتضمن مير 

وضع تقرير بحتر
 الثقافية. 

ة تصميم فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو المياه، تحسينات البيئة      ● وصف فوائد كل مير 
 الداخلية/الخارجية، خفض االنبعاثات، إلخ. 

 نيةرسومات مب

ي تعكس      ●
توفير رسومات مصممة بطريقة البناء تظهر سمات التصميم المدمج، والت 

اث المحىلي والهوية الثقافية.   الي 

ات المثبتة.      ●  تضمير  صور للمبت  تظهر المير 

 مبت  قائم

 شد المعيار
ي ينفذها فريق ا     ●

اتيجية الت  وع يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي  لمشر
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

اث المحىلي  تقرير الي 
 والهوية الثقافية

اث المحىلي والهوية      ● ي تعكس الي 
ات التصميم الت  ي يتضمن مير 

وضع تقرير بحتر
 الثقافية. 

ة تصميم فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو المياه، تحسينات البيئة      ● وصف فوائد كل مير 
 ية/الخارجية، خفض االنبعاثات، إلخ. الداخل

 رسومات مبنية

ي تعكس      ●
توفير رسومات مصممة بطريقة البناء تظهر سمات التصميم المدمج، والت 

اث المحىلي والهوية الثقافية.   الي 

ات المثبتة.     ●  تضمير  صور للمبت  تظهر المير 
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وع حرة مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات  المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

اء إستعراض الشهادات للنظر فيها.  ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 ف 

 

 توزيع النقاط 7.5.3.7

ي تستلهم من
ي تم تطبيقها والت 

ات التصميم الت  . لتحديد  يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل عدد مير  اث المحىلي الي 

 درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

 * 100 = درجة المعيار
ي تم تطبيقها 

ات التصميم الت  عدد مير 

ات اإلجماىلي  العدد  ي  المحددة المتاحة التصميم لمير 
 
البحث ف
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7.5.4 Si-5.4  ابتكار 

 

 مرجع المعيار والعنوان 7.5.4.1

Si-5.4ابتكار : 

 

 نوع المعيار 7.5.4.2

 إختياري

 

 يةن 7.5.4.3

ي ال تتم 
وع من خالل التقنيات أو األنظمة أو العمليات الت  دعم االبتكار والحلول الجديدة للموقع الذكي وتخطيط المشر

 القياسية.  ARZمكافأتها بمعايير 

 

 متطلبات عامة 7.5.4.4

ي 
ذكي  ، مثل أي حلARZ 2.0إثبات فعالية أي مما يىلي من حيث تحليل االستدامة للموقع والتخطيط، وهو غير مشمول ف 

اع أو تصميم أو بناء أو تشغيل أو صيانة أو أسلوب أو عملية هدم.  جب أن تتم الموافقة عىل يجديد أو تكنولوجيا أو أخي 

ا وقابال  كجزء ال يتجزأ من نموذج الطلب المقدم أثناء التقييم الرسمي   LGBCاالبتكار من قبل  . والبد أن يكون اإلبداع كبير

: لإلنجاز والقياس من خالل تح  ديد ما يىلي

ح ●  الغرض من معيار االبتكار المقي 

حة لالمتثال ●  المتطلبات العامة والخاصة المقي 

حة المطلوبة إلثبات االمتثال.  ●  واإلحاالت المقي 

 

:  5يتوفر ما يصل إىل  ي المجموع من مجموعة تضم ما يىلي
 عنارص إبتكارية ف 

 

 االبتكار المعتمد (1
ي أقرها مجتمع الميم بعد التقديم لعملية  ويمكن منح معيار إبتكاري واحد لكل نموذج

من إستمارات طلب االبتكار الت 

 االستعراض. 

 

ا لمعايتر  (2
ً
  نموذج الموقع ARZمستوى األداء المثال  وفق

ر
 ف

 من معايير تقييم ي
ا إذا تم استيفاء واحد أو أكير وع أداءا مثالي   : التالية عىل مستوى أداء مثاىلي  ARZوضح المشر

 

● Si-1.3  عىل القيمة اإليكولوجية أو تعزيزهالحفاظ ا 
●  Si-2.1 فيه  المناطق الخارجية للي 
● Si-2.2   الدراجات رفوف 
● Si-2.3  برنامج اإلدارة المستدامة لوقوف السيارات 
● Si-4.7 مقاييس االنبعاثات 
● Si-4.8  ي أنشطة الصيانة

 منع التلوث ف 
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 متطلبات خاصة 7.5.4.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمستندات المطلوب 7.5.4.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات 
 الداعمة المذكورة ف 

 
 ةالمستندات المطلوب 7.5.4-1

 المستندوصف  المستنداسم 

ي مرحلة التصميم
 المبت  الجديد ف 

 شد المعيار
وع يجب أن يقدم شد المعايير وصفا م     ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  وجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

ح أو األداء المثاىلي )إن أمكن(     ● رسومات
 تقديم رسومات االبتكار المقي 

ح أو األداء المثاىلي )إن أمكن(     ● المواصفات
 تقديم مقتطف من مواصفات االبتكار المقي 

ي مرح
 لة البناءمبت  جديد ف 

 شد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(     ● شد المعيار

 رسومات مبنية
ح أو األداء المثاىلي )إن      ●

ي تم رسمها بالصورة األصلية لالبتكار المقي 
تقديم الرسومات الت 

 أمكن(. 

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة 

كة ا     ● ح أو األداء المثاىلي )إن أمكن(. تقديم أوراق بيانات الشر
 لمصنعة لالبتكار المقي 

ح.      ● توجيهية  توفير دليل إرشادي للوثائق حول كيفية تحقيق االبتكار المقي 

 مبت  قائم

 شد المعيار
وع      ● ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبا

 ت هذا المعيار. للمساعدة ف 

 رسومات مبنية
ح أو األداء المثاىلي )إن     ●

ي تم رسمها بالصورة األصلية لالبتكار المقي 
تقديم الرسومات الت 

 أمكن(. 

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة 

ح أو األداء المثاىلي )إن كان      ●
كة المصنعة لالبتكار المقي  تقديم أوراق بيانات / فهارس الشر

 متوفرا(. 

ح.      ● توجيهية  توفير دليل إرشادي للوثائق حول كيفية تحقيق االبتكار المقي 

 

وع حرة  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشر

اء إست ي تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخير
 عراض الشهادات للنظر فيها. ف 

 

 توزيع النقاط 7.5.4.7

سيتم تحديد عامل الوزن بمجرد أن يقوم أعضاء تحدد درجة معيار االبتكار استنادا إىل االبتكار أو األداء المثاىلي الذي تحقق. 
 .  بتقييم أصالة وأداء االبتكار المقدم ARZلجنة مراجعة 
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 معامل الوزن لكل متطلب معيار 7.5.4-2

 "WFعامل الوزن " طلبات المحددات مت

ة االبتكار  𝑊𝐹1 58 1-مير 

ة االبتكار  𝑊𝐹2 10 2-مير 

ة االبتكار  𝑊𝐹3 10 3-مير 

ة االبتكار  𝑊𝐹4 10 4-مير 

ة االبتكار  𝑊𝐹5 10 5-مير 

 

 

متثال للمتطلبات وفقا للمتوسط المرجح.  لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة ستحدد أداة الحساب درجة أولية لال 

 التالية: 

 

* 100 = درجة المعيار [
∑5

i=1 (Fi*WFi)

∑5
i=1 WFi

] 

 

 حيث: 

 : باستخدام الصيغة التالية 𝐹𝑖يتم حساب 

ات االبتكار،  وع يتضمن مير   𝐹𝑖 = 1  إذا كان المشر

ات االبتكار،إذا لم ي وع مير   𝐹𝑖 = 0  تضمن المشر
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 الوحدة النمطية: مواد .8

 العائلة: إدارة النفايات 8.1

8.1.1 Ma-1.1   أثناء البناء -إدارة النفايات الصلبة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.1.1.1

Ma-1.1 أثناء البناء -: إدارة النفايات الصلبة 

 

 نوع المعيار 8.1.1.2

 اختياري

 

 نية 8.1.1.3

 عن أنشطة البناء واآلثار البيئية المرتبطة بها عن طريق وضع وتنفيذ خطة إلدارة مخلفات البناء.  الحد من النفايات الناتجة

 

 متطلبات عامة 8.1.1.4

 
 
  تعتير إدارة نفايات البناء نظاما

 
داد النفايات آخر خيار قبل  هرميا يكون فيه خفض المصدر هو الحل المفضل، ويعد إسي 

 التخلص منه. 

 

 

 

 اياتالتدرج الهرمي إلدارة النف

 
 

إستخدامهوإعادةالمصدرتخفيض

التدويرإعادة التسميد /

الطاقةإسترداد

والتخلصالمعالجة

 األكير تفضيال
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 استخدامهتخفيض المصدر وإعادة 

ي  
اتيجيات فعالية للحد من النفايات، عىل تنفيذ تقنيات لتجنب توليد النفايات ف  تقوم مراقبة المصدر، وهي أكير االسي 

 الموقع والحد منه. يتضمن تخفيض المصدر األساليب التالية: 

  ي الموقع إىل الحد األدن  من أجل تق المطلوب الحجم حسبطلب مواد مسبقة الصنع أو
 ليل نفايات ف 

 طلب مواد بأقل كمية تعبئة ممكنة 

 المالئمير  للمواد لتجنب التلف عالجةضمان التخزين والم 

  ونية،   استخدامتشجيع ي واالجتماعات والعروض  كالتواصلالوسائط اإللكي 
اض   من التقديميةاالفي 

ا
 الورقية بدل

  ي ال الموجودةالمواد  استخدامإعادة
ي  المسحوقة الخرسانة نفايات استخدام إعادةموقع. عىل سبيل المثال، ف 

 الموقع ف 

 . ذلك أمكن حيثما  تعبئة كمواد   واستخدامها 

 

 إعادة التدوير / التسميد

اتيجية المفضلة التالية إلدارة مخلفات البناء. يجب تنفيذ عمليات جمع النفايات  إعادة التدوير أو التسميد هي االسي 

ي 
 الموقع، ويمكن تحقيقها من خالل التدابير التالية:  وتخزينها ف 

  منفصلة لجمع المخلفات لكل مسار مواد لضمان الفصل السليم بير  المخلفات. األمثلة عىل المواد المتدفقة  حاوياتتوفير

 تشمل

o ي ترسل إىل مرافق إعادة تدوير متخصصة )مثل المعادن والورق/الورق المقوى، ا
لحجارة، نوع معير  من المواد الت 

 الخرسانة، البالستيك، الخشب، مخلفات الطعام، إلخ(. 

o ي يتم إرسالها إىل مرافق الفرز وإعادة التدوير بعيدا عن الموقع
 نوع المخلفات المختلطة، الت 

o  ي مواقع أخرى.  استخدامها المواد المالئمة إلعادة
 ف 

  /لتلوث المتبادلالخاصة بالمخلفات بوضوح لتجنب ا القواطعوضع العالمات عىل الحاويات 

 ي  النفايات قواطع/ حاويات توزي    ع
ي  تركيبها  أو / و  ، التوليد  نقطة عند  العمل مناطق ف 

 المركزية النفايات تخزين ساحة ف 

 ي  البناء لمخلفات المناسب الفرز  عىل العاملير   جميع تدريب
 . الموقع ف 

 

داد الطاقة  إستر

ي  الطاقة توليد  عملية هي  النفايات من الطاقة استعادة
 معالجة أو  للنفايات، األولية المعالجة من حرارة أو / و  كهرباء  لشك ف 

ا . وقود  مصدر  إىل النفايات  . طاقة إىل النفايات تحويل العملية هذه تسم ما  غالب 

ي 
اتيجيةالنفايات إىل الطاقة  تحويلالطاقة أو  استعادة اعتبار وينبغ  لتحويل مسار مواد النفايات غير القابلة إلعادة  اسي 

 ر قبل طمر النفايات. التدوي

 خلصالعالج والت

ي هذا الخيار فقط إذا 
ي مقالب النفايات. ويجب النظر ف 

ي إدارة النفايات هو معالجة المواد والتخلص منها ف 
الخيار األخير ف 

ي مناطق/حاو 
ي تخزين النفايات الخطرة ف 

داد ممكنة. ينبغ  يات لم تكن خيارات إعادة االستخدام أو إعادة التدوير أو االسي 

 مخصصة وإرسالها إىل مرافق متخصصة لمعالجتها والتخلص منها عىل النحو المناسب. 

وع ولدة أثناء البناء )إما بالوزن أو بالحجم( من أجل االمتثال تمن النفايات الم 10ما ال يقل عن % يجب أن يحول المشر

 تدفقات وعدد  تحقيقه تم الذي التحويل معدل عىل بناءا  المعيار  هذا  درجة تحديد  يتمو للمتطلبات الدنيا لهذا المعيار. 

 . النفايات مواد 
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 متطلبات خاصة 8.1.1.5

ء ي
 ال شر

 ةالمطلوب المستندات 8.1.1.6

 :الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 

 
 ةلوبالمط مستنداتال 8.1.1-1

 

وع فرق تتمتعمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار.   المشر

ي  بالحرية
ي  األخرى، الداعمة المستندات تقديم ف 

 للنظر  الشهادات لمراجغي  صلة ذات ضافيةإ معلومات توفر  أن يمكن والت 

 . فيها 

 

 توزيع النقاط 8.1.1.7

 : ق عوامل الوزن على كل متطلب على النحو التالييتطبيتم 

   (WF) عامل الوزن متطلبات المعيار
 1WF 2. 2 .1 معدل تحويل النفايات )إما حسب الوزن أو الحجم(

 2WF 4. 1 .3 عدد تدفقات النفايات

 

ا  قيقةالد النتيجة الحاسبة اآللة ستحدد 
 
 . للمتطلبات لالمتثال المرجح الدرجات لمتوسط وفق

 المستنداسم  المستندوصف 

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

ي ينفذها فريق  يجب
اتيجية الت  أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 

ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 
وع للمساعدة ف   المشر

 سرد المعيار

اشتراط وضع وتنفيذ خطة إلدارة ( 1أن تشمل مواصفات المشروع ) يجب

 النفايات. تدفقات( تحديد معدل التحويل المطلوب وعدد 2ت أثناء البناء، و)النفايا

 مواصفات المشروع

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

ي ينفذها فريق  يجب
اتيجية الت  أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 

ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 
وع للمساعدة ف   المشر

 سرد المعيار

حة مخلفاتمن خطة إدارة أن تتض يجب  اتيجيات المقي  ي  البناء االسي 
الت 

ي إدارة النفايات أثناء مرحلة البناء. 
 ستنفذ ف 

 خطة إدارة مخلفات البناء

أن تشمل إيصاالت النفايات وزن/حجم جميع تدفقات النفايات المولدة. أما  يجب

ت إستراتيجية النفايات المحولة، فينبغي أن تشمل اإليصاال تدفقاتبالنسبة لجميع 

 التحويل واسم المرفق.

 إيصاالت النفايات

 مبنى قائم

 غير متاح 
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 : التالية الصيغة تطبيق يتم المعيار، درجة لتحديد 

 

درجة المعيار = 100 ∗ 𝐹3 ∗  
𝑊𝐹1  ∗  𝐹1 + 𝑊𝐹2  ∗  𝐹2

𝑊𝐹1 +  𝑊𝐹2
 

 : حيث

  1تحددF  :  عىل النحو التاىلي

𝐹1،     90%≤ إذا كان معدل تحويل المخلفات  = 1 

𝐹1،     10%من  إذا كان معدل تحويل المخلفات أقل = 0 

𝐹1،     90%و 10%بير   إذا كان معدل تحويل المخلفات =
 معدل تحويل المخلفات

0.9
 

  2تحددF  :  عىل النحو التاىلي

𝐹2،     3 ≤إذا كان عدد تدفقات المواد  = 1 

𝐹2           ،   3إذا كان عدد تدفقات المواد > =
 عدد تدفقات المواد

3
 

  تحددF3  :  عىل النحو التاىلي

𝐹3    تم توفير خطة إدارة مخلفات البناء،   إذا  = 1 

𝐹3،   لم يتم تقديم خطة إدارة مخلفات البناء  إذا  = 0 

٪ 90 سبةبن نفايات تحويل معدل تحقيق ويتم البناء، نفايات إلدارة خطة توفير تم إذا 100% درجة على المشروع يحصل

 .األقل على تدفقات للمواد 3 خالل من األقل على
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 العائلة: مصادر المواد 8.2

8.2.1  Ma-2.1  مواد محلية/إقليمية 

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.2.1.1

Ma-2.1مواد محلية/إقليمية : 

 

 نوع المعيار 8.2.1.2

 إختياري

 

 نية 8.2.1.3

ي تستخرج وتصنع محليا، مما يدعم اال
، ويحد من اآلثار البيئية التشجيع عىل إختيار مواد ومنتجات البناء الت  قتصاد المحىلي

 المرتبطة بنقل المواد. 

 

 متطلبات عامة 8.2.1.4

يقلل إستخدام مواد البناء المحلية واإلقليمية من اآلثار البيئية والتلوث المرتبط بالنقل سواء عن طريق الماء أو الهواء أو 

اء المنتجات المحلية يوفر الدعم للم . وباإلضافة إىل ذلك، فإن شر ي تحتفظ برأس الير
صنعير  المحليير  وللقوة العاملة، الت 

ي اقتصاد أكير صحة. 
 المال داخل المجتمع المحىلي وتسهم ف 

ي اللبنانية )عىل 
جعت، فضال عن أنها صنعت داخل األراض  ي استخرجت أو اسي 

سبيل أما مواد البناء المحلية فهي تلك الت 

ي نطاق
وع(. وحيث إ لمك  200 المثال، ف  ي يعتمد بشكل كبير عىل المنتجات المستوردة، من موقع المشر

ن سوق البناء اللبنان 

ي  لمك  800دائرة نصف قطرها  ضمنفإن أي منتج يتم الحصول عليه 
وع يمكن اعتباره أيضا مساهمة ف  من موقع المشر

داد المنتجات اإلقليمية المستوردة، فضال عن تصنيعها  يجبهذا المعيار المقصود. كما  ضمن دائرة إستخراج أو إسي 

ي المتطلبات التالية:  كما يجب.  لمك  800نصف قطرها 
 النظر ف 

  ي   200مسافة  ضمنإذا تم إستخراج المواد الخام
وع، وتم أيضا تصنيع المنتج النهان  كيلومي  من موقع المشر

وع، فإن   200مسافة  ضمن ي المائة من حجم المواد المستخدمة يمكن أن يسهم  100كيلومي  من موقع المشر
ف 

ي درجة المعيار. 
 ف 

  اوح بير   ضمن مسافةإذا تم إستخراج المواد الخام
وع وتم تصنيع المنتج   800و  200تي  كيلومي  من موقع المشر

ي 
وع، فإن   200مسافة  ضمنالنهان  ي المائة فقط من حجم المواد المستخدمة  75كيلومي  من موقع المشر

ف 

ي درجة المعيار. 
 يمكن أن يسهم ف 

 ي   800مسافة  ضمنمواد الخام إذا تم إستخراج ال
وع وتم تصنيع المنتج النهان   ضمنكيلومي  من موقع المشر

اوح بير  
وع، فإن   800و  200مسافة تي  ي المائة فقط من حجم المواد المستخدمة  50كيلومي  من موقع المشر

ف 

ي درجة المعيار. 
 يمكن أن يسهم ف 

  ي ال يمكن أن يسهم كيلومي    800إذا كانت المواد الخام مصدرها ما يتجاوز
وع، فإن المنتج النهان  من موقع المشر

ي درجة المعيار حت  إذا كان التصنيع محليا. 
 ف 

 

وت من كم  800 قطر  نصف توضح خريطة يىلي  فيما   : بير
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ي التالية: 
ي عنارص تشييد المبان 

ي حسابات هذا المعيار سوى المواد المستخدمة ف 
 ال تراع ف 

 جدران خارجية 

 جدران داخلية 

  طاتبال 

 سقف 

 شبابيك 

 

 تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية للمواد المصنعة محليا أو إقليميا حسب الحجم. 

 متطلبات خاصة 8.2.1.5

ء ي
 ال شر

 

  



 

 

 

 
 

 

 586 من 174صفحة 

 ةالمطلوب المستندات 8.2.1.6

 :الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 
 ةالمطلوب المستندات 8.2.1-1

 المستند اسم المستند وصف

   الجديد  المبنر 
ر
 التصميم مرحلة ف

يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في  

 تلبية متطلبات هذا المعيار.
 شد المعيار 

وع ) يجب أن تشمل اء مواد محلية/إقليمية، )1مواصفات المشر اط شر ( تحديد النسبة 2( اشي 

 المئوية المطلوبة حسب الحجم. 

مواصفات   

وع  المشر

   جديد  مبنر 
ر
 البناء مرحلة ف

يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في  

 .تلبية متطلبات هذا المعيار
 شد المعيار

يجب أن تشمل قائمة الكميات جميع مواد البناء التي تم النظر فيها في هذا المعيار، وحسابات الحجم  

 للمواد المحلية/اإلقليمية.
 بيان الكميات 

( موقع كل من مواقع االستخراج )للمواد الخام(، 1) الواردة من الموردين الرسائل تبين أن يجب

( المسافة التي تفصل كل واحدة منها عن موقع 2ت النهائية )لكل مادة(، و)ومحطات تصنيع المنتجا

 المشروع نفسه.

رسائل من 

 الموردين

 قائم مبنر 

 غير متاح  

وع فرق تتمتعمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار.   المشر

ي  بالحرية
ي  األخرى، الداعمة داتالمستن تقديم ف 

 للنظر  الشهادات لمراجغي  صلة ذات إضافية معلومات توفر  أن يمكن والت 

 . فيها 

 

 توزيع النقاط 8.2.1.7

لتحديد درجة . تحدد درجة هذا المعيار اس                تنادا إىل النس                بة المئوية لمواد البناء المحلية أو اإلقليمية حس                ب الحجم

 المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

= در جة المعيار F1 

 

 

 : حيث

  1تحددF  :  عىل النحو التاىلي

 

𝐹1،     90% ≤إذا كانت النسبة المئوية للمواد المحلية/اإلقليمية حسب الحجم  = 1 
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 ،   90إذا كانت النسبة المئوية للمواد المحلية/اإلقليمية حسب الحجم > %

 

𝐹1 =
نسبة المواد المحلية/ االقليمية حسب الحجم

0.9
      

وع ليحص      عىل 90% ، الحجم حيث من ، اإلقليمية/  المحلية للمواد  المئوية النس    بة كانت  إذا  100% درجة عىل المش    ر

 . األقل
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8.2.2  Ma-2.2  مواد معاد تدويرها 

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.2.2.1

Ma-2.2مواد معاد تدويرها : 

 

 نوع المعيار 8.2.2.2

 إختياري

 

 نية 8.2.2.3

ي تتضمن المو 
اد المعاد تدويرها، وبالتاىلي تقليل الطلب عىل المواد الخام واآلثار البيئية تشجيع إستخدام منتجات البناء الت 

ها.   المرتبطة باستخراج المواد وتجهير 

 

 العامة المتطلبات  8.2.2.4

ي منتج ما ولكن تم تحويلها من تيار المخلفات الصلبة. 
ي تستخدم ف 

يشير المحتوى المعاد تدويره إىل جزء من المواد، والت 

( 1ت المحولة أو المنتجات الزائدة عن الحاجة من عمليات التصنيع، فإن هذه المواد إما تعتير )سواء أكانت المخلفا

المحتوى المعاد تدويره . يشير ( محتوى معاد تدويره بعد المرحلة الصناعية2محتوى معاد تدويره قبل االستهالك أو )

ي لم تصل بعد إىل أي مستهلك. ويشتق 
المحتوى المعاد تدويره بعد االستهالك من المواد قبل االستهالك إىل المواد الت 

ي بالغرض األصىلي منها. مصطلح معد تدويره بعد االستهالك، يشير إىل المواد المستخرجة من المنتجات 
ي لم تعد تف 

الت 

جاع هذه المواد من خالل إعادة تد ي يتم التخلص منها عىل أنها مخلفات. ويتم إسي 
ي يستخدمها المستهلكون والت 

وير الت 

 المستهلك. 

وتعمل المنتجات ذات المحتوى المعاد تدويره عىل تقليل الطلب عىل المواد البكر وحجم النفايات الصلبة. تشمل مواد 

 : شائعة االستخدام ذات المحتوى المعاد تدويره عىل ما يىلي الالبناء 

 ي واأللواح الفوالذيةعادن )م
 (الفوالذ اإلنشان 

  :رقائق األفران األرضية المحببة وأدخنة الرماد المتطاير خرسانة مع مواد تقوية تكميلية 

 معاد تدويرها ركام 

  خرسانيةالبناء الوحدات 

  اتص، بالط األرضيب: ألواح الجالتشطيبمواد 

 زجاجيةال األلواح 

  .مواد عازلة 

ي التالية: 
ي عنارص تشييد المبان 

ي حسابات هذا المعيار سوى المواد المستخدمة ف 
 ال تراع ف 

 ارجيةجدران خ 

 جدران داخلية 

 بالطات 

 سقف 
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 شبابيك . 

ي المواد المستخدمة، حسب الحجم. 
 يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية للمحتوى المعاد تدويره ف 

 متطلبات خاصة 8.2.2.5

ء ي
 ال شر

 ةالمطلوب المستندات 8.2.2.6

 :الشهادةية مراجعة تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عمل
 ةالمطلوب المستندات 8.2.2-1

 اسم المستند وصف المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في  

 المعيار.تلبية متطلبات هذا 
 سرد المعيار

( تحديد النسبة 2( اشتراط شراء مواد محلية/إقليمية، )1يجب أن تشمل مواصفات المشروع )

 المئوية المطلوبة حسب الحجم.
 مواصفات المشروع

 مبنى جديد في مرحلة البناء

دة في يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساع 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.
 سرد المعيار

( 2( جميع مواد البناء التي تم النظر فيها في هذا المعيار و)1يجب أن تشمل قائمة الكميات )

 حسابات الحجم للمحتوى المعاد تدويره.
 بيان الكميات

 الموردين من رسائل يجب أن تذكر الرسائل من الموردين المحتوى المعاد تدويره في كل مادة.

 مبنى قائم

 غير متاح   

 

وع فرق تتمتعمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار.   المشر

ي  بالحرية
ي  األخرى، الداعمة المستندات تقديم ف 

 للنظر  الشهادات لمراجغي  صلة ذات إضافية معلومات توفر  أن يمكن والت 

 . ا فيه
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 توزيع النقاط 8.2.2.7

ي المواد المستخدمة، حسب الحجم. 
 يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية للمحتوى المعاد تدويره ف 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

= درجة المعيار F1 

 : حيث

:  F1تحدد   عىل النحو التاىلي

ي المواد حسب الحجم إذا كانت النسبة المئوية للمحتو 
𝐹1،     20≤ %ى المعاد تدويره ف  = 1 

ي المواد حسب الحجم > %
 ، 20إذا كانت النسبة المئوية للمحتوى المعاد تدويره ف 

   

𝐹1 =
ي  المواد حسب الحجم

  النسبة المئوية للمحتوى المعاد تدويره ف 

0.2
 

وع عىل % ي المواد المس   تخدمة، حس   ب الحجم، %المحتوى المعاد كانت نس   بة   إذا  100يحص   ل المش   ر
عىل  20تدويره ف 

 األقل. 
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8.2.3 Ma-2.3   األثر البيئي للمواد 

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.2.3.1

Ma-2.3ي للمواد
 : األثر البيت 

 

 نوع المعيار 8.2.3.2

 إختياري

 

 نية 8.2.3.3

ات تقليل وبالتاىلي  ، المنخفضة المجسدة الطاقة ذات البناء مواد  استخدام تشجيع  المواد  تخراجباس المرتبطة التأثير

 . وتصنيعها  ومعالجتها 

 

 متطلبات عامة 8.2.3.4

ي  بما  ، البناء مواد  بإنتاج المرتبطة العمليات جميع قبل من المستهلكة الطاقة إجماىلي  هي  المجسدة لطاقةا
 استخراج ذلك ف 

ي  المنتج وتصنيع ومعالجة ، الخام المواد 
 حجم وحدة أو ( كجم) وزن وحدة لكل( MJ) جول بالميجا  عنها  التعبير  يتم. النهان 

 . البناء  مادة من( 2 م) مساحة وحدة أو ( 3 م)

ي االعتبار سوى الجانب األمامي لتأثير مواد البناء؛ فهو ال يقيم أثر دورة الحياة الكاملة، الذي 
ال تأخذ الطاقة المجسدة ف 

ي االعتبار اآلثار التشغيلية والتخلص من المواد. إن تقليل الطاقة المجسدة  يجب
يمكن أن يقلل بشكل كبير من أن يأخذ ف 

 .  التأثير الكىلي لدورة حياة المبت 

ي التالية: 
ي عنارص تشييد المبان 

ي حسابات هذا المعيار سوى المواد المستخدمة ف 
 ال تراع ف 

 جدران خارجية 

 جدران داخلية 

 بالطات 

 سقف 

 شبابيك . 

حة للمواد  المجسدة الطاقة مقارنة تتم  . المبت   عنارص  من عنض  لكل ةالمتجسد األساسية الطاقة مع المقي 

ي  بناء عنض  لكل األساس خط تحديد  يتم
 : أدناه الجدول ف 

 البناء عنصر البناء محتويات المجسدة طاقةال الوحدة

3MJ/m 1٬454 جدار خارجر   كتلة خرسانية مجوفة، كتل عادية 

3MJ/m 1٬454 جدار داخىل   كتلة خرسانية مجوفة، كتلة عادية 

3MJ/m 4٬608 بالطات رسانة والخرسانة المسلحةصب الخ 

3MJ/m 4٬608 سقف صب الخرسانة والخرسانة المسلحة 
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5. MJ/m2 من بإطار مزدوجة زجاجية نافذة 382: مزدوج زجاج 
 األلومنيوم

 شبابيك
2MJ/m 3٬500: األلومنيوم من مصنوع إطار 

 

ي الطاقة المجسدة 
 لمواد البناء المحددة مقارنة بمواد خط األساس. تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل نسبة التخفيض ف 

ي الجداول أدناه قاعدة بيانات نموذجية للطاقة المجسدة لمختلف مواد البناء: 
 ترد ف 

 بيانات مواد بناء الجدار  قاعدة

 الوصف رقم
 مجسدةال الطاقة الكثافة

(3mMJ/) 

 الطاقة

 مجسدةال

(MJ/kg) 
 (3)كجم/م 

 0.00 0 -  سم 1ل الجوي العمودي، المجا -المجال الجوي  1

 0.00 0 -  سم 2المجال الجوي العمودي،  -المجال الجوي  2

 0.00 0 -  سم 5المجال الجوي العمودي،  -المجال الجوي  3

 0.00 0 -  سم 9المجال الجوي العمودي،  -المجال الجوي  4

 4.00 6٬800 1700 عام -األسفلت  5

 51.00 118٬830 2330 عام -البيتومير   6

 3.00 5٬760 1920 آجر -آجر  7

 3.00 3٬000 1000 مهوى -طوب  8

 3.00 6٬000 2000 البيدر -الطابوق  9

 3.00 5٬760 1920 المعزز -الطوب  10

 5.50 10٬230 1860 أسمنت 11

 1.33 2٬474 1860 مالط أسمنت 12

 1.33 2٬128 1600 جبس األسمنت 13

 1.33 2٬474 1860 رملجبس األسمنت، ركام ال 14

 1.80 2٬160 1200 جبس 15

 1.80 2٬016 1120 جبس الجبس 16

ي 17  1.80 2٬880 1600 الجص الجير

 1.80 2٬340 1300 جص 18

 1.80 3٬024 1680 جص، ركام رمىلي  19

20 
كجم/م   500كتل خرسانية مهواة ذاتيا بوزن   -كتل خرسانية 

3 
500 1٬750 3.50 

21 
كجم/م   700تلة خرسانية مهواة ذاتيا بوزن ك  -كتل خرسانية 

3 
700 2٬450 3.50 

 0.72 1٬656 2300 كتل خرسانية )كثيفة(  -كتل خرسانية  22

 0.72 216 300 كتلة خرسانية رغوية  -كتل خرسانية  23

24 
كتلة خرسانية مجوفة، كتل كتل كتل عادية،   -كتل خرسانية 

 سم 10
2020 1٬454 0.72 
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25 
كتلة خرسانية مجوفة، كتل كتل كتل عادية،   -كتل خرسانية 

 سم 15
2020 1٬454 0.72 

26 
كتلة خرسانية مجوفة، كتل كتل كتل عادية،   -كتل خرسانية 

 سم 20
2020 1٬454 0.72 

27 
 10كتلة خرسانية مجوفة، كتلة متوسطة،   -كتل خرسانية 

 سم
1790 1٬289 0.72 

 بيانات مواد بناء الجدار  قاعدة

 الوصف رقم
 مجسدةال الطاقة الكثافة

(3mMJ/) 

 الطاقة

 مجسدةال

(MJ/kg) 
 (3)كجم/م 

28 
 15كتلة خرسانية مجوفة، كتلة متوسطة،   -كتل خرسانية 

 سم
1790 1٬289 0.72 

29 
 20كتلة خرسانية مجوفة، كتلة متوسطة،   -كتل خرسانية 

 سم
1790 1٬289 0.72 

30 
 10لة منخفضة، كتلة خرسانية مجوفة، كت  -كتل خرسانية 

 سم
1790 1٬289 0.72 

31 
 15كتلة خرسانية مجوفة، كتلة منخفضة،   -كتل خرسانية 

 سم
1390 1٬001 0.72 

32 
 20كتلة خرسانية مجوفة، كتلة منخفضة،   -كتل خرسانية 

 سم
1390 1٬001 0.72 

 0.72 1٬613 2240 سم 10كتلة خرسانية صلبة،   -كتل خرسانية  33

 0.72 1٬613 2240 سم 15كتلة خرسانية صلبة،   -كتل خرسانية  34

 0.72 1٬613 2240 سم 20كتلة خرسانية صلبة،   -كتل خرسانية  35

 1.92 4٬608 2400 خرسانة معززة -خرسانة، إسمنتية  36

 1.00 480 480 3كجم/م   480خلوية،  -خرسانة، سبيكة  37

 1.00 700 700 3كيلوغرام/م   700خلوية،  -خرسانة، سبيكة  38

 1.00 2٬200 2200 كثيفة  -خرسانة، إسمنتية  39

 1.00 2٬400 2400 مضغوطة، -خرسانة، مصبوغة  40

 2.33 4٬893 2100 خرسانة، خرسانة أولية )كثيفة( 41

 1.00 2٬000 2000 خرسانة، خرسانة إسمنتية 42

 1.00 2٬500 2500 مضغوطة -خرسانة، مصبوغة  43

 1.00 400 400 3كيلوغرام/م   400رغوة،  -خرسانة، سبك  44

 1.00 700 700 3كيلوغرام/م   700رغوة،  -خرسانة، سبك  45

 1.00 1٬950 1950 الخرسانة، سبك بالزجاج المقوى 46

 15.00 37٬500 2500 عام -الزجاج  47

 15.00 34٬500 2300 ورقة خلوية -الزجاج  48

ين الموسع ) -العزل  49  EPS) 25 2٬215 88.60البوليستير

ز ) -العزل  50 ين المير  XPS) 25 2٬215 88.60متعدد الستير

 102.00 4٬590 45 متعدد األيزوسيانات -عزل  51

 102.00 3٬060 30 بوليوريثان -عزل  52
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 77.20 2٬856 37 كلوريد البوىلي فينيل  -عزل  53

 16.80 1٬680 100 صوف صخري -عزل  54

ي  -عزل  55
 16.60 2٬324 140 صوف معدن 

 0.08 153 1840 الحىص -تعبئة/مسحوق سائب  56

 0.08 181 2240 الرمل -تعبئة/مسحوق غير مقيد  57

 0.08 105 1300 التجسيد األبيض الجاف -تعبئة/مسحوق سائبة  58

 10.00 6٬500 650 قطع خشبية متنوعة 59

 155.00 1٬190٬400 7680 طبقة من األلومنيوم -متفرقات  60

 مواد بناء الجدار بيانات  قاعدة

 الوصف رقم
 مجسدةال الطاقة الكثافة

(3mMJ/) 

 الطاقة

 مجسدةال

(MJ/kg) 
 (3)كجم/م 

 25.00 30٬000 1200 لينوليوم -منوعات  61

 1380 106٬536 77.20 (PVCالكلوريد متعدد الفينيل ) -متنوع  62

بة  63  0.45 657 1460 األرض، عامة -الي 

بة  64  0.45 923 2050 ، الحىصاألرض  -الي 

 11.00 31٬680 2880 بازلت -حجر  65

 11.00 31٬680 2880 جنير   -حجر  66

 11.00 31٬680 2880 الجرانيت -حجر  67

 11.00 29٬150 2650 الجرانيت، األحمر -حجر  68

 1.50 3٬900 2600 حجر الكلس 69

 2.00 5٬600 2800 رخام -حجر  70

 1.00 2٬600 2600 حجر رمىلي  -حجر  71

 3.00 5٬670 1890 آجر -البالط  72

 12.00 24٬000 2000 قطع خزفية -بالط  73

 12.00 30٬000 2500 قطع خزفية، مزججة -البالط  74

 6.50 12٬350 1900 بالطات من الطير   -بالطات  75

 1.00 2٬100 2100 مربعات خرسانية -مربعات  76

 PVC 1200 82٬320 68.60مربعات  -التجانبات  77

 91.00 145٬600 1600 البالطات المطاطية -البالط  78

 1.00 2٬000 2000 بالطات الحجر الرمىلي  -بالطات  79

اكوتا 80  3.00 5٬100 1700 بالط الي 

81 
 األخشاب من ذلك شابه وما  السنديان، القيقب، - الخشب

 الصلبة
720 7٬488 10.40 

 10.00 5٬100 510 شو، صنوبر -خشب  82

 10.40 8٬320 800 خشب صلب -خشب  83

 11.00 4٬730 430 خشب -خشب  84

 16.00 16٬000 1000 لوح صلب -خشب  85

 14.50 14٬500 1000 لوحة الجسيمات -الخشب  86

ي  -خشب  87
 15.00 10٬500 700 خشب رقائف 
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 7.40 1٬850 250 لوح لينة -خشب  88

 12.00 3٬120 260 اللوحة الخلفية -الخشب  89

 

 بيانات مواد البناء األرضية/السقف  قاعدة

 الوصف رقم
 الطاقة الكثافة

 المجسدة
((3mMJ/) 

 الطاقة
 المجسدة

(MJ/kg)  (3)كجم/م 

 0.00 0   سم 1مساحة هواء أفقية، سقف،  -مساحة الهواء  1

 0.00 0   أمتار 2مساحة هواء أفقية، سقف،  -مساحة هواء  2

 0.00 0   سم 5مساحة الهواء األفقية، السقف،  -مساحة الهواء  3

 4.00 6٬800 1700 عام -األسفلت  4

 4.00 9٬200 2300 صب -األسفلت  5

 4.00 8٬400 2100 معطف عاكس -إسفلت  6

 4.00 9٬200 2300 التسقيف، المصقول -األسفلت  7

 51.00 118٬830 2330 عام -البيتومير   8

 51.00 122٬400 2400 مركب، أرضيات -بيتومير   9

 51.00 51٬000 1000 العزل، جميع األنواع -البيتومير   10

 3.00 5٬760 1920 طوبال -طوب ال 11

 3.00 3٬000 1000 مهوى -طوب ال 12

 3.00 6٬000 2000 البيدر - بالطو  13

 3.00 5٬760 1920 المعزز -الطوب  14

 5.50 10٬230 1860 أسمنت 15

 1.33 2٬474 1860 مالط أسمنت 16

ي  17
 1.33 2٬128 1600 جص أسمنت 

 1.33 2٬474 1860 جبس األسمنت، ركام الرمل 18

ي  19
 1.33 2٬793 2100 برع 

 1.80 2٬160 1200 جبس 20

 1.80 2٬016 1120 جبس الجبس 21

 1.80 2٬880 1600 جص كلسي  22

 1.80 2٬340 1300 جص 23

 1.80 3٬024 1680 جص، ركام رمىلي  24

 1.80 2٬160 1200 تنبر  25

26 
 14( وردي)ه البالطة لحشو كتل خرسانية مجوفة   -خرسانية  كتل

 سم
1790 1٬289 0.72 



 

 

 

 
 

 

 586 من 184صفحة 

27 
 18( هوردي) البالطة لحشو خرسانية مجوفة  كتل  -خرسانية  كتل

 سم
1790 1٬289 0.72 

28 
 22( هوردي) البالطة لحشو خرسانية مجوفة  كتل  -خرسانية  كتل

 سم
1790 1٬289 0.72 

29 
 24)هوردي(   البالطة لحشو خرسانية مجوفة  كتل  -خرسانية  كتل

 سم
1790 1٬289 0.72 

30 
 32( هوردي) البالطة لحشو خرسانية مجوفة  كتل  -خرسانية  كتل

 سم
1790 1٬289 0.72 

 1.92 4٬608 2400 مسلحةخرسانة  -خرسانة، إسمنتية  31

 1.00 480 480 3كجم/م   480خلوية،  -خرسانة، سبيكة  32

 بيانات مواد البناء األرضية/السقف  قاعدة

 الوصف رقم
 الطاقة الكثافة

 المجسدة
((3mMJ/) 

 الطاقة
 المجسدة

(MJ/kg)  (3)كجم/م 

 1.00 700 700 3كيلوغرام/م   700خلوية،  -خرسانة، سبيكة  33

 1.00 2٬200 2200 كثيفة  -خرسانة، إسمنتية  34

 1.00 2٬400 2400 ،مضغوطة -خرسانة، مصبوغة  35

 2.33 4٬893 2100 خرسانة، خرسانة أولية )كثيفة( 36

 1.00 2٬000 2000 خرسانة، خرسانة إسمنتية 37

 1.00 2٬500 2500 مضغوطة -خرسانة، مصبوغة  38

 1.00 400 400 3كيلوغرام/م   400رغوة،  -خرسانة، سبك  39

 1.00 700 700 3كيلوغرام/م   700رغوة،  -خرسانة، سبك  40

 1.00 1٬950 1950 زجاج مقوى -خرسانة، مصبوب  41

 15.00 37٬500 2500 عام -الزجاج  42

 15.00 34٬500 2300 ورقة خلوية -الزجاج  43

ين الموسع ) -العزل  44  EPS) 25 2٬215 88.60البوليستير

ز ) -العزل  45 ين المير  XPS) 25 2٬215 88.60متعدد الستير

 102.00 4٬590 45 يزوسياناتمتعدد األ  -عزل  46

 102.00 3٬060 30 بوليوريثان -عزل  47

 77.20 2٬856 37 كلوريد البوىلي فينيل  -عزل  48

 16.80 1٬680 100 صوف صخري -عزل  49

ي  -عزل  50
 16.60 2٬324 140 صوف معدن 

 1.33 1٬596 1200 لولب السطح/األرضية -تعبئة/مسحوق سائب  51

 0.08 153 1840 الحىص -ب تعبئة/مسحوق سائ 52

ي السقف أو الخبث -تعبئة/مسحوق غير مقيد  53
 0.08 73 880 الحىص ف 

 0.08 181 2240 الرمل -تعبئة/مسحوق غير مقيد  54
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 0.08 105 1300 التجسيد األبيض الجاف -تعبئة/مسحوق سائبة  55

 65.64 78٬768 1200 تغطية أرضية الفينيل -متفرقات  56

 10.00 6٬500 650 ية متنوعةقطع خشب 57

 155.00 1٬190٬400 7680 طبقة من األلومنيوم -متفرقات  58

 25.00 30٬000 1200 لينوليوم -منوعات  59

 1380 106٬536 77.20 (PVCالكلوريد متعدد الفينيل ) -متنوع  60

بة  61  0.45 657 1460 األرض، عامة -الي 

بة  62  0.45 923 2050 ىصاألرض، المستندة إىل الح -الي 

 11.00 31٬680 2880 بازلت -حجر  63

 11.00 31٬680 2880 جنير   -حجر  64

 بيانات مواد البناء األرضية/السقف  قاعدة

 الوصف رقم
 الطاقة الكثافة

 المجسدة
((3mMJ/) 

 الطاقة
 المجسدة

(MJ/kg)  (3)كجم/م 

 11.00 31٬680 2880 الجرانيت -حجر  65

 11.00 29٬150 2650 رانيت، األحمرالج -حجر  66

 1.50 3٬900 2600 حجر الكلس 67

 2.00 5٬600 2800 رخام -حجر  68

 1.00 2٬600 2600 حجر رمىلي  -حجر  69

 3.00 5٬670 1890 آجر -البالط  70

 12.00 24٬000 2000 قطع خزفية -بالط  71

 12.00 30٬000 2500 قطع خزفية، مزججة -البالط  72

 12.00 20٬400 1700 بالط أرضية خزفية - بالط 73

 6.50 12٬350 1900 بالطات من الطير   -بالطات  74

 1.00 2٬100 2100 مربعات خرسانية -مربعات  75

 6.75 7٬560 1120 بالطات السقف -البالطات  76

 PVC 1200 82٬320 68.60مربعات  -التجانبات  77

 1.40 2٬660 1900 بالطة السقف -البالطات  78

 91.00 145٬600 1600 البالطات المطاطية -البالط  79

 1.00 2٬000 2000 بالطات الحجر الرمىلي  -بالطات  80

اكوتا 81  3.00 5٬100 1700 بالط الي 

 10.40 7٬488 720 القيقب، السنديان، وما شابه ذلك من األخشاب الصلبة -الخشب  82

 10.00 5٬100 510 شو، صنوبر -خشب  83

 10.40 8٬320 800 خشب صلب -خشب  84

 11.00 4٬730 430 خشب -خشب  85
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 9.50 6٬175 650 قطع أرضية -خشب  86

 16.00 16٬000 1000 لوح صلب -خشب  87

 14.50 14٬500 1000 لوحة الجسيمات -الخشب  88

ي  -خشب  89
 15.00 10٬500 700 خشب رقائف 

 7.40 1٬850 250 لوح لينة -خشب  90

 

 يانات مواد النوافذ قاعدة ب

 )/2mMJ(الطاقة المجسدة  الوصف رقم

 191.00 زجاج مفرد -زجاج  1

 382.00 زجاج مزدوج 2

ي  -زجاج  3
 573.00 زجاج ثالنر

 0.00 بدون إطار 4

 3,500.00 إطار مصنوع من األلومنيوم 5

 572.00 إطار فوالذي 6

ي  7  169.00 إطار خشتر

 UPVC 1٬340.00إطار  8

ي مغلف باأللومنيوم إطار  9  570.00 خشتر

 

 متطلبات خاصة 8.2.3.5

ء ي
 ال شر

 ةالمطلوب المستندات 8.2.3.6

 :الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 

 
 ةالمطلوب المستندات 8.2.3-1

 ستندالم وصف المستند اسم

   الجديد  المبنر 
ر
 التصميم مرحلة ف

 شد المعيار
ي 
وع للمساعدة ف  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
 تلبية متطلبات هذا المعيار. 

مواصفات 
وع  المشر

وع ) اط إختيار مواد ذات طاقة مجسدة منخفضة، )1يجب أن تشمل مواصفات المشر ( 2( اشي 
ي الطاقة المجسدة عىل خط األساس. 

 تحديد نسبة التخفيض المطلوبة ف 

   جديد  مبنر 
ر
 البناء مرحلة ف
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 شد المعيار
ي 
وع للمساعدة ف  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
 تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 بيان الكميات
ي هذا المعيار و)1) يجب أن تتضمن قائمة الكميات

ي تم النظر فيها ف 
( 2( جميع مواد البناء الت 

 حسابات الحجم لكل مادة. 

 قائم مبنر 

   غير متاح    

وع فرق تتمتعمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار.   المشر

ي  بالحرية
ي  األخرى، الداعمة المستندات تقديم ف 

 للنظر  الشهادات لمراجغي  صلة ذات إضافية معلومات توفر  أن يمكن والت 

 . فيها 

 

 توزيع النقاط 8.2.3.7

ي الطاقة المجس               دة لجميع مواد البناء المدروس              ة 
وتحدد درجة هذا المعيار اس               تنادا إىل النس               بة المئوية للتخفيض ف 

 ام الصيغة التالية: بالمقارنة مع خط األساس. يتم حساب النسبة المئوية للخفض باستخد

ي الطاقة المجسدة
نسبة االنخفاض ف 

=
إجماىلي المواد االساسية للطاقة المجسدة − حة للطاقة المجسدة إجماىلي المواد المقي 

إجماىلي المواد االساسية للطاقة المجسدة
 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 F1= درجة المعيار

: عىل ال F1حيث: تحدد   نحو التاىلي

ي الطاقة المجسدة 
𝐹1٪،     20≤ إذا كانت نسبة التخفيض ف  = 1 

ي الطاقة المجسدة > 
 ٪،   20إذا كانت نسبة االنخفاض ف 

 𝐹1 =
ي الطاقة المجسدة

نسبة االنخفاض ف 

0.2
 

وع يكس ب نقطة مقدارها % ي الطاقة المجس دة بالمقارنة مع خط  100المش ر
األس اس ال تقل إذا كانت نس بة التخفيض ف 

 . 20عن %
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8.2.4  Ma-2.4  متانة المواد وصيانتها 

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.2.4.1

Ma-2.4متانة المواد وصيانتها : 

 

 نوع المعيار 8.2.4.2

 اختياري

 
 نية 8.2.4.3

الحد من اآلثار البيئية المرتبطة بصيانة مواد البناء من خالل إختيار المواد المعمرة وتنفيذ تدابير لحماية مكونات البناء 

 ة، مما يقلل الطلب عىل المواد الخام. الضعيف

 

 متطلبات عامة 8.2.4.4

ي المرتبط باختيار مواد البناء. 
ي مراعاته عند تقييم األثر البيت 

ي أوىلي إتعد المتانة عامال رئيسيا ينبغ 
ختيار مادة ذات تأثير بيت 

ي منخفض، 
ة(، أثر شامل أكير بالمقارنة مع ماوالت  دة طويلة األجل ودائمة ذات يجب إستبدالها بصورة متكررة )حياة قصير

ي إجماىلي أعىل بالمقارنة 
ي تتطلب صيانة متكررة قد يكون لها أثر بيت 

آثار بيئية أولية أعىل. كما أن مواد الصيانة العالية الت 

وع أن يكفل تجنب المواد  بشكل صحيحمع مواد الصيانة المنخفضة. ومن شأن النظر  ي مرحلة تصميم المشر
ي المتانة ف 

ف 

 ألوانها وعطل النظام، وتقليل اآلثار البيئية المرتبطة بصيانة المواد واستبدالها إىل أدن  حد. السابقة 

ي يجب إتباعها الخطوات 
 عند تقييم متانة المواد ومتطلبات صيانتها:  الت 

  .ي ستتعرض لها المواد
 تحديد الظروف البيئية الت 

  .تقييم تأثير هذه الظروف عىل متانة مواد البناء 

 حه تناسب ظروف التشغيل.  التاكد من  ان المواد المقي 

  .حة، والتأكد من إختيار مواد الصيانة المنخفضة  تقييم متطلبات الصيانة للمواد المقي 

 ي  اإلضافية التدابير  اكتشف
 . خدمتها  عمر  من وتطيل البناء مواد  تحمي  أن يمكن الت 

 : ما يىلي  ة البناءتشمل التدابير المحتملة لتحسير  المتانة وزيادة عمر خدم

  ي مناطق دوران المركبات، وقضبان الحماية / االعمدةحماية األجزاء المعرضة للخطر من المبت  )مثل
الحواجز ف 

، لل التحمل شديدة تشطيباتعىل الجدران، وألواح الركل عىل األبواب، و  ي مناطق التشغيل العاىلي
رضيات ف 

 إلخ(. 

 ي  العزل
المياه  ورصف السقف انحدار  المثال، سبيل عىل) المياه تشب من وحمايته المبت   لغالف المان 

ي  العزل المناسب،
 إلخ( ، الخارجية للجدران التحمل شديدة للماء المقاومة التشطيبات ، للسقف المان 

  الدعم جدرانساسات المبت  و أل  المياهتركيب نظام لتضيف . 

 حرارة العالية.تركيب تشطيبات غالف المبنى المقاومة لألشعة فوق البنفسجية ودرجات ال 

 )توفير سهولة الوصول إىل عنارص البناء وصيانتها )مثل برنامج الصيانة، ومنصات الوصول 
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  حماية المبنى من اآلفات والحشرات )على سبيل المثال ، التخلص السليم من النفايات ، وحواجز الحشرات في

 (إلخفتحات المباني ، 

 ات والتلف )مثل الحواجز الجذرية، إلخ(. حماية المبت  من النمو غير المرغوب فيه للنب 

  .  حماية المبت  من الملوثات األخرى، مما قد يؤثر عىل متانة المبت 

 .  تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل االمتثال لتدابير متانة المبت 

 

 المتطلبات الخاصة 8.2.4.5

ء ي
 ال شر

 ةالمطلوب المستندات  8.2.4.6

 ناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أد

 
 ةالمطلوب المستندات 8.2.4-1

 وصف الستند اسم الستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
لمشروع للمساعدة في يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق ا

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

تصميم  
 الرسومات

يجب أن تتضمن رسومات التصميم ميزات التصميم المقترحة ، والتي تعمل على تحسين صيانة 
 المبنى ومتانة المواد.

مواصفات  
 المشروع

 انة.يجب أن تتضمن مواصفات المشروع متطلبات إختيار المواد التي تفي بمتطلبات المت

خطة صيانة 
 ومتانة المواد

يجب أن تتضمن خطة متانة المواد وصيانتها تقييًما للظروف البيئية للمبنى وتأثيرها المحتمل 
على مواد البناء ، جنبًا إلى جنب مع التدابير المقترحة وإجراءات الصيانة المطلوبة لتحسين متانة 

 المواد وزيادة عمر خدمة المبنى.

 لة البناءمبنى جديد في مرح

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعيار وصفًا موجًزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 الرسومات المبنية
يجب أن تشتمل الرسومات المبنية على الميزات التي تم تنفيذها والتي تعمل على تحسين صيانة 

 مواد.المبنى ومتانة ال

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة

يجب توفير أوراق بيانات "مواد الشركة المصنعة" لجميع المنتجات المثبتة ، والتي تثبت صيانة 
 المباني ومتانة المواد.

 مبنى قائم

  غير متاح

وع فرق تتمتعار. مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعي  المشر

ي  بالحرية
ي  األخرى، الداعمة المستندات تقديم ف 

 للنظر  الشهادات لمراجغي  صلة ذات إضافية معلومات توفر  أن يمكن والت 

 . فيها 
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 توزيع النقاط 8.2.4.7

:  االهميةتطبق عوامل   عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي

ر  تدابتر   البناء خدمات عمر  وزيادة المتانة لتحسير

 االهمية عامل االجرآت وصف رقم

1 
ي الحواجز / االعمدة)مثل  المبت   من للخطر  المعرضة األجزاء حماية

 دوران مناطق ف 
 شديدة وتشطيبات األبواب، عىل الركل وألواح الجدران، عىل الحماية وقضبان المركبات،
ي  للرضيات التحمل

، التشغيل مناطق ف   (. إلخ العاىلي
WF1 1 

2 
ي  العزل

 السقف انحدار  المثال، سبيل)عىل  المياه تشب من وحمايته ت  المب لغالف المان 
ي  العزل المناسب، المياه ورصف

 شديدة للماء المقاومة التشطيبات ، للسقف المان 
 (إلخ ، الخارجية للجدران التحمل

WF2 1 

 WF3 1 الدعم وجدران المبت   ألساسات المياه لتضيف نظام 3

 WF4 1 العالية الحرارة ودرجات البنفسجية فوق للشعة المقاومة المبت   غالف تشطيبات 4

 WF5 1 (الوصول منصات الصيانة، برنامج)مثل  وصيانتها  البناء عنارص  إىل الوصول سهولة 5

6 
ات اآلفات من الحماية ات وأطواق المخلفات، من السليم التخلص)مثل  والحشر  الحشر

 (. إلخ البناء، فتحات عىل
WF6 1 

ي  الغطاء و نم من الحماية 7
 WF7 1 (إلخ الجذرية، الحواجز )أي  التلف ومن فيه المرغوب غير  النبان 

 WF8 1 المبت   متانة عىل يؤثر  قد  مما  األخرى، الملوثات من المبت   حماية 8

تطبيق  ستتحدد اآللة الحاستبة النتيجة الدقيقة وفقًا لمتوستط الدرجات المرجال لالمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار ، يتم

 الصيغة التالية:

 متوسط النقاط المرجح *F1*100 =درجة المعيار    

 :حيث

 باستخدام الصيغة التالية: F1يتم حساب 

𝐹1إذا كان المشروع يوفر متانة المبنى وخطة للصيانة،   = 1 

𝐹1         ،إذا لم يوفر المشروع خطة صيانة ومتانة المبنى               = 0 

 المرجال لالمتثال للمتطلبات باستخدام الصيغة التالية: النقاطمتوسط  يتم حساب

=متوسط النقاط المرجح
∑ للمتطلبات المتوافقة  عوامل االهمية

∑ لجميع المتطلبات  االهميةعوامل 
 

ع التدابير من هذا المعيار من خالل توفير خطة لمتانة المباني وصيانتها وتنفيذ جمي 100ويحصل المشروع على نسبة %

 التي يتطلبها هذا المعيار.
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8.2.5  Ma-2.5  إعادة إستخدام المواد 

 

  مرجع المعيار والعنوان 8.2.5.1

Ma-2.5 إعادة إستخدام المواد :  

 

 نوع المعيار 8.2.5.2

 إختياري

 

 نية 8.2.5.3

لمواد ، وبالتاىلي تقليل الطلب عىل المواد الخام واآلثار البيئية المرتبطة باستخراج ااء لتشجيع إعادة استخدام مواد البن

 ومعالجتها. 

 

 متطلبات عامة 8.2.5.4

دة أو المجددة أو المعاد إستخدامها أن يقلل الطلب عىل المواد البكر، وأن يقلل أيضا من  من شأن إستخدام المواد المسي 

 اآلثار البيئية المرتبطة بعملية اإلنتاج. كما أنه يحول المواد من تدفقات مخلفات البناء. 

ي حسابات هذا المعيار يجب تحديد فرص دمج المواد المس
ي تصميم المبت  خالل مرحلة التصميم. وال تراع ف 

تخلصة ف 

ي التالية: 
ي عنارص تشييد المبان 

 سوى المواد المستخدمة ف 

  خارجيةجدران  

 جدران داخلية 

 بالطات 

 سقف 

 شبابيك 

 وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية للمواد المعاد إستخدامها حسب الحجم. 

 

 متطلبات خاصة 8.2.5.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوب المستندات 8.2.5.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:
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 ةالمطلوب المستندات 8.2.5-1

 وصف المستند اسم المستند

 ة التصميمالمبنى الجديد في مرحل

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة   

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 مواصفات
 المشروع

( تحديد 2( اشتراط إدراج المواد المعاد إستخدامها، )1أن تشمل مواصفات المشروع ) يجب
 سب الحجم.النسبة المئوية لها ح

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار
أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في  يجب

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 بيان الكميات 
( 2ار، )( جميع مواد البناء التي تم النظر فيها في هذا المعي1يجب أن تشمل قائمة الكميات )

 حسابات الحجم للمواد المعاد إستخدامها.

 من رسائل
 الموردين

 مصدر المواد المعاد إستخدامها. الرسائل الواردة من الموردينيجب أن تبين 

 مبنى قائم

   غير متاح

وع فرق تتمتعمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار.   المشر

ي  بالحرية
ي  األخرى، الداعمة المستندات تقديم ف 

 للنظر  الشهادات لمراجغي  صلة ذات إضافية معلومات توفر  أن يمكن والت 

 . فيها 

 

 توزيع النقاط 8.2.5.7

لتحديد درجة المعيار، يتم وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية للمواد المعاد إستخدامها حسب الحجم. 

 الصيغة التالية: تطبيق 

درجة المعيار = F1 

 حيث: 

:  1Fتحدد   عىل النحو التاىلي

𝐹1٪،     20 ≤إذا كانت النسبة المئوية للمواد المعاد إستخدامها حسب الحجم  = 1 

 ،   ٪20إذا كانت النسبة المئوية للمواد المعاد إستخدامها حسب الحجم > 

 F1=
الحجم حسب ها إستخدام المعاد  للمواد  المئوية النسبة

0.2
 

وع عىل   عىل األقل.  20%إذا كانت نسبة المواد المعاد إستخدامها حسب الحجم  100%يحصل المشر
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8.2.6  Ma-2.6  مواد مستدامة معتمدة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.2.6.1

Ma-2.6مواد مستدامة معتمدة : 

 

 نوع المعيار 8.2.6.2

 إختياري

 

 نية 8.2.6.3

 طريق إختيار مواد مستدامة معتمدة.  تقليل اآلثار البيئية المرتبطة بمواد البناء عن

 

 متطلبات عامة 8.2.6.4

تم وضع العديد من مخططات االعتماد من أجل تقييم الجوانب المستدامة لمواد البناء بطريقة موضوعية. يضمن التقييم 

ي بمعايير األداء ، 
اء قابلة للقياس ، وأن المنتجات والخدمات تف  ومناسبة المستقل أو من طرف ثالث أن المطالبات الخض 

لالستخدام المقصود منها. هذا مهم لكل من المحدد الذي يحتاج إىل استيفاء موجز االستدامة ، وللمورد الذي يريد إثبات 

اء   . أوراق اعتماد خض 

 

 فيما يلي قائمة بأنظمة الشهادات التي تغطي المنتجات الخشبية: 8.2.6.5

 FSC )مجلس رعاية الغابات( 

 PEFC ت()برنامج العتماد شهادة الغابا 

 SFI (مبادرة الغابات المستدامة ) 

 MTCS )ي  )نظام شهادة األخشاب المالير 

 ) CSA-SFM اإلدارة المستدامة للغابات -رابطة المعايير الكندية( 

  .أخرى 

ي تدار 
وتهدف نظم إصدار الشهادات المذكورة أعاله إىل التحقق من أن المنتجات الخشبية تستمد أصولها من الغابات الت 

ي توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية. بطريقة مسؤو 
 لة، والت 

ي إطار خطة لإلدارة المستدامة 
وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية للمواد الخشبية المصدق عليها ف 

 للغابات حسب الحجم. 

 

 متطلبات خاصة 8.2.6.6

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوب المستندات 8.2.6.7

 ول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجد
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 ةالمطلوب المستندات 8.2.6-1

 وصف المستند اسم المستند

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 سرد المعيار 
ها فريق المشروع للمساعدة أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذ يجب

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 مواصفات
 المشروع

( تحديد 2( اشتراط إختيار المواد المستدامة المعتمدة، )1أن تشمل مواصفات المشروع ) يجب

 النسبة المئوية لها حسب الحجم.

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد المعيار 
موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة أن يقدم سرد المعايير وصفا  يجب

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 بيان الكميات 
( 2( جميع المواد التي تم النظر فيها في هذا المعيار و)1يجب أن تتضمن قائمة الكميات )

 حسابات الحجم لكل مادة.

 .المعيار هذا مع التوافق تدعي التي دالموا لجميع االستدامة شهادات تقديم يجب شهادات المواد

 قائم مبنى

   غير متاح

وع فرق تتمتعمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدن  من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار.   المشر

ي  بالحرية
ي  األخرى، الداعمة المستندات تقديم ف 

 للنظر  الشهادات راجغي لم صلة ذات إضافية معلومات توفر  أن يمكن والت 

 . فيها 

 

 توزيع النقاط 8.2.6.8

ي تص    ادق عليها بموجب خطة 
وتحدد درجة هذا المعيار اس    تنادا إىل النس    بة المئوية للمواد الخش    بية حس    ب الحجم، الت 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: لإلدارة المستدامة للغابات. 

درجة المعيار = F1 

 : حيث

  1تحددF عىل ال :  نحو التاىلي

𝐹1،     90% ≤إذا كانت النسبة المئوية للمواد المستدامة المعتمدة حسب الحجم  = 1 

    ،90%إذا كانت النسبة المئوية للمواد المستدامة المعتمدة حسب الحجم >                

 F1=
النسبة المئوية للمواد  المستدامة المعتمدة حسب الحجم

0.9
 

وع ن عىل  90%إذا كانت النس    بة المئوية للمواد المس    تدامة المعتمدة حس    ب الحجم  100%تيجة قدرها ويكس    ب المش    ر

 األقل. 
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 العائلة : االدارة والعمليات 8.3

8.3.1  Ma-3.1  إعادة التدوير  

 

 مرجع المعيار والعنوان  8.3.1.1

Ma-3.1 :إعادة التدوير  

 

 نوع المعيار 8.3.1.2

 اختياري

 

 نية 8.3.1.3

عادة التدوير الستعادة المواد المفيدة المحتملة وتقليل استخدام المواد الخام فصل نفايات المبت  وتوجيهها إىل مرافق إ

ا )
 
ي تدخل وتخرج WMPالطازجة. من منظور أوسع ، تنفيذ سياسة إدارة نفايات محددة جيد

( تتناول استهالك المواد الت 

 من المرفق خالل دورة حياتها. 

 

 متطلبات عامة 8.3.1.4

ي المرفق. ويجب وضع سياسة إلعادة التدوير أو سياسة 
ام اإلدارة العليا بإعادة التدوير ف  إلدارة النفايات، مما يدل عىل الي  

أن تعتمد هذه السياسة من قبل رئيس المؤسسة، مثل الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو الجهة الموقعة عىل جمعية 

ي بيان تبير  سياسة إعادة التدوير أو إدارة النفايات االمالك )قطاع اإلسكان(. 
ام اإلدارة العليا بإعادة تدوير النفايات ف  لي  

 :  البعثة، وتطلب من مقدم الطلب القيام بما يىلي

o وضع خطة إلعادة التدوير أو إدارة المخلفات 

o معالجة نشر الوعي بين جميع شاغلي المبنى  

o   ي إدارة النفايات أو إعادة التدوير يتوىل تنفيذ خطة إعادة التدوير أ شخص مجلتعيير
 و إدارة النفاياتف 

o ( طلب قياس مؤشرات األداء الرئيسيةKPIs.لتقييم والتحقق من أن األهداف المرجوة قد تم تحقيقها ) 

 يجب أن تتضمن هذه السياسة األقسام التالية: 

 خطة إدارة النفايات

 ام وإعادة التدوير. إعادة االستخد ،: تقليل(3Rs)تتناول خطة إدارة النفايات الركائز الثالث إلدارة النفايات أو 

م الغرض من هذا المعيار. تتضمن حمالت توعية وتقييم األداء والتحسينات.   تطوير خطة إدارة النفايات تحي 

 

)  لخدمة الغرض من هذا المعيار، تحدد خطة إدارة النفايات )كحد أدن 

 

 ي المنشأة، مث
 جداول النفايات األساسية ف 

ا
 : ل

o نفايات عامة 

o ورق 

o كرتون 

o زجاج 

o يكبالست 
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ي يمكن إعادة تدويرها ، مث
 جميع مجاري النفايات األخرى ، الت 

ا
 : ل

o مخلفات الطعام 

o )معادن )القصدير واأللومنيوم وعلب الصلب 

o مصابيح 

o النسيج والمنسوجات واألثاث 

o اإلطارات 

o فوالذ 

o األلواح الزجاجية 

o تسميدال 

o مواد تشحيم المعدات 

o  زيت الطهي 

 

 عالمات لمختلف التدفقات.  سالل إعادة التدوير المطبقة عليها • 

 مناطق التخزين المصنفة في خطة إدارة النفايات لجميع مجاري النفايات مع متطلبات الوصول إليها.• 

 

 بيان المهمة

وضع بيان المهمة ، والذي يتضمن / ينص على مبادرات قابلة للقياس إلظهار االلتزام بإعادة تدوير النفايات ، وتثقيف 

 ل إعادة تدوير النفايات.مستأجري المباني حو

  في إعادة التدوير أو إدارة النفايات شخص مجلتعيين 

 يكون بالمرفق مرشح لتوىلي مسؤولية إعادة التدوير أو إدارة المخلفات لتنفيذ خطة إدارة المخلفات ومبادراتها. 

 ي المرفق )قطاع اإلسكان( أو متعاقد.  الشخص المجلف
ي المرفق أو مقيم ف 

عليه تقديم تقرير إلى يجب إما موظف ف 

 )القطاع السكني(. الكينرئيس منظمة مقدم الطلب أو جمعية الم

 .يمكن أن يكون إما مديًرا مخصًصا أو موظفًا ، أو موظفًا يتولى هذا الدور باإلضافة إلى أدوار أخرى في المنشأة 

 :يجب أن تتضمن متطلبات الوظيفة الحد األدنى من المهام التالية 

o رة النفاياتفرض سياسة إدا 

o  نشر الوعي 

o ات األداء الرئيسية وتحقيق أهداف إعادة التدوير  قياس مؤشر

o .ضمان تنفيذ مبادرات مقدم الطلب كما هو موضال في بيان المهمة 

  ي  هذا الشجص المجليكون
ي مجال الصناعة ف 

ف بها ف  فردا مؤهال أو كيانا مؤهال، معتمدا من هيئة تصديق معي 
ات ال تقل عن  مجاالت االستدامة والصحة ي إدارة المرفق، بخير

، أو ف   سنوات.  6والسالمة البيئيتير 

 

 قياس مؤشرات األداء الرئيسية

يجب أن يكون للمنشأة منهجية لرصد إعادة تدوير النفايات لكل مسار نفايات. على سبيل المثال ، قياس النسبة المئوية 

 ق في المنشأة.بالوزن للورق المعاد تدويره مقابل إجمالي استهالك الور

يجب أن يضع المرفق أهدافًا إلعادة تدوير النفايات يجب الوفاء بها على أساس سنوي. يجب أن تعالج هذه األهداف نقاط 

 الضعف في خطة إدارة النفايات وتطوير التحسينات أو التغييرات.
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 يسية:إظهار فعالية خطة إدارة النفايات في إعادة التدوير من خالل مؤشرات األداء الرئ

 مبنر جديد

ورية  ام المسبق الملزم بتقديم السجالت الض  لثالث سنوات متتالية، عىل أال يتجاوز ذلك تاري    خ التقدم االلي  

 بطلب االعتماد. 

 

 مبنر قائم

ي يمكن أن تكون إما قبل أو بعد سنوات الشهادةتوفير السجالت الالزمه 
، أو  للسنوات الثالث المتتاليه والت 

ط الثالث سنوات ا ي القائمه ان وجدت، أو أي مزي    ج من السنوات السابقه والمقبلة بشر
ي حال المبان 

لماضيه ف 

 ان تكون متتاليه. 

ا. 
 
ام ملزم مسبق ي حالة تقديم سجل ما بعد التصديق ، يلزم وجود الي  

 ف 

 

 االمتثال للمتطلبات اإلضافية التالية

 

 فصل مجاري النفايات

لتدوير المرئية لالستخدام العام مما يسمح بفصل مجاري النفايات التالية القابلة يجب توفير صناديق أو حاويات إعادة ا

 للتطبيق: 

 )نفايات عامة )قمامة 

  الورق والكرتون 

 الزجاج والبالستيك 

 

يجب تميير  سالل إعادة التدوير أو حاويات التخزين هذه بشكل واضح من خالل التدفق وأن ترتبط بلون مختلف لكل 

 المثال ، أسود للنفايات العامة ، وأخض  للورق والكرتون ، وأزرق للزجاج والبالستيك. منها: عىل سبيل 

ي 
ورة، ويجب أن توزع توزيعا متساويا ف  يجب أن تكون حاويات إعادة التدوير مقرون / تضاعف ثالث مرات حسب الض 

 جميع األماكن العامة لالستخدام العام. 

 

 منطقة مخصصة لتخزين النفايات

 مساحة مخصصة ذات حجم كاٍف لتخزين مجاري النفايات المختلفة.  يجب توفير 

 

يجب أن يتم فصل مجاري النفايات داخل منطقة التخزين. يجب تحديد حجم منطقة التخزين بحيث تتسع لحاويات 

ي تستخدم إلثبا
ة لمختلف الممرات لدورة تجميع واحدة عىل األقل. ويجب أن تستند الحسابات، الت  ت أن التخزين الكبير

 : ي للتعامل مع تدفقات النفايات القابلة إلعادة التدوير، إىل ما يىلي
 المساحة المقدمة هي بالحجم الكاف 

 

 معدل توليد النفايات حسب المبنى 

 عدد مرات الجمع لكل مجرى نفايات 

 ي والزوار المقدر
 عدد شاغىلي المبان 

 عدد التيارات المتبقية 
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. ومع  ومن المقبول توفير أكير من منطقة تخزين ي المبت 
مخصصة لتوفير المساحة الكلية المناسبة لتخزين النفايات ف 

ي جميع مناطق التخزين المخصصة بالمعايير الواردة أدناه. 
 ذلك، يجب أن تف 

 :يجب أن تكون منطقة )مناطق( تخزين النفايات

 وصول سهل لجمع النفايات ضمن معايير األفضلل مخصصة 

 المواد القابلة إلعادة التدوير موقف للسيارات مخصص لمركبة نقل 

 وفقًا الستراتيجية السالمة من الحرائق في المبنى ا/ تجديده اتم تصميمه 

 بما يلي: ةمزود 

o سطال أرض غير منزلق 

o تهوية مناسبة لتقليل أي توليد محتمل للرائحة 

o  بواب قابلة للقفل، األ تكون -أبواب مدخل كبيرة لتلبية إحتياجات سرعة نقل حاويات الجمع إلى مركبة النقل

 وتصنف على أنها ذات صفائال نارية لمدة ساعتين، وتكون مجهزة بغلق األبواب.

o أرضية مائلة إلى مصرف مركزي لتصريف مياه الصرف الصحي 

o مراقبة الدخول للموظفين المعينين فقط 

o الالفتات المناسبة ، الموضوعة أعاله وعلى صناديق تشير إلى االستخدام الصحيال لكل جدول. 

 

 مذكرة تفاهم:

 وضع مذكرات تفاهم مع مقدمي خدمات مؤهلير  ومرخص لهم للمواد المعاد تدويرها. 

 

 المتطلبات الخاصة 8.3.1.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 8.3.1.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:

 
 ةالمطلوب المستندات 8.3.1-1

 المستند وصف المستند اسم

   الجديد  المبنر 
ر
 التصميم مرحلة ف

 شد المعيار
وع  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 أو  التدوير  إعادة سياسة
 النفايات إدارة

ا  النفايات إدارة أو  التدوير  إعادة لسياسة بسيط مخطط يتضمن أن يجب
 
 أكير  أو  واحد

 : يىلي  مما 

o       بيان المهمة 

o       خطة إدارة النفايات 

o        ات األداء الرئيسية  KPIsقياس مؤشر

o       ات األداء الرئيسية  قياس مؤشر

 رسومات   
الضوء عىل جميع المجاالت ذات الصلة  MEPات المعمارية / أن تسلط الرسوم يجب

ي خطة إدارة النفايات )عىل سبيل المثال ، الموقع وأنواع حاويات النفايات 
المشار إليها ف 

 ، والموقع وخصائص منطقة تخزين النفايات المخصصة ، إلخ.(. 
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   جديد  مبنر 
ر
 البناء مرحلة ف

 شد المعيار 
وع يجب أن يقدم شد المعايير  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت   وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 أو  التدوير  إعادة سياسة
 النفايات إدارة

 يجب أن تتضمن سياسة إعادة التدوير أو إدارة المخلفات واحدا أو أكير من األمور التالية: 

o       بيان المهمة 

o       لنفاياتخطة إدارة ا 

o        ات األداء الرئيسية  KPIsقياس مؤشر

o       ي للشخص السؤول عن تقليل المخلفات أو إدارتها
 الوصف الوظيف 

 رسومات   
ز الرسومات المعمارية/  ي  MEPيجب أن تير

جميع المجاالت ذات الصلة المشار إليها ف 
وموقع المنطقة المخصصة خطة إدارة النفايات )مثل موقع وأنواع صناديق النفايات، 

 لتخزين النفايات وخصائصها، وما إىل ذلك(. 

 مذكرات التفاهم
 وإعادة لجمع والمرخصير   المؤهلير   الخدمة مقدمي  مع التفاهم مذكرات تقديم يجب
 . المختلفة النفايات مجاري تدوير 

اسم ومؤهالت بطل  
إعادة التدوير أو إدارة 

 المخلفات
 إعادة التدوير أو إدارة النفايات.  يجب توفير اسم ومؤهالت بطل

 تدوير  إعادة تقييم تقارير 
ات  الرئيسية األداء مؤشر

ات األداء الرئيسية بالنسبة لمجاري  يجب أن تشمل تقارير التقييم رصد وقياس مؤشر
ات األداء الرئيسية المقدمة  ام ملزم مسبق إذا كانت مؤشر النفايات. ويلزم وجود الي  

 ية عىل التواىلي بعد التصديق. للسنوات الثالث التال

 قائم مبنر 

 شد المعيار
وع  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

 أو  التدوير  إعادة سياسة
 النفايات إدارة

: تتضمن سياسة إعادة التدوير أو إدارة المخلفات واحدا أ   مما يىلي
 و أكير

o       بيان المهمة 

o       خطة إدارة النفايات 

o        ات األداء الرئيسية  KPIsقياس مؤشر

o       ي للشخص السؤول عن تقليل المخلفات أو إدارتها
 الوصف الوظيف 

 رسومات 
ز الرسوم المعمارية/  ي  MEPيجب أن تير

 خطة جميع المجاالت ذات الصلة المشار إليها ف 
إدارة النفايات )مثل موقع وأنواع صناديق النفايات، وموقع المنطقة المخصصة لتخزين 

 النفايات وخصائصها، وما إىل ذلك(. 

 مذكرات التفاهم
يجب تقديم مذكرات تفاهم مع مقدمي خدمات مؤهلير  ومرخص لهم لجمع وإعادة 

 تدوير مختلف مجاري النفايات. 

اسم ومؤهالت بطل 
ير أو إدارة إعادة التدو 
 المخلفات

 . النفايات إدارة أو  التدوير  إعادة بطل ومؤهالت اسم تقديم يجب

ات   تقارير تقييم مؤشر
األداء الرئيسية إلعادة 

 التدوير

ات األداء الرئيسية بالنسبة لمجاري  يجب أن تشمل تقارير التقييم رصد وقياس مؤشر
ام مسبق ملزم بتوفير مؤشر   

ات األداء الرئيسية لرصيد السنوات النفايات. ويلزم وجود الي 
 الثالث المتتالية المطلوبة. 

 : التقييم تقارير  تكون أن يجب
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 إعادة تقييم تقارير 
 األهداف التدوير 

ي خطة إدارة النفايات عن طريق معالجة مجاالت     -      
ات األداء الرئيسية ف  تقييم مؤشر

ات ي تحتاج إىل تغيير
 التحسينات أو المجاالت الت 

ي  إليها  المشار  األهداف حالة تتضمير   -
 المهمة بيان ف 

 تحقيق هذا الهدف ، أوإثبات أن الهدف عىل المسار الصحيح       إظهار    -      

 

مالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وأفرقة المشروع حرة 

 داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.في تقديم وثائق 

 

 توزيع النقاط 8.3.1.7

توفير جدول تخصيص الدرجات لكل معيار وفقًا لمستوى اإلنجاز )أي تلبية عتبات األداء أو تنفيذ االستراتيجيات  يجب

 الموضحة في أقسام "المتطلبات"(.

 
 لكل معامل األهميةالعوامل وعوامل  8.3.1-2

 المعلمة
المعلمة 
 (iرقم )

 الحالة
العامل 

”iF" 

عامل 
االهمية 

”iWF" 

 2 1/0 نعم / ال 1 هل لدى المرفق سياسة إعادة تدوير؟

 2 1/0 نعم / ال 2 هل تشمل السياسة بيان المهام مع األهداف التي يتعين تحقيقها؟

 2 1/0 نعم / ال 3 هل تتطلب السياسة مرشًحا رائًدا إلعادة التدوير؟

هل يوجد بالمنشأة صندوقا نفايات لكل مكتب ، وصندوق نفايات 
 منفصل للورق والبالستيك والنفايات العامة في األماكن العامة؟

 2 1/0 نعم / ال 4

 2 1/0 نعم / ال 5 هل للمرفق مناطق مخصصة لتخزين النفايات؟

هل لدى المرفق عقود أو موفري خدمات مرشحين للمواد 
 التالية القابلة إلعادة التدوير؟

    1/0   

 1 1/0 نعم / ال 6 الورق والكرتون

 2 1/0 نعم / ال 7 المعادن: القصدير واأللومنيوم وصفائال الصلب

 1 1/0 نعم / ال 8 الزجاجات والبالستيك الصلب

 1 1/0 / ال نعم 9 قارورات زجاجية وجرار

 2 1/0 نعم / ال 10 بصيالت ومصابيال

 2 1/0 نعم / ال 11 األقمشة والمنسوجات واألثاث

 2 1/0 نعم / ال 12 إطارات

 1 1/0 نعم / ال 13 فوالذ

 2 1/0 نعم / ال 14 ألواح زجاجية

 2 1/0 نعم / ال 15 تسميد

 2 1/0 نعم / ال 16 زيوت تشحيم المعدات وزيوت الطبخ

 

 يد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: لتحد

 

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)16

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
16
𝑖=1

] 
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 من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة أعاله. 100%يحصل المشروع على درجة 
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8.3.2  Ma-3.2  تقليص المخلفات 

 

 مرجع المعيار والعنوان  8.3.2.1

Ma-3.2قليص المخلفات: ت  

 

 نوع المعيار 8.3.2.2

 اختياري

 

 نية 8.3.2.3

تنفيذ منهجية محددة جيدا للحد من النفايات تتناول إستهالك المواد في المرفق خالل دورة حياته. تقليل إستخدام المواد الجديدة 

المرفق وتخرج الطازجة. من منظور أوسع، تنفيذ سياسة محددة جيدا إلدارة النفايات تتناول إستهالك المواد، التي تدخل 

 منه خالل دورة حياته.

 

 متطلبات عامة 8.3.2.4

ي المرفق.  وضع سياسة للحد من النفايات أو سياسة إلدارة النفايات،
ام اإلدارة العليا بخفض النفايات ف  مما يدل عىل الي  

موقعة عىل ويجب أن تعتمد هذه السياسة من قبل رئيس المؤسسة، مثل الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو الجهة ال

ام بخفض النفايات 1تتطلب سياسة الحد من النفايات أو إدارتها من )جمعية المالك )قطاع اإلسكان(.  ( اإلدارة العليا االلي  

ي بيان المهمة، و )
ام مقدم الطلب2ف  :  ( الي    بما يىلي

o وجود خطة للحد من النفايات أو إدارة النفايات 

o نشر الوعي بير  جميع السكان 

o  ي
 إدارة النفايات أو الحد منها مكلفة بتنفيذ خطة إعادة التدوير أو إدارة النفايات تحديد بطلة ف 

o ( طلب قياس مؤشرات األداء الرئيسيةKPIs.من أجل تقييم والتحقق من تحقيق األهداف المرجوة ) 

 

 تتكون الوثيقة من األقسام التالية:

 خطة إدارة النفايات

 : ي
 وضع خطة إلدارة النفايات ، والت 

  يتناو( 3ل الركائز الثالث إلدارة النفاياتRsالحد ، وإعادة االستخدام ، وإعادة التدوير :) 

 يكرم القصد من هذا المعيار 

  .تشمل حمالت التوعية وتقييم األداء والتحسينات 

 

 :  لخدمة الغرض من هذا المعيار، يجب أن تكون خطة إدارة النفايات كما يىلي

 ي المن
 شأةتحديد مختلف تدفقات النفايات ف 

 تنفيذ المنهجيات لتقليل إستهالك المواد، حيثما أمكن 

  .من توجيهها للتخلص منها 
ا
 تطبيق منهجيات إلعادة استخدام المواد بدل

 

 تنفيذ نهج مختلفة من أجل: 
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  :حد إستهالك الورق 

o  .ها يد أو اإليصاالت أو المجالت وغير  منع إستخدام الير

o ورة فقط.أستخدم الط ، إذا لزم األمر. تشجيع الطباعة عند الض   باعة والنسخ عىل الوجهير 

o  .تحسير  العمليات التنظيمية لتقليل الطباعة 

o  .أتوماتيكية العمليات للقضاء عىل الطباعة 

o  .أعادة استخدام المغلفات والمجلدات والمجلدات 

 

 إستخدام غير المستهلكات  : 

o  .ي فضية، وقوارير يمكن اعادة إستعمالها
 تشجيع إستعمال أكواب، أوان 

o ي يمكن إعادة إستخدامها. تش
 جيع إستخدام أكياس التسوق والحاويات الغذائية الت 

 

   :تضف بمسؤولية 

o  .ة إىل نقطة االستخدام لتقليل مواد التعبئة نتيجة لشحن متعدد  شحن البضائع مباشر

o  .ع باألشياء غير المرغوبة اء األشياء المستعملة والتير  شر

 

 بيان المهمة 

ام بالحد من النفايات، )1ص عىل مبادرات قابلة للقياس )وضع بيان المهمة، الذي ين ( لتثقيف مستأجري 2( إلثبات االلي  

ي للحد من توليد النفايات. 
 المبان 

 تسمية بطل تخفيض المخلفات أو إدارتها
 يكون بالمرفق مرشح لتخفيض المخلفات أو حملة إلدارة المخلفات وذلك لتنفيذ خطة إدارة المخلفات ومبادراتها. 

 ي المرفق )قطاع اإلسكان( أو متعاقد من الباطن. يجب عليه أن يكون مسؤوال فا
ي المرفق، أو مقيم ف 

لبطل إما موظف ف 

 أمام رئيس منظمة المتقدمير  أو جمعية المالكير  )قطاع السكن(. 

  ي
 المرفق. يمكن أن يكون إما مديرا أو ضابطا مخصصا أو موظفا يضطلع بهذا الدور باإلضافة إىل األدوار األخرى ف 

  :التاىلي للمهام 
 يجب أن تشمل متطلبات الوظيفة الحد األدن 

o تطبيق سياسة تقليل النفايات 

o  نشر الوعي 

o ات األداء الرئيسية وتحقيق األهداف المخططة لخفض النفايات  قياس مؤشر

o  .ي بيان المهمة
 ضمان تنفيذ مبادرات مقدم الطلب وفقا لما ورد ف 

  ،ي مجاالت االستدامة يكون البطل فردا أو كيانا مؤهال
ي مجال الصناعة ف 

ف بها ف  معتمدا من هيئة تصديق معي 
ة ال تقل عن  ي إدارة المرفق، بخير

، أو ف   سنوات.  6والصحة والسالمة البيئيتير 

ات األداء الرئيسية  قياس مؤشر

أحد األمثلة هو قياس (. قد يكون KPIsيجب أن يكون للمنشأة منهجية لقياس مؤشرات األداء الرئيسية للحد من النفايات )

 يحدد المرفق سنويا أهدافا لمعدل تخفيض النفايات. معدالت الحد من النفايات شهًرا بعد شهر.

ات الالزمة.  ي خطة إدارة النفايات وأن تطور التحسينات أو التغيير
 يجب أن تعالج هذه األهداف نقاط الضعف ف 

ي الحد من النفايات
ات األداء الرئيسية:  إثبات فعالية خطة إدارة النفايات ف   من خالل مؤشر
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 مبنر جديد

ام بتقديم السجالت الالزمه  ي موعد ال يتجاوز. االلي  
 ثالث سنوات متتاليه تبدا من تاري    خ تقديم طلب االعتماد ف 

 

 مبنر قائم

ي توفير السجالت الالزمه 
قه، أو يمكن ان تكون سنوات االعتماد الالحقه أو الالحللسنوات الثالث المتتاليه والت 

ط  ي القائمه ان وجدت، أو أي مزي    ج من السنوات السابقه والمقبلة بشر
ي حاله المبان 

الثالث سنوات الماضيه ف 

 ان تكون متتاليه. 

ام ملزم مسبق.  ي حالة تقديم سجل ما بعد التصديق، يلزم وجود الي  
 وف 

 

 متطلبات خاصة 8.3.2.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوب المستندات 8.3.2.6

 رة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:تقديم المستندات الداعمة المذكو
 ةالمطلوب المستندات 8.3.2-1

 المستند وصف المستند اسم

   الجديد  المبنر 
ر
 التصميم مرحلة ف

 شد المعيار 
اتيجية ا وع يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي  ي ينفذها فريق المشر
لت 

ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 
 للمساعدة ف 

سياسة الحد من النفايات أو  
 إدارتها

يجب أن يتضمن المخطط البسيط لسياسة الحد من النفايات أو إدارتها واحدا أو  
 أكير من األمور التالية: 

o       بيان المهمة 

o       خطة إدارة النفايات 

o       ات األداء الرئيسية  قياس مؤشر

o        .ي لبطل تقليل المخلفات أو إدارتها
 الوصف الوظيف 

   جديد  مبنر 
ر
 البناء طور  ف

 شد المعيار 
وع  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

ايات أو سياسة الحد من النف 
 إدارتها

يجب أن تشمل سياسة الحد من النفايات أو إدارة النفايات واحدا أو أكير من األمور 
 التالية: 

o       بيان المهمة 

o        خطة إدارة النفايات 

o       ات األداء الرئيسية  قياس مؤشر

o       ي لبطل تقليل المخلفات أو إدارتها
 الوصف الوظيف 

هالت بطل تقليل اسم ومؤ  
 المخلفات

 يجب توفير اسم ومؤهالت بطل تقليل المخلفات أو إدارتها.  
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ات األداء   تقارير تقييم مؤشر
 الرئيسية للحد من النفايات

ات األداء الرئيسية للحد من النفايات.   تقوم تقارير التقييم برصد وقياس مؤشر
ات األداء ا ام ملزم مسبق بتقديم مؤشر لرئيسية للسنوات الثالث ويلزم وجود الي  

 المتتالية التالية إلصدار الشهادات. 

 

 قائم مبنر 

 شد المعيار 
وع  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

سياسة الحد من النفايات أو  
 إدارتها

ي تتضمن واحدا أو أكير من سياسة الحد من المخلفا  
ت أو إدارة المخلفات الت 

 األمور التالية: 

o       بيان المهمة 

o        خطة إدارة النفايات 

o       ات األداء الرئيسية  قياس مؤشر

o       ي لبطل تقليل المخلفات أو إدارتها
 الوصف الوظيف 

اسم ومؤهالت بطل تقليل   
 المخلفات

 ومؤهالت بطل تقليل المخلفات أو إدارة المخلفات.  يجب توفير اسم

ات األداء  تقارير تقييم مؤشر
 الرئيسية للحد من النفايات

ات األداء  يجب أن تتضمن تقارير تقييم الحد من النفايات رصد وقياس مؤشر
ام ملزم مسبق بتقديم  وري وجود الي   الرئيسية للحد من النفايات. ومن الض 

ات األداء الرئيس  ية لرصيد السنوات الثالث المتتالية المطلوبة. مؤشر

تقرير التقييم ألهداف 
 تخفيض النفايات

o        ات ي تعالج مجاالت التحسينات أو التغيير
ات األداء الرئيسية، الت  تقييم مؤشر

ي خطة إدارة النفايات. 
 المطلوبة ف 

o       ي بيان ا
 لبعثة. تقديم تقارير التقييم عن حالة األهداف المبينة ف 

o        .ي مساره الصحيح
 إظهار تحقيق هذا الهدف وإثبات أن الهدف ف 

 

مالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وأفرقة المشروع حرة 

 تعراض الشهادات للنظر فيها.في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إس

 

 توزيع النقاط 8.3.2.7

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 
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 لكل معامل األهميةالعوامل وعوامل  8.3.2-2

 المعلمة
المعلمة رقم 

(i) 
 "iF”العامل  الحالة

عامل 

االهمية 

"iWF" 

 1 1/0 ال/  نعم 1 النفايات؟ من للحد سياسة المرفق لدى هل

 يتعين التي األهداف مع المهام بيان السياسة تشمل هل

 تحقيقها؟

 ال/  نعم 2
1/0 

1 

 1 1/0 ال/  نعم 3 بطل؟ تعيين السياسة هذه تتطلب هل

 القابلة العناصر لشراء األولوية بإعطاء النهج يقوم هل

 االستخدام ذات العناصر على االستخدام إلعادة

 الواحد؟

 ال/  نعم 4

1/0 

1 

 للحد التالية النهج تشمل إجراءات المرفق لدى هل

 النفايات؟ من

        

 1 1/0 ال/  نعم 5 المزدوجة الطباعة

 1 1/0 ال/  نعم 6 الطباعة لتقليل العملية تحسين

 1 1/0 ال/  نعم 7 ورقية غير بيئة في اآللي التشغيل

 1 1/0 ال/  نعم 8 المجلدات الروابط، المظاريف، إستخدام إعادة

إستخدام األكواب غير القابلة للتصرف فيها وأدوات 

 المائدة، إلخ.

 نعم / ال 9
1/0 

1 

 1 1/0 نعم / ال 10 إستخدام مواد قابلة إلعادة االستخدام لتخزين األغذية

 1 1/0 نعم / ال 11 الشحنة إلى نقطة االستخدام

 1 1/0 نعم / ال 12 الحد من إستخدام مواد التغليف

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)12

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
12
𝑖=1

] 

 

وع عىل نسب ام بكل من المتطلبات المذكورة.  100%ة ويحصل المشر  من خالل االلي  
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8.3.3  Ma-3.3  الوعي بإدارة النفايات 

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.3.3.1

Ma-3.3التوعية بإدارة النفايات : 

 

 نوع المعيار 8.3.3.2

 إختياري

 

 نية 8.3.3.3

( الحد من 3Rsث )تنظيم حمالت توعية واضحة إلدارة النفايات. تنفيذ خطة إدارة النفايات مع مراعاة الركائز الثال 
 النفايات وإعادة إستخدامها وإعادة تدويرها، من خالل حمالت توعية منتظمة. 

 

 متطلبات عامة 8.3.3.4

تقليل وإعادة ( إلدارة النفايات: 3Rsالركائز الثالث )و القيام بحمالت توعية إلدارة النفايات إلبالغ سياسة إدارة النفايات 

 إستخدام وإعادة تدوير. 

 

ي القيام بحمالت 
 : التوعيهف 

 كفالة إستمرار جميع االتصاالت واتساقها وتكاملها ووضوحها والحفاظ عىل أهداف محددة تحديدا جيدا 

 إنشاء رسائل واضحة تركز عىل شاغىلي الوظائف عند معالجة التحديات الرئيسية 

  .ضمان فعالية التنفيذ من خالل دمج مختلف أدوات االتصال وتوضيح خطوط المسؤولية 

 

 عية بإدارة النفاياتعنارص التو 

 

 بيان المهمة

ي حمالت 
تحديد مهمة الحملة التوعوية وأهدافها والتحديات الرئيسية من خالل االتصال الفعال. وأفضل الممارسات ف 

 التوعية هذه هي التشجيع الفعال عىل أن يصبح سلوك الحد من النفايات وإعادة إستخدامها وإعادة تدويرها قاعدة يومية. 

 

 التوعيةخطة حملة 

األنشطة السنوية للحد من النفايات وإعادة إستخدامها وإعادة تدويرها. تصمم بنية تحقيق  خطة حملة التوعيةتتناول 

ي أنشطة التوعية. 
ي ف 
/مستأجرين المبان  اك شاغىلي

 أهداف البعثة بتحسير  فعالية االتصال وإشر

 :  يجب إعتبار ما يىلي كحد أدن 

 ي والملصقات القيام بحملة توعية واحدة عىل األ
ون  يد اإللكي  قل كل سنة باستخدام أدوات التسويق المختلفة، مثل الير

 والالفتات وتغطية وسائل التواصل االجتماعي واألحداث والمناسبات من بيت إىل بيت ومن خالل أنشطة التوعية. 

  ي تنفيذ واستعراض خطة إدارة النفايات من خالل
حمالت التوعية تحديد أدوار ومسؤوليات شاغىلي المرفق ف 

 المتكررة. 
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  عىل سبيل المثال، أستخدم حاويات إعادة تدوير . تطبيق نظام المكافآت لتوعية المستأجرين وإبقائهم مشاركير 

ي تم ترسيبها، الشخص الذي قام بالوديعة، وربطها 
ي يمكن أن تحدد الكمية، الت 

الزجاجات البالستيكية الذكية، والت 

داد أو الخصوما  ت. بعمليات االسي 

  مصممةتحديد نظام عالمات  
 
ي عىل ممارسة إدارة النفايات كنمط حياة.  جيدا

 لتشجيع مستأجري المبان 

 

 أنشطة التوعية

 تنفذ خالل حمالت التوعية عدة أنشطة للتوعية، على سبيل المثال ال الحصر:

 ( 1النشاط )- المواضيع الترويجية / التسميات  

 فق بإدارة النفايات، وإدخال برامج ومبادرات للربط.الهدف: تحسين إلمام العاملين في المر

 

 ( 2النشاط )- التسويق والترويج  

 الهدف: تقديم دليل ملموس على أن إعادة التدوير تعمل من خالل عرض المنتجات المصنوعة من المواد المعاد تدويرها.

 

 ( 3النشاط )-  سرد المنتجات الشائعة القابلة إلعادة التدوير  

 سليط الضوء على المنتجات والمواد التي يمكن إعادة تدويرها.الهدف: لت

 

 ( 4النشاط)- وضع برنامج للمتطوعين على مستوى المجتمع المحلي  

  األهداف: تحفيز الناس على التفكير في تقليل المخلفات، وإظهار مدى سهولة المشاركة في إعادة التدوير.

لتواصل المباشر داخل مجتمعاتهم المحلية وعلى التوعية بفوائد إعادة تدريب المستأجرين المتطوعين على الشروع في ا

 التدوير.

 

 ( 5النشاط)- إستخدام العالمات التجارية الخاصة بالمشاهير أو دعم المشاهير  

الهدف: توصيل رسائل أساسية باستخدام شهرة أحد المشاهير أو وضعه االجتماعي لرفع مستوى الوعي بشأن إدارة 

" من خالل إيصال رسائل إيجابية 3Rsبإمكان أي شخصية عامة مقيمة في المرفق أن تروج لنظام "النفايات. و

 ومشجعة من خالل البرامج الحوارية ومنصات وسائل التواصل االجتماعي والكلمات المباشرة.

 

  ( 6النشاط )- إنشاء موقع شبكي أو وجود وسائط التواصل االجتماعي  

اقع مقدمي الخدمات على شبكة اإلنترنت أو منابر وسائط التواصل االجتماعي عن طريق الهدف: توفير روابط إلى مو

إنشاء موقع مركزي على شبكة اإلنترنت أو منصة وسائط التواصل االجتماعي ترتبط بالمواضيع/العالمات الترويجية. 

 هذا الوجود اإللكتروني بعيد المدى.

 

 ميزانية التوعية

أن تتضمن الميزانية المعتمدة  يجبة مدتها خمس سنوات لحمالت التوعية بإدارة النفايات. وتكون للمرفق ميزانية معتمد

 قائمة مفصلة مقترنة باألحداث المخططة، وجدوال زمنيا يبين حدوثها وتواترها، ومجموع الميزانية المطلوبة سنويا.

 

 مالحظات الشاغل

ي السنة للحصول على مالحظات شاغل المبنى. ويمكن أن يتعين على فريق المشروع إجراء دراسة إستقصائية واحدة ف

 يساعد رأي الشاغلين بشأن خطة إدارة النفايات وحمالت التوعية على إجراء تقييمات وتحسينات.
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توفر تعليقات الشاغلين على السنوات الثالث الماضية، في حال حفظها، بيانات إحصائية لتحسين الدراسة االستقصائية 

 معدل مشاركة الشاغلين.السنوية ولتتبع 

 توفير عدد األشخاص الذين قاموا بمشاركة مالحظاتهم خالل السنوات الثالث الماضية.

 

بالنسبة للمباني القائمة، يحقق المرفق درجة إضافية استنادا إلى مستوى مشاركة الشاغلين. وهذا يقيس مشاركة الشاغلين 

 المرفق لتعزيز الوعي بين شاغليه. في إدارة النفايات ويعكس أثر الجهود التي يبذلها

 

 متطلبات خاصة 8.3.3.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 8.3.3.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:
 ةالمطلوب المستندات 8.3.3-1

 المستندوصف  اسم المستند

   الجديد  المبنر 
ر
 التصميم مرحلة ف

 شد المعيار 
وع  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

جداول أعمال حمالت  
 التوعية بإدارة النفايات

   الخطوط العريضة لحمالت التوعية 

O  لمهمةبيان ا 

O   خطط حملة التوعية 

O   أنشطة التوعية 

انية خطة  الخمسية المير 
 التوعية لحمالت

أن تتضمن الخطة الخمسية لحمالت التوعية بإدارة النفايات قائمة باألحداث  يجب

 المخطط لها، والميزانية اإلجمالية سنويا.

موجز لالستبيانات المتعلقة  

 بحفظ المياه

تلتمس تعليقات الشاغلين بشأن التدابير والتحديات  التي الستبياناتتقديم موجز ل يجب

 والفرص الحالية إلدارة النفايات.

   جديد  مبنر 
ر
 البناء طور  ف

 شد المعيار
وع  يجب ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

ال حمالت جداول أعم
 التوعية بإدارة النفايات

  أن تبير  جداول أعمال حمالت التوعية العنارص التالية:  يجب 

O   بيان المهمة 

O   خطط حملة التوعية 

O   أنشطة التوعية 

صحائف حضور حمالت   
 التوعية بإدارة النفايات

ائمة بجميع أن تتضمن صحائف الحضور في حمالت التوعية بإدارة النفايات ق يجب

 المديرين وجميع أعضاء فريق الصيانة الذين حضروا تلك الحمالت ومتى.
الرسم البياني التنظيمي 

 للمنشأة
 تقديم المخطط التنظيمي للمرفق أو رابطة المالكين. يجب

 إدراج الوثيقة التي تصف نظام الحوافز. يجب نظام حوافز موثق 

خطة الميزانية الخمسية  
 لحمالت التوعية

أن تتضمن الخطة الخمسية لحمالت التوعية بإدارة النفايات قائمة باألحداث  يجب

 المخطط لها، والميزانية اإلجمالية سنويا.
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موجز الستبيانات إدارة 
 النفايات

تقديم موجز لالستبيانات، التي تطلب تعليقات الشاغلين على التدابير والتحديات  يجب

 والفرص الحالية إلدارة النفايات.

 قائم مبنر 

 شد المعيار  
وع  يجب ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

جداول أعمال حمالت التوعية 
 بإدارة النفايات

 أن تبير  جداول أعمال حمالت التوعية العنارص التالية:  يجب

O    بيان المهمة 

O   خطط حملة التوعية 

O   نشطة التوعيةأ 

صحائف حضور حمالت 
 التوعية بإدارة النفايات

 جميع النفايات إدارة بشأن التوعية بحمالت الخاصة الحضور أوراق تسرد أن يجب
 .ومتى حضروا الذين ، الصيانة فريق أعضاء وجميع المديرين

الرسم البياني التنظيمي 
 للمنشأة

 خطط التنظيمي للمرفق أو رابطة المالكين.تقديم الم يجب

 .الحوافز نظام تصف التي الوثيقة تضمين يجب نظام حوافز موثق

ف بهم  قائمة  الشاغلير  المعي 
ي  

ي إدارة النفايات ف 
قائمة بشاغىلي النفايات الذين حظيت بالتقدير لنجاحاتهم ف 

 السنوات الثالث الماضية. 

 الخمسية الميزانية خطة
 توعيةال لحمالت

أن تتضمن الخطة الخمسية لحمالت التوعية بإدارة النفايات قائمة باألحداث  يجب

 المخطط لها، والميزانية اإلجمالية سنويا.

نفقات حمالت التوعية  
 لثالث سنوات متتالية

 سنوات ثالث لمدة البيئة لحماية التوعية بحمالت الخاصة المصروفات تقديم يجب

 .متتالية

ات إدارة موجز الستبيان
 النفايات

يجب تقديم مخطط لالستبيانات ، التي تطلب آراء شاغليها حول تدابير إدارة النفايات  
 الحالية ، والتحديات والفرص.

 مالحظات الشاغل
نسخات من مالحظات الشاغلين على االستبيانات واالقتراحات األخرى المتعلقة بإدارة 

 ة.النفايات على مدى السنوات الثالث الماضي

مالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وأفرقة المشروع حرة 

 في تقديم وثائق داعمة أخرى، يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة للتصديق على أن ينظر المستعرضون فيها.

 

 تخصيص النقاط 8.3.3.7

ل معيار وفقًا لمستوى اإلنجاز )أي تلبية عتبات األداء أو تنفيذ االستراتيجيات الموضحة توفير جدول تخصيص الدرجات لك

 في أقسام "المتطلبات"(.
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 لكل معامل األهميةالعوامل وعوامل  8.3.3-2

 المعلمة
المعلمة رقم 

(i) 
 الحالة

العامل 
”iF" 

عامل 
االهمية 

"iWF" 

 .النفايات ألداره توعويه بحمالت القيام
        

 األهداف الموصى بها:

 3Rs of Waste) النفايات إدارة سياسات توصيل يتم هل

Management )خالل من الشاغلين لجميع جيد بشكل 
 العمل؟ ورش أو التجمعات

 1 1/0 ال/  نعم 1

 قاتالملص أو الالفتات، اإللكتروني، البريد رسائل هل
 بالمعلومات؟ مليئة المرفق في المنشورة/  المنتشرة

 1 1/0 ال/  نعم 2

هل هناك نظام مطبق يلتقط ويكافئ نجاحات الشاغلين للحفاظ 
 على تفاعلهم؟

 5 1/0 ال/  نعم 3

          

         التوعية ميزانية

 5 1/0 ال/  نعم 4 هل تخصص المنشأة ميزانية لحمالت التوعية؟

          

         الشاغل مالحظات

 من الحد طرق بشأن الشاغلين تعليقات المرفق يلتمس هل
 النفايات؟

 5 1/0 ال/  نعم 5

ما هو متوسط عدد الشاغلين الذين شاركوا مالحظاتهم خالل 
 السنوات الثالث الماضية؟

6 6V 6F 3 

     7V 7 الشاغلين عدد إجمالي

 

 الية:باستخدام الصيغة الت 6Fيتم حساب 

𝐹6 = ( 
𝑉6

𝑉7
 ) ∗ 2 

 حيث: 

6V  الذين شاركوا مالحظاتهم خالل السنوات الثالث الماضية. الشاغلينهو متوسط عدد 

V6= ( 
∑ i سنةعدد الشاغلير  الذين شاركوا مالحظاتهم

3
i=1

3
 ) 

 

7V هو العدد اإلجمالي لشاغلي المنشأة 

6F  1القيمة القصوى هي 

 

 لمعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: لتحديد درجة ا

 

 بناء جديد
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درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)5

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
5
𝑖=1

] 

 

 من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة أعاله. 100%يحصل المشروع على درجة 

 قائمبناء 

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)6

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
6
𝑖=1

] 

 

من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة أعاله جنبًا إلى جنب مع ما ال يقل  100%يحصل المشروع على درجة 

 من المقيمين يشاركون مالحظاتهم في المتوسط على مدى السنوات الثالث الماضية. 50%عن 
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8.3.4  Ma-3.4  الشراء المستدام 

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.3.4.1

:Ma-3.4 اء المستدام   الشر

 

 نوع المعيار 8.3.4.2

 اختياري

 

 نية 8.3.4.3

اؤها خالل دورة حياة المنشأة.  ي يتم شر
ي للمواد والمواد االستهالكية الت 

ر البيت   تقليل الض 

 

 متطلبات عامة 8.3.4.4

 

لسياسة وضع سياسة للمشتريات المستدامة للمواد االستهالكية الجارية لالحتياجات التشغيلية للمنشأة. يجب أن يتطلب بيان ا

شراء المنتجات المفضلة بيئيًا ، والتي ليس لها تأثير على صحة اإلنسان ، والتي هي األقل ضرًرا على البيئة. يجب أن تتم 

الموافقة على السياسة من قبل رئيس المنظمة ، مثل الرئيس التنفيذي أو المدير العام أو موقع جمعية المالكين )القطاع 

 السكني(.

 

 األقسام أو المرفقات التالية: تتكون الوثيقة من

 بيان المهمة

 وضع بيان المهمة ، والذي يتضمن / ينص على أهداف قابلة للقياس تتعلق بالشراء المستدام للمواد والمواد االستهالكية.

 
 

 مرشح منافس
  يكون للمرفق منافس مرشح من أجل الحصول عىل المواد والمواد االستهالكية المستدامة والتحقق منها. 

إما موظف بالمنشأة أو مقيم بالمنشأة )القطاع السكني( أو متعاقد من الباطن. يجب عليه تقديم تقرير إلى رئيس  المرشال• 

 منظمة مقدم الطلب أو جمعية المالك )القطاع السكني(.

 ى في المنشأة.يمكن أن يكون إما مديًرا مخصًصا أو موظفًا ، أو موظفًا يتولى هذا الدور باإلضافة إلى أدوار أخر• 

 يجب أن تتضمن متطلبات الوظيفة الحد األدنى من المهام التالية:• 

O .فرض سياسة الشراء المستدام 
O .إنشاء معايير الشراء ودليل أفضل ممارسات الشراء المستدام 
O .إجراء اختبار تجريبي للمواد الجديدة 
O .تقييم مدى توافر السلع المستدامة في السوق 

، ها في الصناعة في مجال االستدامةفرًدا أو كيانًا مؤهاًل ، ومعتمًدا من هيئة اعتماد معترف ب المرشالون يجب أن يك• 

 سنوات. 6، مع خبرة ال تقل عن ة البيئية، أو في إدارة المرافقوالصحة والسالم

 تتطلب الوثيقة واحدًا أو أكثر من العناصر التالية:
 رقية وورق التواليت وما إلى ذلك( المصنوعة من مواد معاد تدويرهاالمنتجات الورقية )مثل المناشف الو• 

 اللوازم المكتبية )على سبيل المثال ، وسادات الكتابة واألقالم وخراطيش الحبر ...( المصنوعة من مواد معاد تدويرها• 
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 مستلزمات التنظيف اآلمنة بيئيًا• 

 أكياس قمامة قابلة للتحلل• 

 (VOCالعضوية المتطايرة ) دهان خاٍل من المركبات• 

 مواد الصقة خالية من المركبات العضوية المتطايرة المعتمدة• 

 ٪ على األقل50أثاث مصنوع من محتوى معاد تدويره بنسبة • 

 أقمشة مصنوعة من مواد معاد تدويرها• 

 األجهزة الخضراء المعتمدة.• 

 

على األقل )بالقيمة( من المشتريات  50%ه أن توضيح لكل فئة من فئات المواد االستهالكية المذكورة أعال

 تتوافق مع سياسة الشراء.

 

 جديد بناء

 

االلتزام بتقديم السجالت الالزمة لمدة ثالث سنوات متتالية ، تبدأ في موعد ال يتجاوز تاريخ التقدم للحصول على 

 الشهادة.

 

 قائم بناء

يمكن أن تكون إما سنوات ما قبل الشهادة أو بعدها، أو  السجالت الالزمة لمدة ثالث سنوات متتالية ، والتي توفير

السنوات الثالث الماضية في حالة المباني القائمة ، إن وجدت ، أو أي مجموعة من السنوات الماضية والمستقبلية 

 بشرط أن تكون متتالية.

 في حالة تقديم سجل ما بعد التصديق ، يلزم وجود التزام ملزم مسبقًا.

 

 اصةالمتطلبات الخ 8.3.4.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 8.3.4.6

 المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد: المطلوبةتقديم المستندات 
 ةالمطلوب المستندات 8.3.4-1

 وصف المستند اسم المستند

   الجديد  المبنر 
ر
 التصميم مرحلة ف

 شد المعيار 
وع  يجب ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

اء سياسة  المستدام الشر

:  يجب  مما يىلي
يات المستدامة واحدا أو أكير  أن يتضمن موجز بسيط لسياسة المشي 

o      بيان المهمة 

o     يات المستدامة ا دليل  لمشي 

o      ."اء المستدام  وصف وظيفة "مسؤول الشر

   جديد  مبنر 
ر
 البناء طور  ف
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 شد المعيار  
وع  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

اء سياسة  المستدام الشر

اء ةسياس تتضمن أن يجب ا  المستدام الشر
 
 : يىلي  مما  أكير  أو  واحد

o       بيان المهمة 

o     يات المستدامة  دليل  المشي 

o     ."اء المستدام  وصف وظيفة "مسؤول الشر

ي تنظمها هذه 
اء المستدام فئات المواد االستهالكية الت  يجب أن تبير  سياسة الشر

 السياسة. 

اسم ومؤهالت مسؤول  
 فاتتقليل المخل

يات المستدامة.  يجب  توفير اسم ومؤهالت مسؤول المشي 

يات   المشي 
يات المنفذة تتوافق مع  50لكل فئة ، أظهر أن ما ال يقل عن % )بالقيمة( من المشي 

ات األداء الرئيسية للسنوات  ا لتوفير مؤشر
 
ام ملزم مسبق اء. مطلوب الي   سياسة الشر

ي تىلي الشهادة. 
 الثالث المتتالية الت 

 نر قائممب

 شد المعيار 
وع يجب  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

اء سياسة  المستدام الشر

 :  مما يىلي
ا أو أكير

 
اء المستدام واحد  يجب أن تتضمن سياسة الشر

o      بيان المهمة 

o     يات المستدامة المشي   دليل 

o        ."اء المستدام  وصف وظيفة "بطل الشر

ي تنظمها هذه 
اء المستدام إىل فئات المواد االستهالكية الت  يجب أن تشير سياسة الشر

 السياسة. 

اسم ومؤهالت مسؤول  
 تقليل المخلفات

يات المستدامة.   يجب توفير اسم ومؤهالت بطل المشي 

يات  المشي 
يات المنفذة تتوافق مع  50أن ما ال يقل عن %لكل فئة ، أظهر  )بالقيمة( من المشي 

ات األداء الرئيسية  ام ملزم مسبق لتوفير مؤشر  
وري وجود الي  اء. من الض  سياسة الشر

 لموازنة السنوات الثالث المتتالية المطلوبة. 

ال لهذا المعيار. تتمتع فرق المشروع مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتث

بالحرية في تقديم المستندات الداعمة األخرى ، والتي يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لمراجعي الشهادات 

 للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 8.3.4.7

تراتيجيات توفير جدول تخصيص الدرجات لكل معيار وفقًا لمستوى اإلنجاز )أي تلبية عتبات األداء أو تنفيذ االس

 الموضحة في أقسام "المتطلبات"(.
 لكل معامل األهميةالعوامل وعوامل  8.3.4-2

 المعلمة
المعلمة رقم 

(i) 
 الحالة

العامل 

Fi" 
عامل االهمية 

"WFi" 

         التزام

 1 1/0 ال/  نعم 1 مستدامة؟ شراء سياسة المرفق لدى هل
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هل تتضمن السياسة بيان المهمة مع األهداف التي يجب 
 تحقيقها؟

 1 1/0 ال/  نعم 2

 1 1/0 ال/  نعم 3 هل تتطلب السياسة بطاًل معينًا؟

          

         نطاق

 منتجات المرفق بها يقوم التي الشراء أنشطة تتطلب هل
 التالية؟ للمواد مستدامة

   1/0 ال/  نعم  

لورقية )مثل المناشف الورقية وورق التواليت المنتجات ا
 وما إلى ذلك(

 1 1/0 نعم / ال 4

 1 1/0 ال/  نعم 5 اللوازم المكتبية )مثل دفاتر الكتابة واألقالم وما إلى ذلك(

 1 1/0 ال/  نعم 6 التنظيف مواد

 1 1/0 ال/  نعم 7 أكياس قمامة قابلة للتحلل

 1 1/0 ال/  نعم 8 دهان

 1 1/0 ال/  نعم 9 تالصقين

 1 1/0 نعم / ال 10 أثاث

 1 1/0 نعم / ال 11 نسيج

 2 1/0 نعم / ال 12 األجهزة الخضراء المعتمدة

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)12

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
12
𝑖=1

] 

 

من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة أعاله. 010% يحصل المشروع على درجة  
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8.3.5 Ma-3.5  النفايات الخطرة  

 مرجع المعيار والعنوان 8.3.5.1

Ma-3.5 :النفايات الخطرة  

 

 نوع المعيار 8.3.5.2

 اختياري 

 

8.3.5.3 iنية 

ي مداف
ي يتم التخلص منها ف 

ي عىل المجتمعات والنظم البيئية عن طريق تقليل النفايات الت 
ن تقليل العبء البيت 

 والسالمة المرتبطة بالتعامل مع النفايات الخطرة والتخلص منها.  النفايات. للقضاء عىل مخاطر الصحة

 

 متطلبات عامة 8.3.5.4

 أما خصائص النفايات الخطرة فهي القابلية لالشتعال والتآكل والتفاعل و/أو السمية. 

ام اإلدارة العليا بالتخفيض، وتجميع يبير   مما وضع سياسة عامة بشأن النفايات الخطرة أو سياسة إلدارة النفايات،   الي  

ينشئه المرفق أثناء تشغيله. ويجب أن تعتمد هذه  وهو ما النفايات الخطرة وتخزينها والتخلص منها بطريقة سليمة، 

السياسة من قبل رئيس المؤسسة، مثل الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو الجهة الموقعة عىل جمعية المالك )قطاع 

 كان(. اإلس 

 :يجب أن تكون سياسة إدارة النفايات أو النفايات الخطرة

 تضمين بيان المهمة التزام اإلدارة العليا بتقليل النفايات الخطرة وجمعها وتخزينها والتخلص منها بشكل صحيال• 

 ما يلي:مطالبة مقدم الطلب ب• 

o  ن يكون لديك خطة إدارة نفايات أو نفايات خطرةأ 

o  ب بير  جميع الشاغلير  معالجة التدري 
o  إدارة النفايات الخطرة أو النفايات المسؤول عن تنفيذ خطة إدارة النفايات الخطرة مسؤولتعيين 
o ( طلب قياس مؤشرات األداء الرئيسيةKPIs.لتقييم والتحقق من تحقيق األهداف المرجوة ) 

 

 تتكون الوثيقة من األقسام أو المرفقات التالية:

 

 ياتخطة إدارة النفا

 وضع خطة إلدارة النفايات الخطرة تحترم الغرض من هذا المعيار وتشمل حمالت التدريب وتقييم األداء والتحسينات.

 

 لغرض هذا المعيار ، يجب على خطة إدارة النفايات الخطرة ، على األقل ،

 د مسارات النفايات الخطرة المختلفة في المنشأةيحدت 

  منهجيات التخفيضتحديد 

  المطلوب لمنع الحرائق أو االنفجارات أو توليد األبخرة السامة بسبب التلوث المتبادل النفايات عزلتحديد 

  لمختلف التدفقات التخزين القابلة للتطبيقتحديد حاويات 

  تحديد مناطق التخزين لكافة تدفقات المخلفات على النحو المصنف في خطة إدارة المخلفات وتحديد المتطلبات للوصول

 ق التخزين هذهإلى مناط

 لبيان التحديد الصحيال للنفايات الخطرة وجمعها وتخزينها والتخلص منها. توثيقا كامال ما ذكر أعاله توثيق 
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 بيان المهمة

وضع بيان بالبعثة يتضمن/يبين مبادرات قابلة للقياس إلثبات االلتزام بالحد من مختلف أنواع النفايات الخطرة وفصلها 

 بطريقة سليمة، وهو ما ينتجه المرفق. وتخزينها والتخلص منها

 

 إعادة التدوير أو إدارة النفاياتمرشح ن يعيت

 يكون بالمرفق مرشح إلدارة النفايات الخطرة أو منافس إلدارة النفايات لتنفيذ خطة إدارة النفايات ومبادراتها. 

 ي المرفق )قطاع اإلسكان(، أو متعاقد  مسؤولال
ي المرفق، أو مقيم ف 

من الباطن. يجب عليه أن يكون إما موظف ف 

 مسؤوال أمام رئيس منظمة المتقدمير  أو جمعية المالكير  )قطاع السكن(. 

  .ي المرفق
 يمكن أن يكون إما مديرا أو موظفا مخصصا، أو موظفا يضطلع بهذا الدور باإلضافة إىل أدوار أخرى ف 

 يجب أن تتضمن متطلبات الوظيفة الحد األدنى من المهام التالية:

o سياسة إدارة النفايات فرض 

o زيادة التوعية 

o  ات األداء الرئيسية وتحقيق أهداف إعادة التدوير   قياس مؤشر

o ات األداء الرئيسية وتحقيق أهداف إعادة التدوير  قياس مؤشر

o تأكد من تنفيذ مبادرات مقدم الطلب كما هو موضال في بيان المهمة. ال 

  ي مجاالت االستدامة فردا أو كيانا مؤهال، معتمدا من ه المسؤوليكون
ي مجال الصناعة ف 

ف بها ف  يئة تصديق معي 

ة ال تقل عن  ي إدارة المرفق، بخير
، أو ف   سنوات.  6والصحة والسالمة البيئيتير 

 
 قياس مؤشرات األداء الرئيسية

 ات. يكون للمرفق منهجية لرصد توليد النفايات الخطرة والفصل بينها وتخزينها والتخلص منها لكل مسار من النفاي

ات  ي الحد من النفايات الخطرة والفصل والتخزين والتخلص من خالل تطبيق مؤشر
إثبات فعالية خطة إدارة النفايات ف 

ي وقعت، وتحدد التدابير التصحيحية 
األداء الرئيسية. وترفق قائمة بالحوادث والحوادث المتعلقة بالنفايات الخطرة الت 

ي 
:  الت   اتخذت. أظهروا ما ذكر آنفا كما يىلي

 

 مبنر جديد

ام بتقديم السجالت الالزمه  ي موعد ال يتجاوز. االلي  
 ثالث سنوات متتاليه تبدا من تاري    خ تقديم طلب االعتماد ف 

 

 المبنى الحالي

ي توفير السجالت الالزمه 
يمكن ان تكون سنوات االعتماد الالحقه أو الالحقه، أو للسنوات الثالث المتتاليه والت 

ي 
ط الثالث سنوات الماضيه ف  ي القائمه ان وجدت، أو أي مزي    ج من السنوات السابقه والمقبلة بشر

 حاله المبان 

 ان تكون متتاليه. 

 في حالة تقديم سجل ما بعد التصديق ، يلزم وجود التزام ملزم مسبقًا.

 

 

 يجب االلتزام بالمتطلبات اإلضافية التالية:
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 مناطق مخصصة لتخزين النفايات الخطرة

 
 ة لجمع وتخزين المواد الخطرة للمبت  بأكمله. توفير مساحات مخصص

 
 وفير مساحات مخصصة لتجميع وتخزين المواد الخطرة للمبنى بأكمله.

 
 أظهر أن كالً من البناء وموقع المساحات المخصصة مناسبان لتخزين المواد الخطرة.

 
انين المعمول بها )أي إما داخليًا يجب على مقدم الطلب فصل النفايات الخطرة والتخلص منها بشكل صحيال وفقًا للقو

 بموجب ترخيص أو عن طريق أطراف ثالثة مرخصة(.
يجب أن تكون هذه المساحة في متناول شاغلي المبنى وناقلي النفايات ، ويجب أن تضمن الجمع والتخزين والتخلص 

 اآلمن مما يلي:
 
 البطاريات• 
 اإللكترونيات• 
 DVDاألقراص المدمجة وأقراص • 
 لطهيزيت ا •

 مواد تشحيم المعدات• 
 المبردات• 
 إلطارات •

 بطاريات السيارات• 
 (.ACMالمواد التي تحتوي على االسبستوس )• 

 
ي الشديد بشأن مواد النفايات المشار إليها أعاله، يتعير  عىل مقدم الطلب أن يقدم خطة/سياسة شاملة 

بسبب القلق البيت 
ومكان معالجة هذه النفايات وتحويلها. ويحدد بيان البعثة بوضوح األهداف  إلدارة النفايات الخطرة، يحدد فيها كيفية

ي يتعير  تحقيقها. 
 الت 

ازية اإلضافية المطبقة من أجل منع الكش أو التعرض للسموم الناشئة عن  تبير  خطة إدارة النفايات الخطرة التدابير االحي 
 مرافق نقل النفايات الخطرة والتخلص منها.  مجاري النفايات المتخصصة. كما يلزم تقديم مذكرة تفاهم مع

 

  المتطلبات الخاصة 8.3.5.5

م خطة إدارة النفايات الخطرة لمجاري النفايات اإلضافية التالية: 
ِّ
 بالنسبة للمستشفيات والمرافق التعليمية ، قد

 النفايات الطبية •
 النفايات المشعة •
 نفايات سامة.  •
 

  المطلوبة المستندات 8.3.5.6

 داعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:تقديم المستندات ال
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 ةالمطلوب المستندات 8.3.5-1

 الستندوصف  المستنداسم 

  مرحلة التصميم
ر
 المبنر الجديد ف

 شد المعيار 
وع أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا  يجب ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

مخططات أرضية وصور 
توضح مناطق تجميع 

 النفايات الخطرة

 يجب أن تشير مخططات الطوابق اىل: 

o   ي كل مكان
 نوعية النفايات الخطرة ف 

o  المشغولة حسب المعايير  بناء المكان ومكانه وبعده عن األخطار األخرى والمناطق
 المعمول بها 

o  حجم المساحة المخصصة لتيار النفايات الخطرة 

o   .إمكانية الوصول إىل منطقة جمع النفايات الخطرة 

 سياسة إدارة المخاطر 

ا أو 
 
يجب أن يتضمن مخطط بسيط لسياسة إدارة النفايات أو النفايات الخطرة واحد

 :  مما يىلي
 أكير

o  لمهمةبيان ا 

o   يات المستدامة  دليل المشي 

o  ات األداء الرئيسية  قياس مؤشر

o   .ي لمسؤول تقليل المخلفات أو إدارتها
 الوصف الوظيف 

  طور البناء
ر
 مبنر جديد ف

 شد المعيار  
وع  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية م

 تطلبات هذا المعيار. للمساعدة ف 

مخططات أرضية وصور 
توضح مناطق تجميع 

 النفايات الخطرة

 يجب أن تشير مخططات الطوابق اىل: 

o   ي كل مكان
 نوعية النفايات الخطرة ف 

o   بناء المكان وموقعه وبعده عن األخطار األخرى والمناطق المأهولة حسب المعايير
 المعمول بها

o  صة لمجرى النفايات الخطرةحجم المساحة المخص 

o   .إمكانية الوصول إىل منطقة جمع النفايات الخطرة 

 سياسة إدارة المخاطر 

ا أو 
 
يجب أن يتضمن مخطط بسيط لسياسة إدارة النفايات أو النفايات الخطرة واحد

 :  مما يىلي
 أكير

o  بيان المهمة 

o   يات المستدامة  دليل المشي 

o  ات األد  اء الرئيسيةقياس مؤشر

o  .ي لمسؤول تقليل المخلفات أو إدارتها
 الوصف الوظيف 

اسم ومؤهالت مسؤول 
 إدارة النفايات الخطرة

 يجب تقديم اسم ومؤهالت مسؤول إدارة النفايات الخطرة. 

ات األداء  تقارير تقييم مؤشر
الرئيسية الخاصة بالنفايات 

 الخطرة

ات األداء  يجب ات أن تبير  تقارير تقييم مؤشر الرئيسية للنفايات الخطرة قيمة مؤشر
ام ملزم مسبق إذا كانت  األداء الرئيسية، وتواترها، ونتائج التقييم. ويلزم وجود الي  

ات األداء الرئيسية المقدمة للسنوات الثالث التالية عىل التواىلي بعد التصديق.   مؤشر

مذكرات ) مذكرات التفاهم
 التفاهم(

ي توجد لدى أطراف ثالثة لمقدم الطلب أن يقدم نسخ يجب
ا من مذكرات التفاهم الت 

 مرخصة من أجل التخلص السليم من النفايات الخطرة. 
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 ستندمالوصف  المستنداسم 

 مبنر قائم

 شد المعيار
وع  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 للمساعدة ف 

مخططات أرضية وصور 
توضح مناطق تجميع 

 النفايات الخطرة

 يجب أن تشير مخططات الطوابق اىل: 

o   ي كل مكان
 نوعية النفايات الخطرة ف 

o   بناء المكان وموقعه وبعده عن األخطار األخرى والمناطق المأهولة حسب المعايير
 المعمول بها

o  لخطرةحجم المساحة المخصصة لمجرى النفايات ا 

o   .إمكانية الوصول إىل منطقة جمع النفايات الخطرة 

 سياسة إدارة المخاطر 

ا أو 
 
يجب أن يتضمن مخطط بسيط لسياسة إدارة النفايات أو النفايات الخطرة واحد

 :  مما يىلي
 أكير

o  بيان المهمة 

o   يات المستدامة  دليل المشي 

o  ات األداء الرئيسية  قياس مؤشر

o  ي لمسؤول تقليل المخلفات أو إدارتها. ال
 وصف الوظيف 

 تقارير تقييم األهداف  
ي بيان البعثة التدابير  يجب

أن تشمل تقارير التقييم عن حالة األهداف المبينة ف 
ي يتم تحقيقها لكل هدف. 

 المتخذة والنسبة المئوية الت 

ات األداء  تقارير تقييم مؤشر
الرئيسية الخاصة بالنفايات 

 الخطرة

ات  يجب ات األداء الرئيسية للنفايات الخطرة قيمة مؤشر أن تبير  تقارير تقييم مؤشر
ام مسبق ملزم  وري وجود الي   األداء الرئيسية، وتواترها، ونتائج التقييم. ومن الض 

ات األداء الرئيسية لرصيد السنوات الثالث المتتالية المطلوبة.   بتقديم مؤشر

اسم ومؤهالت مسؤول 
 ت الخطرةإدارة النفايا

 توفير اسم ومؤهالت بطل إدارة النفايات الخطرة.  يجب

خطة إدارة لمعالجة كل تيار 
 نفايات خطرة

لكل من التيارات الخطرة المذكورة ، حدد مسار معالجة النفايات والتخزين اآلمن 
 للنفايات. 

 مذكرات التفاهم  
ي تكون يجب

سارية لدى  لمقدم الطلب أن يقدم نسخا من مذكرات التفاهم، الت 
 أطراف ثالثة مرخصة من أجل التخلص السليم من النفايات الخطرة. 

مالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وأفرقة المشروع حرة 

 اض الشهادات للنظر فيها.في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعر
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 توزيع النقاط 8.3.5.7

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 

 

 كل معلمة. أهميةستمنال كل من المعلمات المذكورة أدناه لمقدم الطلب نسبة مئوية معينة اعتماًدا على 

 
 لكل معامل األهميةالعوامل وعوامل  8.3.5-2

 المعلمة
المعلمة رقم 

(i) 
 الحالة

العامل 

Fi" 
عامل االهمية 

"WFi" 

I .     ام ر          التر

 2 1/0 ال/  نعم 1 الخطرة؟ للنفايات سياسة المرفق لدى هل

ي هل تتضمن السياس
ة بيان المهمة مع األهداف الت 

 يجب تحقيقها؟
 2 1/0 ال/  نعم 2

ا؟
 
 معين

ا
 5 1/0 ال/  نعم 3 هل تتطلب السياسة بطًل

ر لما  هل للمنشأة عقود أو مقدم  خدمات معينير
؟  يىل 

       

 1 1/0 ال/  نعم 4 بطاريات

ونيات  1 1/0 ال/  نعم 5 إلكي 

 1 1/0 ال/  نعم 6 ميةالرق الفيديو  وأقراص المضغوطة األقراص

 1 1/0 ال/  نعم 7 الطهي  زيت

 1 1/0 ال/  نعم 8 المعدات مزلقات

دات  1 1/0 ال/  نعم 9 المير

 1 1/0 ال/  نعم 10 إطارات

 1 1/0 ال/  نعم 11 سيارات بطاريات

 1 1/0 ال/  نعم 12 النفايات الطبية

 1 1/0 ال/  نعم 13 مشعة نفايات

 1 1/0 ال /  نعم 14 سامة نفايات

 1 1/0 ال/  نعم 15 االسبستوس عىل تحتوي مادة

 

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)15

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
15
𝑖=1

] 
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 العائلة: مكافأة 8.4

8.4.1  Ma-4.1 تقييم دورة الحياة  

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.4.1.1

Ma-4.1 :تقييم دورة الحياة  

 

 نوع المعيار 8.4.1.2

 إختياري

 

 نية 8.4.1.3

 . ي لبناء وتشغيل المبت  عن طريق إجراء تقييم لدورة حياة المبت 
 تقييم األثر البيت 

 

 متطلبات عامة 8.4.1.4

ي المرتبط بمنتج عىل مدار دورة حياته بأكملها، LCAإن تقييم دورة الحياة )
( هو طريقة تحليل تستخدم لتقييم التأثير البيت 

 يتألف عادة من خمس مراحل )من المهد إىل اللحد(:  والذي

 إستخراج المواد الخام (1

 التصنيع والمعالجة (2

 النقل (3

 إستخدام (4

 التخلص )نهاية الحياة(.  (5

 في: (LCAيمكن استخدام تقييم دورة الحياة )

 ات البيئية لدورة حياة مختلف المنتجات  مقارنة التأثير

 ي مراحل مختلفة خالل د
ي ف 
ورة حياة المنتج من أجل إعطاء األولوية للتحسينات وتقليل اآلثار تقييم األثر البيت 

 المرتبطة بها إىل أدن  حد. 

ي االعتبار عند إجراء تقييم 
ات يمكن أخذها ف  ات النموذجية:  . دورة الحياة هناك عدة مؤشر  يتضمن الجدول أدناه المؤشر

 

  مؤشرات تأثير تقييم دورة الحياة

 القياس وحدة مؤشر األثر البيئي رقم

ار العالمي  1  e2Kg CO إمكانية االحي 

 e2Kg SO إمكانية التحمض 2

 e4Kg PO إمكانية التخثث 3

اتوسفير إمكانية  4
ي السي 

 e11Kg CFC استنفاد طبقة األوزون ف 
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 e4 H2Kg C إمكانية إنشاء األوزون بواسطة المواد الكيميائية الضوئية 5

 kg معالجة المخلفات 6

 

ار اال  إمكانية   العالمي  حي 

ار العالمي ) ي تأثير االحتباس الحراري. يعتمد عىل قدرة امتصاص الحرارة GWPتشير إمكانية االحي 
( إىل مساهمة المنتج ف 

ي أكسيد الكربون )
  . 2CO (. يقاس بالكيلوغرام )كجم(CO2لكل غاز بالنسبة لثان 

 إمكانات التحمض

ي أيونات الهيدروج
ي  Hير  )يشير التحمض إىل الزيادة ف 

. هذا يغير الهيدروجير  المحتمل المستقبلة اليئة+( المودعة ف 

(pH ي تلف المواد العضوية وغير العضوية الموجودة فيه. يتم قياس التحمض
( لهذا الوسط ، والذي قد يتسبب ف 

 . 2SOبالكيلوغرام )كجم( 

  التخثث إمكانية

ي الي  
ي الماء أو ف 

بة مما يؤدي إىل نمو وانحالل الكتلة الحيوية بشكل مفرط، األمر تشير هذه العملية إىل زيادة المغذيات ف 

. وتقاس عملية   . 4PO( لغبالكيلوغرام )ك التخثثالذي يؤدي إىل استنفاد األكسجير 

  الضوئية الكيميائية المواد  بواسطة األوزوناستنفاد  إمكانية

ي ) اتوسفير
ي تصل إىل (، مما يقلل مO3تتم حماية األرض بطبقة من األوزون السي 

ن كمية األشعة فوق البنفسجية الت 

ي المرتفع أن تكون له آثار ضارة، أي انخفاض اإلنتاجية البيولوجية، وإلحاق  . سطح األرض ويمكن لإلشعاع فوق البنفسحر

ر بمواد البناء، وزيادة خطر اإلصابة بشطان الجلد، وغير ذلك من المشاكل الصحية. ويقاس  ي الض 
استنفاد األوزون ف 

اتوسفير طب
 . 11CFC( لغبالكيلوغرام )كقة االسي 

ي 
ي الكيميان 

 إمكانات تكوين األوزون الضون 

، عن تفاعل ضوء الشمس مع انبعاثات  ي
ي الصيف 

ينتج األكسدة الكيميائية الضوئية، المعروفة أيضا باسم الضباب الدخان 

( مما ينتج موا وجير 
تكوين يقاس د كيميائية ضارة أخرى )األوزون(. الملوثات )المركبات العضوية المتطايرة وأكاسيد النيي 

ي 
ي الضون 

. كلغبكيلوغرام ) األوزون الكيميان   ( اإليثيلير 

 معالجة المخلفات

. يقاس بالكيلوجرام )كجم(.   تشير معالجة النفايات إىل كمية النفايات الصلبة المتولدة خالل دورة حياة المبت 

ي يغطيها تقييم دورة الحياة
 أن تشمل:  يجبلهذا المعيار هي سبعة و  مكونات البناء الت 

 مواد البناء (1

 النقل إىل الموقع (2

 عملية البناء / التثبيت (3

 الصيانة واستبدال المواد (4

 إستخدام الطاقة (5

 استخدام المياه (6

 التفكيك.  (7

ات األث وع وجميع مؤشر ي تقييم دورة حياة المشر
ر وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل عدد مكونات البناء المدرجة ف 

 . ي
 البيت 

 متطلبات خاصة 8.4.1.5

 ال شيء
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 المستندات المطلوبة 8.4.1.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:

 
 ةالمطلوب المستندات 8.4.1-1

 وصف المستند اسم المستند

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

إعداد تقرير تقييم دورة  
 الحياة أثناء التصميم

نات البناء يجب أن يتضمن تقرير تقييم دورة حياة المباني أثناء مرحلة التصميم مكو
 المحددة وتقييم جميع مؤشرات األثر البيئي المتصلة بكل عنصر.

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

تقرير تقييم دورة الحياة  
 المشيدللمبنى 

يجب أن يتضمن تقرير تقييم دورة الحياة للمبنى قيد التشييد مكونات المبنى المركبة 
 وتقييم جميع مؤشرات األثر البيئي المتصلة بكل عنصر.

 قائم مبنى

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع 

 بات هذا المعيار.للمساعدة في تلبية متطل

تقرير تقييم دورة الحياة 
 للمبنى المصنع

يجب أن يتضمن تقرير تقييم دورة الحياة للمبنى الحالي مكونات المبنى المركبة وتقييم 
 جميع مؤشرات األثر البيئي المتصلة بكل عنصر.

المشروع حرة في  فرقلهذا المعيار. و مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال

 . تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها

 

 توزيع النقاط 8.4.1.7

يتم تحديد درجة هذا المعيار استتتتتتتتنادا إلى عدد مكونات البناء المدرجة في "تقييم دورة الحياة" للمشتتتتتتتروع. لتحديد درجة 

 عيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:الم

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 ∗ 𝐹2 

 حيث:

  1يتم حسابF :باستخدام الصيغة التالية 

𝐹1إذا قدم المشروع تقرير تقييم دورة الحياة،   = 1 

𝐹1إذا لم يقدم المشروع تقرير تقييم دورة الحياة،   = 0 

 

  2يتم حسابF :باستخدام الصيغة التالية 

 

F2=
عدد مكونات البناء المدرجة في تقييم دورة الحياة

7
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من هذا المعيار من خالل تقديم تقرير تقييم لدورة حياة المبنى لكافة مكونات البناء  100ويحصل المشروع على درجة %

 السبعة المضمنة.
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8.4.2  Ma-4.2  تدقيق النفايات 

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.4.2.1

Ma-4.2تدقيق النفايات :  

 

 معيارنوع ال 8.4.2.2

 إختياري

 

 نية 8.4.2.3

الحد من مواد النفايات المرسلة إىل مقالب النفايات عن طريق إجراء مراجعة للنفايات لتحديد مجاري النفايات الرئيسية 

 ووضع خطة عمل لتحويل النفايات. 

 

 متطلبات عامة 8.4.2.4

و تحويلها. الخطوات مراجعة النفايات هي مسح لمجاري مخلفات المبت  من أجل أستكشاف إمكانية تقليل المخلفات أ

 : ي عىل النحو التاىلي
ي للنفايات تأن  ي ينطوي عليها تدقيق نموذجر

 الت 

 فريق مراجعة الحسابات تكوين (1

 تحديد الخطة واألهداف (2

 جدولة التدقيق (3

 توفير األدوات والمعدات (4

 تنظيم المواد وفرزها (5

 تحليل النتائج (6

 وضع خطة عمل.  (7

 

 تكوين فريق التدقيق( 1

شاغىلي المبت  ، ممن هم عىل دراية بعمليات البناء. ناقش معهم إجراءات تدقيق النفايات واتفق إنشاء فريق تدقيق من 

عىل أدوار ومسؤوليات كل عضو. سيعتمد حجم الفريق عىل حجم المنشأة. يجب تعيير  قادة الفريق لتغطية مناطق 

 مختلفة. 

 تحديد الخطة واألهداف (2

وري لنجاح التدخالت ا للغاية لمواءمة أهداف الفريق طيط المسبق للتدقيق رص  ا مهم  قيق. يعد تحديد من وكيف ولماذا أمر 

 بأكمله. حدد النطاق وتأكد من تنفيذ جميع المهام بشكل صحيح. 
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 جدولة التدقيق( 3 

ا للعمال الفعلية عىل األرض للتأكد من أن التدقيق سيقيم مخرجات النفايا
 
ت لتجنب النتائج غير التمثيلية ، حدد تاريخ

 العادية للمبت  وليس ناتج بعض األحداث الخاصة أو العرضية. 

 توفير األدوات والمعدات( 4

ي منطقة مفتوحة جيدة التهوية باستخدام األدوات 
إلجراء أعمال التدقيق بأمان ، يجب عىل العمال فرز العنارص ف 

 والمعدات التالية: 

 قفازات مطاطية• 

 أقنعة الوجه• 

 حقائب التجميع• 

 طمالق• 

 الصناديق ذات الملصقات الخاصة بفرز التيارات المتبقية• 

ان لوزن كل مجرى نفايات•   مير 

 

 هاتنظيم المواد وفرز ( 5

 تتضمن األعمال الفعلية عىل أرض الواقع المهام التالية: 

ي منطقة مفتوحة• 
 تجميع مخلفات البناء ف 

 وزن كل القمامة لتحديد خط األساس• 

ي مج• 
 اري النفايات المختلفة باستخدام الصناديق ذات العالماتفرز جميع المواد ف 

 وزن كل مجرى نفايات وتحديد المواد القابلة إلعادة التدوير وغير القابلة إلعادة التدوير• 

 تدوين النتائج• 

 

 تحليل النتائج( 6

 :  عىل نتائج فرز تيار النفايات ، يمكن تحديد ما يىلي
 بناءا

 رنسبة المواد القابلة للتدوي• 

 معدل التحويل• 

 النفايات غير القابلة إلعادة التدوير• 

 النفايات العضوية. • 

 . ي المبت 
 سيتم استخدام هذه النتائج لتطوير خطة العمل للحد من النفايات وتحويلها ف 

 

 وضع خطة العمل( 7

لمطلوبة لتحقيق أهداف يجب تطوير خطة العمل بناءا عىل النتائج المذكورة أعاله ، ويجب أن تتضمن الخطوات السبع ا

ي أهداف 
ي محاولة لزيادة وعيهم وحثهم عىل تبت 

المراجعة. يجب مشاركة نتائج تدقيق النفايات مع جميع شاغىلي المبت  ف 

 إعادة التدوير. 

ي الجدول أدناه من أجل الحصول عىل عالمة عىل هذا 
وع جميع خطوات تدقيق النفايات المدرجة ف  يجب أن ينفذ المشر

 المعيار: 
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 طوات خطة تدقيق النفاياتخ

 مطلوب خطوات تدقيق النفايات رقم

 نعم بناء فريق تدقيق النفايات 1

 نعم تحديد خطة وأهداف تدقيق النفايات 2

 نعم جدولة تدقيق النفايات 3

 نعم توفير األدوات والمعدات لمراجعة النفايات 4

 نعم تنظيم المواد وفرزها في مختلف مجاري النفايات 5

 نعم تحليل نتائج تدقيق النفايات 6

 نعم وضع خطة عمل 7

 

 متطلبات خاصة 8.4.2.5

ء ي
 ال شر

 ةالمطلوبالمستندات  8.4.2.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:

 
 ةالمطلوب المستندات 8.4.2-1

 وصف المستند اسم المستند

   الجديد  المبنر 
ر
 التصميم مرحلة ف

      غير متاح

   جديد  مبنر 
ر
 البناء مرحلة ف

         غير متاح 

 قائم مبنر 

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 .في تلبية متطلبات هذا المعيار

خطة عمل تدقيق 
 النفايات

 كجزء من مراجعة النفايات، يجب أن تصف خطة العمل جميع الخطوات التي يتعين تنفيذها.

 يجب توثيق نتائج تدقيق النفايات في تقرير نهائي متضمنًا خطة العمل المقترحة. تقرير النتائج 

المشروع حرة في  فرقإلثبات االمتثال لهذا المعيار. و مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 8.4.2.7

م تطبيق الصتتتيغة وتحدد درجة هذا المعيار استتتتنادا إلى االمتثال لجميع خطوات مراجعة النفايات. لتحديد درجة المعيار، يت

 التالية:

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 ∗ 𝐹2 
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 :حيث

  يتم حسابF1 :باستخدام الصيغة التالية 

𝐹1إذا كان المشروع يوفر خطة تدقيق للنفايات،   = 1 

𝐹1,   إذا لم يقدم المشروع خطة تدقيق النفايات = 0 

 

  يتم حسابF2 :باستخدام الصيغة التالية 

𝐹2خطوات تدقيق النفايات المطلوبة في خطة تدقيق النفايات,  ذا تم تضمين جميع إ = 1 

𝐹2,   إذا لم يتم تضمين خطوة واحدة أو أكثر من خطوات تدقيق النفايات المطلوبة في خطة تدقيق النفايات = 0 

جميع  لهذا المعيار من خالل تطوير وتنفيذ خطة تدقيق النفايات بما في ذلك 100يحصل المشروع على درجة %

  الخطوات الموضحة في متطلبات المعيار.
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8.4.3  Ma-4.3  ابتكار 

 

 مرجع المعيار والعنوان 8.4.3.1

Ma-4.3ابتكار : 

 

 نوع المعيار 8.4.3.2

 إختياري

 

 نية 8.4.3.3

ي 
ي ال تكافأ بمعايير موحدة للحد من مخاطر الكوارث والت 

دعم االبتكار وإيجاد حلول جديدة لالستخدام الذكي للموارد، الت 

 ر الكىلي للمواد عىل البيئة. تؤدي إىل الحد من األث

 

 متطلبات عامة 8.4.3.4

إظهار أي حل ذكي جديد أو تقنية أو اختراع أو تصميم أو إنشاء أو تشغيل أو صيانة أو طريقة أو عملية هدم لم يتم 

من  والتي تثبت فعاليتها من حيث كفاءة الموارد والسالمة البيئية. يجب أن تتم الموافقة على االبتكار ARZ 2.0تناولها في 

كجزء ال يتجزأ من نموذج الطلب المقدم. يجب أن يكون االبتكار مهًما وقابل للتحقيق وقابل للقياس من خالل  LGBCقبل 

 تحديد ما يلي:

 القصد من معيار االبتكار المقترح● 

 المتطلبات العامة والخاصة المقترحة لالمتثال● 

 التقديمات المطلوبة المقترحة إلثبات االمتثال● 

 : عناصر ابتكار كحد أقصى بشكل إجمالي من مجموعة مما يلي: 5ما يصل إلى  يتوفر

 

 االبتكار المعتمد (1

 بعد عملية مراجعة التقديم. LGBCيمكن منال عنصر واحد أو عدة عناصر لكل نموذج طلب ابتكار معتمد من قبل 

 دة المواد( في وحARZمستوى مثالي من األداء وفقا لمعايير المنطقة الخالية من األسلحة ) (2

 من معايير تقييم المنطقة الخالية من أش         عة القز التالية 
وع عىل أداء مثاىلي إذا ما تم اس         تيفاء واحد أو أكير

هن المش         ر ويير

 :  بمستوى أداء مثاىلي

 

 •Ma-2.2 المواد المعاد تدويرها 

 •Ma-2.3 التأثير البيئي المادي 

 •Ma-2.5 إعادة استخدام المواد 

 •Ma-3.1 يرإعادة التدو 

 •Ma-3.2 الحد من النفايات 

 •Ma-3.4 الشراء المستدام 

 

 متطلبات خاصة 8.4.3.5

ء ي
 ال شر
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  المطلوبةالمستندات  8.4.3.6

 المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد: المطلوبةتقديم المستندات 

 
 ةلمطلوبا المستندات 8.4.3-1

 وصف المستند اسم المستند

   الجديد  المبنر 
ر
 التصميم مرحلة ف

 شد المعيار 
وع للمساعدة  ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا لالسي 
ي تلبية متطلبات هذا المعيار. 

 ف 

ح أو األداء المثاىلي )إذا وجد الخرائط
 ت(تقديم خرائط  لالبتكار المقي 

)إذا وجدت( المواصفات ح أو األداء المثاىلي
 تقديم مقتطف من مواصفات االبتكار المقي 

   جديد  مبنر 
ر
 البناء مرحلة ف

ا عن مرحلة التصميم( شد المعيار 
 
 شد معيار محدث )إذا كان مختلف

ي )إن وجد(.  الخرائط المنفذة ح أو األداء النموذجر  إرسال رسومات مدمجة لالبتكار المقي 

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة

ي )إن  ح أو األداء النموذجر كة المصنعة لالبتكار المقي  إرسال أوراق بيانات / كتالوجات الشر
 وجد(. 

ح.    إرشادي دليل  توفير دليل إرشادي للوثائق حول كيفية تحقيق االبتكار المقي 

 قائم مبنر 

 شد المعيار 
وع للوفاء يجب أن يقدم شد المعايير وصفا موجزا   ي ينفذها فريق المشر

اتيجية الت  لالسي 
 بمتطلبات هذا المعيار. 

ي )إن وجد(.  الخرائط المنفذة ح أو األداء النموذجر  إرسال رسومات مدمجة لالبتكار المقي 

كة  أوراق بيانات الشر
 المصنعة 

ح أو األداء النمو  كة المصنعة لالبتكار المقي  ي )إن إرسال أوراق بيانات / كتالوجات الشر ذجر
 وجد(. 

ح.   إرشادي دليل  توفير دليل إرشادي للوثائق حول كيفية تحقيق االبتكار المقي 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. تتمتع فرق المشروع 

توفر معلومات إضافية ذات صلة لمراجعي الشهادات بالحرية في تقديم المستندات الداعمة األخرى ، والتي يمكن أن 

 للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 8.4.3.7

بمجرد أن  االهميةيتم تحديد درجة معيار االبتكار بناًء على االبتكار أو األداء المثالي الذي تم تحقيقه. سيتم تحديد عامل 

 بتقييم أصالة وأداء االبتكار المقدم. ARZيقوم أعضاء لجنة مراجعة 

 
 لكل من متطلبات المعيار األهميةعامل  8.4.3-2

 "WF" األهميةعامل  المعلماتمتطلبات 

ة االبتكار  𝑾𝑭𝟏 58 1-مير 

ة االبتكار   𝑾𝑭𝟐 10 2- مير 

ة االبتكار   𝑾𝑭𝟑 10 3- مير 
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ة االبتكار  𝑾𝑭𝟒 10 4-مير 

ة االبتك  𝑾𝑭𝟓 10 5 ار مير 

 

 

ستحدد اآللة الحاسبة النتيجة األولية وفقًا لمتوسط الدرجات المرجال لالمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار ، يتم تطبيق 

 الصيغة التالية:

درجة المعيار =  100 ∗ [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)5

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
5
𝑖=1

] 

 : حيث

 لصيغة التالية: باستخدام ا 𝐹𝑖يتم حساب 

ة االبتكار ،  وع المقدم يتضمن مير   iF  =1إذا كان المشر

ة االبتكار ،  وع المقدم ال يتضمن مير   iF 0 =إذا كان المشر
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 الوحدة النمطية: ماء .9

 العائلة: قياس المياه والتحكم فيها 9.1

9.1.1  Wa-1.1  قياس الماء 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.1.1.1

Wa-1.1قياس الماء : 

 

 نوع المعيار 9.1.1.2

 طلب أساشي مت

 نية 9.1.1.3

ي المياه عن طريق تتبع 
تعزيز اإلدارة الفعالة للمياه عىل مستوى البناء واستكشاف الفرص لتحقيق وفورات إضافية ف 

 . ي
ي المبان 

 إستهالك المياه ومنع التشب وفهم إستخدام المياه ف 

 

 متطلبات عامة 9.1.1.4

 
A) مراقبة المياه 

ض القراءة والصيانة لقياس وتسجيل إجماىلي إستهالك المبت  من تركيب مقاييس دائمة للمياه يسهل الوصول إليها ألغرا

ي الموقع، 
ي الموقع )أي إمدادات المياه العامة، واآلبار ف 

ب ف  ب من جميع مصادر المياه الصالحة للشر المياه الصالحة للشر

ي الموقع(. 
ب ف   ونظام معالجة المياه الصالحة للشر

ي ملخصات شهر 
 ية وسنوية عن إستخدام المياه وتسجيلها عن طريق نظام مراقبة المياه. ويجب جمع بيانات قياس المياه ف 

 

B) عداد الماء 

. يجب توصيل عداد )عدادات( الماء بنظام إدارة  يمكن أن يكون نوع عداد الماء رقميا مع مسجل بيانات أو النوع الذكي

 (، إن أمكن. BMSالمبت  )

 

 متطلبات خاصة 9.1.1.5

ء  ي
 ال شر

 

 ةالمطلوب المستندات 9.1.1.6

 لمستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:تقديم ا

 
 ةالمطلوب المستندات 9.1.1-1

 المستندوصف  اسم المستند
 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار      ·
عايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد الم 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.
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 رسومات إمداد المياه      ·
يجب أن تبين رسوم إمدادات المياه جميع عدادات المياه المقترحة، ومكونات نظام  

 رصد المياه والتحكم فيها.

 المواصفات       ·
)عدادات( المياه المقترح، ومكونات  عدادصفات جميع مكونات ويجب توفير موا 

 نظام رصد المياه والتحكم فيها.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار

رسومات مزروعة لتوفير 
 المياه

على هذا األساس جميع عدادات يجب أن تبين رسوم إمدادات المياه التي وضعت بناء  
 المياه المقترحة ومكونات نظام مراقبة المياه ومراقبتها.

أوراق بيانات الشركة 
 المصنعة 

ويجب توفير مجموعات بيانات/فهارس الشركة المصنعة لجميع عدادات المياه المثبتة  
 ومكونات نظام مراقبة المياه والتحكم فيها.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  يجب 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

رسومات مزروعة لتوفير 
 المياه

يجب أن تبين رسوم إمدادات المياه التي وضعت بناء على هذا األساس جميع عدادات  
 ومراقبتها. المياه المقترحة ومكونات نظام مراقبة المياه

 قسائم البيانات 
يجب توفير مجموعات بيانات/فهارس الشركة المصنعة لجميع عدادات المياه المثبتة 

 ومكونات نظام مراقبة المياه والتحكم فيها.

 

 مالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وأفرقة المشروع حرة

 في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 9.1.1.7

ي تركيب مي  ماء 
وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل رصد المياه ونوع عداد المياه ومتطلبات المراقبة. ويالحظ أنه ينبغ 

: واحد عىل األقل للمبت  بأكمله ل  جعله مؤهال لهذا المعيار. وتطبق العوامل وعوامل الوزن عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي

 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معيار من معايير المتطلبات 9.1.1-2

 "F"العامل  الحالة متطلبات المعايير 
عامل الوزن 

"WF" 

 همراقبة الميا
 نعم

F1 
1 

WF1 
5 

 5 0 ال

الوصلة بجهاز إدارة )الماء  عدادضبط 

 (BMS()المباني

 نعم

F2 
1 

WF2 
2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 نوع عداد الماء
رقمي مع مسجل 

 F3 البيانات
1 

WF3 
2 

 3 1 ذكي

بات. لتحديد درجة المعيار، يتم وستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطل

 تطبيق الصيغة التالية: 
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درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 ∗ [
(𝐹1 ∗ 𝑊𝐹1) + (𝐹2 ∗ 𝑊𝐹2) + (𝐹3 ∗ 𝑊𝐹3)

(𝑊𝐹1 + 𝑊𝐹2 + 𝑊𝐹3) + (3 − 𝑊𝐹3)
] 

 

وع أي مي  ماء للمبت  بالكامل، فإن النسبة ستكون  ي حال لم يشمل المشر
وع نسبة  . ويكسب0%وف  من  100%المشر

ي إذا هذا المعيار 
  . (BMS) تم تركيب عداد ماء ذكي وتوصيله بنظام إدارة المبان 
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9.1.2  Wa-1.2  الفرعي للمياه العداد 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.1.2.1

Wa-1.2القياس الفرعي للمياه : 

 

 نوع المعيار 9.1.2.2

 إختياري

 

 نية 9.1.2.3

ي المياه عن طريق تتبع إس      تهالك المياه  تعزيز فعالية إض      افية إلدارة المياه واس      تكش      اف فرص تحقيق
وفورات إض      افية ف 

 . ي
ي المبان 

 ومنع التشب وفهم إستخدام المياه ف 

 

 متطلبات عامة 9.1.2.4

A) مراقبة المياه 

( مياه فرعي دائم موصوف، يسهل الوصول إليه للقراءة والصيانة، لقياس وتسجيل إستهالك المياه عدادات) عداد تركيب 

 ية )عىل األقل، حيثما يوجد(: لالستخدامات الرئيسية التال
 

 دورات المياه/ مرافق المراحيض/ االستحمام 

 المطبخ/ المطبخ/ تسهيالت المطاعم 

 مرافق غسيل المالبس 

 لية  شبكة مياه ساخنة مي  

 ري 

 مسابح 

 الميزات المائية 

  .مياه مستصلحة 

 
ي ملخصات شهرية وسنوية عن إستخدام المياه، ويجب عداد يجب جمع بيانات 

تسجيلها من قبل نظام مراقبة  المياه ف 

 المياه. 

 

B)  المياه الفرع  والتحكم فيه عداد نوع 

. يمكن توصيل  عداد يمكن أن يكون نوع  ( الماء الفرعي عدادات) عداد الماء الفرعي رقميا مع مسجل بيانات أو النوع الذكي

ي )
، إن BMSبنظام إدارة المبان   . وجد ( بالمبت 

 

 متطلبات خاصة 9.1.2.5

 لصحية فقطلمشاري    ع الرعاية ا

 ألي مما يلي:الماء الفرعي  عداد باإلضافة إلى المتطلبات المذكورة أعاله ، يتم تركيب 

 ات  مختير
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 أجنحة الجراحة 

 ) ي
 مناطق العالج )العالج الطبيغي والعالج المان 

 أقسام غذائية 

 أقسام المعالجة العقيمة 

 أنظمة المياه المطهرة الصيدالنية 

  يةهيدرونيك بنيويةشبكات مياه 

 

  جميع قطاعات البناء منطقة
ر
 المستأجر ف

يجب أن تكون منطقة المستأجر ، التي يجب أن يتم قياسها بشكل مستقل الستهالك المياه ، مجهزة بعدد كاٍف من العدادات 

لمناطق المستأجرين حسب قطاع  العداد الفرعيلذلك الغرض. يجب على صاحب المبنى/المطور االلتزام كتابيًا بمتطلبات 

المياه كما هو مذكور في عقود البيع  عداداء. يعني هذا االلتزام أن على المالكين والمستأجرين المستقبليين تنفيذ نظام البن

 واتفاقيات اإليجار.

 

 ةالمطلوب المستندات 9.1.2.6

 : شهادةالتقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 

 
 ةالمطلوب المستندات 9.1.2-1

 وصف المستند اسم المستند
 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة 

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 داد المياهرسومات إم 
يجب أن تبين رسوم إمدادات المياه جميع أجهزة قياس المياه الفرعية المقترحة، ومكونات 

 نظام رصد ومراقبة المياه.

 المواصفات 
يجب توفير مواصفات جميع مكونات عداد )عدادات( المياه الفرعية المقترح، ومكونات نظام 

 رصد المياه والتحكم فيها.

 التزام مكتوب 
يقدم مالك/مطور المبنى التزاما خطيا بأن يقوم المالكون والمستأجرون في المستقبل  يجب أن

 بتنفيذ تركيب عداد المياه على النحو المنصوص عليه في عقود البيع واتفاقات اإليجار. 

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد موجز محدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار 

ت مزروعة رسوما 
 لتوفير المياه

يجب أن تبين رسوم إمدادات المياه المعدة بناء على هذا النحو جميع أجهزة قياس المياه 
 الفرعية المقترحة ومكونات نظام رصد المياه والتحكم فيها.

أوراق بيانات  
 الشركة المصنعة 

دات الماء الفرعية يجب توفير أوراق بيانات / كتالوجات الشركة المصنعة لجميع أجهزة عدا  
 المركبة ومكونات نظام مراقبة ومراقبة المياه.

 مبنى قائم

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة 

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

رسومات مزروعة  
 لتوفير المياه

لمياه التي وضعت بناء على هذا النحو جميع عدادات المياه يجب أن تبين رسوم إمدادات ا
 الفرعية المقترحة ومكونات النظام المركزي لرصد المياه ومراقبتها.

أوراق بيانات  
 الشركة المصنعة

يجب توفير مجموعات بيانات/فهارس الشركة المصنعة لجميع أجهزة عدادات المياه الفرعية 
 بة المياه.المثبتة والنظام المركزي لمراق
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مالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وأفرقة المشروع حرة 

 في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط  9.1.2.7

، ) عداد ( نوع 2( مراقبة المياه، )1ار استنادا إىل ثالثة عنارص: )وتحدد درجة هذا المعي ( متطلبات المراقبة. 3المياه الفرعي

عىل كل  االهميةمياه فرعي واحد عىل األقل للتأهل لهذا المعيار. وتطبق العوامل وعوامل  عداد تركيب  يجبويالحظ أنه 

 :  متطلب لكل قطاع بناء عىل النحو التاىلي

 

 مكتب

 
 لكل معيار من متطلبات قطاع المكاتب االهميةالعوامل وعوامل  9.1.2-2

ب
كت

م
 

 "WF" االهميةعامل  "F"العامل  الحالة المعاييرمتطلبات 

اه
مي

ال
ة 

قب
را

م
 

 مرحاض

 نعم

F1 
1 

WF1 
2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 مطبخ صغير

 نعم

F2 
1 

WF2 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حمام

 نعم

F3 
1 

WF3 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

شبكة مياه ساخنة 

 منزلية

 نعم

F4 
1 

WF4 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 ريشبكات ال

 نعم

F5 
1 

WF5 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مائية ميزات

 نعم

F6 
1 

WF6 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 المياه المعالجة

 نعم

F7 
1 

WF7 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

الماء  عدادنظام مراقبة 

متصل بجهاز إدارة )الفرعي 

 ( BMSالمباني

 نعم

F8 
1 

WF8 
2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح
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 الماء الفرعي عدادنوع 

 مسجلرقمي مع 
 F9 البيانات

1 
WF9 

2 

 3 1 ذكي

 

وستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم 

 تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

9
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
9
𝑖=1 ) + (3 − 𝑊𝐹9)

] 

 

 : حيث

 

𝐹0 تم حسابه باستخدام المعادلة التالية: ي 

وع يتضمن عىل األقل عداد طاقة فرعي واحد )
∑إذا كان المشر 𝐹𝑖

7
𝑖=1  ≠ 0)  ،𝐹0  =1 

وع أي عداد طاقة فرعي )
∑إذا لم يتضمن المشر 𝐹𝑖

7
𝑖=1 = 0)  ،𝐹0  =0 

 

وع أي  ، تكون نتيجة هذا الم عداد وإذا لم يتضمن المشر ي فرعي
وع نتيجة قدرها 0%عيار مان  لهذا  100%. ويكسب المشر

الفرعية لجميع االستخدامات الرئيسية للمياه المذكورة أعاله وتوصيلها بنظام  الذكية تم تركيب أجهزة المياهإذا المعيار 

ي 
 . (BMS)إدارة المبان 

 

 مجمع تجاري
وط قطاع  االهميةوامل العوامل وع 9.1.2-3  المجمعات التجاريةلكل معيار من شر

مع
ج
م

 
ي

ار
ج
ت

 

 الحالة المعايير متطلبات
 العامل

"F" 

 عامل
 االهمية

"WF" 

بة
اق
مر

 
اه

مي
ال

 

 مراحيض

 نعم

F1 
1 

WF1 
3 

 3 0 ال

 0 0 متاح غير

 االستحمام منشآت

 نعم

F2 
1 

WF2 
1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير

 التموين مرافق

 نعم

F3 
1 

WF3 
1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير

 المالبس غسيل مرافق

 نعم

F4 
1 

WF4 
1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير

 منزلية ساخنة مياه شبكة
 نعم

F5 
1 

WF5 
1 

 1 0 ال
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 0 0 متاح غير

 شبكات الري

 نعم

F6 
1 

WF6 
1 

 1 0 ال

 0 0 احمت غير

 مائية ميزات

 نعم

F7 
1 

WF7 
1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير

 المياه المعالجة

 نعم

F8 
1 

WF8 
1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير

 إدارة بجهاز)متصل  الفرعي الماء عداد في التحكم نظام
 ( BMSالمباني

 نعم

F9 
1 

WF9 
2 

 2 0 ال

 0 0 متاح غير

 الماء الفرعي ادعد نوع

 مسجل مع رقمي
 F10 البيانات

1 
WF10 

2 

 3 1 ذكي

 

وستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم 

 تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

10
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
10
𝑖=1 ) + (3 − 𝑊𝐹10)

] 

 أين: 

𝐹0  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 

وع يتضمن عىل األقل عداد طاقة فرعي واحد )
∑إذا كان المشر 𝐹𝑖

8
𝑖=1  ≠ 0)  ،𝐹0  =1 

وع أي عداد طاقة فرعي )
∑إذا لم يتضمن المشر 𝐹𝑖

8
𝑖=1 = 0)  ،𝐹0  =0 

 

وع أي وإذا لم يتضمن ا ، تكون نتيجة هذا المعيار  عداد لمشر ي فرعي
وع نتيجة قدرها 0مان  لهذا   100%٪. ويكسب المشر

الفرعية لجميع االستخدامات الرئيسية للمياه المذكورة أعاله وتوصيلها بنظام  الذكية تم تركيب أجهزة المياهإذا المعيار 

ي )
 (. BMSإدارة المبان 

 

 

 فندق
طه قطاع الفنادق االهميةالعوامل وعوامل  9.1.2-4  لكل معيار يشي 

ق
ند

ف
 

 الحالة متطلبات المعايير
العامل 

"F" 
عامل االهمية 

"WF" 

ة 
قب

را
م

اه
مي

ال
 

 إذا موجودة مخازنحمامات الضيوف مع 

 نعم

F1 
1 

WF1 
3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح
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 م العامةمرافق االستحما

 نعم

F2 
1 

WF2 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مرافق المراحيض العامة

 نعم

F3 
1 

WF3 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مرافق التموين

 نعم

F4 
1 

WF4 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مرافق غسيل المالبس

 نعم

F5 
1 

WF5 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 شبكة مياه ساخنة منزلية

 نعم

F6 
1 

WF6 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 ريشبكة ال

 نعم

F7 
1 

WF7 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مسابح

 نعم

F8 
1 

WF8 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مائية ميزات

 نعم

F9 
1 

WF9 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 المياه المعالجة

 نعم

F10 
1 

WF10 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

متصل بجهاز )الماء الفرعي  عدادنظام التحكم في 

 (BMS إدارة المباني

 نعم

F11 
1 

WF11 
2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 الماء الفرعي عدادنوع 
رقمي مع مسجل 

 F12 البيانات
1 

WF12 
2 

 3 1 ذكي

 

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم و 

 تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

12
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
12
𝑖=1 ) + (3 − 𝑊𝐹12)

] 
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 : حيث

𝐹0 ادلة التالية: يتم حسابه باستخدام المع 

وع يتضمن عىل األقل عداد طاقة فرعي واحد )
∑إذا كان المشر 𝐹𝑖

10
𝑖=1  ≠ 0)  ،𝐹0  =1 

وع أي عداد طاقة فرعي )
∑إذا لم يتضمن المشر 𝐹𝑖

10
𝑖=1 = 0)  ،𝐹0  =0 

 

، تكون نتيجة هذا المعيار  ي فرعي
وع أي عداد مان  لهذا   100%وع نتيجة قدرها . ويكسب المشر 0%وإذا لم يتضمن المشر

الفرعية لجميع االستخدامات الرئيسية للمياه المذكورة أعاله وتوصيلها بنظام  الذكية تم تركيب أجهزة المياهإذا المعيار 

ي 
 (. BMS) إدارة المبان 

 

 

 المنشآت التعليمية
 

وط قطاع التعليم عوامل وعوامل وزن كل 9.1.2-5  معيار من شر

ية
يم

عل
لت

 ا
ت

شآ
من

ال
 

 الحالة المعايير متطلبات
 العامل

"F" 
 االهمية عامل
"WF" 

بة
اق
مر

 
اه

مي
ال

 

 مراحيض

 نعم

F1 
1 

WF1 
2 

 2 0 ال

 0 0 متاح غير

 االستحمام منشآت

 نعم

F2 
1 

WF2 
1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير

 زليةمن ساخنة مياه شبكة

 نعم

F3 
1 

WF3 
1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير

 الري شبكة

 نعم

F4 
1 

WF4 
1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير

 مسبال

 نعم

F5 
1 

WF5 
1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير

 المعالجة المياه

 نعم

F6 
1 

WF6 
1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير

 بجهاز)متصل  الفرعي لماءا عداد في التحكم نظام
 (المباني إدارة

 نعم

F7 
1 

WF7 
2 

 2 0 ال

 0 0 متاح غير

 الفرعي الماء عداد نوع

 مسجل مع رقمي
 F8 البيانات

1 
WF8 

2 

 3 1 ذكي
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م تطبيق ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يت

 الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

8
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
8
𝑖=1 ) + (3 − 𝑊𝐹8)

] 

 : حيث

𝐹0  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 

وع يتضمن عىل األقل عداد طاقة فرعي واحد )
∑إذا كان المشر 𝐹𝑖

6
𝑖=1  ≠ 0)  ،𝐹0  =1 

وع أي عداد طاقة فرعي ) إذا 
∑لم يتضمن المشر 𝐹𝑖

6
𝑖=1 = 0)  ،𝐹0  =0 

 
وع أي  ، تكون نتيجة هذا المعيار  عداد وإذا لم يتضمن المشر ي فرعي

وع نتيجة قدرها 0%مان  لهذا  100%. ويكسب المشر

ه المذكورة أعاله وتوصيلها بنظام الفرعية لجميع االستخدامات الرئيسية للميا الذكية تم تركيب أجهزة المياهإذا المعيار 

ي 
 (. BMS) إدارة المبان 

 
 

 مستشفر 

 
وري لقطاع المستشفيات 9.1.2-6  العوامل وعوامل الوزن لكل معيار رص 

ى
شف

ست
م

 

 الحالة متطلبات المعايير
العامل 

"F" 
عامل االهمية 

"WF" 

اه
مي

ال
ة 

قب
را

م
 

 غرف المرضىحمامات 

 نعم

𝑭𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏 
2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 مراحيض

 نعم

𝑭𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 منشآت االستحمام

 نعم

𝑭𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟑 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مرافق المطبخ

 نعم

𝑭𝟒 
1 

𝑾𝑭𝟒 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مرافق غسيل المالبس

 نعم

𝑭𝟓 
1 

𝑾𝑭𝟓 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 شبكة مياه ساخنة منزلية

 نعم

𝑭𝟔 
1 

𝑾𝑭𝟔 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 𝑭𝟕 1 𝑾𝑭𝟕 1 نعم شبكة الري
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 1 0 ال

 0 0 متاحغير 

 المياه المعالجة

 نعم

𝑭𝟖 
1 

𝑾𝑭𝟖 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مختبرات

 نعم

𝑭𝟗 
1 

𝑾𝑭𝟗 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 أجنحة الجراحة

 نعم

𝑭𝟏𝟎 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟎 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

الج الطبيعي والعالج الع)مناطق العالج 

 (المائي

 نعم

𝑭𝟏𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟏 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 أقسام غذائية

 نعم

𝑭𝟏𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟐 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 أقسام المعالجة العقيمة

 نعم

𝑭𝟏𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟑 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 أنظمة المياه المطهرة الصيدالنية

 نعم

𝑭𝟏𝟒 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟒 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 نظام ماء التجميل

 نعم

𝑭𝟏𝟓 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟓 
1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

متصل بجهاز )نظام التحكم في عداد الماء الفرعي 

 (إدارة المباني 

 نعم

𝑭𝟏𝟔 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟔 
2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 نوع عداد الماء الفرعي
رقمي مع مسجل 

 𝑭𝟏𝟕 البيانات
1 

𝑾𝑭𝟏𝟕 
2 

 3 1 ذكي

 

وستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم 

 : تطبيق الصيغة التالية

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

17
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
17
𝑖=1 ) + (3 − 𝑊𝐹17)

] 
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 : حيث

𝐹0  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 

وع يتضمن عىل األقل عداد طاقة فرعي واحد )
∑إذا كان المشر 𝐹𝑖

15
𝑖=1  ≠ 0)  ،𝐹0  =1 

وع ∑أي عداد طاقة فرعي ) إذا لم يتضمن المشر 𝐹𝑖
15
𝑖=1 = 0)  ،𝐹0  =0 

 
وع أي  ، تكون نتيجة هذا المعيار  عداد وإذا لم يتضمن المشر ي فرعي

وع نتيجة قدرها 0%مان  لهذا  100%. ويكسب المشر

وتوصيلها بنظام  الفرعية لجميع االستخدامات الرئيسية للمياه المذكورة أعاله الذكية تم تركيب أجهزة المياهإذا المعيار 

ي 
 (. BMS) إدارة المبان 

 
 

 سكن
وط قطاع السكن االهميةالعوامل وعوامل  9.1.2-7  لكل معيار من شر

ن
سك

 

 "F"العامل  الحالة متطلبات المعايير
عامل االهمية 

"WF" 

اه
مي

ال
ة 

قب
را

م
 

 نعم مرحاض 

𝑭𝟏 

1 

𝑾𝑭𝟏 

1 

 1 0 ال ( خزانة ماء)

 0 0 غير متاح  

 نعم حمام 

𝑭𝟐 

1 

𝑾𝑭𝟐 

3 

 3 0 ال (عدد أقل من خزانات المياه)

 0 0 غير متاح  

 مطبخ

 نعم

𝑭𝟑 

1 

𝑾𝑭𝟑 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 غسيل

 نعم

𝑭𝟒 

1 

𝑾𝑭𝟒 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 شبكة مياه ساخنة منزلية

 نعم

𝑭𝟓 

1 

𝑾𝑭𝟓 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 شبكة الري

 نعم

𝑭𝟔 

1 

𝑾𝑭𝟔 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مسبح

 نعم

𝑭𝟕 

1 

𝑾𝑭𝟕 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 المياه المعالجة

 نعم

𝑭𝟖 

1 

𝑾𝑭𝟖 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 2   1 نعم
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االتصال بجهاز إدارة )المياه الفرعي  عدادمراقبة 

 (المباني

   ال
𝑭𝟗 

 

0 𝑾𝑭𝟗 2 

 0 0 غير متاح

 نوع عداد الماء الفرعي
رقمي مع مسجل 

 البيانات
  
𝑭𝟏𝟎 

 

1   
𝑾𝑭𝟏𝟎 

2 

 3 1 ذكي

 

وستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم 

 تطبيق الصيغة التالية: 

 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

10
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
10
𝑖=1 ) + (3 − 𝑊𝐹10)

] 

 

 

 : حيث

𝐹0  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 

وع يتضمن عىل األقل عداد طاقة فرعي واحد )
∑إذا كان المشر 𝐹𝑖

8
𝑖=1  ≠ 0)  ،𝐹0  =1 

وع أي عداد طاقة فرعي )
∑إذا لم يتضمن المشر 𝐹𝑖

8
𝑖=1 = 0)  ،𝐹0  =0 

 
وع أي  ، تكون نتي عداد وإذا لم يتضمن المشر ي فرعي

وع نسبة 0%جة هذا المعيار مان  من هذا  100%. ويكسب المشر

لجميع االستخدامات الرئيسية للمياه المذكورة أعاله وتوصيلها بنظام  الذكية تم تركيب أجهزة فرعية للمياهإذا المعيار 

ي 
 (. BMS) إدارة المبان 
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 العائلة: تخفيض إستخدام المياه في األماكن المغلقة 9.2

9.2.1  Wa-2.1   المياهتجهيزات حفظ 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.2.1.1

Wa-2.1ات موفرة للماء  : تجهير 

 

 نوع المعيار 9.2.1.2

 متطلب أساشي 

 

 نية 9.2.1.3

ي األماكن المغلقة. 
ات فعالة لتوفير المياه لتقليل إستخدام المياه ف   إختيار تجهير 

 

 متطلبات عامة 9.2.1.4

ه للمياه بنسبة  وع لهذا المعيار، فالبد وأن يثبت توفير ات ٪ عىل األ20لكي يتأهل المشر قل من خالل إختيار التجهير 

ي تتسم بالكفاءة. 
 الموفرة للماء والت 

 

 أ( خط األساس الستهالك المياه في األماكن المغلقة

٪ عىل األقل من خط األس    اس من خالل تنفيذ تدابير لكفاءة المياه 20تقليل االس    تخدام المتوقع للمياه الداخلية بنس    بة 

كيبات الموفرة للمياه  . تتعلق فقط بالي 

 
 :  تستند الحسابات األساسية لمعدالت التدفق ووحدات التخزين إىل الجدول التاىلي

 
ات الصحية 9.2.1-1 ي التجهير 

 معدل التدفق األساشي ومعدل الدفق ف 

 خط األساس  تجهيزات أو تثبيت 

 معدل التدفق عند الضغط تجهيزات التدفق

  

 بار 0. 4لتر/دقيقة على  2 مرحاض )عام(

 بار 0. 4لتر/دقيقة على  8 مرحاض )خاص(

 بار 5.5لتر/دقيقة في  9.5 دوش

 بار 0. 4لتر/دقيقة على  8 رزاز بيديت

 بار 0. 4لتر/دقيقة على  8 مطبخ حنفية

 معدل التدفق تثبيتات التدفق

 لترات لكل تدفق 6 مرحاض وحيد الدفق

زدوج م WCالمرحاض )

 الدفق(

لترات لكل تدفق  6/4

 كامل/منخفض

 لتر لكل تدفق 2 مبولة
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 )ب( تحسين إستراتيجيات توفير المياه

  .يمكن إستخدام مراحيض مزدوجة الدفع 

  ي تخدم قنوات التبول
ي المرحاض العام من أجل الخزانات الت 

يمكن إستخدام أدوات تحكم يدوية أو آلية ف 

 األحادية أو المتعددة. 

 كبديل أرخص للحنفية   الحنفياتمكن إستخدام أجهزة التهوية أو تقييدات التدفق عىل أنواع معينة من كما ي

 منخفضة التدفق من أجل تقليل معدل التدفق. 

  ي يتم تنشيطها إما بواسطة إجراء الدفع أو أجهزة االستشعار  حنفياتويمكن تركيب
إيقاف التشغيل تلقائيا، الت 

ي جميع الم
ونية، ف   راحيض العامة. اإللكي 

 

 في مدخل المنطقة العربية ARZج( حاسبة مياه المنطقة العربية 

وع، )1تتطلب أداة حساب المياه معلومات، حول ) ي 3( أيام التشغيل، و )2( شغل المشر
( أنواع التثبيت المستخدمة ف 

وع حت  يمكن حساب وتحقيق النتائج التالية:   المشر
 

 سنويا(  م³) االساشي السنوي ستخدام المياهإ 

 سنويا(  م³)سنوياً     استخدام المياه المقترح 

  :النسبة المئوية لوفر المياه )٪( حسب هذه المعادلة 

 

نسبة توفير  المياه (%) =  (
إستخدام المياه أالساشي  − ح إستخدام المياه المقي 

إستخدام المياه أالساشي 
) × 100 

 

 تثبيت بناء عىل المعادلة التالية: تحدد أداة الحساب االستخدام اليومي للمياه لكل نوع 

 

اليوم في للفرد االستخدامات ×عدد األشخاص × مدة االستخدام ×  معدل التدفق =  االستخدام اليومي للمياه لكل نوع تثبيت   
 

 االستخدامات للفرد في اليوم × عدد األشخاص × نضارة التجهيزات = االستخدام اليومي للمياه لكل نوع تثبيت

 
 ل مدة االستخدام االفتراضية واالستخدامات االفتراضية في اليوم في الجدول التالي:يتم تمثي

 
ات الصحية 9.2.1-2 اضية الستخدام واستخدام التجهير   المدة االفي 

 نوع التثبيت

 االستخدامات االفتراضية في اليوم المدة

 موظف )ثانية( 
 سكن ضيف مريض طالب  عميل البيع بالتجزئة رزوا

   (FTE) 

 5 5 5 *1 *0.1 *0.1 *1 غير متاح (ذكر)مرحاض 

 5 5 5 3 0.2 0.5 3 غير متاح (أنثى)مرحاض 

 0 0 0 2 0.1 0.4 2 غير متاح مبولة

 5 5 5 3 0.2 0.5 3 30 رذاذ بيدي

 0 0 0 3 0.2 0.5 3 60 (عام)حنفية غسل 

 5 5 5 0 0 0 0 120 (خاصة)حاض حنفية مر

 0 0 0 0 0 0 1 30 مطبخ صغير/ حنفية مطبخ

 4 4 4 0 0 0 0 120 (سكني)حنفية مطبخ 
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 0 0 0 0 0 0 0.1 300 (عام)دش 

 1 1 1 0 0 0 0 480 (خاص)دش 

 

ي 
 يم المراحيض النسائية. ، وإال كانت القيم مماثلة لق دورات المياه/المراحيض* تشي هذه القيم إذا كان البول متوافرا ف 

الحاالت  يجب أن يكون عدد األشخاص ، واالستخدامات لكل شخص في اليوم ، ومدة كل استخدام هو نفسه في كل من

 والحاالت المقترحة. يةاألساس

 

 (FTEs) اإلشغال وما يعادله بدوام كامل .1

a. تجاري 

بدوام كامل خالل فترة زمنية محددة ، سواء كان  ( عدد ساعات العمل التي يكملها موظفFTEيمثل معادل الدوام الكامل )

 ذلك شهًرا واحًدا أو عاًما واحًدا.

ساعات  8ساعة في األسبوع ، أي  40هم شاغلو المبنى العاديون الذين يقضون  FTEs :(FTEs)المعادلون بدوام كامل 

ن بدوام جزئي أو العمل اإلضافي لديهم . المقيمو1.0لكل راكب بدوام كامل  FTEعمل يوميًا في مبنى المشروع. تبلغ قيمة 

بناًء على عدد الساعات التي يعملون فيها في األسبوع. يتم تضمين أو استبعاد نوبات متعددة اعتماًدا على الغرض  FTEقيم 

 من هذا المعيار ومتطلباته.

 

 : ي عىل النحو التاىلي
 يجب تحديد العدد اإلجماىلي ألصحاب المبان 

ي اليوم( 8) رغونالموظفون/الموظفون المتف
 ساعات ف 

ر  ي اليوم( 8)أقل من  الموظفون/الموظفون غتر المتفرغير
 ساعات ف 

 )الزوار، العمالء، الطالب، الضيوف، إلخ( ذروة عمليات االنتقال

 

ي الحساب. يجب أيضا أخذ تداخل 
الحظ أنه عند وجود ورديات متعددة، يجب إستخدام أعىل وردية وحدة تخزين ف 

ي الذروة. المناوبات بعير  ا
ي ف 
 إلعتبار عند تحديد إستخدام المبان 

 

 ( على النحو التالي:FTEالدوام الكامل ) معادليجب حساب إجمالي 

 

 = إجمالي عدد شاغلي الدوام الكامل
مجموع ساعات عمل الشاغل في اليوم

8
 

 

لذين ال يستخدمون المبنى بشكل ، ا ألخ..المستخدمون العابرون هم شاغلون ، مثل الزوار والعمالء والطالب والضيوف ، 

 أو منتظم أو يوميًا.باستمرار 

  يجب إدخال المهن العابرة كإجماليات يومية.

 

b. سكن 

يشمل ذلك جميع األماكن األساسية المستخدمة للسكن و/أو النوم، مثل الشقق أو المساكن المتعددة األش. ويستند رقم 

 المبت  وحجمها. اإلشغال المقيم إىل عدد الوحدات السكنية داخل 

 

 مالحظة: 
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 إذا كان اإلشغال المقيم معروفًا ، فيجب استخدام تعداد الشاغلين الفعلي لحساب اإلشغال.( 1)

'2 ، ي حالة عدم معرفة عدد المقيمير 
: إجماىلي عدد غرف النوم  يجب` ف   عىل النحو التاىلي

ي للمقيمير 
اض  تقدير العدد االفي 

 ( لكل وحدة سكنية. 1)+

 

c. إستخدام مختلط 

في حالة احتواء المبنى على إشغال مختلط مع استخدامات تركيبات مختلفة ، سيتم عكس اإلشغال المقيم وتوثيقه في حاسبة   

 تركيبات توفير المياه بشكل منفصل لكل نوع إشغال.

 

ر  .2  نسبة الجنسير

ناث في حاسبة المياه. تؤثر تلقائيًا بعد إدخال أعداد الذكور / اإل FTEسيتم احتساب نسبة الجنس )ذكر / أنثى( لشاغلي 

النسبة بين الجنسين على استخدام المياه فقط عندما تكون المبوالت متاحة في المشروع. إذا كان المشروع ال يشتمل على 

 المبوالت ، يجب أن تؤدي أي نسبة من الذكور إلى اإلناث إلى نفس نتائج استخدام المياه.

يبات مختلفة معروفًا ، فاستخدم تعداد الركاب الفعلي الستخدامات التركيبات مالحظة: إذا كان اإلشغال الستخدامات ترك

 المختلفة لحساب اإلشغال. عندما يكون اإلشغال غير معروف ، يجب استخدام تقديرات اإلشغال اإلجمالية وفقًا للجدول أدناه:

 
 اإلشغالإجماىلي تقديرات  9.2.1-3

  
 إجمالي متر مربع لكل ساكن

 عابرون الموظفون  

 0 23 المكتب العام

 12 51 البيع بالتجزئة، عام

 12 56 (مثل، الشؤون المالية، السيارات)البيع بالتجزئة أو الخدمة 

 9 40 مطعم

 11 51 محل بقالة

 0 232 المستودع، التوزيع

 0 1860 مستودع، تخزين

 65 139 فندق

 10 59 عليم، الرعاية النهاريةالت

 K-12 121 13التعليم، 

 14 195 التعليم بعد المرحلة الثانوية

 31 21 المكتب الطبي

 0 37 البحث والتطوير أو المختبر

 

 متطلبات خاصة 9.2.1.5

ي ذات  أنيجب 
ي   الخاصة األغراضتراعي المبان 

. فإذا كان المبت  التعليمي يستخدم لع التعليميةكالمبان   دوراتدة ما يىلي

ي  دورةالنسبة المئوية لكل  احتسابسنوية عىل سبيل المثال، فعليك 
مقسوما عىل إجماىلي  الدورةبناء عىل عدد األيام ف 

ي يعمل فيها مبت  المدرسة سنويا. لهذه الغاية، أستخدم المعادلة التالية: 
 عدد األيام الت 
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ي  الدورة = % دورة
 أيام العمل السنوية /  عدد األيام ف 

 
ي النسبة المئوية للدورة، ثم ث

ب عدد شاغىلي كل دورة ف 
م حساب عدد شاغىلي الوظائف السنوية حسب نوع الجنس، بض 

 بإضافة نتائج جميع الدورات معا، باستخدام المعادلة التالية: 

 

  حسب الجنس
 
= عدد  الشاغلير   سنويا  (

𝐴 𝐹𝑇𝐸𝑠 الدورة

 حسب الجنس
  𝑥  دورة %) + (

𝐵 𝐹𝑇𝐸𝑠 الدورة

حسب الجنس
  𝑥  دورة %) 

 

 ةالمطلوب المستندات 9.2.1.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد:

 
 ةالمطلوب المستندات 9.2.1-4

 وصف المستند اسم المستند

 التصميم رحلةم في الجديد المبنى

 .ARZبناء حاسبة المياه في تطبيق  حاسبة المياه 

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 المواصفات  
ت التدفق ونظم تنظيم يجب أن تبين مواصفات جميع التجهيزات الصحية المقترحة معدال

 التدفق.

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 حاسبة مياه البناء المحدثة )في حالة أختالف مرحلة التصميم( حاسبة المياه 

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم( سرد موجز 

أوراق بيانات الشركة  
 المصنعة 

الخاصة بالمصنع لكل التجهيزات والتركيبات يجب أن تشير أوراق البيانات الفنية 
 المثبتة إلى معدالت التدفق وأنظمة تنظيم التدفق.

 قائم مبنى

 .ARZأداة حساب ماء البناء في تطبيق ويب  حاسبة المياه 

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع 

 ة متطلبات هذا المعيار.للمساعدة في تلبي

أوراق بيانات الشركة  
 المصنعة 

يجب أن تشير أوراق البيانات الفنية الخاصة بالمصنع لكل التجهيزات والتركيبات  
 المثبتة إلى معدالت التدفق وأنظمة تنظيم التدفق.

المشروع حرة في  فرقذا المعيار. ومالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال له

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.
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 توزيع النقاط  9.2.1.7

يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل حفظ المياه الذي تم إنشاؤه من إصالحات حفظ المياه المحددة. الحظ أنه من 

وع أن أجل  ه فقط من خالل إستخدام 20التأهل لهذا المعيار، يجب أن يثبت المشر ي المياه يتم توفير
٪ من التوفير ف 

ات :  ARZموفرة للمياه تم إختيارها وفقا ألداة  تجهير   لحساب المياه. ولتحديد درجة المعيار، يطبق المفهوم التاىلي

 

 لتوفير المياه)%( النسبة المئوية 
 درجة المعيار

 التجهيزات التي توفر الماءمن 

 20٪ 0%توفير المياه بنسبة 

٪ )شرط 20توفير المياه = 
 أساسي(

50% 

بنسبة من المياه ٪ 20توفير 
50٪ 

50 ٪ درجة المعيار
100٪ 
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  تنسيق حدائق وريالعائلة:  9.3

9.3.1  Wa-3.1  الطلب على المياه الطبيعية 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.3.1.1

Wa-3.1ياه الطبيعية: الطلب عىل الم 

 

 نوع المعيار 9.3.1.2

 إختياري

 

 نية 9.3.1.3

 تقليل الطلب عىل مياه تنسيق الحدائق عن طريق اختيار أنواع نباتية محلية ذات متطلبات ري منخفضة. 

 

 متطلبات عامة 9.3.1.4

وع عن طريق اختيار أنواع النباتات ذات المتطلبات المائية المنخفضة.  ي تنسيق الحدائق للمشر
تقليل الطلب عىل المياه ف 

ي يمكنها االعتماد فقط عىل هطول 3( نباتات متكيفة ، أو )2( نباتات محلية ، )1) إخي  هذه الغاية، ل
( أنواع نباتية ، والت 

ة عامير  من زراعتها. يجب أن تكون المساحة المزروعة 
٪ عىل األقل من مساحة الموقع للتأهل 20األمطار للري خالل في 

 لهذا المعيار. 

ي تنتمي إىل "منطقة نشأت فيها أصال". وقد تطورت األنواع  األصليةوفة أيضا بالنباتات النباتات المحلية المعر 
هي تلك الت 

ي تلك المنطقة. 
 األصلية وفقا للجغرافيا والهيدرولوجيا والمناخ ف 

ي منطقة النباتات المكيفةليست 
ي تلك المنطقة.  طبيعية ف 

 معينة ولكنها تتمتع بخصائص مماثلة تتيح لها العيش ف 

ي ذلك حدائق السقف. يجب إستبعاد 
تشير المنطقة الطبيعية إىل جميع المساحات المزروعة داخل حد الموقع بما ف 

إستبعاد الحدائق المساحات الصلبة واألسطح غير النباتية مثل األرصفة من حسابات المساحة الطبيعية. يجوز إدراج أو 

وع.   الغذائية من الحسابات وفقا لتقدير فريق المشر

 

 ويمكن حساب متوسط الطلب عىل المياه الطبيعية باستخدام الصيغة التالية: 

LWD=
∑ [ الطلب على المياه لكل منطقة*(Avz) مساحة المنطقة المزروعة]

إجماىلي المساحة المزروعة
 

 : حيث

 LWD  ي مياه ال= الطلب عىل
/م تنسيق الحدائقف   يوم(/ 2)لي 

  للمشروع لكل نوع نبات. تنسيق الحدائق( من مخططات 2)م المزروعةيتم تحديد مساحة المنطقة 

 وهو خاص بكل نوع نباتي. تنسيق الحدائقيوم( من قبل مصمم  /2يتم توفير الطلب على المياه لكل منطقة )لتر/ م 

 إجماىلي المساحة المزروعة )م
وع. ( هو مجموع جميع ا2  لمساحات المزروعة داخل حدود المشر

يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية للمنطقة المزروعة اإلجمالية والطلب الطبيغي عىل المياه. وفيما 

وط الدنيا:   يىلي الشر

https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_(ecology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_(ecology)
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  من مساحة الموقع. 20يجب أن تتجاوز المساحة المزروعة ٪ 

  ي
 يوم. / 2م/ لي   5أقل من  )LWD( يق الحدائقتنسيجب أن يكون الطلب عىل المياه ف 

 متطلبات خاصة 9.3.1.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  9.3.1.6

 :الشهادةالمذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة  ةالمطلوبتقديم المستندات 
 ةالمستندات المطلوب 9.3.1-1

 وصف المستند اسم المستند
 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

رسومات تصميم تنسيق  
 الحدائق

ية للموقع بما في يجب أن تظهر رسومات تصميم تنسيق الحدائق المساحة اإلجمال 
 ذلك جميع المساحات المزروعة.

 قائمة أنواع النباتات 
يجب ان تشمل قائمة االنواع النباتية كل االنواع المختارة مع الطلب على الماء  

 لكل نوع.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار 
ريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها ف 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية  لتنسيق الحدائق
يجب أن تبين الرسومات التي تم بناؤها المساحة اإلجمالية للموقع بما في ذلك  

 جميع المساحات المزروعة.

 قائمة أنواع النباتات 
مع الطلب على الماء لكل يجب ان تشمل قائمة االنواع النباتية كل االنواع المختارة 

 نوع.

 مبنى قائم

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية  لتنسيق الحدائق
قع بما في ذلك يجب أن تبين الرسومات التي تم بناؤها المساحة اإلجمالية للمو 

 جميع المساحات المزروعة.

 قائمة أنواع النباتات 
يجب ان تشمل قائمة االنواع النباتية كل االنواع المختارة مع الطلب على الماء لكل 

 نوع.

يتم قياس إستهالك مياه الري  
 يوميا خالل شهر الذروة

ي، وأن يجب أن يحدد المشروع الشهر الذي يرتفع فيه الطلب على المياه للر
 يستخدم عدادات مؤقتة أو دائمة لقياس إستهالك المياه على أساس يومي.

المشروع حرة  فرقمالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 اض الشهادات للنظر فيها.في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعر

 توزيع النقاط  9.3.1.7

وع. الحظ أن المساحة المغطاة يجب أن  ي المنظر الطبيغي للمشر
تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل الطلب عىل المياه ف 

٪ من إجماىلي مساحة الموقع حت  تتأهل لهذا المعيار. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة 20تكون عىل األقل 

 ية: التال

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 ∗ 𝐹2 
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 : حيث

  1يتم حسابF باستخدام الصيغة التالية : 

𝐹1٪،      20 ≤المساحة المزروعة إذا كانت  = 1 

𝐹1٪،       20>المساحة المزروعة إذا كانت  = 0 

  2يتم حسابF باستخدام الصيغة التالية : 

LWD≤ 5   ،𝐹2إذا كان  = 1 −
𝐿𝑊𝐷

5
 

LWD < 5   ،𝐹2إذا كان  = 0 

 20وكانت المستتاحة المغطاة أكثر من % 0 إذا كان الطلب الطبيعي على المياه يستتاوي 100ويكستتب المشتتروع نستتبة %

 من إجمالي مساحة الموقع.
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9.3.2  Wa-3.2  كفاءة نظام الري 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.3.2.1

Wa-3.2كفاءة نظام الري : 

 

 نوع المعيار 9.3.2.2

 إختياري

 

 نية 9.3.2.3

 على مياه تنسيق الحدائق عن طريق تركيب أنظمة ري فعالة.تقليل الطلب 

 

 متطلبات عامة 9.3.2.4

وع من مياه الري عن طريق تركيب أنظمة ري ذات كفاءة تتضمن شبكة توزي    ع ومعدات تحكم.   تقليل متطلبات المشر

الزمة لتلبية االحتياجات وتعكس كفاءة الري أداء نظام كامل للري ومكوناته. وتعرف كفاءة الري عىل أنها نسبة كمية الماء ال

من مياه النبات إىل الحجم اإلجماىلي للمياه المحولة أو المخزنة أو المضخة ألغراض الري. ويعتير الماء الذي يوفره نظام 

 الري وال تمتصه جذور النباتات ماء فائضا ومن ثم يقلل من كفاءة الري. 

ي التدابير  يجبلكي يكون نظام الري بالمياه فعاال، 
  التالية: النظر ف 

  .إزالة جميع مكونات رش الماء من شبكة التوزي    ع واستخدام الري بالتنقيط أو الري تحت السطح للتقليل من التبخر 

  .ال يتم الري إال خالل ساعات غير النهار لتقليل التبخر وزيادة امتصاص مياه النبات 

  .ي تشغيل نظام الري
 إستخدام أجهزة إستشعار الرطوبة للتحكم ف 

   ي التبخر لضبط أوقات الماء استنادا إىل ظروف الطقس قم بي
كيب وحدة تحكم قائمة عىل الطقس أو وحدة تحكم ف 

 اليومية )درجة الحرارة والرطوبة والتشعيع الشمسي والرياح، إلخ(. 

  .ي يتم فصلها حسب إحتياجات مياه النبات لمنع الري الزائد
 توفير مناطق الري المجهزة بصمامات مستقلة والت 

  بة وتقليل تبخر المياه السطحية. اال بة للحفاظ عىل رطوبة الي   ستفادة من تقنيات تغطية الي 

 ويمكن حساب حجم مياه الري السنوي باستخدام الصيغة التالية: 

𝐼𝑊𝑉 = ∑[
مساحة المناطق المروية ∗ الطلب عىل المياه لكل منطقة ∗ (𝐶𝐸) كفاءة جهاز التحكم ∗ عدد ايام الري

(𝐴𝐸) كفاءة التطبيق
 ]  

 : حيث

 IWV )سنة/  = الحجم السنوي لمياه الري )لي 

  وع لكل نوع من إمدادات الري.  رسومات تنسيق الحدائق( من 2المناطق المروية )م مساحةتحدد  للمشر

  ي المنطقة الواحدة ) تنسيق الحدائقمصمم  يوفر
. / 2م/ لي  الطلب عىل المياه ف  ي

 يوم(، وهو خاص بكل نوع نبان 

 (Wa-3.1راجع المعيار )

 "تقيس "كفاءة التطبيق(AE)  ( ي
ي )1فعالية نظام الري ف 

( تقليل كمية 2( توصيل المياه إىل جذور النباتات، وف 

ي التبخر والضف والتخلل العميق تحت جذور النباتات. 
 المياه المفقودة ف 
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 يوفر الجدول أدناه القيم المرجعية لكفاءة التطبيقات استنادا إىل طريقة الري:  

 
 كفاءة تطبيق الري  9.3.2-1

 كفاءة التطبيقات طريقة الري 

 0.5 سطحي

 0.7 مرشة

 0.9 قطرة

 0.95 قطرات تحت السطح

 

 ( كفاءة جهاز التحكمCE هي وحدة قياس أو قيمة تبير  قدرة جهاز التحكم عىل ضبط جداول المياه تلقائيا وفقا )

ي الماء مقارنة بجهاز التحكم الذي يتمير  بساعة وجدول  تنسيق الحدائقالمحىلي وظروف  للطقس
لمنع اإلفراط ف 

ها من قبل المراقب.  1هي  CEمسبق اإلعداد. معادلة  ي تم توفير
 ناقص النسبة المقدرة لمياه الري اإلجمالية الت 

 

 إىل طريقة التحكم:  يوفر الجدول أدناه القيم المرجعية لكفاءة وحدة التحكم استنادا 

 
 كفاءة وحدة التحكم  9.3.2-2

 كفاءة وحدة التحكم طريقة التحكم 

 1 يدوي

 1 الساعة/ المؤقت

 0.8 أجهزة إستشعار الرطوبة

 0.7 تبخر

 

  .تشير أيام الري إىل أيام الري السنوية لكل منطقة 

ض نظام الري األ   ( لكل منطقة. CE=1( باستخدام جهاز التحكم المؤقت/الساعة )AE=0.7ساشي الري بالرش )يفي 

ي نظام الري باستخدام المعادلة التالية: 
 يمكن حساب معدالت التوفير ف 

 

ي  نظام الري
توفير  ف  =  100 ∗  

𝐼𝑊𝑉𝐵 −  𝐼𝑊𝑉𝑃

𝐼𝑊𝑉𝐵

  

 : حيث

 𝐼𝑊𝑉𝐵سنة(= الحجم السنوي لمياه الري لنظا/  م خط األساس )لي 

 𝐼𝑊𝑉𝑃)سنة/ ح )لي   = الحجم السنوي لمياه الري للنظام المقي 

 

ة عامير  من زراعتها 
سيب ألغراض الري خالل في  ي تعتمد فقط عىل الي 

ويمكن إعتبار المحطات األصلية أو المعدلة الت 

ا لنظام الري بنسبة  ي المائ 100مجردة من حجم مياه الري وتحقق توفير
 ة. ف 
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وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية من المساحة المغطاة ومدخرات نظام الري. يجب أن تتجاوز المساحة 

 ٪ من إجماىلي مساحة الموقع. 20المزروعة 

 

 متطلبات خاصة 9.3.2.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  9.3.2.6

 احل عملية مراجعة االعتماد:المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مر ةالمطلوبتقديم المستندات 
 ةالمستندات المطلوب 9.3.2-3

 وصف المستند اسم المستند
 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار 
أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  يجب

 ي تلبية متطلبات هذا المعيار.ف
رسومات تصميم  

 الري

( مساحات جميع 2( المساحة اإلجمالية للموقع، )1يجب أن تبين رسوم تصميم الري )

 ( تخطيط نظام الري.3المناطق المزروعة، )

 المواصفات 

يجب توفير مواصفات جميع مكونات نظام الري )مضخة، ووحدة تحكم، ومرشات، ومداخن، 

 وما إلى ذلك(. ومداخن،

      .مواصفات جهاز التحكم في الري يجب أن تتضمن فعالية جهاز التحكم 

      .يجب أن تتضمن مواصفات النظام كفاءة التطبيق 
 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار 
اعدة أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمس يجب

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.
الري على شكل  

 رسومات مبنية

( المناطق التي 2( المساحة اإلجمالية للموقع، )1أن تبين رسوم الري التي تم بناؤها ) يجب

 ( تخطيط نظام الري.3توجد بها جميع المناطق المزروعة، )

أوراق بيانات الشركة  

 المصنعة 

شركة المصنعة لجميع مكونات نظام الري )مضخة، ووحدة توفير أوراق بيانات ال يجب

 تحكم، ومرشات، ومداخن، ومداخن، وما إلى ذلك(.
 يجب أن تتضمن ورقة بيانات وحدة التحكم في الري كفاءة وحدة التحكم. 

 يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة كفاءة التطبيق. 

 مبنى قائم

 سرد المعيار 
سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  يجب أن يقدم 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.
الري على شكل  

 رسومات مبنية

( المناطق التي 2( المساحة اإلجمالية للموقع، )1يجب أن تبين رسوم الري التي تم بناؤها ) 

 نظام الري. ( تخطيط3توجد بها جميع المناطق المزروعة، )

أوراق بيانات الشركة  

 المصنعة

توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لجميع مكونات نظام الري )مضخة، وحدة تحكم،  يجب

 مرشات، مرشات، مبقبات، ...(.
 يجب أن تتضمن ورقة بيانات وحدة التحكم في الري كفاءة وحدة التحكم. 

      الطاقة، إلخ. يجب أن تتضمن أوراق البيانات  المرشات، ومقطفات الهواء، ومقالب

 كفاءة التطبيق.
المشاريع حرة  فرقمالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 ات للنظر فيها.في تقديم وثائق داعمة أخرى، مما يمكن أن يوفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهاد
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 توزيع النقاط 9.3.2.7

ي نظام الري. الحظ أن المس       احة المغطاة يجب أن تكون عىل 
وتحدد درجة هذا المعيار اس       تنادا إىل الوفورات المحققة ف 

 ٪ من إجماىلي مساحة الموقع حت  تتأهل لهذا المعيار. 20األقل 

 : لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 ∗ 𝐹2 

 : حيث

  1يتم حسابF باستخدام الصيغة التالية : 

𝐹1٪،       20 ≤المساحة المزروعة إذا كانت  = 1 

𝐹1   ٪،     20>المساحة المزروعة إذا كانت  = 0 

 

  2يتم حسابF باستخدام الصيغة التالية : 

𝐹2٪،   50 ≥نظام الري  توفير فيإذا  =
ي  نظام الري

توفير  ف 

0.5
 

𝐹2٪،   50<نظام الري  توفير فيذا إ = 1 

وكانت المستتاحة  50%أو تزيد عن  إذا كانت معدالت التوفير المحققة في نظام الري تستتاوي 100%ويكستتب المشتتروع 

من إجمالي مستتتتتاحة الموقع. وباإلضتتتتتافة إلى ذلك، فإن أي مشتتتتتروع يكون فيه الطلب على المياه  20%المغطاة أكثر من 

بموجب هذا المعيار إذا كانت المساحة المغطاة  100%( سيكسب درجة Wa-3.1لصفر )انظر المعيار الطبيعية مساويا 

 من مجموع مساحة الموقع. 20%أكثر من 
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 العائلة: مصادر مياه بديلة 9.4

9.4.1  Wa-4.1  مصادر مياه بديلة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.4.1.1

Wa-4.1مصادر مياه بديلة : 

 

 نوع المعيار 9.4.1.2

 إختياري

 

 نية 9.4.1.3

 لب عىل المياه العذبة وخفض الحمل عىل البنية التحتية للضف الصحي باستخدام مصادر المياه البديلة. خفض الط

 

 متطلبات عامة 9.4.1.4

وع. ومن بير  هذه ي أي مشر
ب يمكن إستخدامها ف   : هناك مصادر مختلفة للمياه غير الصالحة للشر

 إستخالص مكثف للمياه 

 جمع مياه األمطار ومياه العواصف 

 لمياه العذبةإعادة تدوير ا 

  الصحي معالجة مياه الضف 

 إعادة إستخدام مياه الضف األساسية 

 يد.  تضيف  برج التير

تساعد مصادر المياه البديلة هذه عىل خفض الطلب عىل المياه العذبة والحد من الحمل عىل شبكات الضف الصحي 

وع، واختيار أفض ي للمشر
ل الخيارات لمصادر مياه بديلة لتلبية إحتياجات العامة. يجب عىل فريق التصميم تطوير توازن مان 

 .  المبت 

 إستخالص مكثف للمياه

يد. وعادة ما  ي براميل التير
يد من خالل إزالة الرطوبة من هواء اإلمداد ف  ي نظم تكييف الهواء والتير

وتولد المياه الكثيفة ف 

ي منخفض. غير أنه قد يحتوي عىل بكتير 
، وبالتاىلي قد يتطلب  الليجيونياليا، مثل يكون هذا الماء نظيفا بمحتوى معدن 

داد المكثف عن طريق تركيب نظام لتجميع وتخزين المياه.   معالجة بعض التطبيقات. يمكن تحقيق االسي 

 ما يلي: المكثفةمياه لتشمل مناطق االستخدام المحتملة ل

 الري بالمناظر الطبيعية 

 غسل المرحاض 

  الغسيل 

 يد  تركيب أبراج التير

 مسبح 

 ا  مائية.  تمير 
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ي 
وع ونوع النظام والجدول الزمت  ة من المياه المكثفة حسب موقع المشر ويمكن لنظم تكييف الهواء أن تولد كمية كبير

داد المياه المكثفة، وأن يقدم جميع  يجبللعملية. و  وع حسابات لتحديد الحجم المحتمل السي  أن يجري فريق المشر

 التفاصيل ذات الصلة. 

 اه العواصفجمع مياه األمطار ومي

ي أو 
ي وقت الحق إما داخل المبان 

ي الموقع الستخدامها ف 
تتألف عملية جمع مياه األمطار من التقاط األمطار وتخزينها ف 

ي تكير فيها األمطار، يمكن أن يؤدي جمع مياه األمطار وإعادة إستخدامها 
ي المناطق المناخية الت 

وع. وف  خارجها داخل المشر

ياه العذبة، والحد من الضغط عىل شبكات مياه العواصف/المجاري والضف السطحي العامة إىل تقليل الطلب عىل الم

وع.  ي ينتجها المشر
 عن طريق تقليل كمية المياه الت 

ي لخزان المياه. و 
إقامة توازن سليم بير  حجم  يجبواالعتبار الرئيسي عند تصميم نظام لجمع مياه األمطار هو الحجم الكاف 

 طلب عليها بغية عدم زيادة حجم النظام أو تقليصه. خزان جمع المياه وال

ي يمكن جمعها بواسطة نظام جمع مياه األمطار باستخدام الصيغة التالية: 
 يمكن حساب الحد األقىص لكمية المياه الت 

𝑅𝑊𝐶 =
∗ منطقة تجمع المياه السطحية معدل سقوط االمطار ∗ درجة تضيف المياه

1000
  

 : حيث

 RWC  سنة(/ 3ممطار )= حجم جمع مياه األ 

 ( ي تجمع فيها مياه األمطار وتحول إىل 2ممنطقة تجمع المياه السطحية
( الت  ( هي المنطقة )أي سقف المبت 

 خزان التخزين. 

  .وع ي موقع المشر
 معدل سقوط األمطار )ملم/سنة( هو متوسط سقوط األمطار السنوي ف 

  األمطار بسبب الرش والتبخر والتسرب و/أو للتعرف على فقدان بعض مياه  المياه تصريف درجةيتم استخدام

 حسب نوع السطال حيث يتم جمع مياه األمطار. درجةال هختلف هذتالفيضان. س

 يوفر الجدول أدناه القيم المرجعية لمعامل االنسياب استنادا إىل نوع سطح المجموعة. 

 
 ياهدرجة تضيف الم 9.4.1-1

 درجة تصريف المياه نوع سطح المجموعة 

 0.95 معدن

 0.9 خرسانة

 0.8 حصى

 

 : تتضمن مناطق االستخدام النموذجية لمياه األمطار المجمعة ما يىلي 

 ري المسطحات الخضراء 

 غسل المرحاض 

  .الغسيل 

 إعادة تدوير المياه الرمادية

لية غير ا تعرف المياه الرمادية  
ي ال تالمس مخلفات المرحاض. تشمل المياه الرماديةبأنها مياه الضف المي 

 لمعالجة والت 

ي يتم رصفها من أحواض االستحمام والدش والمراحيض والمياه من مغاسل المالبس وأحواض غسيل المالبس. 
المياه الت 

 المطبخ أو غساالت الصحون.  حواضعىل مخلفات المياه من أ تحتويكما يجب أال 
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اه الرمادية  شبكة أنابيب مزدوجة لتضيف المياه، حيث تجمع خطوط الضف المنفصلة المياه وتتطلب إعادة تدوير المي

المنضفة من أحواض االستحمام والدش والمراحيض والمياه من مغاسل المالبس وأنابيب الغسيل. وعادة ما تتم تصفية 

ة ثم يتم تخزينها لتكون  جاهزة لالستخدام. وعادة ما يمكن إستخدام المياه الرمادية المجمعة إلزالة الجسيمات الكبير

، تبعا لنظام المعالجة، يمكن أيضا إستخدام المياه ومع ذلكالمياه الرمادية أساسا للري تحت األرض ورش المراحيض. 

 الرمادية المعالجة ألغراض أخرى. 

جموعة ونظام المعالجة إن تصميم نظام إعادة تدوير المياه الرمادية يتطلب إيجاد التوازن السليم بير  حجم الم

وع عىل عدة عوامل عىل  ي المشر
ي يمكن إستخدامها ف 

واالستخدامات المرتبطة بالمياه. ويتوقف حجم المياه الرمادية الت 

 :  النحو التاىلي

  ات المتصلة مثل أحواض االستحمام والدش والمراحيض وغسل حجم الماء الذي يتم إطالقه من التجهير 

ي تعمل بكفاءة عىل المياه ستقلل من كمية المياه المالبس وحوض غسيل المالبس 
ات الت  )الحظ أن التجهير 

الرمادية المتاحة إلعادة التدوير(. يمكن تحديد حجم الصوت هذا باستخدام أداة الحساب من معيار "إصالحات 

 توفير المياه".(

 قدرة وكفاءة محطة معالجة المياه الرمادية 

 إعادة تدوير المياه الرمادية )لتجنب ظهور الروائح الكري  هة، ال يمكن تخزين  االستخدامات المائية المرتبطة بنظام

اء ألكير من  ي يجب إستخدام المياه الرمادية وإال فإنه  24المياه الخض 
ي الواقع، ضمن ذلك اإلطار الزمت 

ساعة. ف 

). ي مياه الضف الصحي للمبت 
 يجب تضيفها ف 

 معالجة المياه السوداء

هي مياه رصف تم مزجها بمخلفات من المراحيض والبول. ونظرا الحتمال تلوث مياه الضف الصحي "المياه السوداء" 

بمسببات األمراض والشحم، تعتير مياه الضف الصحي من بالوعات المطابخ وغساالت الصحون أيضا مياه سوداء وفقا 

. وتتطلب المياه السوداء عالجا ثالثا، أي عالجا بيولوجيا أ  و كيميائيا، ثم تعقيما قبل إعادة إستخدامها. لبعض المعايير

إن تصميم نظام لمعالجة المياه السوداء يتطلب إيجاد التوازن الصحيح بير  حجم نظام المعالجة / التخزين واستخدامات 

وع، عىل عدة عوامل عىل النحو  المياه ذات الصلة. ويعتمد حجم المياه السوداء، الذي يمكن إستخدامه ضمن المشر

 : التاىلي 

  ات ذات الكفاءة المائية ات الموصلة )الحظ أن التجهير  ي يتم إطالقها من التجهير 
حجم المخلفات المائية الت 

يمكن تحديد هذا الحجم باستخدام اآللة ستقلل من كمية المياه السوداء المتاحة للمعالجة وإعادة االستخدام. 

 الحاسبة من معايير "تركيبات توفير المياه"(

 حطة معالجة مياه المياه السوداءقدرة وكفاءة م 

  .ي نظام معالجة المياه السوداء
 تستخدم المياه ف 

 من اساسات البناءإعادة إستخدام مياه الضف 

، طريقة مبتكرة لتقليل  الحدائقري  ي يجب ضخها بعيدا عن قبو أو أساس المبت 
بمياه الضف الخاصة باألساس، والت 

ي تضخ كمصدر بديل للمياه ألنها تعتير مصدرا  ومع ذلك،إستهالك المياه الرمادية.  
أنه ال يمكن إستخدام مياه اآلبار الت 

ي بالغرض من هذا المعيار. 
ب وال تف   للمياه الصالحة للشر

 متطلبات خاصة 9.4.1.5

ء ي
 ال شر
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 ةالمطلوبالمستندات  9.4.1.6

 اد:المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتم ةالمطلوبتقديم المستندات 

 
 ةالمستندات المطلوب 9.4.1-2

 وصف المستند اسم المستند
 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 لمعيار.المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا ا

 رسومات التصميم
( 3( نظام المعالجة، )2( نظام جمع المياه، )1يجب أن تبين الرسوم التصميمية ) 

 نظام التوزيع إلعادة إستخدام مصادر المياه البديلة.

 يجب توفير مواصفات جميع مكونات نظم الجمع والمعالجة وإعادة االستخدام.  المواصفات 

ر حسابات الحجم السنوي لمصاد 
 المياه البديلة

يجب أن تشمل الحسابات جميع االفتراضات والصيغ والمراجع المستخدمة  
 لتحديد الحجم السنوي لمصدر المياه البديل.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 متطلبات هذا المعيار.المشروع للمساعدة في تلبية 

 رسومات مبنية  
( 2( نظام جمع المياه، )1يجب أن تبين الرسوم التي وضعت على هذا النحو ) 

 ( نظام التوزيع إلعادة إستخدام مصادر المياه البديلة.3نظام المعالجة، )

 أوراق بيانات الشركة المصنعة 
ات نظم الجمع يجب توفير مجموعات بيانات الشركة المصنعة لجميع مكون 

 والمعالجة وإعادة االستخدام.

حسابات الحجم السنوي لمصادر  
 المياه البديلة

يجب أن تشمل الحسابات جميع االفتراضات والصيغ والمراجع المستخدمة  
 لتحديد الحجم السنوي لمصدر المياه البديل.

 مبنى قائم

 سرد المعيار 
تراتيجية التي ينفذها فريق يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالس 

 المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية  
( 2( نظام جمع المياه، )1يجب أن تبين الرسوم التي وضعت على هذا النحو ) 

 ( نظام التوزيع إلعادة إستخدام مصادر المياه البديلة.3نظام المعالجة، )

 أوراق بيانات الشركة المصنعة 
يجب توفير مجموعات بيانات الشركة المصنعة لجميع مكونات نظم الجمع  

 والمعالجة وإعادة االستخدام.

حسابات أو قياسات الحجم  
 السنوي البديل لمصدر المياه

يجب أن تشمل الحسابات جميع االفتراضات والصيغ والمراجع المستخدمة  
 لتحديد الحجم السنوي لمصدر المياه البديل.

 أن تجرى القياسات لسنة كاملة، أو يجب استقرائها بحيث تمثل سنة كاملة. يجب 

مالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وأفرقة المشروع حرة 

 الشهادات للنظر فيها. في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض

 

 توزيع النقاط 9.4.1.7

ي تتحقق باس  تخدام مص  ادر مياه بديلة. 
ي المياه الت 

لتحديد درجة المعيار، وتحدد درجة هذا المعيار اس  تنادا إىل الوفورات ف 

 : يتم تطبيق الصيغة التالية
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درجة المعيار =  100 ∗

 ) حجم مصدر المياه البديل
م

3

سنة
 )

 ) إجمالي إستهالك المياه السنوي
م

3

سنة
 )

 

وع نس       بة  إذا كانت الوفورات المائية المتحققة من خالل إس       تخدام مص       ادر مياه بديلة تس       اوي  100%ويكس       ب المش       ر

%100 . 

  



 

 

 

 
 

 

 586 من 266صفحة 

 العائلة: اإلدارة والعمليات 9.5

9.5.1  Wa-5.1  سياسة إدارة المياه 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.5.1.1

Wa-5.1سياسة إدارة المياه : 

 

 نوع المعيار 9.5.1.2

 إختياري

 

 نية 9.5.1.3

، والمراقبة والسيطرة وخفض   المائية للمنشأة بشكل مستمر.  اآلثار تنفيذ تدابير لتوفير المياه، ونشر الوعي

 

 متطلبات عامة 9.5.1.4

 

 سياسة إدارة المياه 
 

ام اإلدارة العليا ب ) ي المرفق، و )1وضع سياسة إلدارة المياه تظهر الي  
( نشر الوعي بالمحافظة 2( تخفيض إستهالك المياه ف 

 المياه. ويجب أن تعتمد هذه السياسة من قبل رئيس المؤسسة، مثل الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو الجهة عىل

م فيه اإلدارة العليا )قطاع اإلسكان(.  ير  الموقعة عىل جمعية المالك وتتضمن سياسة إدارة المياه بيان المهمة الذي تلي  

 : ع منه أو عليهابالنسبة لمقدم الطلب ، يتوقبتوفير المياه. 

o نشر الوعي بير  جميع السكان 

o إعداد خطة إلدارة المياه 

o   ي المياه، فضال عن المبادرات األخرى مرشح تعيير
إلدارة المياه يكون مسؤوال عن تحقيق الوفورات المستهدفة ف 

 لحفظ المياه من خالل تنفيذ خطة إدارة المياه

o ات األداء الرئيسية لتقييم نتائ  ج الوفورات المطلوبة والتحقق منها. يتطلب قياس مؤشر

 تتكون الوثيقة من األقسام أو المرفقات التالية:

 بيان المهمة

ام بإدارة المياه. ويمكن أن تكون المبادرات القابلة للقياس: ) ( 1وضع بيان مهمة يتضمن مبادرات قابلة للقياس لبيان االلي  

ي ا2تحسير  نوعية المياه، )
، )( تقليل إستهالك المياه ف  ي المجتمع المحىلي

ي المياه الصالحة 3لمرفق أو حت  ف 
( تشجيع موظف 

ل، ) ي المي  
ام ف  ب عىل الحفاظ عىل نفس االلي    ( القيادة بالقدوة، إلخ. 4للشر

 

ات األداء الرئيسيةقياس   مؤشر
ات األداء الرئيسية الستهالك المياه. ويجب أن يشمل اإلجراء ) ( منهجية لرصد 1يجب أن يكون للمرفق إجراء لرصد مؤشر

ات األداء الرئيسية الستهالك المياه و) لية والمياه 2إثنير  أو أكير من مؤشر ( طرق إستخدام مختلفة )مثل المياه المي  

ب والري ومياه  ات األداء الرئيسية  تركيبالصالحة للشر يد، إلخ( إلدارة المياه أثناء تشغيل المرفق. األمثلة عىل مؤشر  برج التير

(KPIs) هذه هي : 
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  إجراء مقارنة شهرية وسنوية شهرعىل شهر وسنة عىل سنة وشهرعىل نفس الشهر من السنوات السابقة لبيان

ي إستهالك المياه
 أي نقص أو زيادة ف 

  2إجراء مقارنةL/M لكل قسم ومكان وأرض ونوع االستخدام 

  .وضع معايير مع مرافق أخرى مماثلة، إلخ 

ي 
ات األداء ، فإن المر الموجودةأما بالنسبة للمبان  ي تبير  مؤشر

فق يبير  أن اإلجراء المتبع يطبق من خالل تقارير التقييم الت 

 الرئيسية المقاسة مع تواتر القياس والتقييم، واإلجراءات التصحيحية المتخذة نتيجة لذلك. 

 مرشح إدارة المياه
 يكون بالمرفق مرشح لتوىلي إدارة المياه من أجل تنفيذ مبادرات إدارة المياه. 

 أو متعاقد من الباطن. ويجب  رشحم نأ ) ي
ي المرفق )قطاع سكت 

ي المرفق أو مقيم ف 
إدارة المياه فهو إما موظف ف 

 أن يكون مسؤوال أمام رئيس المنظمة أو رابطة المالكير  )قطاع اإلسكان(. 

 ي ا
 لمرفق. يمكن أن يكون إما مديرا أو موظفا مخصصا، أو موظفا يضطلع بهذا الدور باإلضافة إىل أدوار أخرى ف 

  :التاىلي للمهام 
 يجب أن تشمل متطلبات الوظيفة الحد األدن 

o فرض سياسة إدارة المياه 

o ات األداء األساشي وتحقيق األهداف الموفرة للمياه  قياس مؤشر

o نشر الوعي حول الحفاظ عىل المياه 

o تتبع إستهالك المياه 

o  .ضمان اإلدارة المالئمة لتشب المياه وصيانة نظام المياه 

 " ي إدارة المرافق من  رشحميكون
ي مجال حفظ المياه أو معتمدا ف 

إدارة المياه" فردا أو كيانا مؤهال، إما معتمدا ف 
ة ال تقل عن  ي الهندسة مع خير

ي هذا المجال، أو حاصال عىل شهادة ف 
ف بها ف  ي  3هيئة مصدقة معي 

سنوات ف 
 إدارة المياه أو إدارة المرافق. 

 

 أهداف توفير المياه
ي لتحقيق هذه األهداف. يجب أن تتم  يجب أن تكون

ي مجال توفير المياه، وإطار زمت 
لدى المرفق أهداف قابلة للقياس ف 

الموافقة عىل هذه األهداف من قبل رئيس المؤسسة، مثل الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو الجهة الموقعة عىل 

 جمعية المالك )قطاع اإلسكان(. 

 إدارة المياه هو المسئول عن تقاسمها مع شاغليها وتحقيق  مرشحرة. ويكون يجب توثيق هذه األهداف كمباد

ام  ٪" سنة بعد سنة أو تخفيض المياه بنسبة Xبخفض المياه بنسبة " المرشحذلك. مثال عىل الهدف هو الي  

"X" بحلول نهاية السنة "٪Y ." 

 ي القائمة ، يجب أن يكون لديه تقرير تقييم يبير  تحقيق
هذه األهداف من خالل سجالت  وبالنسبة للمبان 

ات األداء  ي مسارها. وتكشف مؤشر
ي تثبت أن األهداف تسير ف 

ات األداء الرئيسية الت  إستهالك المياه، أو مؤشر

ي االستهالك الذي تحقق نتيجة لهذه 
ي تم تنفيذها حت  اآلن وما هو التخفيض ف 

الرئيسية ما هي التدابير الت 

 .  التدابير

 

 هخطة/سياسة إدارة الميا
وع إدارة  ي إطار خطة. ويضع المرفق خطة لمشر

تصبح أهداف إدارة المياه قابلة للتحقيق من خالل تنفيذ عدد من المهام ف 

ي ستتحقق )إذا لزم األمر(. 
انيات المرتبطة بها الت  ي يتعير  تحقيقها والمير 

 المياه تبير  المعالم الت 
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ي القائمة، يبير  المرفق أن واحدا أو أكير 
  من هذه المعالم قد تحقق. وبالنسبة للمبان 

يمكن أن تكون هذه السياسة جزءا من سياسة أخرى، مثل سياسة السالمة والصحة والبيئة، أو سياسة المسؤولية 

 االجتماعية، إلخ. 

 

 متطلبات خاصة 9.5.1.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  9.5.1.6

 مراجعة االعتماد: تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية

 
 ةالمستندات المطلوب 9.5.1-1

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 متطلبات هذا المعيار. المشروع للمساعدة في تلبية

 خطة/سياسة إدارة المياه 

يجب تقديم موجز بسيط يبين نطاق سياسة إدارة المياه، ويشمل واحدا أو أكثر مما  
 يلي:

o        بيان المهمة 

o       القائمة المقترحة لمؤشرات األداء الرئيسية 

o       ألدنى من مؤهالت وصف الوظيفة الذي يوضال المهام المطلوبة والحد ا
 مرشال إدارة المياه

o       .ويجب تقديم موجز خطة إدارة المياه 

 مبنى جديد في طور البناء

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 سياسة إدارة المياه 

 أن تشمل سياسة إدارة المياه واحدا أو أكثر مما يلي: يجب 

o       بيان المهمة 

o       إجراءات مراقبة إستهالك المياه 

o       الوصف الوظيفي لمرشال إدارة المياه 

o       االلتزام بهدف توفير المياه 

o        والميزانيات خطة مشروع إدارة المياه مع المعالم التي يتعين تحقيقها
 المرتبطة بها لتحقيقها، إذا لزم األمر.

اسم مرشال إدارة المياه  
 ومؤهالته

 يجب توفير اسم مرشال إدارة المياه ومؤهالته. 
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 وصف المستند اسم المستند

 مبنى قائم

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 ساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.المشروع للم

 سياسة إدارة المياه 

 يجب أن تشمل سياسة إدارة المياه واحدا أو أكثر مما يلي: 

o       بيان المهمة 

o       إجراءات مراقبة إستهالك المياه 

o       الوصف الوظيفي لمرشال إدارة المياه 

o       االلتزام بهدف توفير المياه 

o        خطة مشروع إدارة المياه مع المعالم التي يتعين تحقيقها والميزانيات
 المرتبطة بها لتحقيقها، إذا لزم األمر.

 تقارير تقييم األهداف 
( 2( حالة األهداف المبينة في بيان البعثة، )1يجب أن تشمل تقارير التقييم ) 

 ف.( النسبة المئوية لتحقيق كل هد3التدابير المتخذة، )

تقارير تقييم مؤشرات األداء  
 الرئيسية الستهالك المياه

( قيمة 1يجب أن تبين تقارير تقييم مؤشرات األداء الرئيسية الستهالك المياه ) 
 ( نتيجة التقييم.3( وتيرة القياس، )2مؤشرات األداء الرئيسية، )

اسم مرشال إدارة المياه  
 ومؤهالته

 ه ومؤهالته.يجب توفير اسم مرشال إدارة الميا 

 تقرير تقييم هدف توفير المياه 
يجب أن يبين تقرير تقييم هدف توفير المياه تحقيق هذا الهدف، أو أن يقدم  

 مؤشرات األداء الرئيسية التي تثبت أن الهدف يسير على الطريق الصحيال.

 خطة إدارة المياه الحالية 

م التي يتعين تحقيقها يجب وضع خطة جارية لمشروع إدارة المياه تبين المعال 
 والميزانيات المرتبطة بها التي ستتحقق، إذا لزم األمر.

 يجب إثبات أن واحدا أو أكثر من هذه المعالم قد تحقق. 

 

المشروع حرة  فرقمالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 عمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.في تقديم وثائق دا

 

 توزيع النقاط  9.5.1.7

. وتطبق العوامل وعوامل الوزن  ي الفرع التاىلي
ي ترد ف 

ات المذكورة أعاله، الت  وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل البارامي 

 :  عىل كل معيار عىل النحو التاىلي

 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 9.5.1-2

 متطلبات المعايير 
المعيار  

(i) 
 الحالة

العامل 

"F" 
عامل االهمية 

"WF" 

 2 1/0 نعم / ال 1 هل لدى المرفق سياسة إلدارة المياه؟

إذا كان الجواب نعم، هل تتضمن السياسة بيانا بالمهمة مع 
 األهداف؟تحقيق 

 2 1/0 نعم / ال 2

إذا كانت اإلجابة بنعم، هل يطلب النهج قياس مؤشر األداء 
 األساسي؟

 3 1/0 نعم / ال 3

 3 1/0 نعم / ال 4 هل يوجد بالمرفق مرشال إلدارة المياه؟
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هل لدى المرفق هدف يمكن قياسه لتوفير المياه، وإطار 
 زمني يجب تحقيقه في إطاره؟

 5 1/0 نعم / ال 5

هل وضع المرفق خطة إلدارة المياه لتحقيق هدف توفير 
 المياه المطلوب؟

 5 1/0 نعم / ال 6

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)6

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
6
𝑖=1

] 

 

وع نسبة   لبات المذكورة أعاله. من خالل االمتثال لكل من المتط 100%يكسب المشر
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9.5.2  Wa-5.2  الوعي بحفظ المياه 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.5.2.1

Wa-5.2الوعي بحفظ المياه : 

 

 نوع المعيار 9.5.2.2

 إختياري

 

 نية 9.5.2.3

ي تقليل البصمة المائية للمرفق. 
 تحسير  مشاركة السكان ومشاركتهم ف 

 

 متطلبات عامة 9.5.2.4

  :القيام بحمالت توعويه بما يحقق االهداف الوارده أدناه 

o واصل سياسة إدارة المياه عىل نحو جيد مع جميع السكان من خالل التجمعات أو حلقات العمل. تت 

o  .يجري تقاسم إنجازات األهداف الرئيسية المتعلقة بتوفير المياه مع جميع السكان 

o تدريب عىل حفظ المياه دوريا لجميع السكان.  يتم تقديم 

o ي أو الالفتات أو الملصقا
ون  يد اإللكي  ي المرفق. رسائل الير

 ت التثقيفية مرفوعة / موضوعة ف 

o  .يتم تطبيق نظام لتسجيل النجاحات ومكافأتها من أجل الحفاظ عىل انخراط شاغىلي العقار 

  .انية لحمالت التوعية  تخصيص مير 

  .التقاط مالحظات الشاغلير  حول كيفية توفير المياه وتقليل تكلفتها 

 

 حمالت توعية للحفاظ عىل المياه

ي إدارة المرافق يجب أن تتم قي
اء أو متخصص ف  ي الخض 

ي المبان 
ادة الحمالت وتسليمها إما بواسطة متخصص معتمد ف 

ة ال تقل عن  ي إدارة المياه أو إدارة المرافق.  8يتمتع بخير
 سنوات ف 

ي مرحلة البناء، تنفذ حملة واحدة عىل األقل قبل التصديق. الحد األدن  المطلوب من 
ي الجديدة ف 

الحضور بالنسبة للمبان 

ي المنشأة وفريق الصيانة. هو 
 المدراء ف 

 

ي الموجودة، يجب إكمال حملة واحدة عىل األقل قبل التصديق. الحد األدن  
هم مدراء المرفق  الحضور  منبالنسبة للمبان 

. وفريق الصيانة والمسافرين الذين سيتم دعوتهم.   يجب أن يكون المرفق قد خطط لحمالت إنعاش كل سنتير 

 

 اإلنجازات الموفرة للمياه دوريا مع شاغليها.  يجب تقاسم

 

ي مجال  يجب
اء أن يوفر التدريب إما مهنيا معتمدا ف  ي الخض 

ة ال تقل عن المبان  ي إدارة المرافق يتمتع بخير
 8، أو أخصائيا ف 

ي إدارة المياه أو إدارة المرافق. 
 سنوات ف 

 

 يجب أن يغطي التدريب كحد أدن  المجاالت التالية: 
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 تبة عليها، وما إىل ذلك. مقدمة لحف ي تواجه البلدان، والفوائد المي 
 ظ الماء: التحديات الت 

 ي المنشأة
 مصادر المياه ونوعية المياه ف 

 ي المنشأة: التدابير المنفذة والتدابير المقررة
 الحفاظ عىل المياه ف 

  .أساليب الحفاظ عىل المياه وطرق الحفاظ عليها 

 

ونية، أو الفتات، أو ملصقات، وما إىل ذلك، لزيادة  يقوم المرفق بتخطيط وتقاسم المواد  التثقيفية عىل شكل رسائل إلكي 

 الوعي بحفظ المياه. وتعمم هذه المواد اإلعالمية فصليا عىل األقل. 

 

اف بشاغليها الذين يجب تطبيق نظام لتسجيل النجاحات ومكافأتها من أجل الحفاظ عىل مشاركة شاغىلي المياه،  واالعي 

 . شاط بدعم مبادرات إدارة المياه أو تنفيذها أو المساهمة فيها يقومون بن

 

إثبات ما سبق لمدة ثالث سنوات متتالية ، تبدأ في موعد ال يتجاوز تاريخ التقدم للحصول على الشهادة. يمكن أن تكون هذه 

، أو أي مجموعة من السنوات  ثالث سنوات بعد الشهادة ، أو السنوات الثالث الماضية في حالة المباني القائمة ، إن وجدت

 الماضية والمستقبلية بشرط أن تكون متتالية.

 

انية التوعية  مير 

 

يجب أن يكون للمنشأة ميزانية معتمدة مدتها خمس سنوات لحمالت التوعية بإدارة المياه. يجب أن تتضمن الميزانية المعتمدة 

إلى حدوثها وتواترها ، والميزانية اإلجمالية المطلوبة  قائمة مفصلة مرتبطة باألحداث المخطط لها ، وجدول زمني يشير

 سنويًا.

 

 مالحظات الشاغل

 

ويقوم المرفق بتعميم إستبيانات دورية للحصول عىل تعقيبات من جميع السكان فيما يتعلق بالتدابير الحالية لحفظ 

ي تواجه تنفيذها، والفرص الممكنة لتحسير  حفظ المياه. 
 المياه، والتحديات الت 

 

احات و/أو عنوان ي ي أي وقت. وتخصص صناديق اقي 
جب أن يشجع المرفق عىل إبداء مالحظات شاغىلي هذه الوظيفة ف 

احات المتعلقة بجمع المياه وحفظ المياه وغير ذلك من المسائل  ي مخصص لجمع المالحظات واالقي 
ون  بريد إلكي 

 المتعلقة باالستدامة. 

 

بدأ في موعد ال يتجاوز تاريخ التقدم للحصول على الشهادة. يمكن أن تكون هذه إثبات ذلك لمدة ثالث سنوات متتالية ، ت

ثالث سنوات بعد الشهادة ، أو السنوات الثالث الماضية في حالة المباني القائمة ، إن وجدت ، أو أي مجموعة من السنوات 

حظاتهم في السنوات الثالث المتتالية الماضية والمستقبلية بشرط أن تكون متتالية. قدم عدد الركاب الذين شاركوا مال

 الماضية.

 

بالنسبة للمباني القائمة، سيحقق المرفق درجة استنادا إلى مستوى مشاركة شاغلي المباني. وهذا يقيس مشاركة الشاغلين في 

 حفظ المياه ويعكس أثر الجهود التي يبذلها المرفق في تعزيز الوعي بإدارة المياه لدى شاغليه.
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 صةمتطلبات خا 9.5.2.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  9.5.2.6

 المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة االعتماد: ةالمطلوبتقديم المستندات 
 ةالمطلوب المستندات 9.5.2-1

 وصف المستند اسم المستند
 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 رد المعيارس 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

خطط لحمالت التوعية  
 بالمحافظة على المياه

يجب تقديم جداول أعمال االجتماعات أو االجتماعات أو حلقات العمل المقررة بشأن 
 حفظ المياه.

لخطوط العريضة للتدريب ا 
 على حفظ المياه

 يجب تقديم موجز للتدريب على حفظ المياه.

 يجب توفير المواد اإلعالمية المخطط إستخدامها لزيادة الوعي بحفظ المياه. مواد تثقيفية 

 ة.يجب توفير مخطط لنظام الحوافز ونظم المكافأة المتعلقة بإجراءات الموارد البشري موجز نظام الحوافز 

خطة الميزانية الخمسية  
 لحمالت التوعية

يجب أن تتضمن الخطة الخمسية لحمالت التوعية بالمحافظة على المياه قائمة 
 باألحداث المخطط لها، والميزانية اإلجمالية سنويا.

موجز لالستبيانات المتعلقة  
 بحفظ المياه

لى التدابير والتحديات يجب تقديم موجز لالستبيانات، التي تطلب تعليقات الشاغلين ع
 والفرص الحالية لحفظ المياه.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

جداول أعمال حمالت  
 التوعية بالمحافظة على المياه

د من تقديم جداول أعمال التجمعات أو االجتماعات أو ورش العمل المخطط لها الب
بشأن الحفاظ على المياه، فضال عن أسماء ومؤهالت المهنيين المؤهلين الذين قادوا 

 الحملة.

صحائف حضور حمالت  
 التوعية بالمحافظة على المياه

المياه قائمة  يجب أن تتضمن صحائف الحضور لحمالت التوعية بالمحافظة على
 بجميع المديرين وجميع أعضاء فريق الصيانة الذين حضروا هذه الحمالت ومتى.

الرسم البياني التنظيمي  
 للمنشأة

 يجب تقديم المخطط التنظيمي للمرفق أو رابطة المالكين.

 التدريب على حفظ المياه 
يين المؤهلين يجب تقديم مضمون دورة التدريب على حفظ المياه واسم ومؤهالت المهن

 الذين قاموا بالتدريب.

صفائال حضور التدريب  
 على حفظ المياه

في هذه المرحلة، ينبغي أن تشمل صحائف التدريب على حفظ المياه التي يتعين  
 تقديمها، على األقل، مديري المرفق وفريق الصيانة.

 الوعي بحفظ المياه.يجب توفير المواد اإلعالمية المخطط إستخدامها لزيادة  مواد تثقيفية 

 يجب إدراج الوثيقة التي تصف نظام الحوافز. نظام حوافز موثق 

الميزانية المعتمدة لفترة  
خمس سنوات لحمالت 

 التوعية

يجب أن تتضمن الميزانية المعتمدة لفترة خمس سنوات لحمالت التوعية بحفظ المياه 
يا يبين حدوثها وتواترها، قائمة مفصلة مرتبطة بها باألحداث المخططة، وجدوال زمن

 والميزانية اإلجمالية المطلوبة سنويا.
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استبيان الحفاظ على       ·

 المياه
يجب توفير االستبيان الذي يلتمس تعليقات الشاغلين على التدابير والتحديات والفرص 

 الحالية لحفظ المياه.

 مبنى قائم

 سرد المعيار 
لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

جداول أعمال حمالت  
 التوعية بالمحافظة على المياه

يجب تزويد جداول أعمال التجمعات أو االجتماعات أو ورشات العمل المتعلقة  
المؤهلين الذين بحمالت التوعية بالمحافظة على المياه بأسماء ومؤهالت المهنيين 

 قادوا الحملة.

حمالت التوعية بالمحافظة  
 على المياه

يجب أن تتضمن صحائف الحضور في حمالت التوعية بإدارة المياه قائمة بجميع 
 الذين حضروا هذه الحمالت وتوقيتها.

الرسم البياني التنظيمي  
 للمنشأة

 يجب تقديم المخطط التنظيمي للمرفق أو رابطة المالكين.

 التدريب على حفظ المياه 
يجب تقديم مضمون دورة التدريب على حفظ المياه واسم ومؤهالت المهنيين المؤهلين 

 الذين قاموا بالتدريب.

صفائال حضور التدريب  
 على حفظ المياه

يجب أن تشمل أوراق حضور دورة التدريب على الحفاظ على المياه، في هذه  
 ٪ من السكان.50وفريق الصيانة، و المرحلة على األقل، مديري المرفق، 

 يجب توفير المواد اإلعالمية المخطط إستخدامها لزيادة الوعي بحفظ المياه. مواد تثقيفية 

 يجب إدراج الوثيقة التي تصف نظام الحوافز. نظام حوافز موثق 

 قائمة المشهورين 
ي المرفق في يجب تقديم قائمة بالشاغلين، الذين اعترف بنجاحهم في حفظ المياه ف

 السنوات الثالث الماضية.

الميزانية المعتمدة لفترة  
خمس سنوات لحمالت 

 التوعية

يجب أن تتضمن الميزانية المعتمدة لفترة الخمس سنوات لحمالت التوعية بحفظ المياه 
قائمة مفصلة مرتبطة بها باألحداث المخططة، وجدوال زمنيا يبين حدوثها وتواترها، 

 مالية المطلوبة سنويا.والميزانية اإلج

نفقات حمالت التوعية  
 لثالث سنوات متتالية

 يجب توفير نفقات حمالت التوعية بالمحافظة على المياه لثالث سنوات متتالية.

 استبيان الحفاظ على المياه 
يجب توفير االستبيان الذي يلتمس تعليقات الشاغلين على التدابير والتحديات والفرص 

 لمياه.الحالية لحفظ ا

 مالحظات الشاغلين 
يجب تقديم نسخ من تعليقات الشاغلين على االستبيان واالقتراحات األخرى التي قدمت 

 بشأن حفظ المياه خالل السنوات الثالث الماضية.

ة المشروع حر فرقمالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 9.5.2.7

. وتطبق العوامل وعوامل  ي القسم التاىلي
يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل المعلمات المذكورة أعاله والمدرجة ف 

: الوزن عىل كل معيار عىل النحو الت  اىلي
 لكل معامل االهميةالعوامل وعوامل  9.5.2-2

 متطلبات المعايير 
المعيار  

(i) 
 الحالة

العامل 

"F" 
عامل االهمية 

"WF" 

 من السكان لجميع جيد بشكل المياه إدارة سياسة تبليغ يتم هل
 العمل؟ ورش أو التجمعات خالل

 1 1/0 ال/  نعم 1

 مع المياه لتوفير الرئيسية األهداف إنجازات تقاسم يتم هل
 السكان؟ جميع

 2 1/0 ال/  نعم 2
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 3 1/0 ال/  نعم 3 السكان؟ لجميع دوريا الماء حفظ على التدريب يقدم هل

 المنتشرة الملصقات أو الالفتات، اإللكتروني، البريد رسائل هل
 مات؟بالمعلو مليئة المرفق في المنشورة /

 1 1/0 ال/  نعم 4

 أجل من ومكافأتها النجاحات لتسجيل نظام تطبيق يتم هل
 الوظيفة؟ شاغل مشاركة على الحفاظ

 3 1/0 ال/  نعم 5

 5 1/0 ال/  نعم 6 التوعية؟ لحمالت ميزانية المرفق يخصص هل

 على بالحفاظ يتعلق فيما شاغليها من تعليقات المنشأة تطلب هل
 المياه؟

 5 1/0 ال/  نعم 7

)متوسطها  التعليقات تبادلوا الذين الوظائف شاغلي عدد متوسط
 (الماضية الثالث السنوات مدى على

8 
 الطراز

V8 
F8 3 

 9 السكان عدد مجموع
 الطراز

V9 
    

 

 

 باستخدام الصيغة التالية:  8Fيتم حساب 

𝐹8 = ( 
𝑉8

𝑉9
 ) ∗ 2 

 حيث: 

8V ادلوا اآلراء )متوسطها عىل مدى السنوات الثالث الماضية(هو متوسط عدد الشاغلير  الذين تب 

 

𝑉8 = ( 
∑ 𝑖 سنةعدد الشاغلير   الذين تبادلوا اآلراء

3
𝑖=1

3
 ) 

 

9V  العدد اإلجمالي لشاغلي المنشأةهو  

8F  1 هو الحد األقىص 

 

وع عىل درجة كاملة  ي  بالمعدل شاغلير  لاعىل األقل من  50%من هذه المعلمة إذا شارك  100%يحصل المشر
مالحظاتهم ف 

 خالل السنوات الثالث الماضية.

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)8

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
8
𝑖=1

] 

 

وع نسبة  خالل تقديم دليل عىل أن ما من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة أعاله ومن  100%ويكسب المشر

( من الشاغلير  تقاسموا اآلراء عىل مدى السنوات الثالث الماضية.  50%ال يقل عن   )تراكمي
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9.5.3  Wa-5.3  تتبع إستهالك المياه 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.5.3.1

Wa-5.3تتبع إستهالك المياه : 

 

 نوع المعيار 9.5.3.2

 إختياري

 

 نية 9.5.3.3

 قياس إستهالك المياه وتخفيضه بشكل فعال. 

 

 متطلبات عامة 9.5.3.4

ي االدارة: "إذا لم يكن بإمكانك قياسه، فال يمكنك تحسينه". 
 يقول قول مأثور ف 

 

 سجالت شهرية للمياه )مطلوبة مسبقا(

 

ام بتقاسم تفاصيل  LGBC، يطلب مع الحفاظ على سرية مقدم الطلب بالكاملو ،LGBCألغراض قياس   من األخير االلي  

ي المرف
ة صالحية شهادة االستهالك الشهري للمياه ف   .  ARZق عىل أساس سنوي خالل في 

ويد  LGBCوفقا لنموذج  ي تحتفظ بشهادات االعتماد بي  
م المشاري    ع الت   بما يىلي عىل أساس سنوي:  LGBC، تلي  

 بيانات االستهالك الشهري للمياه -1

 قراءات عداد المياه الشهرية -2

 . قراءات العداد الفرعي الشهرية -3

 

ام وفقا لنموذج يقدم مقدم الطلب إعالنا مو   . LGBCقعا بهذا االلي  

 

  الموجودة فقط. 
 تنطبق المعلمات التالية عىل المبائر

( من خالل  يقوم المرفق بحساب القيمة المستهدفة إلجماىلي إستهالك المياه )بناء عىل النظم الحالية واالستخدام الحاىلي

 إحدى الطرق التالية: 

 مراجعة للمياه 

 نموذج إستهالك المياه 

  مناسب. معيار 

 

 تدقيق المياه

ي إطار تدقيق المياه وفقا لمعيار 
 . Wa-6.2يجب إجراء مراجعة مياه من طرف ثالث. ويرد وصف لهذا المعامل ف 

 

 نموذج إستهالك المياه
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ي نمذجة المياه. ويجب أن توفر النمذجة االستهالك 
ويقوم بتنفيذ نموذج الستهالك المياه خبير مؤهل من طرف ثالث ف 

ي المرفق. يمتثل النموذج للمتطلبات التالية: السنوي الم
 توقع للمياه ف 

 

  .ي نمذجة المياه
ة ال تقل عن خمس سنوات ف   تكون للطرف الثالث خير

  .ي نمذجة المياه
مجيات المستخدمة مرجعا دوليا ف   تكون الير

  .  اال يزيد عمر النموذج عىلي سنتير 

 ي بناء المرفق أو إستخدامه م
ة ف  ات كبير  نذ أن تم تنفيذ النموذج. لم تنفذ أي تغيير

 

 معيار توفير المياه

ي حال عدم وجود مراجعة للمياه أو نموذج للمياه، يحدد معيار مناسب إلجماىلي إستهالك المرفق من المياه. ويجب أن 
وف 

يكون المعيار المرجغي مستمدا من مصدر منشور ومعدال عىل نحو مالئم وفقا لخصائص المرفق. وتشمل خصائص 

: )المرفق، عىل ( 4( الوضع وساعات التشغيل، )3( النظم المركبة، )2حالة المرفق، )( 1 سبيل المثال ال الحض، ما يىلي

سنوات في إدارة  8، لديه خبرة ال تقل عن المياه متخصص في حفظطرف ثالث اإلشغال والموقع. ويجب أن ينفذ المعيار 

 هني للطرف الثالث عن سنة واحدة.المياه أو إدارة المرافق. يجب أال يزيد عمر التقرير الم

 

 االستهالك الشهري للمياه

يجب أن يكون لدى المرفق سجالت لقياس إستهالك المياه بالنسبة لجميع مصادر المياه إما بالنسبة للسنوات الثالث 

ي االعتبار. 
 المتتالية الماضية من إستهالك المياه، أو بالنسبة لعمرالمرفق. أي سجل أدن  سيتم أخذه ف 

 

 :  قم بتوفير سجالت االستهالك بالتنسيق التاىلي

 

 سنة االستهالك
 فترة االستهالك

 اإلمداد نوع االستخدام الكمية )لتر(
 نهاية بدء

            

            

            

 

 :  يكون نوع االستخدام المراد مراقبته واحدا من التاىلي

 ب  شر

 عام 

  .الري 

 

 مياه أي مزي    ج من مصادر اإلمداد الخارجية التالية: يجب أن تكون أوضاع إمداد ال

 العضوية( إمدادات المياه بالعدادات البلدية( 

 بالعداد لوازم أخرى 

 مياه معبأة 
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 التسليم بالناقلة 

 بئر في الموقع ُمقاس بعداد 

 نظام تنقية لمياه الشرب في الموقع  . 

 

ي مالحظة
ي قراءات العداد : التأكد من أن قراءات العداد الفرعي المسجلة ال تأن 

 حاسبا مزدوجا إلمدادات المياه الرئيسية ف 

ب  ي هي أساسا مياه الشر
وشبكة  ، 3م 10المسجلة. عىل سبيل المثال، إذا كانت إمدادات المياه الرئيسية أو البلدية، والت 

ب   ، يجب أن تحسب اإلمدادات المقننة عىل هذا النحو: 3م2المياه الموفرة للشر

ب ) ( ناقص3م10رئيسية/البلدية )إمدادات المياه ال ي إمدادات المياه 3م 2إمدادات المياه الصافية للشر
( تساوي صاف 

ي تساوي )
 (3م 8الموفرة لالستخدامات األخرى والت 

 

 لكل توصيل مياه أو قراءة لعداد المياه ، اكتب السنة المقابلة والمدة على النحو التالي:

  هي السنة األخيرة 3السنة 

  السنة السابقةهي  2السنة 

  هي قبل ثالث سنوات من تاري    خ تقديم الطلب لنظام التصنيف هذا 1السنة 

 ة هو اليوم األول من الشهر  تاري    خ بدء الفي 

  .ة هو اليوم األخير من الشهر
 تاري    خ انتهاء الفي 

 

 االستهالك االجماىل للمياه

 

ي عشر شهرا السابقة لت
ة االثت  ي في 

اري    خ تقديم طلب الحصول عىل الشهادات مساويا إلجماىلي يكون االستهالك الكىلي للمياه ف 

 : االستهالك المتوقع للمياه أو أقل منه، وهو مستمد من إحدى الطرق المذكورة أعاله، وهي 

 المياه مراجعة 

 نموذج إستهالك المياه 

 معيار توفير المياه . 

 

 متطلبات خاصة 9.5.3.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  9.5.3.6

 .الشهادةذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الم ةالمطلوبتقديم المستندات 

 
 ةالمستندات المطلوب 9.5.3-1

 المستندوصف  المستنداسم 
 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

اإلعالن الرسمي  
 لرئيس المرفق 

 LGBCلاللتزام بتقديم بيانات إستهالك المياه إلى  LGBCيجب أن يمأل النموذج الخاص ب 
 على أساس سنوي وأن يقدمه رئيس المرفق رسميا.

 مبنى جديد في مرحلة البناء
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اإلعالن الرسمي  
 لرئيس المرفق 

 LGBCلاللتزام بتقديم بيانات إستهالك المياه إلى  LGBCيجب أن يمأل النموذج الخاص ب 
 ئيس المرفق رسميا.على أساس سنوي وأن يقدمه ر

 مبنى قائم

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة 

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

اإلعالن الرسمي  
 لرئيس المرفق 

 LGBCه إلى لاللتزام بتقديم بيانات إستهالك الميا LGBCيجب أن يمأل النموذج الخاص ب 
 على أساس سنوي وأن يقدمه رئيس المرفق رسميا.

اسم خبير نمذجة  
 المياه ومؤهالته 

يجب تقديم اسم ومؤهالت خبير النمذجة المائية بما في ذلك مجموعة من دراساته / دراسات 
 نمذجة المياه السابقة.

اسم وإصدار  
 برنامج نمذجة المياه

 جة المياه.يجب توفير ورقة بيانات برنامج نمذ

 تقرير نمذجة المياه  
يبين كل من ناتج نمذجة المياه )بما في ذلك تفاصيل بيانات المدخالت المستخدمة( وتقرير 

 نموذج المياه االستهالك السنوي المتوقع للمياه في المرفق.

اسم المصدر  

 المنشور للعداد 
شور الذي يستمد منه المعيار للمصدر المن ISBNيجب توفير المرجع الكامل، بما في ذلك رقم 

 المرجعي المعتمد الستهالك المياه.

اسم خبير حفظ  
 المياه ومؤهالته 

يجب تقديم اسم ومؤهالت وحافظة األعمال السابقة لخبير حفظ المياه الذي قدم المعيار 
 المرجعي للمرفق.

مؤشر إستهالك  
 المياه

المياه قابالً للتطبيق على خصائص  جب أن يكون التقرير المفصل الشتقاق مقياس استهالك
 المنشأة

فواتير المياه  
 وقراءات عداد المياه 

يجب تقديم نسخ من جميع فواتير المياه وقراءات عداد المياه. ويجب أن تكون هذه المواد من 
جميع المصادر الخارجية الممكنة التي تزود المرفق بالمياه على مدى السنوات الثالث المتتالية 

 ة.الماضي

المشروع حرة  فرقمالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 9.5.3.7

. وتطبق العوامل وعوامل وتحدد درجة هذا المعيار استنادا  ي الفرع التاىلي
ات المذكورة أعاله، وهي مدرجة ف  إىل البارامي 

:  االهمية  عىل كل معيار عىل النحو التاىلي
 معيارلكل  االهميةوعوامل  المعايير  9.5.3-2

 متطلبات المعايير 
المعيار  

(i) 
 الحالة

العامل 
"F" 

عامل 
االهمية 

"WF" 

 LGBCللحفاظ على االعتماد، هل يلتزم مقدم الطلب بتزويد 
( أمتار رئيسية للمياه، 2(، )1ببيانات شهرية عن إستهالك المياه )

( قراءات للعداد الرئيسي الفرعي على أساس سنوي وفقا 3)
 ؟LGBCلنموذج 

   1/0 نعم / ال 1

خبير مؤهل في نمذجة  هل هناك نموذج الستهالك المياه يقوم به
 المياه تابع لطرف ثالث لتوجيه مبادرة توفير المياه؟

 1 1/0 نعم / ال 2

 0 1/0 نعم / ال 3 هل تم اعتماد معيار مناسب لتوجيه مبادرة توفير المياه؟

أما هدف االستهالك السنوي الكلي للمياه في المرفق الوارد في 
ه، أو نموذج المياه، أو تقرير مراجعة حسابات المياه المذكور أعال

 المعيار المرجعي، فهو )لتر(.
  TargetV 1/0   
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 1 1/0 نعم / ال 4 هل يحتفظ المرفق بسجالت شهرية الستهالك المياه؟

 Recent YrV 5F 3 5 إجمالي إستهالك المياه في السنة األخيرة )باللتر(

 

 

 

:  5Fيتم حساب   باستخدام ما يىلي

 
 F5قيم العوامل  9.5.3-3

Recent YrV 5F 

TargetV80% of   100% 

TargetV=  50% 

TargetV  Recent YrV  TargetVof  %80 0%5 ≥ 5F≥  0%10 

TargetV>  0% 

 

 حيث،

Recent YrV  ة باللي   هو ي السنة األخير
 إستهالك الماء ف 

TargetV   =ي المرفق وفقا لتقرير مراجعة حسابات المياه أعاله، أو نموذج إجماىلي االستهالك ا
لسنوي المستهدف للمياه ف 

)  المياه، أو معيار )لي 

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)5

𝑖=2

∑ 𝑊𝐹𝑖
5
𝑖=2

] 

 

وع يكسب نتيجة  المشر

 80من االستهالك المقدر للمرفق والذي يتم الحصول عليه 80ذا تم تخفيض االستهالك الفعىلي للمياه إىل ٪ إ ٪

ي معيار منفصل، أو
ي المياه. وتوفر مراجعة حسابات المياه درجة إضافية ف 

 من خالل التدقيق ف 

 80 ي يتم الحصول عليه ٪ من االستهالك المقدر للمرفق والذ80٪ إذا تم خفض االستهالك الفعىلي للمياه إىل

 من خالل نقطة مرجعية، أو

 100 من االستهالك المقدر للمرفق والذي يتم الحصول 80٪ إذا تم تخفيض االستهالك الفعىلي للمياه إىل ٪

 . ي
 عليه من نموذج مان 
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9.5.4  Wa-5.4  إدارة تسرب المياه 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.5.4.1

Wa-5.4إدارة تشب المياه : 

 

 نوع المعيار 9.5.4.2

 إختياري

 

 نية 9.5.4.3

الحد من فقدان المياه الناجم عن التشب من خالل إجراء عمليات تفتيش دورية لنظام المياه وتنفيذ الصيانة التصحيحية 

 الالزمة. 

 

 متطلبات عامة 9.5.4.4

ي المرفق الختبار ضغط أثناء التشغيل. 
 تخضع جميع شبكات المياه ف 

 ما في ذلك على سبيل المثال ال الحصريجب أن يغطي إختبار ضغط المياه جميع شبكات المياه في المرفق، ب

 إمدادات المياه الرئيسية 

 صهاريج التخزين 

 مضخات المياه 

 شبكات توزيع المياه 

 تجهيزات التوريد 

 أنظمة الري 

 .أنظمة إطفاء الحريق 

تم أن أنظمة المياه قد  XCيجب أن تبين تقارير إختبار . ( اختبار ضغط أنظمة المياهCxيجب أن تتضمن خطة التشغيل )

من قبل متعهد التركيب، ويشرف عليه الفريق الهندسي،  XCيتم إجراء إختبار إختبارها بنجاح، وثبت أنها خالية من التسرب. 

 .XCويوافق عليه المكتب الهندسي، ويقبله عميل 

 

ي القائمة، فال يطبق إختبار ضغط المياه. 
 أما بالنسبة للمبان 

 

 عمليات فحص تشب المياه
ي أدلة التشغيل والصيانة. يجب أن يتم تنفيذ يوضع برنامج لفح

ص تشب المياه وتدرج خطة عمل لفحص التشب ف 

 خطة العمل سنويا عىل األقل، ويجب أن تتضمن عىل األقل المرفقات التالية: 

 

o ات الرئيسية  رسومات كل شبكة مياه ومكان الصمامات والتجهير 

o  نوعية وكمية صهاري    ج المياه والمضخات ومعدات الرسوم البيانية لشبكات المياه موضحا بها الموقع و

 معالجة المياه ومنشآت إمداد المياه

o  .قوائم االختيار لعمليات التفتيش المطلوبة 
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يجب أن تغطي عمليات فحص تسرب المياه جميع شبكات المياه وشبكات التوزيع ، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 

عالجة المياه والصمامات ووصالت األنابيب والمعدات المتصلة والحنفيات والخالطات خزانات المياه والمضخات وأنظمة م

 وصمامات التدفق وخزانات المياه وشبكات الري ، إلخ.

 

إثبات ما سبق لمدة ثالث سنوات متتالية ، تبدأ في موعد ال يتجاوز تاريخ التقدم للحصول على الشهادة. يمكن أن تكون هذه 

هادة ، أو السنوات الثالث الماضية في حالة المباني القائمة ، إن وجدت ، أو أي مجموعة من السنوات ثالث سنوات بعد الش

 الماضية والمستقبلية بشرط أن تكون متتالية.

 

 متطلبات خاصة 9.5.4.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  9.5.4.6

 :الشهادةة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجع ةالمطلوبتقديم المستندات 

 
 ةالمستندات المطلوب 9.5.4-1

 وصف المستند اسم المستند
 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع 

 هذا المعيار.للمساعدة في تلبية متطلبات 

: إختبار ضغط XCخطة 
 الذي يتطلب إختبار الضغط على جميع أنظمة المياه في المرفق. XCإنه الجزء من خطة   نظام المياه

 
 يجب أن تطلب متطلبات التشغيل والصيانة خطة عمل لفحص تسرب المياه.   O&Mمتطلبات 

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد المعيار
سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

: XCتقارير إختبار  
 إختبار ضغط نظام المياه

من قبل مقاول التثبيت، وفريق اإلشراف الهندسي،  XCالبد من توقيع تقارير إختبار 
 .XCوشركة الهندسة، ووكيل 

 يل والصيانةأدلة التشغ
يجب أن يشمل قسم التشغيل والصيانة خطط العمل لعمليات التفتيش على تسرب المياه، 

 والحد األدنى المحدد من المرفقات.

 قائم مبنى

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع 

 .للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار

خطة عمل التفتيش على 
 التسرب

يجب أن تتضمن خطة العمل الخاصة بعمليات التفتيش على التسرب المرفقات الدنيا 
 المحددة.

 أدلة التشغيل والصيانة
يجب أن يشمل قسم التشغيل والصيانة خطط العمل المتعلقة بعمليات التفتيش على تسرب 

 المياه، والحد األدنى المحدد من المرفقات.

ع على خطط عمل يقوت
 فحص تسرب المياه 

يجب للمفتش أن يوقع على خطط العمل المنفذة المتعلقة بتسرب المياه وأن يحدد تاريخها.  
ويجب االلتزام بتوفير خطط العمل هذه من أجل تحقيق التوازن المطلوب لمدة ثالث 

 سنوات.
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المشروع حرة  فرقبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلو

 في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 

 توزيع النقاط 9.5.4.7

. وتط ي الفرع التاىلي
ات المذكورة أعاله، وهي مدرجة ف  بق العوامل وعوامل وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل البارامي 

:  االهمية  عىل كل معيار عىل النحو التاىلي

 
 معيارلكل  االهميةوعوامل  المعايير  9.5.4-2

 متطلبات المعايير 
 

المعيار 

(i) 
 "F"العامل  الحالة

عامل االهمية 

"WF" 

 1 1/0 نعم / ال 1 غيل وتبين أنه ضيق؟هل يتم إختبار ضغط نظام المياه أثناء التش

 2 1/0 نعم / ال 2 هل وضع برنامج فحص تسرب المياه؟

 1 1/0 نعم / ال 3 هل تم وضع وتنفيذ وتوثيق برنامج فحص تسرب المياه؟

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

 للبناء الجديد

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)2

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
2
𝑖=1

] 

 

 للمبنر الموجود

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)3

𝑖=2

∑ 𝑊𝐹𝑖
3
𝑖=2

] 

 

 للبناء الجديد

وع نسبة  ي إجتياز إختبار الضغط، وإنشاء برنامج لفحص تشب المياه.  100%يكسب المشر
 إذا نجح نظام المياه ف 

 للمبنر الموجود

 إذا وضع وتنفيذ برنامج للتفتيش عىل تشبات المياه.  100%وع نسبة يكسب المشر 
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9.5.5  Wa-5.5  تشغيل وصيانة نظم المياه 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.5.5.1

Wa-5.5تشغيل وصيانة نظم المياه : 

 

 نوع المعيار 9.5.5.2

 إختياري

 

 نية 9.5.5.3

ي المرفق عند أدائها األمثل، والحفاظ عىل حالة هذه األص
ول وإطالة عمرها والتخلص من الحفاظ عىل شبكات المياه ف 

 عمليات االستبدال المبكرة. 

 

 متطلبات عامة 9.5.5.4

ي المرفق( 
ي ذلك )إذا تم تركيبها ف 

ي المرفق، بما ف 
وضع كتيبات للتشغيل والصيانة ونظام للصيانة لجميع شبكات المياه ف 

 ولكن ليس عىل سبيل الحض: 

 

 صهاريج المياه المنزلية  خزانات مائية 

 بخزانات مياه الشر  المبوالت 

 شبكة المياه المنزلية  دوشات 

 شبكة مياه الشرب  موزع ماء الشرب 

 شبكة ري  أعمال السباكة المخبرية 

 صمامات  تصريف 

 المعالجة الكيميائية للمياه  ظام استعادة مكثفات تكييف الهواء 

 نظام للجرعات الكيميائية  نظام تجميع مياه األمطار 

 المياه حنفيات  عادة استخدام المياه الرماديةنظام معالجة / إ 

  .نظام معالجة / إعادة استخدام المياه السوداء 
 

 صيانةالنظام 
ي المرفق. 

ي يتم تركيبها ف 
 وضع نظام صيانة لجميع شبكات المياه الت 

ي ستتلف  ( تحديد قائمة األصول 1تطوير نظام الصيانة عددا من الخطوات: ) [1] تتطلب عملية
ي تشكل كل نظام والت 

الت 

( تخصيص تكرار لكل خطة 3( وخطط العمل لكل نوع من األصول، )PM( تحديد الصيانة الوقائية )2رعاية األصول، )

 .  PMعمل 
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 عملية تطوير نظام الصيانة 9.5.5-1

 

 لصيانة الوقائية ضمن أحد أنواع األنشطة التالية: بصفة عامة، تندرج مهام خطة عمل ا

 فحص وتحديد العيوب 

 تنظيف، تشحيم، تشديد 

  عمىلي إختبار . 

ا 
 
ددات المقبولة )وفق يجب تنفيذ مهام خطة عمل الصيانة الوقائية بتكرار متساٍو أو أقل من قائمة الحد األدن  من الي 

 [(. 2لصيانة المرافق ] RSسائل ألفضل الممارسات الصناعية ، وتخطيط وتقدير تكاليف و 

ي الجدول أدناه الحد األدن  المقبول  المرات عدد تمثل 
 . المرات لعدد الواردة ف 

 
 المقبولة PMالحد األدن  لعدد مرات  9.5.5-1

 المقبولة PMاألدنى لعدد مرات  الحد

 نظام

 الفحص عمليات
 البصري

 السجلاءات )قر
 (والنتائج

 تشحيم، تنظيف،
 تشديد

( EQ)األجهزة ) الوظائف إختبار
 (التحكم وعناصر األمان وأجهزة

  سنويا سنوات 5 كل شهريا المنزلية المياه صهاريج

 سنويا سنوات 5 كل شهريا الشرب مياه خزانات

 سنويا سنوات 5 كل شهريا المنزلية المياه شبكة

 سنويا سنوات 5 كل شهريا الشرب مياه شبكة

 سنويا سنوات 5 كل شهريا ري شبكة

 سنويا سنوات 5 كل شهريا  صمامات

 سنويا  سنويا شهريا للمياه الكيميائية المعالجة

 سنويا  سنويا شهريا الكيميائية للجرعات نظام

 سنويا  سنويا شهريا المياه حنفيات

 سنويا  سنويا شهريا مائية خزانات

 سنويا  سنويا شهريا المبوالت

قائمةتعريف
األصول

عملخططتطوير
البرامجمدير

إنشاء
PMترددات



 

 

 

 
 

 

 586 من 286صفحة 

 سنويا سنويا شهريا دوشات

 سنويا أشهر 6 كل شهريا الشرب ماء موزع

 سنوات 5 كل سنويا شهريا المخبرية السباكة أعمال

 سنوات 5 كل سنوات 5 كل شهريا تصريف

 موسمي/  سنوي موسمي/  سنوي شهريا ظام استعادة مكثفات تكييف الهواءن

 موسمي/  سنوي موسمي/  سنوي موسمي/  سنوي نظام تجميع مياه األمطار

نظام معالجة / إعادة استخدام المياه 
 الرمادية

 سنويا سنويا شهريا

نظام معالجة / إعادة استخدام المياه 
 السوداء.

 سنويا سنويا شهريا

 

 خطة عمل.  يجب أن تتضمن أدلة التشغيل والصيانة جميع شبكات المياه المعمول بها، وتحدد نظام الصيانة مع تواتر كل

 

 إثبات انه تم تنفيذ خطط عمل الصيانه الوقائيه. 

 

 مبنر جديد

ام بتقديم السجالت الالزمة  ي موعد ال يتجاوز تاري    خ تقديم  LGBCاىل تقديم االلي  
لثالث سنوات متتالية، تبدأ ف 

 الطلب للحصول عىل شهادة. 

 

 مبنر قائم

ثالث سنوات بعد التصديق،  هذهويمكن أن تكون  لثالث سنوات متتالية.  LGBC اىللسجالت الالزمة ا تقديم

ط أن تكون متتابعة.    أو السنوات الثالث الماضية، إن وجدت، أو أي مزي    ج من السنوات الماضية والمقبلة شر

 .LGBCفي حالة تقديم سجل ما بعد الشهادة ، يلزم وجود التزام ملزم مسبقًا تجاه 

 

 أدلة التشغيل والصيانة
 

ي المرفق. وضع كتيبات للتشغي
ي يتم تركيبها ف 

 ل والصيانة لجميع شبكات المياه الت 

 

تعتير أدلة تشغيل وصيانة األجهزة بالغة األهمية لتمكير  فريق التشغيل والصيانة من تزويد األجهزة المركبة بالصيانة 

كات والدمج هو تجميع وشر  ي الوقائية والتصحيحية والتنبؤية الالزمة. إن الغرض من أدلة تشغيل الشر
ح ما هي األنظمة الت 

 [2]تم تركيبها وكيفية تكوينها وتشغيلها وصيانتها. 

 

 [2] :  يجب أن تتضمن أدلة التشغيل والصيانة البيانات التالية على األقل

 الرسومات التي تم إنشاؤها وتقديمات المواد المعتمدة 

 الكتيبات ( الهندسية للمصنعين األصليين للمعداتOEMوأدلة التشغيل والصيانة وكتيبات قطع الغيار ) 

 متطلبات التثبيت 

 متطلبات بدء التشغيل 

 )إجراءات تكوين الموقع )كيف يجب تهيئة األنظمة في التشغيل العادي 
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  االإجراءات التشغيل( ساسيSOPs) 

 ( إجراءات التشغيل في حاالت الطوارئEOPsتم تطبيقها أثناء حدوث عطل أو أي حدث غير طبيعي آخر ( )ي

 الستعادة العملية إلغالق ظروف التصميم ووقف المزيد من تدهور األنظمة(

 نظام الصيانة عىل النحو المحدد أعاله 

 بة، البنية  ، الميكانيكية، قاطع التيار(الكهربائية، االساسية الدراسات )مثل الي 

 تشغيلتقارير ال 

 ي ذلك أي إتفاقيات دعم( شهادة كفالة
 )بما ف 

 تسلسل أنظمة التشغيل 

 قائمة جرد قطع الغيار الموصى بها 

  عملية لتحديث دليل التشغيل والصيانة باستمرار حيث يتم إدخال التغييرات على تكوين النظام ، واإلعدادات ، وما

 إلى ذلك ، أو بعد استبدال المكونات ، أو اإلصالحات أو ما شابه ذلك.

 

 :  ر المتطلبات المذكورة أعاله ألدلة التشغيل والصيانة شائعة من بين المعايير التاليةتعتب

Si-4.5, Si-4.6, Wa-5.5, We-3.1, En-8.4 

 

 

 نظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب
 

ي المرفق. 
 تطبيق نظام إلدارة المرفق بمساعدة الحاسوب لتوجيه ومراقبة وتوثيق أنشطة الصيانة ف 

 

( قراءات عداد 3( أنشطة الصيانة، )2( سجل أصول المرفق، )1م إلدارة المرافق بمساعدة الحاسوب يخزن ))أ( نظا

، فإن هذا المرفق يتيح رؤية كاملة لجميع 5( األعطال واإلصالحات السابقة، )4المرفق، ) قيات واالستبداالت. وبالتاىلي ( الي 

 [1]العمليات ويشكل نظاما لمعلومات اإلدارة للمرفق. 

 

 : [1] الحد األدنى من المتطلبات التالية CAFMيجب أن يكون لدى 

  ات الرئيسية ومعلومات لوحة األسماء والمواصفات وتاري    خ الخدمة سجل أصول لتخزين معلومات مثل المير 

 والموردين، إلخ.  الكفالةوتفاصيل 

  وحجز المواد واألدوات الالزمة، وتعقب التكاليف لتحديد أوامر العمل ،  الوظائف، وتخصيص الموظفير 

 الصيانة الوقائية لجدولة أوامر العمل وإصدارها تلقائيا بمجرد الوصول إىل تاري    خ االستحقاق 

 اوامر العمل الطارئه 

 طلبات الخدمة 

 مراقبة المخزون 

  .إعداد التقارير 

 

 :بين المعايير التالية واردة CAFM المتطلبات المذكورة أعاله لـ

Si-4.5, Si-4.6, Wa-5.5, We-3.1, En-8.4 
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 متطلبات خاصة 9.5.5.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  9.5.5.6

 :الشهادةالمذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة  ةالمطلوبتقديم المستندات 

 
 لوبةالمستندات المط 9.5.5-2

 وصف المستند اسم المستند
 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 متطلبات الصيانة 
سما لشروط صيانة نظم المياه والحد األدنى من الترددات يجب أن تتضمن وثائق المناقصة ق 

 المطلوبة.

متطلبات أدلة  
O&M 

 تكون متطلبات أدلة الموافقة والضبط جزءا من وثائق المناقصة. 

 يجب أن تتضمن وثائق العطاءات فرعا خاصا بالصندوق في إطار الحد األدنى من المتطلبات.   CAFMمتطلبات  

 البناء ةمرحل في جديد مبنى

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 قائمة األصول 
يجب تقديم قائمة شاملة بجميع األصول الموجودة في شبكة المياه الواحدة، التي تم تركيبها في 

 المنشئة.

ائف خطط ووظ 
 الصيانة الوقائية

يجب تقديم خطط وظائف الصيانة الوقائية لنظام المياه مع بيان التكرار. ويجب أن يكون هناك  
التزام ملزم بتقديم خطط العمل المنفذة التي وقع عليها وأقرها المفتش للسنوات الثالث الالحقة 

 للتصديق.

 O&Mأدلة  
مثبت في المرفق وتلبية الحد األدنى من  يجب توفير كتيبات إرشادية عن كل نظام مياه

 المتطلبات.

معلومات  
CAFM  

، مثل االسم واإلصدار والميزات التي تفي بالحد األدنى من CAFMيجب توفير معلومات  
 الميزات.

 CAFMوثائق 
 التي تم إنشاؤها

مة لتسجيل األصول وقائمة أوامر العمل وقائ CAFMيجب توفير المستندات التي أنشأتها  
 وعدد مرات التكرار. PMأصناف المخزون وخطط مهام 

 قائم مبنى

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 قائمة األصول 
مياه الواحدة، التي تم تركيبها في يجب تقديم قائمة شاملة بجميع األصول الموجودة في شبكة ال

 المرفق.

خطط ووظائف  
 الصيانة الوقائية

 يجب تقديم خطط أعمال الصيانة الوقائية ألنظمة المياه توضال التكرار

 خطط العمل 
يجب توفير خطط العمل المنفذة للصيانة الوقائية لنظام المياه، التي يوقع عليها المفتش ويؤرخها. 

ك التزام ملزم بتقديم خطط العمل هذه من أجل تحقيق التوازن بين السنوات وينبغي أن يكون هنا
 الثالث المطلوبة.
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 O&Mأدلة  
يجب توفير كتيبات إرشادية عن كل نظام مياه مثبت في المرفق وتلبية الحد األدنى من 

 المتطلبات.

معلومات  
CAFM  

ي تفي بالحد األدنى من مثل االسم واإلصدار والميزات الت CAFMيجب توفير معلومات  
 الميزات.

 CAFMوثائق 
 التي تم إنشاؤها

لتسجيل األصول وقائمة أوامر العمل وقائمة  CAFMيجب توفير المستندات التي أنشأتها  
 وعدد مرات التكرار. PMأصناف المخزون وخطط مهام 

المشروع حرة  فرقمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات اال

 في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 9.5.5.7

لعوامل يتم تحديد درجة هذا المعيار بناًء على المعلمات المذكورة أعاله والتي تم جدولتها في القسم التالي. يتم تطبيق ا

 على كل معلمة على النحو التالي: االهميةوعوامل 

 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 9.5.5-3

 نظام
المعلمة رقم 

(i) 

تحقيق الحد األدنى 
لجميع  PMمن تردد 

 المعلمات الثالثة

العامل 

"F" 
عامل االهمية 

"WF" 

 1 1/0 نعم / ال 1 ه المنزليةصهاريج الميا

 1 1/0 نعم / ال 2 خزانات مياه الشرب

 1 1/0 نعم / ال 3 شبكة المياه المنزلية

 1 1/0 نعم / ال 4 شبكة مياه الشرب

 1 1/0 نعم / ال 5 شبكة ري

 1 1/0 نعم / ال 6  صمامات

 1 1/0 نعم / ال 7 المعالجة الكيميائية للمياه

 1 1/0 نعم / ال 8 يةنظام للجرعات الكيميائ

 1 1/0 نعم / ال 9 حنفيات المياه

 1 1/0 نعم / ال 10 خزانات مائية

 1 1/0 نعم / ال 11 المبوالت

 1 1/0 نعم / ال 12 دوشات

 1 1/0 نعم / ال 13 موزع ماء الشرب

 1 1/0 نعم / ال 14 أعمال السباكة المخبرية

 2 1/0 نعم / ال 15 تصريف

 2 1/0 نعم / ال 16 ات تكييف الهواءظام استعادة مكثفن

 2 1/0 نعم / ال 17 نظام تجميع مياه األمطار

 3 1/0 نعم / ال 18 إعادة استخدام المياه الرمادية / نظام معالجة 

 3 1/0 نعم / ال 19 . إعادة استخدام المياه السوداء / نظام معالجة 

 

 . .iOM 0 =، وإال  iOM 1 =موضال أعاله ، فإن  إذا كان النظام مغطى في دليل التشغيل والصيانة كما هو

 . iCAFM 1 = وإال فإن iCAFM 2 = فإنكما هو موضح أعاله،   CAFMإذا تمت إدارة النظام من خالل 
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ي المرفقمن أجل تحديد درجة المعيار، ال تطبق الصيغة التالية 
 :  وإال تم حذف النظام، إال عىل النظم المثبتة ف 

 

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖 ∗ 𝑂𝑀𝑖 ∗ 𝐶𝐴𝐹𝑀𝑖)19

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖 ∗ 𝐶𝐴𝐹𝑀𝑖
19
𝑖=1

] 

 

وع  ي المرفق.  100%ويكسب المشر
 إذا كان المرفق لديه نظام صيانة لكل نظام مثبت ف 

 ددات المطلوبة أو أقل منها.  يجب  أن يكون تواتر خطط أعمال الصيانة الوقائية مساويا للي 

 ضمين تفاصيل النظام في كتيبات التشغيل والصيانة وتفي بالمتطلبات المذكورة أعالهيتم ت . 

داد إىل درجة كاملة تبلغ  أهميةستضاعف  CAFMإدارة صيانة نظام من خالل   ٪. 100هذا النظام، وبالتاىلي سي  
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 العائلة: مكافأة 9.6

9.6.1  Wa-6.1  أبراج التبريد 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.6.1.1

Wa-6.1يد: أبراج الت  ير

 

 نوع المعيار 9.6.1.2

 إختياري

 

 نية 9.6.1.3

. الحد من أو منع  ي س             يب والنمو الميكروبيولوجر ي التآكل والي 
يد للتحكم ف  تطبيق إدارة فعالة للمياه والكيميائية ألبراج التير

وي    ج الس    تخدام المياه المعاد تدويرها بدال من ذلك، أو إس    تخدام بديل من نوع  ي المس    احيق بالي 
ب ف  إس    تخدام مياه الش    ر

ي منع الحرارة.  HVACام نظ
 ال يستخدم المياه ف 

 

 متطلبات عامة 9.6.1.4

طان أس        اس        يان من بير  العديد  وع، فإن خطة إدارة المياه والمعالجة الكيميائية هما شر ي المش        ر
يد ف  ي حالة وجود برج تير

ف 

 من المتطلبات. 

 لتعويض المياه المستخدمةمصدر مائي  (1

ها باس         تخدام المياه المعاد تدويرها من متكثفات ٪ من مياه مس         احيق برج 25أظهر أن ما ال يقل عن  يد يمكن توفير التير

ي يتم حص             ادها أو مياه العواص             ف، أو المياه العذبة المعالجة، أو مياه إختبار مض             خة 
مكيف الهواء، أو مياه األمطار الت 

لمعالجة. وس          يتم الحريق، أو المياه المعومة ذات مص          فاة حوض الس          باحة، أو أي نوع آخر من مياه الض          ف الص          حي ا

ي الموقع ب  المي  اه المع  اد 
ي  د ف  ي المرفق لتغ  ذي  ة أبراج التير

تص                ميم وتركي  ب نظ  ام لش                بك  ة أن  ابي  ب المي  اه المع  اد ت  دويره  ا ف 

ب.  يتم تدويرها. يجب أن تكون أنابيب المياه المعاد تدويرها مرمزة باأللوان ومختلفة عن أنابيب المياه الص               الحة للش               ر

 ايرتها ألبراج التبريد لقياس كمية المياه التعويضية المستخدمة من المياه المعاد تدويرها.تركيب عدادات المياه ومع

 

 إستراتيجيات الحفاظ على المياه (2

 

a. لمرحلة التصميم والتشييد الجديدة 

يد:  اتيجيات الحفاظ عىل المياه التالية ألبراج التير  يجب تضمير  إسي 

 كير  إىل الحد األقىص وتقليل
 حجم التسييل إىل الحد األدن  .  زيادة دورات الي 

 تقليل التفريغ من خالل المراقبة الدقيقة ومجموعة النقاط المتفق عليها  

  .ي التفري    غ تلقائيا
ي التوصيل للتحكم ف 

 تركيب جهاز تحكم ف 

  التفري    غو  تعويض المياهتركيب عدادات التدفق عىل خطوط . 

 التشب.  تركيب الصمامات وأجهزة االستشعار وجميع الملحقات لمنع 

 

b. للمبنى الموجود 

يد:  اتيجيات الحفاظ عىل المياه التالية ألبراج التير  يجب تضمير  إسي 
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  . كير  إىل الحد األقىص وتقليل حجم التسييل إىل الحد األدن  )كحد أدن 
 دورات( 10زيادة دورات الي 

  من خالل الرصد الدقيق ومجموعة من النقاط المتفق عليها. التفري    غ الحد من 

  ي التفري    غ تلقائيا. تركيب
ي التوصيل للتحكم ف 

 جهاز تحكم ف 

  التفري    غو  تعويض المياهتركيب عدادات التدفق عىل خطوط  . 

  تقليل االنجراف ومنع أي فيضان . 

 منع الخسارة من أي انحراف بفعل الهواء أو رذاذ  . 

 التسربات مراقبة منسوب المياه والحفاظ على الصمامات وأجهزة االستشعار وجميع الملحقات لمنع  . 

  .صيانة الصمامات وأجهزة االستشعار وجميع المعدات لمنع التشب 

 إدارة الغسيل العكسي ونظام تنظيف المياه . 

 تقليل حمل التبريد وتحسين التحكم في البرج / النظام  . 

 حافظ على لفائف معالج الهواء بحالة جيدة  . 

 لمياهتقديم أفضل ممارسات اإلدارة والتدريب على الحفاظ على ا  . 

 

 خطة إدارة المياه والمعالجة الكيميائية (3

ي الجديدة، من المهم )
لتطوير وتنفيذ خطة إدارة المياه والمعالجة الكيميائية لبرج التبريد بمساعدة التآكل ( 1بالنس  بة للمبان 

روضتتتتتة في الجدول للتأكد من أن مستتتتتتويات معلمات التحكم الستتتتتت تفي بالمتطلبات المع( 2، و )الفعال والتحكم البيولوجي

ي كفاءة إس             تخدام المياه وينفذه فرد أو كيان مؤهل من طرف ثالث،  التالي
ي القائمة، يجري التدقيق ف 

. وبالنس             بة للمبان 

ي مجال فحص المياه. 
ي هذا المجال ف 

ف بها ف   يكون معتمدا من هيئة مرخصة معي 

 
يدأقىص  9.6.1-1 ي برج التير

ات للمعلمات ف   تركير 

 بارامتر
المستوى 

 األقصى

PH 7.0 – 9.0 

 µS/cm 2000 قابلية التوصيل

Total alkalinity 1000 ppm 

)3Ca (as CaCO 1000 ppm 

2SiO 100 ppm 

-Cl 250 ppm 

6. ppm أجزاء لكل مليون = 

μ S/cm  ة لكل سنتيمي  سيمنز= وحدات  صغير

7.  
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 ةالمطلوبالمستندات  9.6.1.6

 :الشهادةالمذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة  ةالمطلوبتقديم المستندات 
 ةالمستندات المطلوب 9.6.1-2

 وصف المستند اسم المستند 
 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 رسرد المعيا 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 حساب 
٪ من المياه المعوضة في برج التبريد 25تؤكد العملية الحسابية أنه يمكن تقديم ما ال يقل عن 

 باستخدام المياه المعاد تدويرها بالمنشأة.

 MEPمات رسو 
(  المياه المعوضة في 2) لنظام المياه المعاد تدويره ل MEP( يجب توفير رسوم وتفاصيل 1) 

 برج التبريد مع مسار أنابيب.

 المواصفات 
( مسار أنابيب تعويض مياه 2( نظام المياه المعاد تدويرها و)1يجب توفير مواصفات ) 

 المؤدي إلى برج التبريد.

 لبناءمبنى جديد في مرحلة ا

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(.  سرد المعيار 

 حساب محدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(.  حساب 

 MEPرسومات  
 مبنية

( مسار 2( نظام المياه المعاد تدويرها و)1التي تم بنائها ل ) MEPيجب توفير رسومات  
 أنابيب المياه المعوضة في برج التبريد.

أوراق بيانات  
 الشركة المصنعة 

( نظام المياه المعاد تدويرها 1يجب توفير أوراق بيانات / كتالوجات الشركة المصنعة ل ) 
 تبريد.( مسار أنابيب تعويض مياه المؤدي إلى برج ال2و)

 مبنى قائم

 يجب توفير مؤهالت الشخص أو الكيان التابع للطرف الثالث كمدقق للمياه.  تأهيل 

 سرد المعيار 
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 حساب 
٪ من المياه المعوضة في برج التبريد يمكن 25 يقل عن الحسابات التي تؤكد أن ما ال 

 توفيرها باستخدام مياه المرفق المعاد تدويرها.

 MEPرسومات  
 مبنية

يجب توفير كل من رسومات الهندسة الكهربائية والميكانيكية المبنية واألدلة المصورة التي  
يض مياه المؤدي إلى برج تؤكد تركيب نظام المياه المعاد تدويرها مع مسار أنابيب تعو

 التبريد.

أوراق بيانات  
 الشركة المصنعة 

( نظام المياه المعاد تدويرها 1يجب توفير أوراق بيانات / كتالوجات الشركة المصنعة ل ) 
 ( مسار أنابيب تعويض مياه المؤدي إلى برج التبريد.2و)

 

المشروع حرة  فرقطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات الم

 في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 9.6.1.7

اتيجيات حفظ المياهالمياه المعوضةتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل مصدر المياه الخاص   وخطة إدارة المياه، ، واسي 

يجب أن تتحقق للتأهيل  المعالجة الكيميائية ومتطلبات خطة إدارة المياه. ويالحظ أن المعالجة الكيميائية مع متطلبات

ي الجدول أدناه وبالنسبة لمختلف  الالهميةلهذا المعيار. وتطبق العوامل وعوامل 
عىل كل متطلب عىل النحو الوارد ف 

 : ي
 أوضاع المبان 
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 نر الجديدللمب

 
 لكل معيار متطلب لبناء جديد االهميةالعوامل وعوامل  9.6.1-3

 وصف متطلبات
عامل االهمية 

"WF" 

مصدر مائي لتعويض 
 المياه

٪ من المياه المعوضة في برج 25يمكن توفير ما ال يقل عن 
 تدويرها.التبريد باستخدام المياه المعاد 

𝑾𝑭𝟏 10 

يجب تصميم وتركيب شبكة أنابيب للمياه المعاد تدويرها لتزويد 
 أبراج التبريد في الموقع بالمياه المعاد تدويرها. 

𝑾𝑭𝟐 7 

 𝑾𝑭𝟑 5 يجب تركيب ومعايرة عدادات المياه ألبراج التبريد.

إستراتيجيات الحفاظ 
 على المياه

إلى الحد األقصى وتقليل حجم التسييل إلى زيادة دورات التركيز 
 الحد األدنى 

𝑾𝑭𝟒 5 

تقليل التفريغ من خالل المراقبة الدقيقة ومجموعة النقاط المتفق 
 عليها 

𝑾𝑭𝟓 5 

 𝑾𝑭𝟔 4 تركيب جهاز تحكم في التوصيل للتحكم في التفريغ تلقائيا

 𝑾𝑭𝟕 4 والتفريغ تركيب عدادات التدفق على خطوط تعويض المياه

 𝑾𝑭𝟖 4 قم بتقليل االنجراف ومنع حدوث أي تجاوز.

قم بتركيب الصمامات وأجهزة االستشعار وجميع الملحقات لمنع 
 التسرب.

𝑾𝑭𝟗 3 

خطة إدارة المياه 
 والمعالجة الكيميائية

 𝑾𝑭𝟏𝟎 10 *وضع وتنفيذ مراجعة لكفاءة المياه ألبراج التبريد 

7.0  PH  9.0 * 𝑾𝑭𝟏𝟏 2 

Conductivity   2000 µS/cm * 𝑾𝑭𝟏𝟐 2 

Total alkalinity   1000 ppm * 𝑾𝑭𝟏𝟑 2 

Ca (as CaCO3)   1000 ppm * 𝑾𝑭𝟏𝟒 2 

SiO2   100 ppm * 𝑾𝑭𝟏𝟓 2 

Cl-    250 ppm * 𝑾𝑭𝟏𝟔 2 

 لوب )شرط مسبق(* الحد األدنى المط

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجال لدرجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة 

 التالية:

 

درجة المعيار =  100 ∗ ∏ 𝐹𝑖

16

𝑖=10

 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)16

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
16
𝑖=1

] 

 : مل كل متطلب كما يليهو عا 𝐹𝑖       : حيث

 𝐹𝑖 =1  نعم"إذا تم تحديد المتطلبات" 

 𝐹𝑖 =0  ال"إذا تم تحديد المتطلبات" 

وع أي متطلبات، أو لم تنفذ خطة إدارة المياه والمعالجة الكيميائية، تكون نتيجة هذا المعيار  ٪. 0وإذا لم يتضمن المشر

وع نتيجة بنسبة   . ذا ما تم الوفاء بجميع المتطلباتإلهذا المعيار  100%ويكسب المشر
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 للمبنر الموجود

 
ي الموجودة االهميةالعوامل وعوامل  9.6.1-4

 لكل معيار متطلب للمبان 

 وصف متطلبات
عامل االهمية 

"WF" 

 للمكياج مائي مصدر

 برج في ةالمعوض المياه من٪ 25 عن يقل ال ما توفير يمكن
 .تدويرها المعاد المياه باستخدام التبريد

𝑾𝑭𝟏 10 

 لتزويد تدويرها المعاد للمياه أنابيب شبكة وتركيب تصميم يجب
 .تدويرها المعاد بالمياه الموقع في التبريد أبراج

𝑾𝑭𝟐 7 

 𝑾𝑭𝟑 5 .التبريد ألبراج المياه عدادات ومعايرة تركيب يجب

 على الحفاظ إستراتيجيات
 المياه

دورات التركيز إلى الحد األقصى وتقليل حجم التسييل إلى  زيادة
 الحد األدنى 

𝑾𝑭𝟒 5 

التفريغ من خالل المراقبة الدقيقة ومجموعة النقاط المتفق  تقليل
 عليها 

𝑾𝑭𝟓 5 

 𝑾𝑭𝟔 4 تلقائيا التفريغ في للتحكم التوصيل في تحكم جهاز تركيب

 𝑾𝑭𝟕 4 والتفريغ المياه تعويض خطوط على التدفق عدادات كيبتر

 𝑾𝑭𝟖 4 تقليل االنجراف ومنع أي فيضان

 𝑾𝑭𝟗 3 .للماء انقطاع أو هبوط أي جراء من خسائر وقوع دون الحيلولة

 والمستشعرات الصمامات علي والمحافظة المياه مستويات مراقبه
 .تسربال لمنع الملحقات وجميع

𝑾𝑭𝟏𝟎 3 

 لمنع المعدات وجميع االستشعار وأجهزة الصمامات صيانة
 .التسرب

𝑾𝑭𝟏𝟏 3 

 𝑾𝑭𝟏𝟐 3 إدارة الغسيل العكسي ونظام تنظيف المياه

 𝑾𝑭𝟏𝟑 3 النظام/  البرج في التحكم وتحسين التبريد حمل تقليل

 𝑾𝑭𝟏𝟒 3  على لفائف معالج الهواء بحالة جيدة حافظ

 𝑾𝑭𝟏𝟓 3 أفضل ممارسات اإلدارة والتدريب على الحفاظ على المياه  تقديم

 المياه إدارة خطة
 الكيميائية والمعالجة

 𝑾𝑭𝟏𝟔 10 *تدقيق لكفاءة المياه ألبراج التبريد  إجراء

7.0  PH  9.0 * 𝑾𝑭𝟏𝟕 2 

Conductivity   2000 µS/cm * 𝑾𝑭𝟏𝟖 2 

Total alkalinity   1000 ppm * 𝑾𝑭𝟏𝟗 2 

Ca (as CaCO3)   1000 ppm * 𝑾𝑭𝟐𝟎 2 

SiO2   100 ppm * 𝑾𝑭𝟐𝟏 2 

Cl-    250 ppm * 𝑾𝑭𝟐𝟐 2 
 (مسبق)شرط  المطلوب األدنى الحد* 

درجة االمتثال للمتطلبات. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق وفقا للمتوسط المرجح ل

 الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ ∏ 𝐹𝑖

22

𝑖=16

 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)22

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
22
𝑖=1

] 

 : هو عامل كل متطلب كما يلي 𝐹𝑖       : حيث
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 𝐹𝑖 =1  نعم"إذا تم تحديد المتطلبات" 

 𝐹𝑖 =0  ال"إذا تم تحديد المتطلبات" 

وع أي متطلبات، أو لم تنفذ خطة إدارة المياه والمعالجة الكيميائية، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون  إذا لم يتضمن المشر

وع نتيجة بنسبة %0  . إذا ما تم الوفاء بجميع المتطلباتلهذا المعيار  100%. ويكسب المشر
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9.6.2 Wa-6.2  فحص المياه 

 

 يار والعنوانمرجع المع 9.6.2.1

Wa-6.2فحص المياه : 

 

 نوع المعيار 9.6.2.2

 إختياري

 

 نية 9.6.2.3

 إجراء مراجعة للمياه لحساب إستخدام المياه وتحديد طرق بسيطة لتوفير المياه عن طريق تنفيذ تدابير معينة للحفظ. 

 

 متطلبات عامة 9.6.2.4

ي الق  ائم  ة. 
اإلبالغ عنه  ا من قب  ل فرد أو كي  ان إجراء مراجع  ة حس                 اب  ات للمي  اه و  يج  بال ينطبق ه  ذا المعي  ار إال عىل المب  ان 

. وتهدف هذه  ي
ي مجال التدقيق المان 

ي هذا المجال ف 
ف بها ف  مؤهل من طرف ثالث، يكون معتمدا من هيئة مص    دقة معي 

 :  كفاءة نظم المياه من خالل االعتماد عىل ما يىلي
 المراجعة إىل تحسير 

 القياسات 

 حسابات 

 مالحظات مراجعة الحسابات 

 تقارير 

 مناقشات 

 ديد تدابير الحفظ المحتملةتح 

 التخطيط ووضع اللمسات النهائية عىل العملية 

  .التنفيذ 

 

 إجراء تدقيق للمياه لكل نوع من أنواع المشاري    ع ولمنطقة إستخدامها:  يجب

 

 تركيبات المياه المنزلية والتجهيزات 

 لية  مياه ساخنة مي  

 معدات غسيل المالبس 

 نظام التكييف HVAC باستخدام الماء 

 غذائية خدمة 

 استخدام معدات المياه غير السباكة 

 ية  المعدات الطبية/ المختير

 ري المساحات الخضراء 

 الميزات المائية 
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 معالجة المياه 

 مصادر بديلة 

 العمليات الصناعية 

  .التنظيف واالستخدامات األخرى 

ي تقرير مراجعة حسابات المياه: 
 يمكن إدراج المخطط التاىلي كحد أدن  ف 

 

  يملخص تنفيذ - 1

 معلومات زيارة الموقع الخاصة بالمبت  أو المرفق 

 مجموع إستهالك المبت  أو المرفق للمياه سنويا 

 الوفورات المقدرة من تدابير حفظ المياه 

  البسيط.  والمردودالتكلفة المقدرة 

 

ي أو المرافق - 2
 وصف المبان 

  كيبة السكانية والتصوير ي وسطحها بالمي  المرب  ع والي 
 الجوي.  إستخدام المبان 

 المرافق/ ي
 نظرة عامة عىل الممتلكات والمبان 

 خصائص إستخدام الماء 

  .التقييم المعياري: مقارنة األداء مع مبت  / مرفق مماثل من حيث إستخدام المياه 

 

 خطة كفاءة إستخدام المياه - 3

 ي ت
م التقاطها أثناء تجول تقرير زيارة الموقع )حالة جميع االس             تخدامات النهائية للمياه مع الص             ور المرفقة الت 

 الموقع عير المرفق(

 ي تستخدم المياه
 قياس معدالت التدفق واستخدام تقديرات جميع المعدات والنظم الت 

  .ي الداخل والخارج عىل حد سواء
ي الستخدام المياه يبير  التوازن بير  مصادر المياه واستهالك المياه ف 

 رسم بيان 

 نشطة استخدام المياهتحديد التكاليف المرتبطة بكل نشاط من أ 

 تحديد تدابير حفظ قابلة للقياس ويمكن تحقيقها وواقعية 

 تقدير حجم الوفورات لكل تدبير من تدابير الحفظ 

  ي ذلك مياه الضف الصحي
 تحليل التكاليف والفوائد لكل تدبير من تدابير حفظ المياه بما ف 

 وى العاملة المتاحةتحديد أولويات األنشطة القائمة عىل التكاليف والفوائد والق 

  .حدد الشخص الذي سيتحمل مسؤولية التنفيذ 

 

  المالحق - 4

 أوراق جمع البيانات والقوائم المرجعية والحسابات 

 نسخ من فواتير المياه 

 رسومات الموقع ومخططات المبنى 

 مالحظات المقابلة والقوائم المرجعية 
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 جميع الصور من موقع الزيارة 

 وصف أدوات القياس 

 ت والتعاريف. المصطلحا 

 

 متطلبات خاصة 9.6.2.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  9.6.2.6

 :الشهادةالمذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة  ةالمطلوبتقديم المستندات 

 
 ةالمستندات المطلوب 12.6.2-1

 وصف المستند اسم المستند

 مبنى قائم

 حسابات المياه التابع لطرف ثالث. تأهيل مراجع تأهيل

 تقرير مراجعة حسابات المياه بما في ذلك خطة كفاءة إستخدام المياه. تقرير مراجعة حسابات المياه

 

المشروع حرة  فرقمالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها. في تقديم وثائق داعمة

 

 توزيع النقاط 9.6.2.7

تحدد درجة هذا المعيار استنادا إلى التنفيذ وتقديم التدقيق المائي. وإذا لم يتم إجراء التدقيق في المياه واإلبالغ عنه، تكون 

من هذا المعيار في حالة إجراء تقرير مراجعة حسابات المياه  100% . ويحصل المشروع على نسبة0نتيجة هذا المعيار %

 واإلبالغ عنه.
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9.6.3 Wa-6.3  ابتكار 

 

 مرجع المعيار والعنوان 9.6.3.1

Wa-6.3ابتكار : 

 

 نوع المعيار 9.6.3.2

 إختياري

 

 نية 9.6.3.3

أو نظم أو دعم االبتكار وإيجاد حلول جديدة لالس                تخدام الذكي لموارد المياه مع الحد من المياه من خالل تكنولوجيات 

ة.   عمليات موفرة للمياه ال تكافأ بالمعايير الموحدة للمناطق الجزرية الصغير

 

 متطلبات عامة 9.6.3.4

اع أو تص  ميم أو إنش  اء أو تش  غيل أو ص  يانة أو طريقة أو عملية هدم لم يتم تناولها  إظهار أي حل ذكي جديد أو تقنية أو اخي 

ي 
ي تثبت فعاليتها من حيث توفير أدا  ARZ 2.0ف 

. يجب أن تتم الموافقة عىل االبتكار من قبل والت  ء المياه والتحليل الماىلي

LGBC  للتحقيق وقابل للقياس من خالل 
ا
ا وقابًل خالل التص        نيف الرس        مي للتطبيق المقدم. يجب أن يكون االبتكار مهم 

 :  تحديد ما يىلي

 

ح القصد ●  من معيار االبتكار المقي 

حة  ●  لالمتثالالمتطلبات العامة والخاصة المقي 

حة المطلوبة إلثبات االمتثال.  ●  اإلحاالت المقي 

 عناصر ابتكار كحد أقصى بشكل إجمالي من مجموعة مما يلي: 5يتوفر ما يصل إلى 

 

 االبتكار المعتمد (3

 بعد عملية مراجعة التقديم. LGBCمكن منال عنصر واحد أو عدة عناصر لكل نموذج طلب ابتكار معتمد من قبل 

 في وحدة المياه ARZلألداء وفقا لمعايير  المستوى المثالي (4

 التالية على مستوى أداء مثالي: ARZيوضال المشروع أداًء مثاليًا إذا تم استيفاء واحد أو أكثر من معايير تقييم 

 عدادات المياه 

 ي األماكن المغلقة
 تخفيض إستهالك المياه ف 

 ري فعال 

 مصادر مياه بديلة 

  .اإلدارة والتشغيل 

 

 متطلبات خاصة 9.6.3.5

ء ي
 ال شر
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 ةالمطلوبالمستندات  9.6.3.6

 :الشهادةالمذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة  ةالمطلوبتقديم المستندات 

 
 ةالمستندات المطلوب 9.6.3-1

 وصف المستند اسم المستند
 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 معيارسرد ال
أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة يجب 

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 تقديم رسومات لالبتكار المقترح أو األداء المثالي )إن أمكن(. رسومات

 )إن وجد(.تقديم مقتطف من مواصفات االبتكار المقترح أو األداء النموذجي  المواصفات

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(. سرد المعيار

 تقديم الرسومات المبنية لالبتكار المقترح أو األداء النموذجي )إذا كان متاًحا( رسومات مبنية

أوراق بيانات الشركة 
 المصنعة 

ة المصنعة لالبتكار المقترح أو األداء المثالي )إن قديم أوراق بيانات / فهارس الشرك 
 أمكن(.

 توفير دليل إرشادي للوثائق حول كيفية تحقيق االبتكار المقترح.  دليل

 قائم مبنى

 رد المعيارس
 المشروع فريق ينفذها التي لالستراتيجية موجزا وصفا المعايير سرد يقدم أن يجب

 .ارالمعي هذا متطلبات تلبية في للمساعدة

 تقديم الرسومات المبنية لالبتكار المقترح أو األداء النموذجي )إذا كان متاًحا( رسومات مبنية

أوراق بيانات الشركة 
 المصنعة 

تقديم أوراق بيانات / فهارس الشركة المصنعة لالبتكار المقترح أو األداء المثالي )إن 
 أمكن(.

 قيق االبتكار المقترح.توفير دليل إرشادي للوثائق حول كيفية تح دليل

المشروع حرة في  وفرق مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار.

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 9.6.3.7

بمجرد أن  االهميةة معيار االبتكار بناًء على االبتكار أو األداء المثالي الذي تم تحقيقه. سيتم تحديد عامل يتم تحديد درج

 بتقييم أصالة وأداء االبتكار المقدم. ARZيقوم أعضاء لجنة مراجعة 

 
 لكل متطلب معيار االهميةمعامل  9.6.3-2

 "WFعامل االهمية " لبات المعاييرمتط

 𝑾𝑭𝟏 58 1-ميزة االبتكار

 𝑾𝑭𝟐 10 2-ميزة االبتكار

 𝑾𝑭𝟑 10 3-ميزة االبتكار

 𝑾𝑭𝟒 10 4-ميزة االبتكار

 𝑾𝑭𝟓 10 5-ميزة االبتكار
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 للمتطلبات.  ستحدد اآللة الحاسبة النتيجة األولية وفقًا لمتوسط الدرجات المرجال لالمتثال

 لتحديد درجة المعيار ، يتم تطبيق الصيغة التالية:

 

درجة المعيار =  100 ∗ [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)5

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
5
𝑖=1

] 
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 الوحدة النمطية: صحة .10

 العائلة: الراحة والسالمة 10.1

10.1.1 We-1.1  إضاءة نهارية  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.1.1.1

We-1.1 :إضاءة نهارية  

 

 معيارنوع ال 10.1.1.2

 إختياري

 

 نية 10.1.1.3

 .  تحسير  الراحة البضية للشاغلير  بتوفير مستويات مناسبة من ضوء النهار الطبيغي

 

 متطلبات عامة 10.1.1.4

ا إيجابيا عىل مزاج الشاغلير  ويحسن صحتهم العامة.  ويكتسي  يمكن أن يؤثر التعرض لكمية كافية من الضوء الطبيغي تأثير

. ينصح التصميم المناسب للنوافذ واالختيار السلي ي من ضوء النهار المتلف 
م للزجاج أهمية قصوى لضمان القدر الكاف 

 بشدة بتجنب الوهج المفرط، الذي يمكن أن يسبب إزعاجا بضيا ويعيق فوائد ضوء النهار. 

بما أن زيادة مستويات ضوء النهار قد تزيد أيضا من اكتساب الحرارة داخل األماكن المحتلة، يجب أن يأخذ تصميم 

ي االعتبار التوازن بير  أداء الطاقة ومستويات ضوء النهار الناتجة. المظرو 
 ف ف 

 

 من أجل توفير إضاءة نهارية مناسبة داخل األماكن المشغولة بانتظام، يجب تلبية المتطلبات التالية: 

  من مساحة األرضية المشغولة بانتظام. 10مساوية عىل األقل ل  مساحة الزجاج المغلفيجب أن تكون ٪ 

 ي )يجب أ
ي 40( لزجاج المغلفات أعىل من VLTن تكون نسبة نقل الضوء المرن 

٪. تعتمد نسبة نقل الضوء المرن 

(VLT .ي المنقول عير الزجاج، عىل لون الزجاج وسمكه
  (، وهي النسبة المئوية للضوء المرن 

ي 
ي  واحد أو أكير عادة شاغلالمساحات المشغولة بانتظام هي مناطق داخل المبت  نفسه حيث يقىص 

ساعة عىل األقل ف 

ي المتوسط أثناء القيام بأنشطته العادية. 
 اليوم ف 

وط اإلضاءة.  ي شر
ي تستوف 

ي المناطق الت 
 تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام ف 

 

 متطلبات خاصة 10.1.1.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.1.1.6

 لجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات الداعمة المذكورة في ا
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 المستندات المطلوبة 10.1.1-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
      تي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية ال

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 الرسومات تصميم
       يجب أن توضال رسومات التصميم مساحة المساحات المشغولة بانتظام ومنطقة

 الغالف الزجاجي في كل مساحة.

 التصميم مواصفات
      نفاذية الضوء يجب أن تتضمن متطلبات التصميم مواصفات الغالف الزجاجي ل

 (.VLTالمرئي )
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 مبنية رسومات
      شغولة بانتظام ومنطقة غالف يجب أن تُظهر الرسومات المبنية مساحة المساحات الم

 التزجيج في كل مساحة.

 الشركة بيانات أوراق

 المصنعة
       يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة للمغلف الزجاجي المركب الذي يوضال

 (.VLTقيمة نفاذية الضوء المرئي )
 قائم مبنى

 المعيار سرد
      تراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالس

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 مبنية رسومات
       يجب أن تُظهر الرسومات المبنية مساحة المساحات المشغولة بانتظام ومنطقة غالف

 التزجيج في كل مساحة.

 الشركة بيانات أوراق

 المصنعة
      لمصنعة للمغلف الزجاجي المركب الذي يوضال يجب توفير أوراق بيانات الشركة ا

 (.VLTقيمة نفاذية الضوء المرئي )
 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 ض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعرا

 

 توزيع النقاط 10.1.1.7

ي بمتطلبات إض        اءة 
ي تف 

تحدد درجة هذا المعيار اس        تنادا إىل النس        بة المئوية لمس        احة األرض        ية المش        غولة بانتظام والت 

 المعادلة التاليةلتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق  النهار. 

 F1 =   درجة المعيار

 حيث: 

  تحدد𝐹1  :  عىل النحو التاىلي

 

𝐹1٪،  90≤ إذا كانت النسبة المئوية لمساحة األرض المشغولة بانتظام مع اإلضاءة النهارية المتوافقة  = 1 

 

 ٪،   90إذا كانت النسبة المئوية لمساحة األرض المشغولة بانتظام مع اإلضاءة النهارية المتوافقة  أقل من 
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 F1= 
م مع اإلضاءة النهارية المتوافقةالنسبة المئوية لمساحة األرض المشغولة بانتظا  

0.9
 

وع نتيجة قدرها  % عىل األقل من االمتثال  90% إذا كانت نس     بة المس     احة المش     غولة بانتظام تبلغ  100يكس     ب المش     ر

 .إلضاءة النهار
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10.1.2  We-1.2  جودة الهواء في األماكن المغلقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.1.2.1

We-1.2ي األماكن المغل
 قة: جودة الهواء ف 

 

 نوع المعيار 10.1.2.2

 إختياري

 

 نية 10.1.2.3

ي جميع األماكن. 
ي األماكن المغلقة عن طريق توفير معدالت تهوية كافية ف 

 تحسير  جودة الهواء ف 

 

 متطلبات عامة 10.1.2.4

ي جودة الهواء داخل جميع األماكن مما قد يسبب اإلزعاج 
ية قد تؤدي إىل تدهور شديد ف  عمليات البناء واألنشطة البشر

. وتت لشاغىلي  ي
ي عزل مصادر ملوثات الهواء أو القضاء المبان 

ي ف 
مثل الخطوة األوىل لضمان تنفس الهواء الصحي داخل المبان 

 عليها، ثم تطبيق تقنيات ميكانيكية أو طبيعية للتهوية. 

ي األماكن المغلقة، مثل الجسيمات، والمركبات العضوية المتطايرة
 الغرض من التهوية هو تخفيف ملوثات الهواء ف 

(VOCs)كير  الحرجة. وتتحقق التهوية بإدخال كمية معينة ، وث
ي أكسيد الكربون، والحيلولة دون وصولها إىل حدود الي 

ان 

من الهواء النظيف خارج الهواء إما من خالل التهوية الطبيعية، كالنوافذ واألبواب الخارجية، أو من خالل التهوية 

ي أو وحدات معالجة اله
 واء. الميكانيكية، كمراوح الهواء النف 

وط التالية:  ي جميع األماكن، يجب استيفاء الشر
ي األماكن المغلقة عىل نحو سليم ف 

 لضمان توفير جودة الهواء ف 

 ( بالقرب من المداخل، ومداخل الهواء الطلق، والنوافذ القابلة للتشغيل ، ي
راجع يجب حظر التدخير  داخل المبان 

 (.  لمتطلبات سياسة عدم التدخين We-3.3المعيار 

  األخذ بعير  االعتبار الفصل بير  مداخل الهواء الخارجية وأي نقاط طرد أو عادم إما من خالل إبعاد مداخل يجب

الحد ASHRAE 62.1-2019الهواء عن المخارج أو تركيب فاصل مادي بينها لمنع إعادة التدوير. يوفر معيار 

 األدن  من متطلبات الفصل بير  مداخل الهواء ومصادر الهواء الملوثة. 

  .يجب أن تكون المساحات المغلقة إما تهوية ميكانيكية أو طبيعية 

o  بالنسبة للمساحات ذات التهوية الميكانيكية ، يجب أن تتوافق معدالت التهوية مع جميع متطلبات معيار

ASHRAE 62.1-2019 )إجراء معدل التهوية(. 

o تهوية مع جميع متطلبات معيار بالنسبة للمساحات ذات التهوية الطبيعية ، يجب أن تتوافق معدالت ال

ASHRAE 62.1-2019  .)إجراء التهوية الطبيعية( 

 : (ASHRAE Standard 62.1-2019يعتمد معدل التهوية المطلوب داخل كل مساحة بشكل أساسي على العوامل التالية )

 مساحة لفئة إشغال ا 

 ( 2معدل التهوية لكل مساحةL/s/m) 

   معدل التهوية لكل عدد من الشاغلير(L/s/person ) 

  .ي تعتمد عىل تهيئة النظام، أي اإلمداد األقىص للهواء البارد
ي المنطقة الت 

 فعالية توزي    ع الهواء ف 
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، وهي جميعا إلزامية، بما  وع عىل درجة كاملة من هذا المعيار، يجب أن يمتثل لجميع متطلبات المعايير لكي يحصل المشر

، والفصل بير   ي ذلك تنفيذ سياسة حظر التدخير 
 مداخل الهواء ومنافذ الهواء، وتوفير التهوية المناسبة لجميع األماكن ف 

 المغلقة. 

 

 متطلبات خاصة 10.1.2.5

ي 
ي مرافق الرعاية الصحية بمعدالت التهوية الواردة ف 

 . 9و 8و7، القسم  ASHRAE Standard 170-2017يجب أن تف 

 

 المستندات المطلوبة 10.1.2.6

 ناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أد

 
 المستندات المطلوبة 10.1.2-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
      ها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذ

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 التدخين منع سياسة
      تتضمن سياسة منع التدخين إجراءات حظر التدخين داخل المبنى وقرب المداخل ومداخل

 الهواء الطلق والنوافذ العاملة.

 الرسومات تصميم

       لكي تتوافق رسومات التصميم مع المعيارAshrae  62.1-2019 يجب أن تبين ،
 الفصل بين مداخل الهواء ونقاط تصريف الهواء المنبعث. 

       لكي تتوافق المساحات التهوية الميكانيكية مع معيارAshrae  62.1-2019 يجب أن ،
تظهر رسومات تصميم التهوية مساحة المساحات الداخلية ومعدل التهوية المتوفر في كل 

 مساحة.

       تتوافق المساحات الطبيعية التهوية مع معيار لكيAshrae 62.1-2019 يجب أن تظهر ،
 رسومات التصميم مساحة المساحات المغلقة ومساحة فتحات التهوية الطبيعية.

       لكي تتوافق مرافق الرعاية الصحية مع معيارAshrae 170-2017 يجب أن تظهر ،
 الداخلية ومعدل التهوية المتوفر في كل مساحة. رسومات تصميم التهوية مساحة المساحات 

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 التدخين منع سياسة
     راءات حظر التدخين داخل المبنى وقرب المداخل ومداخل تتضمن سياسة منع التدخين إج

 الهواء الطلق والنوافذ العاملة.

 مبنية رسومات

       لكي تتوافق الرسومات المبنية مع معيارASHRAE 62.1-2019  يجب أن توضال ،
الفصل بين مداخل الهواء ونقاط تصريف الهواء المستنفد. يجب أن توضال الرسومات المبنية 

 المساحات الداخلية ومعدل التهوية المقدم في كل مساحة. مساحة

      لكي تتوافق األماكن ذات التهوية الطبيعية مع معيارASHRAE 62.1-2019  يجب ،
 أن توضال الرسومات المبنية مساحة المساحات الداخلية ومنطقة فتحات التهوية الطبيعية.
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      معيار  لكي تتوافق مرافق الرعاية الصحية معASHRAE 170-2017  يجب أن ،
توضال رسومات التهوية كما هو مبني مساحة المساحات الداخلية ومعدل التهوية المقدم في كل 

 مساحة.

 قائم مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 المعيار. للمساعدة في تلبية متطلبات هذا

 التدخين منع سياسة
       تتضمن سياسة منع التدخين إجراءات حظر التدخين داخل المبنى وقرب المداخل ومداخل

 الهواء الطلق والنوافذ العاملة.

 مبنية رسومات

       لكي تتوافق الرسومات المبنية مع معيارASHRAE 62.1-2019  يجب أن توضال ،
نقاط تصريف الهواء المستنفد. يجب أن توضال الرسومات المبنية الفصل بين مداخل الهواء و

 مساحة المساحات الداخلية ومعدل التهوية المقدم في كل مساحة.

      لكي تتوافق األماكن ذات التهوية الطبيعية مع معيارASHRAE 62.1-2019  يجب ،
 التهوية الطبيعية. أن توضال الرسومات المبنية مساحة المساحات الداخلية ومنطقة فتحات

       لكي تتوافق مرافق الرعاية الصحية مع معيارASHRAE 170-2017  يجب أن ،
توضال رسومات التهوية كما هو مبني مساحة المساحات الداخلية ومعدل التهوية المقدم في كل 

 مساحة.

 

متثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات اال

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.1.2.7

ي بمتطلبات التهوية. 
ي تف 

رجة لتحديد د وتحدد درجة هذا المعيار اس    تنادا إىل النس    بة المئوية لمس    احة األرض المحتلة الت 

 المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 F1*F2*F3  =  درجة المعيار

 حيث: 

  يتم حسابF1  :باستخدام الصيغة التالية 

وع يطبق سياسة حظر التدخير   𝐹1،      إذا كان المشر = 1 

وع ال يطبق سياسة حظر التدخير   𝐹1،   إذا كان المشر = 0 

  يتم حساب𝐹2 غة التالية: باستخدام الصي 

𝐹2،  إذا تم توفير الفصل الصحيح بير  دخول الهواء والعوادم = 1 

𝐹2،          إذا لم يتم توفير فاصل بير  دخول الهواء والعادم = 0 

  𝐹3يساوي النسبة المئوية لمساحة األرض المشغولة بالتهوية المتوافقة 

ي جميع المساحات 
𝐹3،        الداخليةإذا تم توفير التهوية المتوافقة ف  = 1 

ي جميع المساحات الداخلية
𝐹3،    إذا لم يتم توفير التهوية المتوافقة ف  = 0 

% إذا ك  ان ممتثال لجميع متطلب  ات المعي  ار اإللزامي  100ال يكون ه  ذا المعي  ار مؤهال للحص                ول عىل ال  درج  ة الك  امل  ة أي 

   المشار إليها أعاله. 
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10.1.3  We-1.3  التحكم في الوهج  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.1.3.1

We-1.3 التحكم في الوهج: عنض  

 

 نوع المعيار 10.1.3.2

 إختياري

 

 نية 10.1.3.3

ي 
 .  الوهجتحسير  الراحة البضية للشاغلير  عن طريق توفير أجهزة كافية للتحكم ف 

 

 متطلبات عامة 10.1.3.4

لضوء الساطع شدة ينتج الوهج عندما يصل ضوء مباشر أو غير مباشر )منعكس( شديد إىل العينير  مسببا إزعاجا بضيا. ل

ي تتكيف معها العينان. لذلك فإن الوهج يشتت انتباه ال
وقد يسبب انقطاع العير  إذا لم  شاغلأكير من المستويات الت 

 يضبط بلياقة. 

وهج هو ضوء الشمس المباشر الذي ينفذ من خالل الوهج المغلف أو ضوء الشمس غير المباشر الذي للالمصدر الرئيسي 

ي ينعكس من األسطح لل
ي األماكن الداخلية والخارجية أن تتسبب ف 

وصول إىل شاغليها. كما يمكن لإلضاءة االصطناعية ف 

 .  الوهج إذا لم تكن موجهة بشكل سليم أو محصنة. ولكن هذا المعيار يركز فقط عىل الوهج الشمسي

ي الوهج الشمسي داخل المساحات المشغولة بانتظام، يجب تو 
فير واحد عىل األقل من من أجل توفير التحكم السليم ف 

 المتطلبات التالية: 

  تظليل إطار داخىلي قابل للتحكم أو تعمية إما مضبوطة يدويا أو مضبوطة عىل مؤقت بناء عىل ساعات التعرض

 الشمسي اليومية. 

 أنظمة التظليل الخارجية القابلة للتحكم إما أن يتم تعيينها يدويا أو تعيينها عىل جهاز ضبط الوقت استنادا إىل 

 ساعات التعريض الشمسي اليومية. 

  أو أكثر90زجاج عتامة متغير ، مثل الزجاج الكهربائي الكروم ، والذي يمكن أن يقلل من النفاذية بنسبة ٪  . 

ي 
ي  شاغلالمساحات المشغولة بانتظام هي مناطق داخل المبت  نفسه حيث يقىص 

واحد أو أكير عادة ساعة عىل األقل ف 

ي المتوسط أثناء
 القيام بأنشطته العادية.  اليوم ف 

يتم تحديد درجة هذا المعيار بناًء على النسبة المئوية لمنطقة التزجيج المغلف داخل المساحات المشغولة بانتظام والتي يتم 

 .  تزويدها بأجهزة التحكم في الوهج

 

 متطلبات خاصة 10.1.3.5

ء ي
 ال شر
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 المستندات المطلوبة 10.1.3.6

 أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول

 
 المستندات المطلوبة 10.1.3-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
      نفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ي

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 الرسومات تصميم
      ( مساحة غالف الزجاج داخل المساحات 1يجب أن توضال الرسومات التصميمية )

 ( منطقة التزجيج مع التحكم في الوهج الموجود في كل مساحة.2المشغولة بانتظام و )

 التصميم مواصفات
     شمل مواصفات التصميم مواصفات أجهزة التظليل الداخلي / الخارجي، أو يجب أن ت

 الزجاج الكهروكرومي.

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 ةمبني رسومات
      ( مساحة الغالف الزجاجي داخل المساحات 1يجب أن توضال الرسومات المبنية )

 ( منطقة التزجيج مع التحكم في الوهج الموجود في كل مساحة.2المشغولة بانتظام و )

 بيانات أوراق

 المصنعة الشركة
      خارجية المثبتة، يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة ألجهزة التظليل الداخلية / ال

 أو الزجاج الكهروكرومي.

 قائم مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 مبنية رسومات
      ( مساحة الغالف الزجاج1يجب أن توضال الرسومات المبنية ) ي داخل المساحات

 ( منطقة التزجيج مع التحكم في الوهج الموجود في كل مساحة.2المشغولة بانتظام و )

 بيانات أوراق

 المصنعة الشركة
       ،يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة ألجهزة التظليل الداخلية / الخارجية المثبتة

 أو الزجاج الكهروكرومي.

 

أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في  مالحظة: يتضمن الجدول

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.1.3.7

ساحة تزجيج المغلفات داخل المساحات المشغولة بانتظام، يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية لم

ي 
ي يتم تزويدها بأجهزة التحكم ف 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: .  الوهجوالت 

 F1 = درجة المعيار
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 حيث: 

  تحددF1  :  عىل النحو التاىلي

 ي داخل المساحا ي إذا كانت النسبة المئوية لمنطقة الغالف الزجاجر
ت المشغولة بانتظام مزودة بأجهزة التحكم ف 

𝐹1،     ٪90 ≤    الوهج = 1 

  ي
ي داخل المساحات المشغولة بانتظام مزودة بأجهزة التحكم ف  إذا كانت النسبة المئوية لمنطقة الغالف الزجاجر

 ،   ٪ 90  أقل من   الوهج

F1=
ي الوهج

 
ي داخل المساحات المشغولة بانتظام مزودة بأجهزة التحكم ف     النسبة المئوية لمنطقة الغالف الزجاجر

0.9
 

وعيكس     ب  ي األماكن المش     غولة بانتظام والمزودة بأجهزة 100نتيجة  المش     ر
٪ إذا كانت نس     بة منطقة تزجيج المغلفات ف 

ي الوهج 
 ٪ عىل األقل90تحكم ف 
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10.1.4  We-1.4  إضاءة اصطناعية 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.1.4.1

We-1.4إضاءة اصطناعية : 

 

 نوع المعيار 10.1.4.2

 إختياري

 

 نية 10.1.4.3

 تحسير  الراحة البضية للشاغلير  بتوفير مستويات كافية من اإلضاءة االصطناعية. 

 

 متطلبات عامة 10.1.4.4

ي المكان 
تم قياسه بشموع القدم . المشغولمستوى الضوء أو اإلضاءة هي كمية كثافة الضوء المقاسة عىل مستوى العمل ف 

(fc( التي تعادل لومن واحد )lmمن ن ) اتج الضوء لكل قدم مربع ، أو فيLux الذي يعادل لومن واحد لكل متر مربع  . 

ي من أداء مهامهم بكفاءة. 
ورية ألنها تضمن سالمة مكان العمل وتمكن شاغىلي المبان 

تعتير مستويات اإلضاءة الكافية رص 

ريال لفترات أطول من الوقت ، بالعمل بشكل م للشاغلينمن خالل منع إجهاد العين، تسمال مستويات اإلضاءة المناسبة 

 .  وبالتالي زيادة إنتاجيتهم اإلجمالية

ي 
ي تؤثر عىل التطبيق والمهام الت 

يتوقف الحد األدن  واألقىص المستويان الموض بهما للضوء أساسا عىل فئة المساحة الت 

خذه بعير  اإلعتبار عند ، فإن جودة الضوء هي أيضا جانب مهم يجب أ luxيؤديها الشاغلون. باإلضافة إىل مستويات 

ات اإلضاءة الداخلية. إن  مصدر ( هو مقياس لجودة الضوء الذي يشير إىل قدرة CRIتجسيد اللون )مؤشرإختيار تجهير 

. يتم قياسه عىل مقياس بير   األلوانعىل كشف  الضوء ، 100و  0الحقيقية للكائنات بالمقارنة مع مصدر الضوء الطبيغي

ي تنتجها. CRIكلما زادت قيم 
 ، كلما تحسنت جودة الضوء الت 

ي األماكن المشغولة بانتظام، يجب تلبية المتطلبات التالية: 
 من أجل توفير إضاءة كافية ف 

  يجب أن تفي مستوياتlux  ألفقية بمستويات اإلضاءة الموصى بها والمحددة في كتيب اإلضاءة اإلضاءة ا

 . ( )اإلصدار العاشر(IESلجمعية هندسة اإلضاءة )

  مؤشريجب أن يكون( تجسيد اللونCRI لمصادر اإلضاءة أعىل من )80 . 

  .ي بتفضيالتهم
 يجب توفير نظام لإلضاءة يتيح للشاغلير  تعديل مستويات الضوء بحيث تف 

ي اإلضاءة يشمل ما يىلي 
اتيجيات مقبولة للتحكم ف   إسي 

 للمساحات المشغولة بشكل فردي  (1)

o ي تعتيم الضوء
 عنارصالتحكم ف 

o ي ذلك إضاءة المهام
 إضاءة متعددة الدوائر، بما ف 

o مجموعة من اإلضاءة النهارية والتحويل اليدوي 

  للمساحات المشتركة   (2)

o  ضاءة إىل جانب إضاءة المهمة لعنض التحكم الفرديإضاءة عامة لتلبية الحد األدن  من مستويات اإل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Light_source
https://en.wikipedia.org/wiki/Light_source
https://en.wikipedia.org/wiki/Light_source
https://en.wikipedia.org/wiki/Color
https://en.wikipedia.org/wiki/Color
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o ي كل منطقة
ي اإلضاءة مع تحويل متعدد المستويات لضبط مستويات الضوء ف 

 تحكم متعدد ف 

o  مجموعة من اإلضاءة النهارية والتحويل المتعدد 

ي 
ي اليوم أو أكير عادة ساعة واحدة ع شاغر المساحات المشغولة بانتظام هي مناطق داخل المبت  حيث يقىص 

ىل األقل ف 

ي المتوسط يؤدون أنشطة منتظمة. 
 ف 

يتم تحديد درجة هذا المعيار بناًء على النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام والتي يتم توفيرها بمستويات إضاءة  

 . شاغلمتوافقة وعناصر تحكم ال

 

 متطلبات خاصة 10.1.4.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.1.4.6

 مذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات الداعمة ال

 
 المستندات المطلوبة 10.1.4-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
      ستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لال

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.
 تصميم رسومات

 اإلضاءة

       يجب أن تتضمن رسومات تصميم اإلضاءة رسومات اإلضاءة ودوائر التحكم في
 اإلضاءة.

 تصميم حساب عمليات

 اإلضاءة

      يجب أن تشمل حسابات تصميم اإلضاءة حسابات مستو( ى الضوءlux داخل كل )
 مساحة.

 التصميم مواصفات

       يجب أن تتضمن مواصفات التصميم مواصفات تركيبات اإلضاءة المقترحة ومؤشر
 ( لكل تثبيت.CRIتجسيد األلوان األدنى )

      .يجب أن تتضمن مواصفات التصميم مواصفات نظام التحكم في اإلضاءة 
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار سرد
   يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 مبنية كرسومات اإلضاءة
   يجب أن تتضمن رسومات اإلضاءة المبنية تخطيط اإلضاءة ودوائر التحكم في

 اإلضاءة.

 اإلضاءة مستوى قياسات
   يجب إجراء قياسات مستوى اإلضاءة على عينات المسافات من كل فئة لتأكيد التوافق

 مع القيم الموصى بها.

 الشركة بيانات أوراق

 المصنعة

   يجب أن يتم توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة إلصالحات اإلضاءة المثبتة التي
 (.CRIتظهر قيمة مؤشرتجسيد األلوان )

  اق بيانات المواد لنظام التحكم في اإلضاءة.يجب توفير أور 
 قائم مبنى

 المعيار سرد
   يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.
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 مبنية كرسومات اإلضاءة
  ة ودوائر التحكم في يجب أن تتضمن رسومات اإلضاءة المبنية تخطيط اإلضاء

 اإلضاءة.

 اإلضاءة مستوى قياسات
   يجب إجراء قياسات مستوى اإلضاءة على عينات المسافات من كل فئة لتأكيد التوافق

 مع القيم الموصى بها.

 الشركة بيانات أوراق

 المصنعة

   يجب أن يتم توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة إلصالحات اإلضاءة المثبتة التي
 (.CRIتظهر قيمة مؤشرتجسيد األلوان )

      .يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لنظام التحكم في اإلضاءة 

 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر 

 

 توزيع النقاط 10.1.4.7

ي تمتثل لها مس             تويات اس             تنادا تحدد درجة هذا المعيار 
إىل النس             بة المئوية لمس             احة األرض المش             غولة بانتظام والت 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:  وضوابط اإلضاءة. 

 F1  =  درجة المعيار

 حيث: 

  تحدد  F1  :  عىل النحو التاىلي

 

 ≤إذا كانت النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام مع مستويات اإلضاءة المتوافقة وعنارص التحكم 

90     ،٪𝐹1 = 1 

 ،   ٪90إذا كانت النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام مع مستويات اإلضاءة وعنارص التحكم أقل من 

 

F1=
  النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام مع مستويات اإلضاءة وعنارص التحكم 

0.9
 

وع نقطة مقدارها  ٪ إذا كانت المس          احات المش          غولة بانتظام ذات مس          تويات اإلض          اءة المتوافقة 100يكس          ب المش          ر

 ٪ عىل األقل. 90وعنارص التحكم تعد بنسبة 
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10.1.5  We-1.5  الخارجية مناظرال 

 

 المعيار والعنوان مرجع 10.1.5.1

We-1.5الخارجية مناظر : ال 

 

 نوع المعيار 10.1.5.2

 إختياري

 

 نية 10.1.5.3

 .  الخارجية مناظر الالشاغلير  من خالل توفير إمكانية الوصول إىل  عافيةتحسير  صحة و 

 

 متطلبات عامة 10.1.5.4

ي المزاج وزيادة السعادة بير  
. كما  شاغىلي قد أثبت التعرض للبيئة الطبيعية الخارجية أن هذا يوفر تحسنا إيجابيا ف  ي

المبان 

يمكن أن يعزز إنتاجية األشخاص حيث سيشعرون بأنهم أكير إرتباطا  الخارجية مناظر الأن توفير إمكانية الوصول إىل 

 بمحيطهم. 

ي األماكن المشغولة بانتظام، يجب تلبية المتطلبات التالية:  خارجية مناظر من أجل توفير 
 مالئمة ف 

  الخارجية ال مناظر اليمكن أن تكون :  مؤهلة واحدة مما يىلي

o الحياة النباتية )الحياة النباتية(: األشجار واألزهار والنباتات األخرى 

o الحياة الحيوانية )الحيوانات(: الطيور واألسماك والحيوانات األخرى 

o  مفتوح للسماء منظر 

o ون، المركبات تمر ي الخارج: الناس يسير
 الحركة ف 

  متر فقط من الغالف الزجاجي على أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى  7.5يمكن اعتبار المناطق التي تقع على بعد

 .  المناظر الخارجية

ي 
ي  شاغر المساحات المشغولة بانتظام هي مناطق داخل المبت  نفسه حيث يقىص 

واحد أو أكير عادة ساعة عىل األقل ف 

ي المتوسط أثناء القيام بأنشطته العادية. 
 اليوم ف 

ي يمكنها الوصول إىل طرق يتم تحديد درجة هذا المعيا
ر استنادا إىل النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام الت 

 العرض الخارجية. 

 متطلبات خاصة 10.1.5.5

ء ي
 ال شر

 المستندات المطلوبة 10.1.5.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.
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 المستندات المطلوبة 10.1.5-1

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 تصميم الرسومات
      ( المنطقة 2( مساحة المساحات المشغولة بانتظام و )1جب أن تُظهر رسومات التصميم )

 متر من الغالف الزجاجي مع إمكانية الوصول إلى المناظر الخارجية المؤهلة. 7.5ضمن 

 يجب أن يشير تخطيط الموقع إلى المناطق الخارجية التي يمكن عرضها من كل مساحة.       تخطيط الموقع

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية
      ( مساحة المساحات المشغولة بانتظا1يجب أن تُظهر رسومات التصميم كما هو مبني ) م و
متر من الغالف الزجاجي مع إمكانية الوصول إلى المناظر الخارجية  7.5( المنطقة ضمن 2)

 المؤهلة.

 يجب أن يشير تخطيط الموقع إلى المناطق الخارجية التي يمكن عرضها من كل مساحة.       تخطيط الموقع

صور من 

العروض 

 الخارجية
      الئق كما يظهر من األماكن المشغولة بانتظام.يجب أن تظهر الصور المنظر الخارجي ال 

 مبنى قائم

 سرد المعيار
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية
      ( مساح1يجب أن تُظهر رسومات التصميم كما هو مبني ) ة المساحات المشغولة بانتظام و
متر من الغالف الزجاجي مع إمكانية الوصول إلى المناظر الخارجية  7.5( المنطقة ضمن 2)

 المؤهلة.

 يجب أن يشير تخطيط الموقع إلى المناطق الخارجية التي يمكن عرضها من كل مساحة.       تخطيط الموقع

صور من 

العروض 

 الخارجية
      هر الصور المنظر الخارجي الالئق كما يظهر من األماكن المشغولة بانتظام.يجب أن تظ 

 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض 

 

 توزيع النقاط 10.1.5.7

ي يمكنها الوص   ول إىل يتم تحديد درجة هذا المعيار 
المناظر اس   تنادا إىل النس   بة المئوية للمس   احات المش   غولة بانتظام الت 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:  . مؤهلةال الخارجية

 F1  =  درجة المعيار

 حيث: 

  تحدد  F1عىل ا :  لنحو التاىلي
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ي يمكنها الوصول إىل 
٪،    90≤ الخارجية المناظر إذا كانت النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام الت 

𝐹1 = 1 

ي يمكنها إذا كانت النسبة المئوية للمساحات المشغولة 
 ،   ٪90الخارجية > المناظر الوصول إىل بانتظام الت 

 

F1= 
ي يمكنها الوصول إىل النسبة المئوية للمساحات ا

الخارجيةالمناظر لمشغولة بانتظام الت    

0.9
 

 

وع نس  بة  ي يمكنها الوص  ول إىل  100يكس  ب المش  ر
 90الخارجية المناظر % إذا كانت نس  بة األماكن المش  غولة بانتظام الت 

 . % عىل األقل

  



 

 

 

 
 

 

 586 من 318صفحة 

10.1.6  We-1.6  الراحة الحرارية  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.1.6.1

We-1.6 :ةالراحة الحراري  

 

 نوع المعيار 10.1.6.2

 إختياري

 

 نية 10.1.6.3

 تحسير  راحة الشاغلير  عن طريق توفير مستويات كافية من الراحة الحرارية. 

 

 متطلبات عامة 10.1.6.4

من المعيار  "الراحة الحرارية هي حالة ذهنية تعبر عن الرضا عن البيئة الحرارية ويتم تقييمها من خالل التقييم الذاتي

(ANSI / ASHRAE Standard 55") .ي عىل مزاج إن ت وفير ظروف مريحة حرارية مرضية يمكن أن يؤثر بشكل إيجانر

الناس ويحسن من إنتاجيتهم. ولكن نظرا ألن ظروف الراحة الحرارية ذاتية وتختلف من فرد إىل آخر، فإن توفير ضوابط 

 للبيئة الحرارية مهم لتلبية االحتياجات الفردية أو الجماعية. 

 (:  (ASHRAE Standard 55-2017شكل رئيسي بالعوامل التالية تتأثر ظروف الراحة الحرارية ب

 مستوى المالبس (Clo ) 

 ( األيض معدل مستوى النشاط- Met ) 

 ( ي األماكن المغلقة
 ( C◦درجة حرارة الهواء ف 

 ( درجة الحرارة اإلشعاعية◦C ) 

 )٪( الرطوبة النسبية للهواء الداخىلي 

 (انيةشعة الهواء )م/ث 

ي الجدول أدنا
ي الصيف والشتاء: ترد ف 

 ه المستويات النموذجية للمالبس ف 

 

 مستويات المالبس

 مستوى المالبس( (Clo المالبس

 0.5 المالبس الصيفية المعتادة داخل المنازل

ي األماكن المغلقة
 1 المالبس الشتوية المعتادة ف 
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ي الجدول الوارد أدناه )المعيار مستويات النشاط النموذجية )المعدالت األيضية( لمختلف أنواع األنشطة م
بينة ف 

ASHRAE 55-2017 :) 

 معدالت األيض

 نشاط
معدل األيض  

(Met) 

 راحة

 0.7 نائم

 0.8 مستلق

، هادئير    1 جالسير 

خاء  1.2 الوقوف، االسي 

ي )عىل سطح 
المسر

 مسطح(

ي الثانية،  0.9
ي الساعة،   3.2مي  ف 

ي  2.0كيلومي  ف 
ميل ف 

 الساعة
2 

ي الثانية، مي   1.2
ي الساعة،   4.3ف 

ي  2.7كيلومي  ف 
ميل ف 

 الساعة
2.6 

ي الثانية،  1.8
ي الساعة،   6.8مي  ف 

ي  4.2كيلومي  ف 
ميل ف 

 الساعة
3.8 

 أنشطة المكتب

 1 القراءة، والجلوس

 1 كتابة

 1.1 طباعة

 حفظ الملفات، 
 
 1 جالسا

 حفظ الملفات، 
 
 1.4 وقوفا

ي حول
 1.7 المسر

 2.1 رفع/تعبئة

ان  القيادة / الطير

 1.5 سيارة

 1.2 روتير  الطائرات ، 

 1.8 الطائرات ، أجهزة الهبوط

 2.4 طائرة مقاتلة

 3.2 مركبة ثقيلة

 أنشطة مهنية متنوعة

 1.8 طبخ

ل  2.7 تنظيف المي  

 2.2 حركة األطراف الثقيلة الجالسة

 1.8 آلة عمل المنشار )منشار طاولة(

 2.2 اآلالت )صناعة كهربائية(إضاءة تشغيل 

 4 تشغيل الجهاز الثقيل

 4 رطل( 100كجم )  50معالجة أكياس 

 4.4 أعمال االنتقاء والكشف

 أنشطة ترفيهية متنوعة

 3.4 رقص، إجتماعي 

 3.5 التمرين/تمرينات رياضية

ب، فردي  3.8 كرة المض 
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 6.3 كرة السلة

 7.8 مصارعة، منافسة

 

ي الجدول أدناه )معيار  7اإلحساس الحراري إىل ينقسم مقياس 
 (: ASHRAE 55-2017فئات مختلفة كما هو موضح ف 

 سلم اإلحساس الحراري

PMV* فئة اإلحساس الحراري 

 بارد 3-

 بارد 2-

 بارد قليال 1-

 محايد 0

 داف   قليال 1+

 داف    2+

 حار 3+

 

ة من مؤشر يحدد القيمة  PMVمتوسط التصويت المتوقع أو  * المتوسطة ألصوات اإلثارة الحرارية لمجموعة كبير

ي الجدول أعاله.  3إىل + 3-األشخاص بناء عىل مقياس إحساس معير عنه من 
 يقابل الفئات المذكورة ف 

ي األماكن المشغولة بانتظام، يجب تلبية المتطلبات التالية: 
 من أجل توفير مستويات كافية من الراحة الحرارية ف 

  ي
وط الراحة الحرارية المتطلبات التالية: يجب أن تستوف    شر

o  :0.5-متوسط األصوات المتوقع ≤ PMV ≤ +0.5 

o  :النسبة المتوقعة غير مرضيةPPD ≤ 10٪ 

 . PMV المحددة منهو مؤشر يحدد تنبؤا كميا للنسبة المئوية من األشخاص غير الراضير  حراريا  PPDإن 

  ي الثاني 0.2يجب أال تتجاوز شعة الهواء
 ة. مي  ف 

  ي درجة الراحة الحرارية للسماح للشاغلير  بتعديل الظروف الحرارية بما يتفق مع ما
يجب توفير التحكم ف 

 : اتيجيات الرقابة المقبولة ما يىلي  يفضلونه. تشمل إسي 

اتيجيات التحكم التالية مقبولة:   بالنسبة لمساحات المشغولة كل عىل حدة، تعتير إسي 

o ي البيئة ال
ي شعة الهواء(نظام مخصص للتحكم ف 

 حرارية )درجة حرارة الغرفة والتحكم ف 

اتيجيات التحكم التالية مقبولة: اللمساحات لبالنسبة  كة، تعتير إسي 
 مشي 

o  وعادة ما تكون مناطق .) ي البيئة الحرارية متعددة الخاليا )النطاق / النطاق الرئيسي
إمكانية التحكم ف 

 أمتار.  4النطاق بعمق 
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ي المساحات المشغولة بان
ي  شاغر تظام هي مناطق داخل المبت  نفسه حيث يقىص 

واحد أو أكير عادة ساعة عىل األقل ف 

ي المتوسط أثناء القيام بأنشطته العادية. 
 اليوم ف 

وط وضوابط كافية  ي تتوفر فيها شر
تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام والت 

 للراحة الحرارية. 

 

 متطلبات خاصة 10.1.6.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.1.6.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 المستندات المطلوبة 10.1.6-1

 المستند وصف المستند اسم

 لتصميما مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 الرسومات تصميم
       يجب أن تبين رسوم التصميم مساحة المساحات المشغولة بانتظام والمنطقة المزودة

 في الراحة الحرارية.بعناصر تحكم منفصلة 

 لظروف حسابات

 الحرارية الراحة
       يجب أن تشمل حسابات ظروف الراحة الحرارية حساباتPMV  وPPD  لجميع

 المساحات المشغولة بانتظامبناًء على شروط التصميم المقترحة.

 الراحة الحرارية.يجب أن تتضمن مواصفات التصميم مواصفات لعناصر التحكم في        التصميم مواصفات

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 مبنية رسومات
      ام والمنطقة الموفرة يجب أن تبين الرسومات المبنية مساحة المساحات المشغولة بانتظ

 لها عناصر تحكم منفصلة فيما يتعلق بالراحة الحرارية.

 لظروف حسابات

 الحرارية الراحة
       يجب أن تشمل حسابات ظروف الراحة الحرارية حساباتPMV  وPPD  لجميع

 المساحات المشغولة بانتظام بناًء على شروط التصميم المقترحة.

 الشركة بيانات أوراق

 عةالمصن
       يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لعناصر التحكم في الراحة الحرارية

 المثبتة.

 قائم مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.
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 مبنية رسومات
      جب أن تبين الرسومات المبنية مساحة المساحات المشغولة بانتظام والمنطقة الموفرة ي

 لها عناصر تحكم منفصلة فيما يتعلق بالراحة الحرارية.

 لظروف حسابات

 الحرارية الراحة
       يجب أن تشمل حسابات ظروف الراحة الحرارية حساباتPMV  وPPD  لجميع

 اًء على شروط التصميم المقترحة.المساحات المشغولة بانتظام بن

 الشركة بيانات أوراق

 المصنعة
       يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لعناصر التحكم في الراحة الحرارية

 المثبتة.
 

في  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.1.6.7

وط وضوابط كافية تحدد درجة هذا المعيار  ي تتوفر فيها شر
استنادا إىل النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام والت 

 يار، يتم تطبيق الصيغة التالية: لتحديد درجة المع . للراحة الحرارية

 F1  =  درجة المعيار

 حيث: 

  تحددF1  :  عىل النحو التاىلي

وط الراحة الحرارية المتوافقة  𝐹1٪، 90≤ إذا كانت النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام مع شر = 1 

وط إذا كانت النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام مع   ،  ٪90ية المتوافقة أقل من الراحة الحرار شر

  

F1=
وط الراحة الحرارية المتوافقة  النسبة  المئوية للمساحات المشغولة بانتظام مع شر

0.9
 

 

وع نتيجة قدرها  ي تتوفر فيها  100يكس          ب المش          ر
وط وض          وابط % إذا كانت نس          بة األماكن المش          غولة بانتظام والت  شر

 . 90%ال تقل عن  مالئمة للراحة الحرارية
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10.1.7  We-1.7  الراحة الصوتية  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.1.7.1

We-1.7 :الراحة الصوتية  

 

 نوع المعيار 10.1.7.2

 إختياري

 

 نية 10.1.7.3

 تحسير  راحة المقيمير  عن طريق توفير مستويات كافية من الراحة الصوتية. 

 

 متطلبات عامة 10.1.7.4

اح يمكن أن يكون لها أثر ضار عىل الضوضاء داخل األماكن المشغولة يمكن أن تكون مصدرا رئيسيا لإللهاء وعدم االرتي
صحة األشخاص وتؤدي إىل انخفاض اإلنتاجية. إن توفير الراحة الصوتية يتألف من تقليل الضوضاء المنبعثة من أجل 

 الحفاظ عىل الشعور باالرتياح داخل األماكن المشغولة. 

، مثل ي يمكن أن تسبب إزعاجا للشاغلير 
 هناك العديد من مصادر الضوضاء الت 

 ضوضاء الداخلية الخلفية الناتجة عن تشغيل معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواءال HVAC  

  ي تنتقل عير جدران اإلنقسام واألرضيات والفتحاتالضوضاء
 من المساحات المجاورة الت 

 ي تدخل أساسا من خالل النوافذ واألبواب الخارجية
 الضوضاء الخارجية الت 

 والكتابة، الضوضاء األخرى الناجمة عن أج ، ي
ي )مثل المسر هزة التشغيل )مثل الطابعات(، والنشاط البشر

 والحديث، إلخ(. 

ا من قدرات أقسام البناء عىل تقليل الضوضاء،  يمكن للتصميم واالختيار السليمير  لمواد البناء عالية الجودة أن يحسنا كثير
ي تعمل كحواجز للصوت. كما أنها 

تقلل من نقل الصوت بير  المساحات المجاورة  مثل الجدران واألبواب والنوافذ الت 
ي تتضمن أسطح ماصة، مثل لوحات الحائط وخربشات 

والبيئة الخارجية. ومع ذلك، فإن معالجات تقليل الصوت الت 
ي إدارة التجاوب وتحسير  الراحة الصوتية. 

 السقف وتحسينات السطح، يمكن أن تساعد أيضا ف 
 

كلما ارتفع الضجيج، كلما إرتفعت الديسيبل. ويمكن تكييف الديسيبل مع ؛   (dB) يقاس مستوى الضوضاء بالدسيبل
ي هذه الحالة يعير عن القيم المقاسة بالديسيبل 

ي، وف  ( هي تصنيف صحيال لعزل STCفئة نقل الصوت ).  Aالسمع البشر

  . القسم تقريبًا تقليل الضوضاء بالديسيبل الذي يمكن أن يوفره STCالصوت لتجمعات المبنى. يعكس تصنيف 

ي األماكن المشغولة بانتظام، يجب تلبية المتطلبات التالية: 
 من أجل توفير مستويات راحة صوتية كافية ف 

  يجب أال تتجاوز ضوضاء الخلفيةHVAC  ديسيبل( المستويات القصوى المشار إليها في دليل تطبيقات(ASHRAE 
HVAC  الخلفية المتعلق بالتكييف في الغرف : إرشادات التصميم الخاصة بصوت1، الجدول  48، الفصل  . 

  نقل الصوت يجب أن تتوافق فئة(STC :  ( الخاصة بأقسام البناء مع ما يىلي
o  :جدار القسم        STC ≥ 50 
o  :النوافذ الخارجية   STC ≥ 35  
o  :األبواب             STC ≥ 30 
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ي 
ي  لشاغالمساحات المشغولة بانتظام هي مناطق داخل المبت  نفسه حيث يقىص 

واحد أو أكير عادة ساعة عىل األقل ف 

ي المتوسط أثناء القيام بأنشطته العادية. 
 اليوم ف 

ي متطلبات الراحة الصوتية.  ي تلتر
 يتم تحديد درجة هذا المعيار بناء عىل النسبة المئوية للمساحات المشغولة بانتظام والت 

 

 متطلبات خاصة 10.1.7.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.1.7.6

 داعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات ال

 
 المستندات المطلوبة 10.1.7-1

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
      وجزا لالستراتيجية التي يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا م

 ينفذها فريق المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 تصميم الرسومات
       يجب أن تظهر رسومات التصميم مساحة المساحات المشغولة

 بانتظام وتفاصيل أقسام المبنى.

 مواصفات التصميم

      لخلفية يجب أن تتضمن مواصفات التصميم متطلبات الضوضاء ا
 (.HVACلنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء )

       يجب أن تتضمن مواصفات التصميم متطلبات فئة اإلرسال
 الصوتية لعناصر التقسيم.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي

 لمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.ينفذها فريق المشروع ل

 رسومات مبنية
       يجب أن تظهر الرسومات المبنية على هذا النحو مساحة

 المساحات المشغولة بانتظام وتفاصيل أقسام المبنى.

قياسات الضوضاء الخلفية  

HVAC  

       يجب إجراء قياسات للتأكد من أن مستويات الضوضاء الخلفية
HVAC حققة تقع ضمن الحدود المقبولة.الم 

الشركة أوراق بيانات 

 المصنعة/الحسابات

       أقساميجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة أو حسابات 

 (.STCقيمة اإلرسال الصوتي )، كما يجب أن تظهر المثبتة اإلنشاء

 مبنى قائم

 سرد المعيار
       لالستراتيجية التي يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا

 ينفذها فريق المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية
       يجب أن تظهر الرسومات المبنية على هذا النحو مساحة

 المساحات المشغولة بانتظام وتفاصيل أقسام المبنى.
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قياسات الضوضاء الخلفية  

HVAC  

      من أن مستويات الضوضاء الخلفية  يجب إجراء قياسات للتأكد
HVAC .المحققة تقع ضمن الحدود المقبولة 

أوراق بيانات/حسابات 

 الشركة المصنعة

       أقساميجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة أو حسابات 

 (.STCقيمة اإلرسال الصوتي )، كما يجب أن تظهر المثبتة اإلنشاء

 

لحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في مالحظة: يتضمن الجدول أعاله ا

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.1.7.7

ي متطلبات الراحة الصوتيةبناء عىل النسبة المئوية للمساحات المشيتم تحديد درجة هذا المعيار  ي تلتر
 . غولة بانتظام والت 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 F1 =  درجة المعيار

 حيث: 

  تحددF1  :  عىل النحو التاىلي

وطإذا كانت النسبة المئوية للمساحات المشغولة بشكل منتظم مع  𝐹1٪،     90≤ راحة صوتية  شر = 1 

وطالمئوية للمساحات المشغولة بشكل منتظم مع إذا كانت النسبة   ،   ٪90راحة صوتية أقل من  شر

 

F1=
وط راحة صوتية   النسبة المئوية للمساحات المشغولة بشكل منتظم مع شر

0.9
 

وع يكسب  ي 100المشر ي تلتر
 ٪ عىل األقل. 90 متطلبات الراحة الصوتية ٪ إذا كانت نسبة األماكن المشغولة بانتظام والت 
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10.1.8  We-1.8  سالمة الشاغل 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.1.8.1

We-1.8 :سالمة الشاغل 

 

 نوع المعيار 10.1.8.2

 إختياري

 

 نية 10.1.8.3

 عن طريق توفير تدابير السالمة الالزمة.  الشاغلضمان سالمة ورفاهية 

 

 متطلبات عامة 10.1.8.4

 :  يجب تنفيذ تدابير السالمة التالية لضمان سالمة الشاغلير 

 

 تدبتر سالمة الشاغل عدد

 م كشف تشب الغازنظا 1

 نظام إنذار الحريق 2

 نظام الحماية من الحرائق المطابق لتقرير السالمة من الحرائق 3

 نظام التأريض للمبنر بأكمله 4

  جميع اللوحات 5
ر
 قواطع دوائر تفاضلية ف

 نظام الحماية من الصواعق 6

 إحتواء شبكات المياه والضف لحماية المعدات الكهربية 7

 إضاءة للطوارئ مع طاقة إحتياطية نظام 8

 حواجز حماية وحواجز لمنع السقوط 9

 ا تشكل أسطح األرضيات الداخلية والخارجية مخاطر االنزالق أو التعت   10

 

 نظام كشف تشب الغاز

A  المباني السكنية ) 

داخل وحدة السكن   (x 10kg cylinders 2) لغك 20يسمح للوحدات السكنية الخاصة بتركيب أو تخزين ما ال يزيد عن 

 .لالستخدام المنزلي

ويفضل أن يكون خارج . توضع أسطوانات الغاز في منطقة جيدة التهوية يمكن ألي تسرب للغاز أن يتفرق فيها بأمان وسرعة

 .متر عن أي فتحة هواء 1.5وأفقيا مسافة ( ، إلخالباحةالشرفة، )

 . لغك 6للحريق الكيميائي الجاف بسعة ال تقل عن  B:Cمعتمدة من الفئة  يجب تزويد منشأة الغاز بمطفأة واحدة على األقل

يجب توفير جهاز للكشف عن تسرب الغاز في منطقة المطبخ بجانب كل فرن ومعدات الستهالك الغاز، وفي المقصورة التي 

 .وأعمدة األنابيب والتجهيزات اإلضافية LPGيتم فيها تركيب أسطوانات 
 

 شب الغاز جهاز مستقل، ويجبيجب أن يكون كاشف ت
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 ل مع بطاريات إحتياطية ي المي  
ة من وحدة توفير الطاقة الكهربائية الموجودة ف   يتم إمداده مباشر

  ثالعب ضد 

 ي بقدرة  الحصول
 ديسيبل 85عىل جهاز إنذار صون 

 باستخدام مصابيال  الشاغلينكن سهل التشغيل من قبل ان يLED ة ، واإلنذار، إلشارة الحالة واضحة للعيان: الطاق

 .  والخطأ

B المباني غير السكنية ) 

يجب أن . في مكان خارجي وتوضع على قاعدة ثابتة ونظيفة وجافة ومستوية موضوعة  LPG يفضل أن تكون أسطوانات 

وال يجوز وضعها بالقرب من أي ممرات . توضع في منطقة جيدة التهوية يمكن فيها ألي تسرب للغاز أن يتفرق بأمان وسرعة

 .و مخارج، كما ال يجوز أحداث أي عائق أو خطر علي شاغليها اثناء تسرب الغاز أو الحريقأ

 .كل االنابيب التي تخترق جدار النار أو أرضية الصوان يجب ان توقف نيرانها بشكل مناسب

الجافة ذات السعة للحرائق الكيميائية  B:Cمطفأة واحدة محمولة معتمدة على األقل من الفئة  LPGيجب أن يتوفر لتركيب 

 .كجم 9الدنيا 

يجب توفير نظام معتمد الكتشاف تسربات الغاز مزود بجهاز إنذار محلي متصل بلوحة إنذار الحريق الرئيسية في المنطقة 

بالنسبة للمطابخ . يجب ربط النظام بصمام إيقاف طارئ. الداخلية LPGأو المقصورة التي تم فيها تركيب أنابيب وتجهيزات 

يجب وضع صمام إيقاف . LPGبنظام ثابت لمنع الحرائق، فإن تفعيل النظام يوقف تلقائيا إمداد المطبخ بمادة ال  المزودة

ويجب أن تكون محددة بوضوح وموضع . أمتار على األقل من حافة التثبيت 3التشغيل في حالة الطوارئ عن بعد على بعد 

 . طوارئفي إرتفاع مناسب لتسهيل الوصول إليها خالل حاالت ال

يجب . ملم بشكل دائم ومقروء في مقدمة التثبيت 600× ملم  1300يتم عرض عالمة أو إعالن تحذيري بحجم ال يقل عن 

شديد االشتعال / ممنوع التدخين / ال توجد أضواء عارية"  / LPG مم على األقل: " 40أن تقرأ بأحرف حمراء بارتفاع 

 .على خلفية بيضاء

 (NFPA 72نظام اإلنذار بالحريق )

. ويجب إعالم   لتوفير كشف مبكر عن الحرائق لحماية الشاغلير 
ي المبان 

 شاغلير  الكما يجب تركيب نظام انذار الحريق ف 
ي تتداخل مع نظام اإلنذار بالحريق(. 

ات الصوت الت  ي حالة عدم وجود مكير
 عن طريق أجهزة بضية ومسموعة )ف 

ي السكنية، 
متر من أي باب.  7.5إنذار ضوئي للدخان خارج مناطق النوم ، على بعد  يجب تركيب جهازأما بالنسبة للمبان 

 . يجب تركيب جهاز إنذار حراري مستقل في المطبخ وفي الغسيل
. وال يجب أن تبعد  ي جميع أنحاء المبت 

ي غير السكنية، يجب تركيب نظام إنذار بالحريق لتوفير الحماية ف 
بالنسبة للمبان 

. يجب تثبيت نقاط  7.5أمتار عن كاشف الحرارة، و  5.3نقطة عىل السقف أكير من  ي
أمتار عن كاشف الدخان الضون 

أكير من  التنقلاالتصال اليدوية عىل جميع المخارج. يجب تركيب نقاط اتصال يدوية إضافية بحيث ال يجب عىل األفراد 
ا إىل أقرب نقطة اتصال.  45  مي 
 

 مة من الحرائقنظام الحماية من الحرائق المطابق لتقرير السال 

ر المصاحب للحريق إىل أدن  حد. وعموما،  ي المبت  والتقليل من الض 
يهدف نظام الحماية من الحريق إىل حماية ساكت 

ي الوقت نفسه. 
ي هو توفير أوسع نطاق ممكن لإلجالء اآلمن، مع خفض تكاليف اإلصالح المحتملة ف 

 فإن الهدف النهان 
وع المتعلق بالسالمة  هناك أنواع عديدة من نظم الحماية من الحرائق، ويعتمد االختيار عىل التطبيق )راجع تقرير المشر

 من الحرائق لمعرفة إختيار النظام الصحيح(. 
 التأريضنظام 

ي هي عادة سطح االرض الموصل، 
"يربط نظام سماد أو نظام تأريض أجزاء معينة من نظام الطاقة الكهربائية باألرض، الت 

 والعمل."من أجل أغراض االمان 
 أوم.  10مقاومة الحد األقىص المسموح به لقيمة األرض هي 
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 قواطع دوائر تفاضلية

 عندما يكتشف التشب الحاىلي بير  الخط والمحايد.  كهربائيةالدائرة القاطع الدائرة التفاضىلي هو جهاز يفتح 
نع أي اختالل في التوازن بين تيارات جب استخدام قواطع الدائرة التفاضلية على كابل اإلمداد األساسي في كل لوحة. تمي

 . المدخالت والمخرجات ، مما قد يؤدي إلى تأريض التيار عبر جسم اإلنسان في بعض الحاالت
 نظام الحماية من الصواعق

ي يتصل بها قضيب 
اض الصواعق وتوجيهها وتشتيتها عىل وجه آمن إىل األرض الت  يقوم نظام لحماية الصواعق باعي 

ي 
 مركب عىل بنية ما.  معدن 

 إحتواء شبكات المياه والضف لحماية المعدات الكهربية

كما يجب توفير شبكات إحتواء للمياه والضف لمنع أي تشب للمياه من الوصول إىل المكونات الكهربائية ومن ثم التسبب 
ار جسيمة.  ي أرص 

 ف 

 مع طاقة إحتياطية نظام إضاءة للطوارئ

يتكون من مستشعرات ذات قدرة إحتياطية منفصلة، توفر  -مستقل عن نظام اإلضاءة الرئيسي  - نظام إضاءة للطوارئ
 . ي حالة انقطاع الطاقة، اإلضاءة الالزمة والوقت الالزمير  للسماح بإجالء الشاغلير 

 تلقائيا، ف 

 حواجز وحواجز لمنع السقوط

ي  شاغىلي اية يمكن أن تحمي جدران الحم
المبت  من السقوط ليس فقط عىل الحواف األمامية، ولكن أيضا حول الثقوب ف 

محمية.  /العمل، الساللم، المنحدرات، أو أي حواف أخرى غير ي
 سطح المسر

  مخاطر االنزالق أو 
  التعت  ال تشكل األسطح الداخلية والخارجية للطابق األرىصر

طر التعثر على حصائر أرضية مانعة لالنزالق أو شرائط كاشطة حساسة شتمل أسطال المشي التي تمنع االنزالق ومخا
 . للضغط أو طالء مملوء بالجلخ وسطال معدني أو صناعي

 .  تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل عدد تدابير السالمة المنفذة للشاغلير 

 متطلبات خاصة 10.1.8.5

ء ي
 ال شر

 المستندات المطلوبة 10.1.8.6

 الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات الداعمة المذكورة في 

 
 المستندات المطلوبة 10.1.8-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
       التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تظهر رسومات التصميم التوافق مع كل تدبير أمان.       الرسومات تصميم

 التصميم مواصفات
       يجب أن تتضمن مواصفات التصميم مواصفات جميع المواد وأن تبين مدى امتثالها

 لشروط تدابير السالمة.

https://en.wikipedia.org/wiki/Metal
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 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تظهر الرسومات المبنية على هذا النحو التوافق مع كل تدبير أمان.        مبنية رسومات

 الشركة بيانات اقأور
 المصنعة

       يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لجميع المواد للتأكد من االمتثال لمتطلبات
 تدابير السالمة.

 قائم مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 ت هذا المعيار.للمساعدة في تلبية متطلبا

 يجب أن تظهر الرسومات المبنية على هذا النحو التوافق مع كل تدبير أمان.       مبنية رسومات

 الشركة بيانات أوراق
 المصنعة

       يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لجميع المواد للتأكد من االمتثال لمتطلبات
 تدابير السالمة.

 

ول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في مالحظة: يتضمن الجد

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.1.8.7

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: . لمنفذةتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل عدد تدابير السالمة ا

 F1*100 =درجة المعيار

 حيث: 

  يتم حسابF1  :باستخدام الصيغة التالية 

  

F1=
  عدد تدابير سالمة الشاغلير   المنفذة

10
 

وع نسبة  ة المتعلقة بسالمة 100يكسب المشر .  % لهذا المعيار من خالل تنفيذ جميع التدابير العشر ي
 شاغىلي المبان 
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10.1.9  We-1.9  إمكانية الوصول إلى المبنى  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.1.9.1

We-1.9 :إمكانية الوصول إلى المبنى  

 

 نوع المعيار 10.1.9.2

 إختياري

 

 نية 10.1.9.3

 . ي
 توفير إمكانية وصول األفراد ذوي اإلعاقة الجسدية إىل المبان 

 

 متطلبات عامة 10.1.9.4

ي بناء مستدام عادل، توفير سهولة الوصول والتنقل للفراد ذوي اإلعا
ي الجديدة والقائمة عنض هام ف 

ي المبان 
قة البدنية ف 

 .  يكفل تضامنا ودعما أفضل عىل صعيد المجتمع المحىلي

ي وتيسير المهام اليومية للشخاص ذوي اإلعاقة، يجب تنفيذ جميع 
من أجل توفير إمكانية الوصول المالئم إىل المبان 

ي الجدول أدناه
 . المتطلبات الواردة ف 

 الوصول إمكانية متطلبات بناء عدد

1 

يجب أن تكون أماكن وقوف السيارات للمعاقين على أقصر طريق يمكن  :إليها الوصول يمكن سيارات مواقف
 الوصول إليه في مدخل يمكن الوصول إليه.

 اتالسيار خلف التحرك اإلعاقة ذوي األشخاص من يطلب ال بحيث هذه السيارات وقوف أماكن تصميم يجب
 .سياراتهم غير المتوقفة

2 

يجب توفير طرق عملية يمكن الوصول إليها مباشرة من أماكن وقوف  :إليها الوصول يمكن مسارات
السيارات للمعاقين إلى جميع بوابات الدخول للمباني والمخارج الخارجية على مستوى األرض من خالل 

 إستخدام ممرات الراجلين والمشي واألرصفة.

 من أكثر المنحدرات تكون قد الموجودة، المواقع في ذلك، ومع. 1:12 من أكثر المنحدرات ميل كوني أال يجب
 .المساحة قيود بسبب األمر لزم إذا 1:12

3 

يجب أن توفر المصاعد سهولة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها. يجب أن توفر والساللم:  المصاعد
سهولة الوصول بغض النظر عما إذا كان الوصول إليها يتم عبر  الساللم الرئيسية التي يمكن الوصول إليها

 المصاعد أم ال.

 الطول ضمن متصلة تكون أن ويجب والممرات الساللم جانبي على موضوعة اليدوية القضبان تكون أن يجب
 .مدرج أو سلم رحلة لكل الكامل

4 

 يجب إتاحة أي باب لألشخاص ذوي اإلعاقة. :األبواب

 الباب مقبض يكون أن سم، ويجب 80ر فتحات الباب حدا أدنى من العرض الواضح يبلغ يجب أن توف
 سم فوق األرض. 110سم و  75على إرتفاع يتراوح بين  للمعاقين

5 
يجب أن يكون في الحمامات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة التجهيزات واإلكسسوارات التي  :المياه دورات

ن اإلمساك( ومساحات أرضية واضحة لكل ثكنة. يجب أن تكون كل مساحة يمكن الوصول إليها )مثل قضبا
 سم حتى يتمكن فرد في كرسي متحرك من الدوران بسهولة. 120سم في  75خالية بمسافة ال تقل عن 

 سم )كحد أقصى( عن األرض. 90يجب أن تحتوي نافورات الشرب على منافذ منفوخة ترتفع  :النوافير شرب 6
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 الحافة عن سم 15 من أكثر يبعد وال الرأسي الدعم من األقل على سم 45 مسافة على المخرج يكون أن يجب
 .للوحدة األمامية

7 

يجب تحديد مرافق المراحيض والغرف وأماكن وقوف السيارات المخصصة لألشخاص ذوي  :العالمات
 اإلعاقة بعالمات،

أن تبين تباينا )بين اللون الفاتح والداكن أو  ويجب أن تكون الالفتات عبارة عن لمسات غير المعة، ويجب
 اللون الغامق على الضوء( بين الحروف والخلفية من أجل مزيد من الرؤية.

ي المنفذة. 
 تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل عدد متطلبات إمكانية الوصول إىل المبان 

 

 متطلبات خاصة 10.1.9.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.1.9.6

 عمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات الدا

 
 المستندات المطلوبة 10.1.9-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
      زا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موج

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تظهر رسومات التصميم التوافق مع كل متطلبات إمكانية الوصول للمبنى.       الرسومات تصميم

 التصميم مواصفات
      وافق مع يجب أن تتضمن مواصفات التصميم مواصفات جميع المواد، التي تت

 متطلبات إمكانية الوصول إلى المبنى.
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 وافق مع كل متطلبات إمكانية الوصول للمبنى.يجب أن تظهر الرسومات المبنية الت       مبنية رسومات

 الشركة بيانات أوراق

 المصنعة
       يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لجميع المواد للتأكد من التوافق مع

 متطلبات إمكانية الوصول إلى المبنى.
 قائم مبنى

 المعيار سرد
      تراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالس

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تظهر الرسومات المبنية التوافق مع كل متطلبات إمكانية الوصول للمبنى.       مبنية رسومات

 الشركة بيانات أوراق

 المصنعة
      لتأكد من التوافق مع يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لجميع المواد ل

 متطلبات إمكانية الوصول إلى المبنى.
 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 فيها. تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر
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 توزيع النقاط 10.1.9.7

تم تحديد درجة هذا المعيار استتتتتتتنادا إلى عدد متطلبات إمكانية الوصتتتتتتول إلى المبنى المنفذة. لتحديد درجة المعيار، يتم ي

 تطبيق الصيغة التالية:

 F1 * 100 =  درجة المعيار

 حيث:

  يتم حسابF1 :باستخدام الصيغة التالية 

 

F1=
صول إلى المبنى المنفذةعدد  متطلبات إمكانية الو  

7
 

% لهذا المعيار من خالل تنفيذ جميع المتطلبات الستتتتبعة المتعلقة بإمكانية الوصتتتتول إلى  100يكستتتتب المشتتتتروع نستتتتبة 

 . المباني
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 العائلة: انبعاثات المواد 10.2

10.2.1  We-2.1  ال توجد مواد خطرة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.2.1.1

We-2.1 :ال توجد مواد خطرة 

 

 نوع المعيار 10.2.1.2

 تياريإخ

 

 نية 10.2.1.3

 القضاء عىل التعرض للمواد السامة لضمان صحة اإلنسان والبيئة. 

 

 متطلبات عامة 10.2.1.4

ي الجدول 
وع عىل النحو المبير  ف  ي المشر

 : 1-10.2.1القضاء عىل التعرض لجميع المواد الخطرة التالية ف 

 
 تطلبات المواد الخطرةم 10.2.1-1

 متطلبات فئة

 أسبستوس
( في المباني الجديدة وفي المباني ACMsيحظر إستخدام المواد المحتوية على االسبستوس )

القائمة أيضا. وفي حالة وجود المواد المحتوية على االسبستوس في مبنى موجود، يجب إزالتها 
 كما يتطلب اإلصالح. 

الدهانات وغيرها من مواد البناء التي تحتوي على الرصاص أو المعادن الثقيلة ال يجوز إستخدام  الرصاص أو 
األخرى ما لم يكن المعدن مغلفا في نظام مثل الخاليا الفلطاضوئية. أما الدهانات فتستخدم الدهانات 

 معادن ثقيلة الخالية من الرصاص.

 ميركوري
الفلورسنت المحددة ذات المحتوى المنخفض  جب أال يوجد الزئبق في مواد البناء باستثناء مصابيال

 من الزئبق والعمر الطويل للمصباح.

زرنيخات نحاسية 
 كروماتية

 ال تستخدم في المباني الجديدة أو القائمة أخشاب ذات صبغات نحاسية مصبوغة باألسمنت.

 ديدة أو القائمة.ال يجوز إستخدام أية دهانات إضافية تحتوي على الكادميوم داخل المباني الج كادميوم

 

 لمبنى جديد في مرحلة التصميم

ي 
وع من مبت  قائم وتحتوي عىل مواد خطرة، تعد خطة إلزالة النفايات والتخلص منها ف  إذا أعيد إستخدام أجزاء من المشر

ف بها.   مرفق للنفايات الخطرة وفقا للمعايير الدولية أو المحلية المعي 

 
  مرحلة البناء لمبنى جديد
ر
 ف

وع متابع ي مرحله التصميم موضع التنفيذ. التأكد من أن أجزاء المشر
ه والتحقق من وضع خطه االخراج والتضف المعده ف 

ي يعاد إستخدامها من مبت  موجود ال تحتوي عىل مواد سامة. 
 الت 

 موجودلمبنى 
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ي مبت  قائم، تتبع المعايير الدولية للتحقق من إزالة المواد السام
ي مرفق للنفايات إذا وجدت مواد خطرة ف 

ة والتخلص منها ف 

 الخطرة. 

 

 متطلبات خاصة 10.2.1.5

 لقطاع المستشفيات

ي قطاع 
ي الحماية من اإلش          عاع والوقاية من التص          وير بالرنير  المغناطيس          ي ف 

ُيس          تثت  من ذلك الرص          اص المس          تخدم ف 

 .  المستشفيات

 

 المستندات المطلوبة 10.2.1.6

ي الجدول أدناه لكل
 مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.  تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 10.2.1-2

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
      المشروع  يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تكون المواصفات المتعلقة باستخدام المواد الخطرة مطابقة لمتطلبات المعايير.       المواصفات

 عمل خطة إعداد

 والتخلص اإلزالة
      عندما يعاد إستخدام أجزاء من المشروع من مبنى قائم، يكون من الضروري تقديم
 لمنهجية التي نفذت في التحضير إلزالة هذه المواد الخطرة وخطة التخلص التي أعقبتها. ا

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد موجز محدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(       المعيار سرد

 المصنعين وثائق
      ( يجب أن تشير أوراق بيانات أمان مواد المنتجMSDSووثائق ا ) لمصنعين إلى أن

 كل منتج خال من المواد الخطرة.

 عمل خطة تنفيذ

 والتخلص اإلزالة
       يجب تقديم أدلة على إزالة المواد السامة والتخلص منها في مرفق للنفايات الخطرة إذا

 أعيد إستخدام أجزاء من المشروع من مبنى قائم.

 قائم مبنى

 المعيار سرد
      معايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد ال

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 المصنعين وثائق
       أوراق بياناتيجب أن تشير ( أمان مواد المنتجMSDS )المصنع إلى أن كل  ووثائق

 منتج خال من المواد الخطرة.

 عمل خطة تنفيذ 
 والتخلص اإلزالة

     جب تقديم أدلة على إزالة المواد الخطرة والتخلص منها في مرفق للنفايات الخطرة إذا ي

 في تجديد مبنى قائم.ما وجدت هذه المواد 

 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 كن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يم
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 توزيع النقاط 10.2.1.7

ط مسبق،  . يتم مما يعني أنه يجب استيفاء جميع متطلبات المعيار من أجل التأهل لهذا المعيارالحظ أن هذا المعيار هو شر

 كل متطلب معيار. تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل جدول توزي    ع النقاط التاىلي ل

 
وط المعايير  10.2.1-3 ط من شر  معامل كل شر

 "Fالعامل " الحالة متطلبات المحددات 

 بدون أسبستوس
 نعم

𝑭𝟏 
1 

 0 ال

 ال يوجد الرصاص أو المعادن الثقيلة
 نعم

𝑭𝟐 
1 

 0 ال

 ال زئبق
 نعم

𝑭𝟑 
1 

 0 ال

ال توجد قرصينات نحاسية مصبوغة 
(CCA) 

 نعم
𝑭𝟒 

1 

 0 ال

 بدون كادميوم
 نعم

𝑭𝟓 
1 

 0 ال

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

* 100 =  درجة المعيار ∏ Fi

5

i=1

  

 

وع يحتوي عىل مادة خطرة واحدة عىل األقل، تكون نتيجة هذا ا وع نسبة 0لمعيار إذا كان المشر  100%٪. يكسب المشر

وعمن هذا المعيار  ي المشر
 . إذا لم تستخدم مواد خطرة ف 
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10.2.2  We-2.2  المواد الالصقة ومانعات التسرب  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.2.2.1

We-2.2 :المواد الالصقة ومانعات التسرب  

 

 نوع المعيار 10.2.2.2

 إختياري

 

 نية 10.2.2.3

( ،  VOC نخفضة االنبعاثات )مواد منخفضة المركبات العضوية المتطايرةالستخدام المواد الالصقة ومانعات التشب م

 .  ، والبيئة الشاغلير  لتحسير  جودة الهواء ، وصحة اإلنسان ، وإنتاجية 

 

 متطلبات عامة 10.2.2.4

في (  VOC) إذا كانت متوافقة مع حدود المركبات العضوية المتطايرةإال  ومانعات التسربال يتم إختيار المواد الالصقة 

 . أدناه كما هو معروض في الجدول 1168نطقة إدارة جودة الهواء في الساحل الجنوبي القاعدة م

 
ي نقل المواد الالصقة ومانعات التشب )القاعدة  10.2.2-1

 (SCAQMD 1168الحد األقىص لحدود المركبات العضوية الثابتة ف 

 *VOC (g/L)حدود  فئة

 المواد الالصقة 

 50 الصق لوحة السجاد

الزجاج الخزفي، الخزف، واللصق 
 الحجري

65 

 VCT  50الصق البالط األسفلتي و

 50 الصق قاعدة كوفي

 50 الصق تحت األرض

 60 الصق على األرضية المطاطية

 20 لصوق أرضي خشبي

جميع األرضية الداخلية األخرى التي 
 لالصقةتغطي المواد ا

50 

جميع األرضية الخارجية األخرى التي 
 تغطي المواد الالصقة

150 

 70 لوازم بناء متعددة األغراض

 200 تسقيف

 50 الصق للجدران واللوحة الجافة

 100 الصق التزجيج اإلنشائي

 140 مادة الصقة من الخشب اإلنشائي

 80 الصق االتصال
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 250 الصق االتصال لألغراض الخاصة

 250 صق الحافة الغراءال

 ABS 325اسمنت لحام 

 CPVC 400اسمنت لحام 

 PVC 425اسمنت لحام 

جميع أنواع أسمنت اللحام البالستيكية 
 األخرى

100 

 250 جميع المواد الالصقة األخرى

 مواد الصقة خاصة بالركيزة

 30 معدن

 50 رغاوي بالستيكية

 50 مادة مسامية )باستثناء الخشب(

 30 خشب

 80 األلياف الزجاجية

 200 مركب بالستيكي مقوى

 مواد التمهيدي الالصقة

 550 بالستيك

 250 حساس للضغط

 250 جميع مواد التمهيدي الالصقة األخرى

 مانعات التسرب

 250 تطبيقات معمارية

 مواد التمهيدي مانع التسرب

 250 التطبيقات المعمارية غير المسامية

 775 رية المساميةالتطبيقات المعما

 500 البيتومين المعدل

 750 جميع مواد التمهيدي األخرى مانع التسرب
 

ي اللي  الواحد من 
المواد الالصتتقة ومانعات * أقىص      حد من المركبات العض     وية المتطايرة ف 

 ، مخصوما منها الماء والمركبات المعفاةالتسرب 
 

وع ذات انبعاثات منخفض            ة أو ذات  لتستتتتتتربومانعات اللتحقق مما إذا كانت المواد الالص            قة  ي المش            ر
المس            تخدمة ف 

ي بوابة 
 للتحقق من امتثال كل مادة.   ARZانبعاثات عالية، يجب ملء نموذج ف 

النستتتبة المئوية اإلجمالية ، من حيث الحجم ، للمواد الالصتتتقة ومانعات التستتترب المتوافقة مع محتوى المركبات العضتتتوية 
( Lالمواد الالصقة ومانعات التسرب المتوافقة مع تقييم محتوى المركبات العضوية المتطايرة )المتطايرة )٪( تساوي حجم 

 : (. يمكن تحديده بالمعادلة التاليةLإلى الحجم اإلجمالي للمواد الالصقة ومانعات التسرب )
 
 

* 100  =المواد الالصقة ومانعات التسرب المتوافقة   %
(L) حجم متوافق من المواد الالصقة ومانعات التسرب

(L) الحجم اإلجمالي للمواد الالصقة ومانعات التسرب
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 متطلبات خاصة 10.2.2.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.2.2.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 10.2.2-2

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق

 المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 المواصفات
      صقة ومانعات التسرب المنخفضة اإلنبعاث يجب أن تكون مواصفات المواد الال

 متوافقة مع هذا المعيار.

جدول 

 المنتجات
       يجب توفير جدول منتجات جميع االمواد الالصقة ومانعات التسرب المتوافقة

 وغير المتوافقة. 

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 لتصميم(سرد موجز محدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة ا       سرد المعيار

وثائق 

 المصنعين

       يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات المنتج مثل أوراق بيانات
( وشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن جهة MSDSسالمة المواد )

أخرى أوراق البيانات الفنية للمواد الالصقة ومانعات التسرب ذات االنبعاثات 
 في المشروع.المنخفضة المستخدمة 

 ورقة التتبع
       يجب أن يوقع مديرو التشييد على ورقة التتبع لدى إستالم جميع المواد الالصقة

 ومانعات التسرب.

جدول 

 المنتجات

      يجب ملء نموذج المواد المنخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بجدول منتجات
المواد الالصقة ومانعات التسرب  مستكمل لجميع المواد الممتثلة وغير المتوافقة من

 ذات االنبعاثات المنخفضة.

 مبنى قائم 

 سرد المعيار
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق

 المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

وثائق 

 المصنعين

      هة معلومات المنتج مثل أوراق بيانات يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من ج
( وشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن جهة MSDSسالمة المواد )

أخرى أوراق البيانات الفنية للمواد الالصقة ومانعات التسرب ذات االنبعاثات 
 المنخفضة المستخدمة في المشروع.

 ورقة التتبع
      رقة التتبع لدى إستالم جميع المواد الالصقة يجب أن يوقع مديرو التشييد على و

 ومانعات التسرب.
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جدول 

 المنتجات

      يجب ملء نموذج المواد المنخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بجدول منتجات
مستكمل لجميع المواد الممتثلة وغير المتوافقة من المواد الالصقة ومانعات التسرب 

 ذات االنبعاثات المنخفضة.

 

ة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في مالحظ

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.2.2.7

 الية: لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة الت

 

 المواد الالصقة ومانعات التسرب المتوافقة  % =  (%)درجة المعيار
 

٪. ويكسب 0المستخدمة غير متوافقة، تكون نتيجة هذا المعيار  ومانعات التسربإذا كانت جميع المواد الالصقة 

وع نسبة    متوافقة.  ومانعات التسربالمواد الالصقة إذا كانت جميع % من هذا المعيار  100المشر
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10.2.3  We-2.3  الدهانات والطالءات  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.2.3.1

We-2.3 والطالءات: الدهانات  

 

 نوع المعيار 10.2.3.2

 إختياري

 

 نية 10.2.3.3

( VOC low مواد منخفضة المركبات العضوية المتطايرةذات االنبعاثات المنخفضة ) والطالءاتإستخدام الدهانات 

 لمشغولة والبيئة. لتحسير  جودة الهواء وصحة اإلنسان واإلنتاجية ا

 

 متطلبات عامة 10.2.3.4

وع مساوية أو أقل من القيم الحدية القصوى للمركبات العضوية  ي المشر
يجب أن تكون الدهانات والطالءات الداخلية ف 

ي VOCالمتطايرة ) ي التوجيه األورونر
ي الجدول CE: 2004/  2004/42( ف 

 . أدناه )المرحلة الثانية( والمقدمة ف 

 
ي  10.2.3-1  (CE: 2004/  2004/42الحدود القصوى للمركبات العضوية المتطايرة للدهانات والطالء )التوجيه األورونر

 VOC حدود **النوع ئة المنتجف
(g/L*) 

 (درجة 60@ 25)> المعة غير داخلية وسقوف جدران
WB 30 
SB 30 

 (درجة 60@  25معة <)ال المعة داخلية وسقوف جدران
WB 100 
SB 100 

 المعدنية للركازة خارجية جدران
WB 40 
SB 430 

 والمعادن بالخشب الخاصة الدهانات وتركيبالخارجية /الداخلية األجزاء تقليم
WB 130 
SB 300 

 غير الخشب بقع ذلك في بما ، الخشب وبقع الخارجي/  الداخلي الورنيش
 الشفافة

WB 130 
SB 400 

 والخارجية الداخلية الخشب بقع تكوين من األدنى الحد
WB 130 
SB 700 

 برايمر
WB 30 
SB 350 

 ملزمة برايمر
WB 30 
SB 750 

 واحدة عبوة من أداء طالءات
WB 140 
SB 500 

 سبيل)على  المحدد النهائي لالستخدام التفاعلي األداء طالءات من عبوتان
 (األرضيات ، المثال

WB 140 
SB 500 

 األلوان متعددة طالءات
WB 100 
SB 100 
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 الديكور تأثير طالء
WB 200 
SB 200 

 

*g/l جاهز الستخدام المنتج 
 **WB  =قائم على الماء  ،SB  =قائم على المذيبات  

وع ذات انبعاثات منخفض     ة أو ذات انبعاثا ي المش     ر
يجب ت عالية، للتحقق مما إذا كانت الدهانات والطالء المس     تخدمة ف 

 .  للتحقق من امتثال كل مادة ARZملء نموذج على بوابة 
المتوافقة مع محتوى المركبات العض             وية  والطالءاتدهانات للتس             اوي النس             بة المئوية اإلجمالية، حس             ب الحجم، 

للدهانات  إىل الحجم اإلجماىلي  )L( VOCالمتوافقة مع تقييم محتوى  والطالءات)٪( حجم الدهانات  )VOC(المتطايرة 
 (. ويمكن تحديدها بالمعادلة التالية: L) والطالءات

 

* 100  =  الدهانات والطالءات المتوافقة  %
والطالءات للدهانات المطابق الحجم  (L)

(L) الحجم اإلجمالي للدهانات والطالءات
 

 

 متطلبات خاصة 10.2.3.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.2.3.6

ي ال
 جدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 10.2.3-2

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
      تي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية ال

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 المواصفات
       يجب أن تكون مواصفات الدهانات والطالءات ذات االنبعاثات المنخفضة متوافقة مع هذا

 المعيار.

 المنتجات جدول
       يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ المحدث  بالجدول الزمني

 .لمنتجات جميع الدهانات والطالءات المتوافقة وغير المتوافقة مع انخفاض االنبعاثات

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد موجز محدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(       المعيار سرد

 المصنعين وثائق
      ثل "أوراق بيانات أمان يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات المنتج م

( وشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن ناحية أخرى أوراق البيانات MSDSالمواد" )
 الفنية للدهانات والطالءات منخفضة االنبعاثات المستخدمة في المشروع.

 ت والطالءات.يجب أن يوقع مديرو البناء على ورقة التتبع عند إستالم جميع الدهانا       التعقب ورقة

 المنتجات جدول
       يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بالجدول الزمني المحدث

 .لمنتجات جميع الدهانات والطالءات المتوافقة وغير المتوافقة مع انخفاض االنبعاثات

 قائم  مبنى
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 المعيار سرد
      لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 المصنعين وثائق
       يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات المنتج مثل "أوراق بيانات أمان

ت ( وشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن ناحية أخرى أوراق البياناMSDSالمواد" )
 الفنية للدهانات والطالءات منخفضة االنبعاثات المستخدمة في المشروع.

 يجب أن يوقع مديرو البناء على ورقة التتبع عند إستالم جميع الدهانات والطالءات.       التعقب ورقة

 المنتجات جدول
       يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ لمحدث بالجدول الزمني ا

 لمنتجات جميع الدهانات والطالءات المتوافقة وغير المتوافقة مع انخفاض االنبعاثات. 

 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 ة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صل

 

 توزيع النقاط 10.2.3.7

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

  الدهانات والطالءات المتوافقة  %  = (%)درجة المعيار
 

ون غير المتوافقة، فإن نتيجة هذا المعيار ستك والطالءاتالمستخدمة هي الدهانات  والطالءاتإذا كانت كل الدهانات 

وع نتيجة بنسبة 0  . المستخدمة متوافقة والطالءاتإذا كانت جميع الدهانات ٪ لهذا المعيار 100٪. ويكسب المشر
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10.2.4 We-2.4  راتنجات الخشب 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.2.4.1

We-2.4راتنجات الخشب : 

 

 نوع المعيار 10.2.4.2

 إختياري

 

 نية 10.2.4.3

المنخفضة لتحسير  جودة الهواء  (VOC) ضوية المتطايرة إستخدام راتنجات خشبية قليلة االنبعاث من مواد المركبات الع

 وصحة اإلنسان واإلنتاجية والبيئة. 

 

 متطلبات عامة 10.2.4.4

( ، واليوريا UFراتينج الخشتتتتب المستتتتتخدم في الخشتتتتب المركب ومنتجات األلياف الزراعية ، مثل اليوريا فورمالديهايد )

.  ال ( هي المصتتتدر الرئيستتتي النبعاث الفورمالديهايدPFلديهايد )( ، والفينول فورماMUFالمعدلة بالميالمين فورمالدهايد )

ي مواد البناء الداخىلي واألثاث مس              تويات 
يجوز أن تتجاوز منتجات الخش              ب المركب وااللياف الزراعية المس              تخدمة ف 

 . EN 13986من المعايير األوروبية  E1من الفئة  VOC"فورمالديهايد" 
 

ي  10.2.4-1  EN 13986حدود الفورمالدهايد من اللوحات القائمة عىل الخشب وفقا للمعيار األورونر

 اللوحة نوع
 قيمة ل  تحديد

 االختبار طريقة
 فورمالديهيدا إصدار

 الغرفة -EN 717-1 (ppm 0.099الهواء ) 0.124 mg/m³≥ (، PB) الجسيمات لوحة

 مخرم - EN 120 اللوحة الجافة بالفرن 8.0 mg/100g≥ ( MDF) الكثافة متوسطة ليفية لوحة

 والخشب( OSB) الموجهة الشريط لوحات
 (PLY) الرقائقي

 ≤3.5 mg/m²h EN 717-2- الغاز تحليل 
 

 
خشتتب تشتتتمل فئة المنتجات الخشتتبية المركبة على ألواح حبيبية وألواح ليفية متوستتطة الكثافة وألواح خشتتب رقائقي من ال 

 . الصلب مع قشرة وألواح خشبية هيكلية أو منتجات خشبية هيكلية
 

( ، والخشب OSBتتوفر العديد من البدائل للخشب المركب ، بما في ذلك األخشاب التي تم إنقاذها ، ولوح ستراند الموجه )

 . المعتمد
 

وع ذات انبعاثات منخفض    ي المش   ر
ة أو ذات انبعاثات عالية، يجب للتحقق مما إذا كانت راتنجات الخش   ب المس   تخدمة ف 

ي بوابة 
 للتحقق من امتثال كل مادة.  ARZملء نموذج ف 
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مساحة سطال الخشب المتوافقة مع تقييم المركبات العضوية المتطايرة ، أو معايير المصادر غير الباعثة بطبيعتها ،  نسبة 
ستخدامها )م  سبة المئوية 2ي مساحة سطال الخشب )م ( على إجمال2أو معايير المواد التي تم إنقاذها وإعادة ا ساوي الن ( ت

 : للخشب المتوافق. يمكن تحديده بالمعادلة التالية
 

* 100  =  خشب متوافق  %
من الخشب ةالمتوافق المساحة  (m²)

الخشب مساحةإجمالي    (m²)
 

 

 متطلبات خاصة 10.2.4.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.2.4.6

ي الجد
 ول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 10.2.4-2

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
      ينفذها فريق المشروع للمساعدة في  يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تكون مواصفات راتنجات األخشاب ذات االنبعاثات المنخفضة متوافقة مع هذا المعيار.       المواصفات

 جدول

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ دث بالجدول الزمني المح

 للمنتجات من جميع راتنجات األخشاب المتوافقة وغير المتوافقة منخفضة االنبعاث. 
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد موجز محدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(       المعيار سرد

 وثائق

 المصنعين

      ف بيانات سالمة المواد يجب أن تشمل وثائق المصنعين، من جهة، معلومات المنتج مثل صحائ
(MSDS وشهادات الطرف الثالث، وتقارير االختبار، ومن جهة أخرى، صحائف البيانات التقنية ،)

 لراتنجات األخشاب المنخفضة اإلنبعاث المستخدمة في المشروع.

 يجب أن يوقع مديرو التشييد على ورقة التتبع عند إستالم راتنجات الخشب.       التعقب ورقة

 لجدو

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بالجدول الزمني المحدث

 للمنتجات من جميع راتنجات األخشاب المتوافقة وغير المتوافقة منخفضة االنبعاث. 
 قائم مبنى

 المعيار سرد
      فذها فريق المشروع للمساعدة في يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ين

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 وثائق

 المصنعين

       يجب أن تشمل وثائق المصنعين، من جهة، معلومات المنتج مثل "صحائف بيانات السالمة
(، وشهادات الطرف الثالث، وتقارير االختبار، ومن جهة أخرى "صحائف البيانات MSDSالمادية" )

 نجات الخشب ذات االنبعاثات المنخفضة المستخدمة في المشروع.التقنية" لرات

 يجب أن يوقع مديرو التشييد على ورقة التتبع عند إستالم جميع أنواع الصمغ الخشبية.       التعقب ورقة

 جدول

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بالجدول الزمني المحدث

 نتجات من جميع راتنجات األخشاب المتوافقة وغير المتوافقة منخفضة االنبعاث. للم
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مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 راض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستع

 

 توزيع النقاط 10.2.4.7

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

  خشب متوافق  %  = (%) درجة المعيار
 

وع نس    بة 0إذا كان الخش    ب المس    تخدم خش    با غير متوافق، فس    تكون نتيجة هذا المعيار  % من  100٪. ويكس    ب المش    ر
 . توافقا مع المعايير م إذا كان الخشب المستخدمهذا المعيار 
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10.2.5  We-2.5  مواد السقف 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.2.5.1

We-2.5 :مواد السقف 

 

 نوع المعيار 10.2.5.2

 إختياري

 

 نية 10.2.5.3

( لتحسير  جودة  VOC المواد منخفضة المركبات العضوية المتطايرةإستخدام مواد السقف ذات االنبعاثات المنخفضة )

 الهواء وصحة اإلنسان واإلنتاجية والبيئة. 
 

 تطلبات عامةم 10.2.5.4

بات  يار متوافق مكافئ بحيث ال يتجاوز تقييم  EN 13964: 2014يجب أن تتوافق أنظمة الستتتتتتتقف مع متطل أو أي مع

 . ، وأن يتم اختبارها وتصنيفها ووضع عالمة عليها بشكل مناسب E1من فئة  VOCمستويات محتوى الفورمالديهايد 
 

10.2.5-1 FormAldehyde  فئةE1  وفقا للمعيارEN 13964  منBS: 2014 

 نوع اللوحة
 تحديد قيمة ل 

 طريقة االختبار
 إصدار فورمالديهيدا

 الغرفة -EN 717-1 (ppm 0.099الهواء ) 0.124 mg/m³≥ (، PBلوحة الجسيمات )

 مخرم - EN 120 افة بالفرناللوحة الج 8.0 mg/100g≥ ( MDFلوحة ليفية متوسطة الكثافة )

( والخشب OSBلوحات الشريط الموجهة )
 (PLYالرقائقي )

 ≤3.5 mg/m²h EN 717-2- تحليل الغاز 
 

 
أو يجب أن تكون معادلة أو ال تتجاوز  EN 13986: 2004يجب أن تتوافق أنظمة األسقف الخشبية واألقفال مع متطلبات 

( ، وال تتجاوز تقييم مستتتتتتتويات محتوى PCPحتوى خماستتتتتتي كلورو الفينول )جزء في المليون )أجزاء في المليون( لم 5

 . ، ويتم اختبارها وتصنيفها وتمييزها بشكل مناسب E1الفورمالديهايد من المركبات العضوية المتطايرة 
 

ي األس      قف بأنواع مختلفة وتس      تخدم منتجات مختلفة. تتض      من منتجات س      قف الفئة هذه جميع لوحات الس      قف؛ 
تأن 
، مثل بال  ي ذلك  ؛ األنظمة المعلقة الجبس أو الجصط الس  قف؛ بت  الس  قف الس  طحي

 مناور ؛ و المظالت والسحب ، بما ف 
 قاتمة مزججة. 

 
ي تتعرض لحالة محيطة ألكير من سنة ممتثلة. 

 تعتير المواد المستخلصة والمعاد إستخدامها والت 
ي من مصادر غير باعثة بطبيعتها 

ي تأن 
 ممتثلة.  كما تعتير المنتجات الت 

 
وع ذات انبعاثات منخفض          ة أو ذات انبعاثات عالية،  الس          قف ذات المواد للتحقق مما إذا كانت  ي المش          ر

المس          تخدمة ف 
ي بوابة 

 . للتحقق من امتثال كل مادة ARZيجب ملء نموذج ف 
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معايير المص  ادر  المتوافقة مع تقييم الملوثات العض  وية الثابتة، أو الس  قف  ذات للمواد تس  اوي نس  بة المس  احة الس  طحية 

 (²)م الس     قف ( عىل المس     احة اإلجمالية لس     طح²غير المنبعثة بطبيعتها، أو معايير المواد المنقذة والمعاد إس     تخدامها )م
 : للسقف الممتثل. ويمكن تحديدها بالمعادلة التاليةالنسبة المئوية 

  
 

* 100  =  سقف متوافق  %
(m²) مساحة السقف المطابق

(m²)  إجمالي مساحة السقف
 

 

 متطلبات خاصة 10.2.5.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.2.5.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 10.2.5-2

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تكون مواصفات مواد السقف ذات االنبعاثات المنخفضة متوافقة مع هذا المعيار.       المواصفات

 جدول

 منتجاتال
       يجب ملء نموذج للمواد المنخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بجدول منتجات مستكمل لجميع

 المواد المتوافقة وغير المتوافقة ذات الحد األقصى لالنبعاثات المنخفضة.
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 م(سرد موجز محدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصمي       المعيار سرد

 وثائق

 المصنعين

       "يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات المنتج مثل "أوراق بيانات أمان المواد
(MSDS "وشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن جهة أخرى "أوراق البيانات الفنية )

 للمواد ذات الحد األقصى لالنبعاث المنخفض المستخدمة في المشروع.

 يجب أن يوقع مديرو التشييد على ورقة التتبع عند إستالم جميع المواد ذات السقف.       التعقب ةورق

 جدول

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد المنخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بجدول منتجات مستكمل لجميع

 منخفضة.المواد المتوافقة وغير المتوافقة ذات الحد األقصى لالنبعاثات ال
 قائم  مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 وثائق

 المصنعين

      "يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات المنتج مثل "أوراق بيانات أمان المواد 
(MSDS "وشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن جهة أخرى "أوراق البيانات الفنية )

 للمواد ذات الحد األقصى لالنبعاث المنخفض المستخدمة في المشروع.

 يجب أن يوقع مديرو التشييد على ورقة التتبع عند إستالم جميع المواد ذات السقف.       التعقب ورقة

 جدول

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد المنخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بجدول منتجات مستكمل لجميع

 المواد المتوافقة وغير المتوافقة ذات الحد األقصى لالنبعاثات المنخفضة.
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المشروع حرة في مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق 

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.2.5.7

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

متوافقالسقف ال  %  = (%) درجة المعيار  

 
٪. ويكس           ب 0 متوافقة، فإن نتيجة هذا المعيار س           تكون إذا كانت جميع األس           قف المس           تخدمة هي مواد س           قف غير 

وع نتيجة قدرها   % لهذا المعيار إذا كانت جميع مواد السقف المستخدمة متوافقة. 100المشر
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10.2.6  We-2.6  مواد األرضيات  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.2.6.1

We-2.6 : األرضياتمواد  

 

 نوع المعيار 10.2.6.2

 إختياري

 

 نية 10.2.6.3

( لتحسير  جودة الهواء  مواد منخفضة المركبات العضوية المتطايرةمنخفضة للرض )إستخدام مواد ذات انبعاثات 

 وصحة اإلنسان واإلنتاجية والبيئة. 

 

 متطلبات عامة 10.2.6.4

أو ش          هادة جودة الهواء الداخىلي  FloorScoreالص          لبة عىل ش          هادة  تش          طيباتأرض          يات و  يجب أن تحص          ل أنظمة

Greenguard من أجل انبعاثات منخفضة للمنتج  . 

   ppm 5بحيث ال تتجاوز  EN 14342: 2005األخش  اب مع متطلبات  تش  طيباتجب أن تتوافق أنظمة أرض  يات و ي

ي المليون( لمحتوى خماشي كلورو الفينول )
 VOC( وأال تتجاوز تقييم مس        تويات محتوى الفورمالديهايد PCP)أجزاء ف 

ها بشكل مناسب.  E1من الفئة   ، وأن يتم اختبارها وتصنيفها وتميير 

ي األنس      جة المرنة وأغطية األرض      يات )عىل س      بيل المثال ، الفينيل ، المش      مع ، الفلير  ، المطاط( بمتطلبات   
يجب أن تف 

EN 14041: 2004  أو ما يعادلها من المواصفات المتوافقة أو تتجاوزها  . 

برنامج أو  Green Label Plusبرنامج أو  CRI Green Labelيجب أن تتوافق الس       جادة ووس       ادة الس       جاد مع 

Greenguard أو الداخىل  العتماد جودة الهواءEN 14041:2004  .للسجاد 

اميك، الفينيل،  تتضمن فئة منتجات األرضيات جميع أنواع األرضيات الصلبة وغير الصلبة عىل السطح )السجادة، السير
ألرضيات غير الرسمية، أغطية المطاط، المهندسة، الخشب الصلب، الرقائق(، األرضيات المرفوعة، القاعدة الحجرية، ا

 أرضية أخرى. 
 

ي تتعرض لحالة محيطة ألكير من سنة ممتثلة. 
 تعتير المواد المستخلصة والمعاد إستخدامها والت 

 كما تعتير منتجات المصادر غير المنبعثة بطبيعتها ممتثلة. 
وع ذات انبعاثات منخفض        ة ي المش        ر

أو ذات انبعاثات عالية، يجب  للتحقق مما إذا كانت المواد األرض        ية المس        تخدمة ف 
ي بوابة 

المتوافقة مع  للمواد األرض  يةللتحقق من امتثال كل مادة. وتس  اوي نس  بة المس  احة الس  طحية  ARZملء نموذج ف 
تقييم الملوثات العض                وية الث ابت ة، ومع ايير المص                ادر غير المنبعث ة بطبيعته ا، ومع ايير المواد المس                تخلص                ة والمع اد 

المتوافقة. ويمكن تحديدها  النس           بة المئوية للرض( ²)م األرض           يةالمس           احة اإلجمالية لس           طح ( عىل ²إس           تخدامها )م
 بالمعادلة التالية: 

 
 

* 100  =األرضيات المتوافقة  %
(m²) مساحة األرضية المتوافقة 

(m²) المساحة اإلجمالية للرضيات
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 متطلبات خاصة 10.2.6.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.2.6.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات الد
 اعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 10.2.6-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
      جزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا مو

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تكون مواصفات المواد األرضية المنخفضة االنبعاثات متوافقة مع هذا المعيار.       المواصفات

 جدول

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد المنخفضة االنبعاثات على بوابةARZ جدول منتجات مستكمل لجميع ب

 المواد المتوافقة وغير المتوافقة ذات األسطال المنخفضة االنبعاثات.
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد موجز محدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(       المعيار سرد

 وثائق

 المصنعين

      مثل أوراق بيانات سالمة المواد  يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات المنتج
(MSDS وشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن جهة أخرى أوراق البيانات الفنية )

 الخاصة بمواد أرضيات ذات انبعاثات منخفضة والمستخدمة في المشروع.

 يع األرضيات.يجب أن يوقع مديرو التشييد على ورقة التتبع المقدمة لدى إستالم جم       ورقة تتبع

 جدول

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد المنخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بجدول منتجات مستكمل لجميع

 المواد المتوافقة وغير المتوافقة ذات األسطال المنخفضة االنبعاثات.
 قائم مبنى

 المعيار سرد
      جية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتي

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 وثائق

 المصنعين

       يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات المنتج مثل أوراق بيانات سالمة المواد
(MSDS وشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن جهة أخرى أوراق البيانات الفنية )

 صة بمواد أرضيات ذات انبعاثات منخفضة والمستخدمة في المشروع.الخا

 يجب أن يوقع مديرو التشييد على ورقة التتبع عند إستالم جميع األرضيات.       ورقة تتبع

 جدول

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد المنخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بجدول منتجات مستكمل لجميع

 لمتوافقة وغير المتوافقة ذات األسطال المنخفضة االنبعاثات.المواد ا
 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 ر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظ

 

 توزيع النقاط 10.2.6.7

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

 األرضيات المتوافقة  %  = (%) درجة المعيار
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وع % 0إذا كانت جميع مواد التأريض المستخدمة هي مواد أرضية غير متوافقة، تكون نتيجة هذا المعيار  . ويكسب المشر

 نظم األرساء والخامات النهائية متوافقة مع مواد األرضيات.  عإذا كانت جميالمعيار % من هذا 100نسبة 
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10.2.7 We-2.7  ألواح الجدران  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.2.7.1

We-2.7 :ألواح الجدران  

 

 نوع المعيار 10.2.7.2

 إختياري

 

 نية 10.2.7.3

 ( لتحسير  جودة الهواء مواد منخفضة المركبات العضوية المتطايرةإستخدام لوحات جدارية ذات انبعاثات منخفضة )

 وصحة اإلنسان واإلنتاجية والبيئة. 

 

 متطلبات عامة 10.2.7.4

  EN 234:1997و  EN 233:1999يجب أن تتوافق لوحات الحائط والغطاء الجداري للجدران الداخلية مع متطلبات 
 . EN 259-1:2001و 
 

س               تويات بحيث ال تتجاوز تقييم م EN 13986يجب أن تمتثل الواح الجدران الخش               بية للجدران الداخلية لمتطلبات 
 ، وأن يتم إختبارها وتصنيفها ووضع عالمات عليها بشكل مناسب. E1من الفئة  VOCمحتوى 

 
 EN 13986وفقا للمعيار  E1الفورمالدهايد اإلصدار  10.2.7-1

 نوع اللوحة
 تحديد قيمة ل 

 طريقة االختبار
 إصدار فورمالديهيدا

 الغرفة -EN 717-1  (ppm 0.099الهواء ) 0.124 mg/m³≥ (، PBحة الجسيمات )لو

 مخرم - EN 120  اللوحة الجافة بالفرن 8.0 mg/100g≥ ( MDFلوحة ليفية متوسطة الكثافة )

( OSBلوحات الشريط الموجهة )
 (PLYوالخشب الرقائقي )

 ≤3.5 mg/m²h 
 EN 717-2-  تحليل

 الغاز
 

 
ت لوحات الحائط على جميع معالجات الجدران النهائية )أغطية الجدران ، وألواح الجدران ، وبالط تشتتتتتتتتمل فئة منتجا

الجدران( ، وهياكل الجدران الستتتتطحية مثل الجبس أو الجص ، والمقصتتتتورة / الستتتتتائر / الجدران الفاصتتتتلة ، واألبواب 
 . ة ومعالجات النوافذالداخلية والخارجية ، وإطارات الجدران ، النوافذ الداخلية والخارجي

 
ي تتعرض لحالة محيطة ألكير من سنة ممتثلة. 

 تعتير المواد المستخلصة والمعاد إستخدامها والت 
 كما تعتير منتجات المصادر غير المنبعثة بطبيعتها ممتثلة. 

 
وع ذات انبعاثات منخفضة أو ذات انبعاثات عا ي المشر

لية، يجب ملء للتحقق مما إذا كانت ألواح الجدران المستخدمة ف 
ي بوابة 

 للتحقق من توافق كل مادة.  ARZنموذج ف 
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المتوافقة مع تقييم المركبات العض        وية الثابتة، أو معايير المص        ادر غير المنبعثة الجدران لوحات  مس        احةتعادل نس        بة 
( ²)مالجدران  اتلوح( عىل المس  احة اإلجمالية لس  طح ²بطبيعتها، أو معايير المواد المس  تخلص  ة أو المعاد إس  تخدامها )م

 للوحات الحائط المتوافقة. ويمكن تحديدها بالمعادلة التالية:  النسبة المئوية
 

* 100  =  ألواح الجدران المتوافقة  %
المتوافقةالجدران ألواح  مساحة  (m²)

الجدرانلواح ألالمساحة اإلجمالية    (m²)
 

 

 متطلبات خاصة 10.2.7.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.2.7.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستند
 ات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 10.2.7-2

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
      صفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في يجب أن يقدم سرد المعايير و

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تكون مواصفات لوحات الجدران المنخفضة االنبعاثات متوافقة مع هذا المعيار.       المواصفات

 جدول

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بالجدول الزمني المحدث

 للمنتجات من جميع لوحات الحائط منخفضة االنبعاث المتوافقة وغير المتوافقة.
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد موجز محدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(       المعيار سرد

 وثائق

 المصنعين

      المنتج مثل أوراق بيانات سالمة المواد  يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات
(MSDS وشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن جهة أخرى أوراق البيانات الفنية للوحات )

 الجدارية قليلة االنبعاثات المستخدمة في المشروع.

 ح الجدران.يجب أن يوقع مديرو التشييد على ورقة التتبع لدى إستالم جميع ألوا       التعقب ورقة

 جدول

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بالجدول الزمني المحدث

 للمنتجات من جميع لوحات الحائط منخفضة االنبعاث المتوافقة وغير المتوافقة.
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار سرد
      موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في  يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 وثائق

 المصنعين

       يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات المنتج مثل أوراق بيانات سالمة المواد
(MSDSوشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن جهة أخرى أوراق البي ) انات الفنية للوحات

 الجدارية قليلة االنبعاثات المستخدمة في المشروع.

 يجب أن يوقع مديرو التشييد على ورقة التتبع لدى إستالم جميع ألواح الجدران.       التعقب ورقة

 جدول

 المنتجات
       يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ بالجدول الزمني المحدث 

 للمنتجات من جميع لوحات الحائط منخفضة االنبعاث المتوافقة وغير المتوافقة.
مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 اض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعر
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 توزيع النقاط 10.2.7.7

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 ألواح الجدران المتوافقة  %  = (%) درجة المعيار
 

٪. ويكسب 0المستخدمة هي لوحات جدارية غير متوافقة، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون  لوحات الجدار إذا كانت كل 

وع نتيجة قدرها    . متوافقة مع متطلبات المعايير إذا كانت جميع ألواح الجدران المستخدمة %  100المشر
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10.2.8  We-2.8  عزلال 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.2.8.1

We-2.8 :عزلال 

 

 نوع المعيار 10.2.8.2

 إختياري

 

 نية 10.2.8.3

( لتحسير  جودة الهواء VOCإستخدام مواد عازلة ذات انبعاثات منخفضة )مواد ذات منشئات ضعيفة من الفورمالدهايد 

 حة اإلنسان واإلنتاجية والبيئة. وص

 

 متطلبات عامة 10.2.8.4

ي ذل ك يوري ا فورم ال ده ايد، وفينول فورم ال دهايد، 
ال يج ب أن يحتوي العزل عىل أي من الفورم ال ده ايد المض                اف ة، بم ا ف 

ي يوريا. 
 وفورمالدهايد الفينول الممتد ف 

 
 :ISO 16000-9و  ISO 16000-6: 2011و  ISO 16000-3: 2010واعتب  اره متوافق مع مع  ايير  العزل إختب  ار يج  ب 
 . أو ما يعادلها  ISO 16000-11:2006أو  2006

 
شتتمل فئة منتجات العزل جميع األلواح الحرارية والصتتوتية ، والمضتتارب ، واللفائف ، والبطانيات ، وبطانيات الحريق ، 

 . والعازل الرغوي في المكان ، والحشو السائب ، والعزل المنفوخ والمرش
 
 . تجات التي تعتبر بشكل أساسي مصادر غير انبعاث للمركبات العضوية المتطايرة متوافقة دون اختبارتعتبر المن 
 

وع ذات انبعاثات منخفض        ة أو ذات انبعاثات عالية، يجب ملء  ي المش        ر
للتحقق مما إذا كانت مواد العزل المس        تخدمة ف 

ي بوابة 
المتوافقة مع تقييم  العازلةحة الس       طحية للمواد وتعادل نس       بة المس       ا للتحقق من توافق كل مادة.  ARZنموذج ف 

( ²الملوثات العضوية الثابتة، ومعايير المصادر غير المنبعثة بطبيعتها، ومعايير المواد المستخلصة والمعاد إستخدامها )م
 الية: للعزل المتوافر. ويمكن تحديدها بالمعادلة الت النسبة المئوية (²)مللعزل السطحي عىل المساحة اإلجمالية 

 

* 100  = المواد العازلة المتوافقة  %
(m²) مساحة المواد العازلة المتوافقة

(m²)  المساحة اإلجمالية للعزل
 

 

 متطلبات خاصة 10.2.8.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.2.8.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 
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 المستندات المطلوبة 10.2.8-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تكون مواصفات مواد العزل ذات االنبعاثات المنخفضة متوافقة مع هذا المعيار.       واصفاتالم

 جدول

 المنتجات
      يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بالجدول الزمني المحدث

 فقةللمنتجات من جميع مواد العزل منخفضة االنبعاثات المتوافقة وغير المتوا
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد موجز محدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(       المعيار سرد

 وثائق

 المصنعين

       يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات المنتج مثل أوراق بيانات سالمة المواد
(MSDS وشهادات الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن جهة ) أخرى أوراق البيانات الفنية

 الخاصة بمواد العزل منخفضة اإلنبعاث المستخدمة في المشروع.

 جدول

 المنتجات
      يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بالجدول الزمني المحدث

 للمنتجات من جميع مواد العزل منخفضة االنبعاثات المتوافقة وغير المتوافقة
 قائم مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 وثائق

 المصنعين

       يجب أن تتضمن وثائق المصنعين من جهة معلومات المنتج مثل أوراق بيانات سالمة المواد
(MSDSوشهادات )  الطرف الثالث وتقارير االختبار، ومن جهة أخرى أوراق البيانات الفنية

 الخاصة بمواد العزل منخفضة اإلنبعاث المستخدمة في المشروع.

 جدول

 المنتجات
      يجب ملء نموذج للمواد منخفضة االنبعاثات على بوابةARZ  بالجدول الزمني المحدث

 النبعاثات المتوافقة وغير المتوافقةللمنتجات من جميع مواد العزل منخفضة ا
 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.2.8.7

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

لمواد العازلة المتوافقةا  %  = (%) درجة المعيار   
 

متوافقة، تكون نتيجة هذا المعيار  العزلإذا كانت جميع مواد  وع نتيجة قدرها 0المس               تخدمة غير ٪. ويكس               ب المش               ر
 فقة. إذا كانت جميع مواد العزل المستخدمة متوالهذا المعيار  %100
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 اإلدارة والعملياتالعائلة:  10.3

10.3.1  We-3.1  إجراءات إدارة العافية  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.3.1.1

We-3.1 : العافيةإجراءات إدارة  

 

 نوع المعيار 10.3.1.2

 إختياري

 

 نية 10.3.1.3

ي البيئة المبنية
 .  لضمان حياة آمنة وجودة ف 

 

 متطلبات عامة 10.3.1.4

 التالية:  العافيةلبات وضع كتيبات العمليات والصيانة ونظام الصيانة لكل من متط

 جودة الهواء 

 جودة الماء 

 جودة الضوء 

  ماناأل 

 

ددات، كلما تم تركيب هذه  تضمير  خطط العمل التالية عىل األقل مع الحد األدن  من المتطلبات والحد األقىص من الي 

ي المرفق: 
 األنظمة ف 

 

 جودة الهواء

 (.  قل سنويًانظف فالتر الهواء المصنوعة من األلمنيوم بانتظام )على األ 

  )الهواء المفتوحة بانتظام )عىل األقل سنويا(. فالتر قم باستبدال )غير نظيف 

 سنويا عىل األقل(.  استبدل أكياس فلتر الهواء بانتظام( 

  الهواء واستبداله بعد عاصفة رملية أو أي حدث ملوث مشابه. فلتر بدء تنظيف 

  ا عىل األقل(. )سنوي التبريد أو التسخين بانتظام لفائفقم بتنظيف 

  .)نظف مقطورات الضف بانتظام )سنويا عىل األقل 

  .)تنظيف منافذ الهواء بانتظام )سنويا عىل األقل 

  .تفتيش وتنظيف قنوات التهوية وتكييف الهواء بشكل منتظم 

 

 جودة الماء

  .فحص خزانات المياه سنويا للتأكد من نمو الطحالب وترسيبها وترابها. نظف حسب الحاجة 

  ي حدود مقبولة. إضافة
 الكلور أو التبييض إىل الماء المخزن ف 
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  ،تقع ضمن  والتأكد من أن مستوياتهقياس مستويات الكلور عند أقرب نقاط إستخدام إىل خزان المياه شهريا

 النطاق المقبول. 

  ،ي أبعد نقاط االستخدام من خزان المياه شهريا
من تقع ض والتأكد من أن مستوياتهقياس مستويات الكلور ف 

 النطاق المقبول. 

  ي أبعد نقاط االستخدام من خزانات المياه سنويا، والتأكد
ي ذلك مبيدات الجراثيم، ف 

إختبار جودة المياه، بما ف 

 من أن القراءات ضمن مدى مقبول. 

 

 جودة الضوء

  .عمليات تثبيت ضوء نظيف من تراكم الغبار سنويا 

 دال المصابيح عندما تكون مستويات الضوء منخفضة. قياس مستويات الضوء عند إرتفاع العمل سنويا واستب 

 

 مخارج الحريق

 ضع ملصقات واضحة على مخارج الحريق باستخدام الالفتات المضيئة  . 

 حافظ على مخارج الحريق خالية من العوائق  . 

 أغلق مخارج الحريق وتأكد من إمكانية فتحها في عملية واحدة  . 

 

  حريق
ر
 مطاف

  طفايات الحريق ي المنشأة.    (FEs)توفير
 ف 

  فحصFEs  .شهريا 

  ختبار وإعادة تجهير  إل ورشة عمل متخصصة يقمFEs  .سنويا 

 

 مرشات مائية

  .فحص مقاييس ضغط نظام مكافحة الحرائق شهريا 

  إجراء اختبار تصريف صمامات التحكم في المنطقة كل ثالثة أشهر والتأكد من تشغيل أجهزة إنذار التدفق . 

  الصمامات سنويًا والتأكد من تشغيل مفاتيال المراقبةتدرب على فتال وغلق جميع  . 

 ( افحص اتصال قسم اإلطفاءFDC .سنويا وتأكد من القدرة عىل الدخول إىل قسم اإلطفاء والتواصل معه ) 

 

 مضخات الحريق

  دقائق أسبوعيا.  10تشغيل مضخات الحريق الكهربائية لمدة 

  دقيقة أسبوعيا.  30تشغيل مضخات حريق الديزل لمدة 

 تحقق من األداء مقابل منحنى ختبار جميع مضخات الحريق سنويا بأقل تدفق وتدفق مقدر وأقىص تدفق. إ

 . المضخة األصلي

 

 ، إلخ(FM200، CO2أنظمة أخرى لمكافحة الحرائق )مثل 

  ي المرفق أنظمة إطفاء الحريق مثل
 أو أنظمة أخرى مشابهة.  CO2أو  FM200تتوفر ف 

  ا. نظمة شهرياأل يجري فحص هذه 
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  .يتم سنويا محاكاة كل دائرة من دوائر إطالق وتفري    غ النظام 

  .يتم التحقق من ضغط ووزن كل أسطوانة سنويا 

 

 إنذار الحريق

  لوحة إنذار الحريق أسبوعيا.  فحص 

  اختبار معدات الواجهة البينية مع جهاز اإلنذار بالحريق )مثل المصاعد ومصابيح الدخان ومراوح ضغط

 الثة أشهر. الساللم، إلخ( كل ث

 

 أضواء الطوارئ

 أضواء الطوارئ كل ثالثة أشهر.  فحص 

 التحقق من استقاللية البطارية االحتياطية لضوء الطوارئ سنويًا  . 

 

 نظام الحماية من الصواعق

  .فحص نظام الحماية من الصواعق كل ثالثة أشهر 

  .اختير الحماية من الصواعق سنويا 

 

 توزيع التأريض

  نويا. س التأريضاختير جهاز 

 

 المصاعد

  بواسطة مزود صيانة متخصصفحص المصاعد شهريا  . 

  .اختبار جهاز الطوارئ سنويا 

  الحصول عىل المصاعد مصدق عليها من طرف ثالث سنويا  . 

 

ويجب تنفيذ نظام الصيانة، وقد وثق المرفق أدلة عىل ذلك. وعىل أقل تقدير، أظهر أن الصيانة تطبق وفقا لنظام الصيانة. 

ف عىل الصيانة. ويجب أن تعكس الوظائف يتم استك مال خطط العمل وقوائم الشيكات، ويؤرخ لها ويوقعها المشر

ي يفرضها نظام الصيانة. 
ددات الت   والتواري    خ المهام والي 

 

 مبنر جديد

ام بتقديم السجالت الالزمة ي موعد ال يتجاوز تاري    خ   LGBC اىل تقديم االلي  
لثالث سنوات متتالية، تبدأ ف 

 الطلب للحصول عىل شهادة.  تقديم

 مبنر قائم

بالسجالت الالزمة لثالث سنوات متتالية. ويمكن أن تكون هذه السنوات ثالث سنوات بعد التصديق،   LGBCتزويد 

 أو السنوات الثالث الماضية، إن وجدت، أو أي مزيج من السنوات الماضية والمقبلة شريطة أن تكون متتابعة. 

 .  LGBCعد التصديق، يلزم وجود التزام مسبق ملزم تجاه في حالة تقديم سجل ما ب

 



 

 

 

 
 

 

 586 من 360صفحة 

 
 كتيبات التشغيل والصيانة

 

  ( لكل من األنظمة المذكورة أعاله ، حيثما أمكن ذلكO&Mطوير كتيبات التشغيل والصيانة )

 

قائية والتصحيحية ( أساسية لتمكير  فريق العمليات والصيانة من توفير الصيانة الو O&M)كتيبات التشغيل والصيانة تعتير 

ي تم تركيبها وكيفية تكوينها وتشغيلها 
ح ما هي األنظمة الت  والتنبؤية الالزمة للنظم المركبة. والغرض منها هو دمج وشر

 [2]وصيانتها. 

 

، البيانات التالية: كتيبات التشغيل والصيانة تتضمن   [2] ، كحد أدن 

 الرسومات المشيدة حسب األصول وإرسال المواد المعتمدة 

  كة المصنعة للمعدات األصلية، وأدلة العمليات والصيانة، وأدلة قطع الغيار  دليل الشر

 متطلبات التثبيت 

 متطلبات بدء التشغيل 

  .ي التشغيل العادي
 تدور إجراءات تكوين الموقع حول كيفية تكوين األنظمة ف 

 مل الموحدةإجراءات الع 

 ( يجب تطبيق إجراءات التشغيل الطارئةEOPs أثناء حدوث انهيار أو أحداث أخرى غير عادية إلعادة العملية )

ي األنظمة
 . إىل أقرب وقت ممكن لتصميم الحالة ووقف المزيد من التدهور ف 

  .نظام الصيانة عىل النحو المحدد سابقا 

 بة، البنية، الكهربية، الم  يكانيكية، قاطع التيار(الدراسات )مثل الي 

 شغيلتقارير الت 

 ي ذلك أي إتفاقيات دعم
 شهادات الضمان، بما ف 

 تسلسل عمليات النظم 

  .أصناف مخزون قطع الغيار الموض بها 

  ات العمليات والصيانة إىل تهيئة النظام وإعداداته، إلخ، أو كتيبات يتم تقديم عملية التحديث المستمر لتغيير

 أو عمليات اإلصالح والتدخالت المشابهة.  بعد إستبدال المكونات

 

 تعد المتطلبات المذكورة أعاله ألدلة العمليات والصيانة من المعايير التالية: 

SI-4.5  وSI-4.6  وWA-5.5  وWE-3.1  وEN-8.4 

 

 (CAFMنظام إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر )
 

ي المرفق. تطبيق نظام إلدارة المرفق بمساعدة الحاسوب لتوجيه ومرا
 قبة وتوثيق أنشطة الصيانة المذكورة آنفا ف 
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بتخزين سجل أصول المرفق، وأنشطة الصيانة، وقراءات مقياس   (CAFM) يقوم نظام إلدارة المرفق بمساعدة الحاسوب 

، فإن نظام إدارة المرافق بمساعد ة المرافق، واألعطال واإلصالحات السابقة، والتحديثات واالستبداالت. وبالتاىلي

 ]1[يشكل نظاما لمعلومات اإلدارة للمرفق.  (CAFM)الحاسوب 

 

ي نظام إدارة المنشأة بمساعدة الحاسوب الحد األدن  من المتطلبات التالية 
ط ف   : [1]يشي 

 ات الرئيسية ومعلومات ل وحة األسماء والمواصفات وتاري    خ الخدمة سجل األصول )تخزين معلومات مثل: المير 

 وتفاصيل الضمان والموردين، إلخ.(

 )أوامر العمل )تخطيط الوظائف وتخصيص الموظفير  وتسجيل المواد واألدوات الالزمة وتعقب التكاليف 

  .)ة من تاري    خ آخر إكمال  الصيانة الوقائية )جدولة أوامر العمل وإصدارها تلقائيا بمجرد الوصول إىل الفي 

 اوامر العمل الطارئه 

 طلبات الخدمة 

 مراقبة المخزون 

 اإلبالغ 

 

 شائعة بير  المعايير التالية:  (CAFM)إن المتطلبات المذكورة أعاله لنظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب 

Si-4.5, Si-4.6, Wa-5.5, We-3.1, En-8.4 

 

 متطلبات العافية اإلضافية

وط  التالية:  يمتثل المرفق، عند االقتضاء، للشر

 ي )للتهوية الميكانيكية( مجهزة ب
 من األكياس.  فالتر جميع مداخل الهواء النف 

  تخزين المياه الموجودة على األسطال / الخارجية غير شفافة ، أي ال تسمال ألشعة الشمس بالوصول إلى خزانات

 . الماء

  فلي  تركيب  .  للرمال وملير  للمياه قبل خزان المياه الرئيسي

  عة الكلور والتحكم فيها بواسطة أجهزة كشف الكلور. تركيب مضخات جر 

  ب.  فلي  تركيب ي كل منفذ لمياه الشر
 بميكرون أو مصباح يعمل باألشعة فوق البنفسجية ف 

  .توصف مخارج الحريق بوضوح بعالمات مضيئة 

 مخارج الحريق غير مقفلة ويمكن فتحها بعملية واحدة . 

 

 متطلبات خاصة 10.3.1.5

ء.  ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.3.1.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.
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 المستندات المطلوبة 10.3.1-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار شد 
      م سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها يجب أن يقد

 فريق المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 الصيانة متطلبات
       تقتضي وثائق المناقصة أن يقوم المقاول بوضع خطط العمل المتعلقة
 والحد األدنى من الترددات المطلوبة، وأن تدرج هذه الترددات في عافيةبال

 أدلة العمليات والصيانة.
 O) والصيانة التشغيل كتيبات متطلبات

 &M) 
      .تكون متطلبات أدلة العمليات والصيانة جزءا من وثائق المناقصة 

 بمساعدة المرافق إدارة نظام متطلبات
 ( CAFM) الكمبيوتر

       يجب أن تتضمن وثائق العطاءات فرعا لنظام إدارة المرافق بمساعدة
 لحاسوب يشرح كيفية تلبية الحد األدنى من المتطلبات. ا

 التصميم رسومات

      :إثبات تضمين المتطلبات التالية، حيثما أمكن 
o        جميع مداخل الهواء النقي )للتهوية الميكانيكية( مجهزة بمرشحات

 من األكياس.

o       أنها معتمة، أي تتسم خزانات المياه في المناطق الخارجية بالسطال ب

 أنها ال تسمال لضوء الشمس بالوصول إلى المياه.

o       .يتم تركيب فلتر للرمال وملين للمياه قبل خزان المياه الرئيسي 

o        يتم تركيب مضخات جرعة الكلور والتحكم فيها بواسطة أجهزة

 كشف الكلور.

o       شعة فوق يتم تركيب مرشال بميكرون أو مصباح يعمل باأل

 البنفسجية في كل منفذ لمياه الشرب.

o       .توصف مخارج الحريق بوضوح بعالمات مضيئة 

o       .مخارج الحريق غير مقفلة ويمكن فتحها بعملية واحدة 

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار شد 
      ا يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذه

 فريق المشروع للوفاء بمتطلبات هذا المعيار.

 األصول قائمة
      يجب تقديم القائمة الشاملة لألصول المتعلقة بمناولة الهواء، وتخزين

وتوزيع المياه، واإلضاءة، والسالمة، وحماية التفتيال، ونظام الترسب، 
 وقائمة المصاعد.

 .عافيةوترددات العمل المتعلقة بالخطط        وتكرارها الوقائية الصيانة عمل خطط

 (O  &M) والصيانة التشغيل كتيبات
      يجب توفير أدلة العمليات والصيانة لكل من األصول المذكورة أعاله

 في المرفق.

 العمل خطط
       يجب ان يقوم احد المفتشين بانجاز وتأريخ خطط العمل المنفذه

بتقديم خطط العمل هذه لمدة ثالث  . والبد من االلتزامعافيةبالالمتعلقه 
 سنوات بعد التسليم.

 بمساعدة المرافق إدارة نظام معلومات
 ( CAFM) الكمبيوتر 

      ( معلومات نظام إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوترCAFM :مثل )
يجب توفير االسم واإلصدار والميزات التي تفي بالحد األدنى من 

 المتطلبات.

      ( أنشأء نظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوبCAFM بوضع )
 وثائق لما يلي: 
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ي  المستندات
 بواسطة إنشاؤها  مت الت 

 الكمبيوتر  بمساعدة المرافق إدارة نظام
(CAFM) 

o        سجل األصول، قائمة أوامر العمل، قائمة أصناف المخزون، وظيفة

 مدير البرامج

o       الخطط والترددات 

 ةرسومات مبني

 :إثبات أن المتطلبات التالية قد تم تنفيذها ، حيثما ينطبق ذلك     ·
o        ي )للتهوية الميكانيكية( مزودة بفالتر

من  جميع مداخل الهواء النف 
 األكياس. 

o        تتميز خزانات المياه في المناطق الخارجية بالسقف بأنها معتمة، أي

 ى المياه.أنها ال تسمال لضوء الشمس بالوصول إل

o       .تركيب فلتر للرمال وملين للمياه قبل خزان المياه الرئيسي 

o         تركيب مضخات جرعة الكلور والتحكم فيها بواسطة أجهزة كشف

 الكلور.

o         تركيب فلتر بميكرون أو مصباح يعمل باألشعة فوق البنفسجية في

 كل منفذ لمياه الشرب.

o      رج الحريق بوضوح بعالمات مضيئة.توصف مخا 

o       .مخارج الحريق غير مقفلة ويمكن فتحها بعملية واحدة 

 قائم مبنى

 المعيار شد 
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها

 فريق المشروع للوفاء بمتطلبات هذا المعيار.

 األصول قائمة
      لقائمة الشاملة لألصول المتعلقة بمناولة الهواء، وتخزين يجب تقديم ا

وتوزيع المياه، واإلضاءة، والسالمة، وحماية التفتيال، ونظام الترسب، 
 وقائمة المصاعد.

 .عافيةبالخطط وترددات العمل المتعلقة        وتكرارها الوقائية الصيانة عمل خطط

 لة العمليات والصيانة لكل من األصول المذكورة آنفا في المرفق.أد       (O  &M) والصيانة التشغيل كتيبات

 العمل خطط
       يجب ان يقوم احد المفتشين بانجاز وتأريخ خطط العمل المنفذه

. والبد من االلتزام بتقديم خطط العمل هذه لمدة ثالث عافيةبالالمتعلقه 
 سنوات بعد التسليم.

 ةبمساعد المرافق إدارة نظام معلومات
 ( CAFM) الكمبيوتر 

      ( معلومات نظام إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوترCAFM :مثل )
يجب توفير االسم واإلصدار والميزات التي تفي بالحد األدنى من 

 المتطلبات.

ي  المستندات
 بواسطة إنشاؤها  تم الت 

 الكمبيوتر  بمساعدة المرافق إدارة نظام
(CAFM) 

      قام نظام إدارة ال( مرافق بمساعدة الحاسوبCAFM بوضع وثائق )
 لما يلي: 

 وخطط المخزون، أصناف وقائمة العمل، أوامر وقائمة األصول، سجل
 والتواتر البرامج مدير وظيفة

 رسومات مبنية

 :إثبات أن المتطلبات التالية قد تم تنفيذها ، حيثما ينطبق ذلك     ·

o       ي )لل
من  تهوية الميكانيكية( مزودة بفالتر جميع مداخل الهواء النف 

 األكياس. 

o        تتميز خزانات المياه في المناطق الخارجية بالسقف بأنها معتمة، أي

 أنها ال تسمال لضوء الشمس بالوصول إلى المياه.

o       .تركيب فلتر للرمال وملين للمياه قبل خزان المياه الرئيسي 

o        لكلور والتحكم فيها بواسطة أجهزة كشف تركيب مضخات جرعة ا

 الكلور.
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o         تركيب فلتر بميكرون أو مصباح يعمل باألشعة فوق البنفسجية في

 كل منفذ لمياه الشرب.

o      .توصف مخارج الحريق بوضوح بعالمات مضيئة 

o       .مخارج الحريق غير مقفلة ويمكن فتحها بعملية واحدة 

 

الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في  مالحظة: يتضمن

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.3.1.7

ي توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإل 
اتيجيات المبينة ف  نجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 

 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 10.3.1-2

 بارامتر 
المعلمة 
 (iرقم )

 الحالة
العامل

“Fi” 

عامل 
“الوزن
WFi” 

         جودة الهواء

ل مداخل الهواء النقي )للتهوية الميكانيكية( مجهزة بفالتر هل ك
 الكياس؟

 1 0 / 1 نعم / ال 1

هل يتم تنظيف الفالتر األلومنيوم المسبقة للهواء بشكل منتظم )سنويا 
 على األقل(؟

 1 0 / 1 نعم / ال 2

هل يتم إستبدال عوامل تصفية الهواء التي يمكن التخلص منها )والتي 
 ها( بانتظام )سنويا على األقل(؟لم يتم تنظيف

 1 0 / 1 نعم / ال 3

 1 0 / 1 نعم / ال 4 هل يتم إستبدال فالتر هواء األكياس بانتظام )على األقل سنويا(؟

هل يبدأ تنظيف واستبدال مرشحات الهواء بعد عاصفة رملية أو أي 
 حدث ملوث مماثل؟

 1 0 / 1 نعم / ال 5

 1 0 / 1 نعم / ال 6 التدفئة بانتظام )سنويا على األقل(؟ هل يتم تنظيف لفائف التبريد أو

 1 0 / 1 نعم / ال 7 هل يتم تنظيف حاويات تصريف المياه بانتظام )سنويا على األقل(؟

 1 0 / 1 نعم / ال 8 هل يتم تنظيف منافذ الهواء بانتظام )سنويا على األقل(؟

 1 0 / 1 نعم / ال 9 وتنظيفها؟ هل يجري فحص قنوات التهوية وتكييف الهواء قانونيا

        جودة الماء

هل خزانات تخزين المياه في األماكن الخارجية غير شفافة؟ )وهي ال 
 تسمال لضوء الشمس بالوصول إلى الماء(.

 1 0 / 1 نعم / ال 10

 1 0 / 1 نعم / ال 11 هل هناك مصفاة رملية وملينة ماء مثبتة قبل خزان المياه الرئيسي؟

م تركيب مضخات جرعة الكلور والتحكم بها بواسطة أجهزة هل ت
 كشف الكلور؟

 1 0 / 1 نعم / ال 12

ميكرون( مثبت  1هل هناك مصباح يعمل باألشعة فوق البنفسجية )
 في كل منفذ لمياه الشرب؟

 1 0 / 1 نعم / ال 13

هل يجري فحص خزانات المياه سنويا من أجل نمو الطحالب، 
 هل يجري تنظيفهم حسب الحاجة؟ترسيبها، والتراب؟ 

 1 0 / 1 نعم / ال 14

 1 0 / 1 نعم / ال 15 هل يضاف الكلور أو التبييض إلى الماء المخزن في حدود مقبولة؟
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هل يتم قياس مستويات الكلور شهريا عند أقرب نقاط إستخدام لخزان 
 المياه؟ هل هي ضمن المدى المقبول؟

 1 0 / 1 نعم / ال 16

مستويات الكلور في أبعد نقاط االستخدام من خزان المياه هل يتم قياس 
 شهريا؟ هل هي ضمن المدى المقبول؟

 1 0 / 1 نعم / ال 17

هل يجري إختبار نوعية الماء، بما في ذلك مبيدات الجراثيم، في ابعد 
نقطة من االستعمال من خزان الماء سنويا؟ هل القراءات ضمن 

 النطاق المقبول؟
 1 0 / 1 نعم / ال 18

        جودة الضوء

 1 0 / 1 نعم / ال 19 هل يتم تنظيف التجهيزات الضوئية من تراكم الغبار سنويا؟

هل تقاس مستويات الضوء عند إرتفاع العمل سنويا، وهل تستبدل 
 المصابيال عندما تكون مستويات الضوء منخفضة؟

 1 0 / 1 نعم / ال 20

         

        مخارج الحريق

 1 0 / 1 نعم / ال 21 رج الحريق موسوم بوضوح بإشارات مضيئة؟هل مخ

 1 0 / 1 نعم / ال 22 هل تقف مخارج الحريق بمنأى عن العقبات؟

هل تركت مخارج الحريق غير مقفلة وهل يمكن فتحها في عملية 
 واحدة؟

 1 0 / 1 نعم / ال 23

        مطافئ حريق

 1 0 / 1 نعم / ال 24 ؟هل تتوفر معدات إطفاء الحريق في المرفق

 1 0 / 1 نعم / ال 25 ( شهريا؟FEsهل يتم فحص )

( واختبارها ثم إعادة ملئها سنويا من خالل FEsهل يتم تشغيل )
 ورشة عمل متخصصة؟

 1 0 / 1 نعم / ال 26

   0 / 1 نعم / ال   مرشات مائية

 1 0 / 1 نعم / ال 27 هل يتم فحص مقاييس ضغط نظام مكافحة الحرائق شهريا؟

هل يتم إجراء إختبار تصريف صمامات التحكم في المنطقة كل ثالثة 
 أشهر، وهل يتم تأكيد تشغيل أجهزة اإلنذار بالتدفق؟

 1 0 / 1 نعم / ال 28

هل جميع الصمامات تمارس )تفتال وتغلق( سنويا وتأكد من تشغيل 
 مفاتيال المراقبة؟

 1 0 / 1 نعم / ال 29

ويتم التأكيد على ( سنويا، FDCبقسم اإلطفاء ) يتم التحقق من االتصال
 القدرة على الوصول إلى قسم اإلطفاء واالتصال به. 

 1 0 / 1 نعم / ال 30

        مضخات الحريق

 1 0 / 1 نعم / ال 31 دقائق. 10تعمل مضخات الحريق الكهربائية أسبوعيا لمدة 

 1 0 / 1 نعم / ال 32 دقيقة. 30تعمل مضخات الحريق التي تعمل بالديزل أسبوعيا لمدة 

إختبار جميع مضخات الحريق سنويا بالحد األدنى من التدفق، وبمقدار 
معين من التدفق، وبأقصى حد من التدفق. يتم التحقق من األداء مقابل 

 منحنى الضخ األصلي.
 1 0 / 1 نعم / ال 33

        ، إلخ(FM200 ،CO2أنظمة أخرى لمكافحة الحرائق )مثل 

أو أي أنظمة  CO2أو  FM200ل تتوفر أنظمة إطفاء الحريق مثل ه
 أخرى مماثلة في المرفق؟

 1 0 / 1 نعم / ال 34

 1 0 / 1 نعم / ال 35 هل يتم فحص األنظمة شهريا؟

 1 0 / 1 نعم / ال 36 هل يتم محاكاة كل دورة إطالق وتفريغ في النظام سنويا؟

 1 0 / 1 نعم / ال 37 سنويا؟ هل يتم التحقق من ضغط ووزن كل أسطوانة
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        إنذار الحريق

 1 0 / 1 نعم / ال 38 هل يتم فحص لوحة اإلنذار بالحريق أسبوعيا؟

هل يتم إختبار معدات الواجهة مع أجهزة اإلنذار بالحريق مثل 
المصاعد ومصابيال الدخان والمراوح الخاصة بضغط الساللم، إلخ، 

 كل ثالثة أشهر؟
 1 0 / 1 نعم / ال 39

        أضواء الطوارئ

 1 0 / 1 نعم / ال 40 هل يتم فحص أضواء الطوارئ كل ثالثة أشهر؟

هل يتم التحقق سنويا من إستقاللية النسخ االحتياطي للبطارية الخفيفة 
 في حالة الطوارئ؟

 1 0 / 1 نعم / ال 41

        نظام الحماية من الصواعق

 1 0 / 1 نعم / ال 42 واعق كل ثالثة أشهر؟هل يتم فحص نظام الحماية من الص

 1 0 / 1 نعم / ال 43 هل يتم اختبار الحماية من الصواعق سنويًا؟

        توزيع التأريض

 1 0 / 1 نعم / ال 44 هل يختبر جهاز التأريض سنويا؟

        المصاعد

 1 0 / 1 نعم / ال 45 هل يتم فحص المصاعد شهريا من قبل مزود صيانة متخصص؟

 1 0 / 1 نعم / ال 46 هل يتم إختبار جهاز الطوارئ سنويا؟

 1 0 / 1 نعم / ال 47 هل المصاعد معتمدة من طرف ثالث سنويا؟

 

ي المرفقمن أجل تحديد درجة المعيار، ال تطبق الصيغة التالية 
 : إذا حذف النظام، أو إال عىل النظم المثبتة ف 

 

] *100  =  درجة المعيار
∑ (Fi*WFi)

47
i=1

∑ WFi
47
i=1

] 

وع نسبة  : 100يكسب المشر ي المرفق يمتثل للمعايير المطلوبة عىل النحو التاىلي
 % إذا كان كل نظام مثبت ف 

 تنفيذ الحد األدنى المطلوب من خطط عمل العافية بتردد يساوي أو يزيد عن التردد المطلوب . 

 ي دليل العمليات والصيان
ي بالمتطلبات المشار إليها. تدرج تفاصيل النظام ف 

 ة وتف 

  من خالل  عافيةالتتم إدارة خطط عمل( نظام إدارة المنشأة بمساعدة الكمبيوترCAFM ) ي المتطلبات وتلتر

 . المشار إليها 
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10.3.2 We-3.2  توعية بالعافيةال  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.3.2.1

We-3.2 :عية بالعافيةالتو  

 

 نوع المعيار 10.3.2.2

 إختياري

 

 نية 10.3.2.3

ي البيئة المبنية المهمة األساسية لفرق الصيانة وإدارة الصيانة. ضمان أن تكون 
 سالمة وجودة المعيشة ف 

 

 متطلبات عامة 10.3.2.4

:   أكد من أن موظفي الصيانة ومقاولي الصيانة، يشار إليهم جميعًا بفرق الصيانة، على دراية بالعافية المتعلقةالتأكد   بما يىلي

 جودة الهواء 

 جودة الماء 

  جودة الضوء 

 ة. السالم 

 

. قم بتوفير هذا التدريب لجميع We-3.1قم بتدريب فرق الصيانة عىل خطط السالمة والجودة الوظيفية المدرجة تحت 

ي الصيانة الجدد والمتعاقدين من الباطن، وقدمه بشكل دوري، عىل األقل كل عام. 
 موظف 

 

ي الصحة أو إدارة المرافق، من
ي هذا المجال،  يقدم التدريب فرد أو كيان مؤهل، مصدق عليه ف 

ف بها ف  هيئة مصدقة معي 

ة ال تقل عن  ي الهندسة وله خير
ي إدارة المرفق.  8أو حاصل عىل شهادة ف 

 سنوات ف 

 تأكد من أن فرق الصيانة مدربة عىل تحديد مخاطر السالمة أو الصحة واإلبالغ عنها وتوقعها. 

 

ي جودة الهواء ا
لداخىلي وجودة الماء والحماية من الحرائق. ويصدر يجب أن يكون لدى كيان الصيانة موظفون معتمدون ف 

ف بها إلصدار الشهادات.  ي كل مجال من المجاالت المذكورة أعاله من هيئة معي 
 بشهادة شخص واحد عىل األقل ف 

 

 متطلبات خاصة 10.3.2.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.3.2.6

 لية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عم
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 المستندات المطلوبة 10.3.2-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار شد 
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 في تلبية متطلبات هذا المعيار. للمساعدة

ي  برنامج  تدريتر
       كما يجب تقديم الخطوط العريضة للتدريب على جودة الهواء في األماكن المغلقة

 وجودة المياه وجودة اإلضاءة والحماية من الحرائق والسالمة من الحرائق.

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار شد 
       المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

ي  برنامج  تدريتر
       يجب توفير الخطوط العريضة للتدريب على جودة الهواء في األماكن المغلقة وجودة

 المياه وجودة اإلضاءة والحماية من الحرائق / السالمة من الحرائق.

 يجب تقديم اسم المدرب )المدربين( ومؤهالته.       مدرب

 الصيانة فرق تدريب
      .يجب توفير موضوع ومضمون كل جلسة تدريبية 

       يجب أن تشير أوراق حضور كل جلسة تدريبية إلى تاريخ ونطاق التدريب، وإسم كل
 حاضر وموضعه وتوقيعه.

ي  الهواء جودة شهادة
 ف 

 غلقةالم األماكن
      .يجب تقديم اسم الشخص المؤهل للصيانة، وشهادته في نوعية الهواء الداخلي 

 يجب تقديم اسم الفرد المؤهل للصيانة، وشهادته في جودة المياه.       المياه جودة شهادة

 من السالمة شهادة
 الحرائق

      اية من يجب تقديم اسم الشخص المؤهل للصيانة، وشهادته في مجال الحم
 الحرائق/السالمة من الحرائق.

 قائم مبنى

 المعيار شد 
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

ي  برنامج  تدريتر
       ي األماكن المغلقة كما يجب تقديم الخطوط العريضة للتدريب على جودة الهواء ف

 وجودة المياه وجودة اإلضاءة والحماية من الحرائق والسالمة من الحرائق.

 يجب تقديم اسم المدرب )المدربين( ومؤهالته.       مدرب

 الصيانة فرق تدريب
      موضوع كل جلسة تدريبية ومضمونها 

       ونطاق التدريب، وإسم كل يجب أن تشير أوراق حضور كل جلسة تدريبية إلى تاريخ
 حاضر وموضعه وتوقيعه.

ي  الهواء جودة شهادة
 ف 

 المغلقة األماكن
      .يجب تقديم اسم الشخص المؤهل للصيانة، وشهادته في نوعية الهواء الداخلي 

 يجب تقديم اسم الفرد المؤهل للصيانة، وشهادته في جودة المياه.      المياه جودة شهادة

 من ةالسالم شهادة
 الحرائق

       يجب تقديم اسم الشخص المؤهل للصيانة، وشهادته في مجال الحماية من
 الحرائق/السالمة من الحرائق.
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مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 فر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن تو

 

 توزيع النقاط 10.3.2.7

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 

 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 10.3.2-2

 بارامتر 
المعلمة 
 (iرقم )

 ”Fi“العامل الحالة
عامل الوزن 

“WFi” 

         تدريب موظفي العمليات والصيانة

هل تم تدريب موظفي العمليات والصيانة / مقاولي 
 الصيانة على اإلجراءات التالية؟

        

 1 0/  1 نعم / ال 1 (IAQلي )إجراءات صيانة جودة الهواء الداخ

 1 0/  1 نعم / ال 2 إجراءات صيانة جودة المياه 

 1 0/  1 نعم / ال 3 إجراءات صيانة جودة اإلضاءة 

إجراءات صيانة أنظمة الحماية من الحرائق والسالمة من 
 الحرائق

 1 0/  1 نعم / ال 4

        أهمية العافية

ل والصيانة / متعهدي هل تتم إعادة تدريب موظفي التشغي
الصيانة كل عامين على األقل على إجراءات الصيانة 

 المتعلقة بالسالمة؟
 1 0/  1 نعم / ال 5

هل يتم تدريب المستجدين أو المقاولين عند اإلنضمام 
 إلجراءات الصيانة الخاصة بالسالمة؟

 1 0/  1 نعم / ال 6

لى هل تتناول الدورات التدريبية عواقب سوء الصيانة ع
 العافية؟

 1 0/  1 نعم / ال 7

هل يتوفر في المنشأة أو أي من مقاولي الصيانة فيها فرد 
 أو أكثر معتمد بجودة الهواء الداخلي؟

 2 0/  1 نعم / ال 8

هل المرفق أو أي من مقاولي الصيانة لديه شخص أو 
 أكثر معتمد بجودة المياه؟

 2 0/  1 نعم / ال 9

ي الصيانة لديه فرد أو أكثر هل المرفق أو أي من مقاول
 من األفراد المعتمدين في السالمة من الحرائق؟

 2 0/  1 نعم / ال 10

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

] *100  =  درجة المعيار
∑ (Fi*WFi)

10
i=1

∑ WFi
10
i=1

] 

 

وع نسبة    المتطلبات المذكورة آنفا. % من خالل االمتثال لكل من  100يكسب المشر
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10.3.3 We-3.3  مبان خالية من التدخين  

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.3.3.1

We-3.3 التدخين: مبان خالية من  

 

 نوع المعيار 10.3.3.2

 إختياري

 

 نية 10.3.3.3

ي ذلك األسطح ونظم توزي    ع الهواء 
، بما ف  ي

ي داخل المبان 
ي ومكونات المبان 

تجنب أو الحد من تعرض شاغىلي المبان 

ي من أجل القضاء عىل المخاطر الصحية المرتبطة به. ألغراض التهوية، لد
 خان التبغ البيت 

 

 متطلبات عامة 10.3.3.4

 :  يتطلب المعيار مسألتير  رئيسيتير 

1.  .  فرض سياسة منع التدخير  داخل المبت 

ي الهواء الطلق، عىل مسافة  .2
أمتار عىل األقل من األماكن المغلقة أو  7.5توفير منطقة مخصصة للتدخير  ف 

ي بدخان التبغ. ويجب  أماكن دخول الهواء
أو نوافذ وأبواب يمكن تشغيلها، لتجنب تلوث الهواء داخل المبان 

فيه بهذه الغاية بواسطة العالمات المناسبة.  ي ال يتوفر فيها الطعام أو الي 
تحديد هذه المنطقة الخارجية الت 

ي هذه االماكن. 
ة من التوقف عن التدخير  ف  ات قصير  وهذه القيود تروج في 

 

 إضافيةتدابتر 

 

يجب أن يكون مقدم الطلب قد تم لتفادي تلوث الهواء من مناطق/وحدات التدخير  المجاورة المحتملة داخل المنشأة، 

 .  تجريد وحدته من الطقس

في حالة الحاجة إلى تجريد الهواء من الغالف الجوي ، يجب اختبار ضغط الهواء في حاوية الفضاء ، ويجب أال يتجاوز 

. باسكال 75لتر / متر مربع )أي لكل متر مربع من مساحة سطال العلبة( تحت فرق ضغط يبلغ  2 معدل تسرب الهواء

حسب مساحة سطال الغالف عن طريق إضافة مساحات جميع األسطال بما في ذلك األسقف واألرضيات والجدران 

  [3الخارجية وجميع الفواصل األخرى. ]

 

 متطلبات خاصة 10.3.3.5

ي السكنيه يتم تجريد ال
ي المبان 

 وحدات السكنيه لمنع التشب بير  الوحدات السكنيه. ف 

ي جميع 
ي جميع األماكن المغلقة، فيحظر التدخير  عىل األقل ف 

أما بالنسبة للفنادق، فما لم يكن التدخير  محظورا ف 

ي جدران الوحدات والسقوف 
اقات ف  األماكن العامة. يجب تقسيم جميع المخازن، كما يجب إغالق جميع االخي 

المجاورة لوحدات التدخين يجب أن تكون محكمة الغلق  العامودية للمناوربما في ذلك وصالت مسار الهواء واألرضيات 

 .بشكل صحيال
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 المستندات المطلوبة 10.3.3.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 المستندات المطلوبة 10.3.3-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق

 المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

رسمية من صاحب  رسالة
 المشروع 

      ( تأكيدا لسياسة منع التدخين في المشروع 1تتضمن الرسالة الرسمية )
 ( رواية حول كيفية تطبيق هذه السياسة على ساكني المبنى.2و)

 التدخين منع سياسة عالمة

      :يجب أن تظهر المخططات بوضوح ما يلي 

يتبع سياسة  يجب أن تشير العالمات عند جميع مداخل المبنى إلى أن المرفق( 1)

 صارمة لمنع التدخين.

إشارات عدم التدخين حول المبنى يجب ان تردع الزوار عن التدخين في ( 2)

 الجوار.

 مخصصة لغرفة رسومات
 الطلق الهواء في للتدخين

      ( حدود منطقة التدخين الخارجية المحددة 1يجب أن تبين الرسوم بوضوح )
المغلقة، أو مداخل الهواء، أو النوافذ  أمتار من األماكن 7.5( مسافة 2و)

 واألبواب الصالحة لالستخدام.

 منطقة في المناسبة العالمات رسم
 المخصصة التدخين

       يجب أن تظهر الرسومات الالفتات التي تشير إلى السماح بالتدخين في
 المنطقة المخصصة للتدخين فقط.

 لوحدة الطقس تجريد تفاصيل
 بالطل مقدم)وحدات( 

      يجب أن تُظهر الرسومات الفواصل من سطح  إلى السطح ، واألسقف محكمة

 . الغلق ، إلخ

      ( الوحدة 1يجب أن يبين جدول األبواب تجريد الطقس ل )( باب )أبواب
 ( باب )أبواب( الوحدة المؤدي إلى الممرات العامة.2المؤدي إلى الخارج، و )

 الجوي الضغط إختبار نتيجة
 المشاريع بناء لوحدات تفاضليال

      وفقًا لمتطلبات المواصفات ، يجب على المقاول إجراء اختبار ضغط الهواء
التفاضلي ، ويجب اإلبالغ عن نتائجه كدليل على فعالية تجريد الوحدات من 

 الطقس.

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار سرد
      زا لالستراتيجية التي ينفذها فريق يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موج

 المشروع للوفاء بمتطلبات هذا المعيار.

 صاحب من رسمية رسالة
 المشروع

      ( تأكيدا لسياسة منع التدخين في المشروع 1تتضمن الرسالة الرسمية )
 ( رواية حول كيفية تطبيق هذه السياسة على ساكني المبنى.2و)

 التدخين منع سياسة عالمات

      :يجب أن تظهر الرسوم والصور الموضوعة كما يلي بوضوح 

ويجب أن تشير العالمات عند جميع مداخل المبنى إلى أن المرفق يتبع       (1)

 سياسة صارمة لمنع التدخين.

إشارات عدم التدخين حول المبنى يجب ان تردع الزوار عن التدخين في       (2)

 الجوار.

 لغرفة نيةالمب والصور الرسومات
 الهواء في المخصصة التدخين
 الطلق

      ( :تعيين حدود منطقة 1يجب للرسومات المبنية أن تبين بوضوح ما يلي )
أمتار من األماكن الداخلية، أو  7.5( مسافة ال 2التدخين الخارجية المحددة، و)

 مداخل الهواء، أو النوافذ واألبواب الصالحة لالستخدام.
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 المبنية والصور الرسومات
 المنطقة في المناسبة لالفتات

 للتدخين المخصصة

       يجب أن تظهر الرسومات المبنية الالفتة التي تشير إلى السماح بالتدخين
 داخل المنطقة المخصصة للتدخين فقط.

 الطقس وصور المبنية الرسومات
)وحدات(  وحدة تجريد تفاصيل -

 الطلب مقدم

      المبنية الجدران كاملة االرتفاع والسقوف  يجب أن تظهر الرسومات
 المختومة، إلخ.

      ( الوحدة 1يجب أن يبين جدول األبواب تجريد الطقس ل )( باب )أبواب
 ( باب )أبواب( الوحدة المؤدي إلى الممرات العامة.2المؤدي إلى الخارج، و )

 الجوي الضغط إختبار نتيجة
 المشاريع بناء لوحدات التفاضلي

      وفقًا لمتطلبات المواصفات ، يجب على المقاول إجراء اختبار ضغط الهواء
التفاضلي ، ويجب اإلبالغ عن نتائجه كدليل على فعالية تجريد الوحدات من 

 الطقس.

 قائم مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق

 دة في تلبية متطلبات هذا المعيار.المشروع للمساع

 صاحب من رسمية رسالة
 المشروع

      ( تأكيدا لسياسة منع التدخين في المشروع 1تتضمن الرسالة الرسمية )
 ( رواية حول كيفية تطبيق هذه السياسة على ساكني المبنى.2و)

 التدخين منع سياسة عالمة

       كما يلي بوضوح:يجب أن تظهر الرسوم والصور الموضوعة 

ويجب أن تشير العالمات عند جميع مداخل المبنى إلى أن المرفق يتبع       (1)

 سياسة صارمة لمنع التدخين.

إشارات عدم التدخين حول المبنى يجب ان تردع الزوار عن التدخين في       (2)

 الجوار.

 لغرفة المبنية والصور الرسومات
 الهواء في المخصصة التدخين

 طلقال

      ( :تعيين حدود منطقة 1يجب للرسومات المبنية أن تبين بوضوح ما يلي )
أمتار من األماكن الداخلية، أو  7.5( مسافة ال 2التدخين الخارجية المحددة، و)

 مداخل الهواء، أو النوافذ واألبواب الصالحة لالستخدام.
 المبنية والصور الرسومات

 المنطقة في المناسبة لالفتات
 للتدخين لمخصصةا

       يجب أن تظهر الرسومات المبنية الالفتة التي تشير إلى السماح بالتدخين
 داخل المنطقة المخصصة للتدخين فقط.

 الطقس وصور المبنية الرسومات
)وحدات(  وحدة تجريد تفاصيل -

 الطلب مقدم

      ف يجب أن تظهر الرسومات المبنية الجدران كاملة االرتفاع والسقو
 المختومة، إلخ. 

      ( الوحدة 1يجب أن يبين جدول األبواب تغير الطقس ل )( باب )أبواب
 ( باب )أبواب( الوحدة المؤدي إلى الممرات العامة.2المؤدي إلى الخارج، و )

 الجوي الضغط إختبار نتيجة
 المشاريع بناء لوحدات التفاضلي

      المقاول إجراء اختبار ضغط الهواء وفقًا لمتطلبات المواصفات ، يجب على
التفاضلي ، ويجب اإلبالغ عن نتائجه كدليل على فعالية تجريد الوحدات من 

 الطقس.
 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر 

 

 توزيع النقاط 10.3.3.7

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 
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 بارامتر 
المعلمة 
 (iرقم )

 الحالة
العامل

“Fi” 

عامل 
وزن ال
“WFi” 

         سياسة منع التدخين

هل لدى المرفق سياسة صارمة لمنع التدخين؟ هل تحظر هذه 
السياسة التدخين داخل المباني، قرب المداخل، دخول الهواء الطلق، 

 والنوافذ القابلة للتشغيل؟
 1 0 / 1 نعم / ال 1

هل تطبق المصلحة سياسة حظر التدخين من خالل إجراءات تأديبية 
 أو غرامات؟

 1 0 / 1 نعم / ال 2

        (DOSAمناطق مخصصة للتدخين في الهواء الطلق )

( بعيدا DOSA) هل حدد المرفق مناطق للتدخين في الهواء الطلق
عن األماكن المغلقة ومداخل الهواء والنوافذ واألبواب الصالحة 

 متر على األقل؟ 7.5للتشغيل ب 
   0 / 1 نعم / ال  

 1 0 / 1 نعم / ال 3 ؟DOSAض رسم تخطيطي لتعيين حدود هل يتم عر

المناطق المخصصة للتدخين في هل توجد الفتات مناسبة تشير إلى 
 (؟DOSAالهواء الطلق )

 1 0 / 1 نعم / ال 4

المناطق المخصصة للتدخين في هل يحظر إستهالك الطعام في 
 (؟DOSAالهواء الطلق )

 1 0 / 1 نعم / ال 5

المناطق المخصصة للتدخين في الهواء منوعة في هل التسلية م
 (؟DOSAالطلق )

 1 0 / 1 نعم / ال 6

 

ة عىل النقاط العامة  2و  1بما أن المعيارين  إلزاميان، فإن عدم االمتثال لمتطلبات كليهما، أو ألحدهما، له تداعيات خطير

ستيفاء المعايير المذكورة آنفا، فإن النتيجة ستتحقق ٪(. فهو أو هي سيخشها كلها. ولكن إذا ما تم ا0لمعيار مقدم الطلب )

 ٪. 50بنسبة 

 

ي الهواء الطلقيجب توفير منطقة 
. ومع ذلك، يتعير  عىل مقدم DOSA) مخصصة للتدخير  ف  ( كموقع بديل للمدخنير 

ي الهواء الطلقالطلب أن يضمن أن هذه 
وزارة  تفي بواحد أو أكثر من متطلبات( DOSA) المنطقة المخصصة للتدخير  ف 

٪. ويجب أن تضمن هذه الشروط أن يكون وقت اإلقامة في وزارة 12.5الصحة األمريكية األربعة، والتي يساوي كل منها 

 العمل محدودا للغاية. وال يجوز بأي حال من األحوال الترويج للتدخين حتى خارج المبنى.

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

] *100  =  درجة المعيار
∑ (Fi*WFi)

6
i=1

∑ WFi
6
i=1

] 
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 العائلة: مكافأة 10.4

10.4.1  We-4.1   الديناميكيات الحاسوبية للسوائل 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.4.1.1

We-4.1 :الديناميكيات الحاسوبية للسوائل  

 

 نوع المعيار 10.4.1.2

 إختياري

 

 نية 10.4.1.3

ي تمكن المهCFDلتعزيز إستخدام محاكاة تدفق الموائع )
ي ( الت 

ندسير  المعماريير  والمهندسير  من التنبؤ بأداء المبان 

ي المرحلة األوىل من عملية التصميم. 
 وتحسينه ف 

 

 متطلبات عامة 10.4.1.4

ي الهندسة المعمارية  (CFD)يجري محاكاة وتحليل الديناميكيات الحاسوبية للسوائل 
فيما يتعلق بالتطبيقات التالية ف 

ي هAECوالهندسية واإلنشاء )
ة ال تقل عن ( خبير مؤهل ف  ي محاكاة  5ذا الشأن يتمتع بخير

 . CFDسنوات ف 

 
 (AECللهندسة المعمارية والهندسة واإلنشاء ) CFDتطبيقات  10.4.1-1

 وصف حالة نوع

تحليل الراحة 
 الحرارية

 

ي تحليل CFD) الديناميكيات الحاس              وبية للس              وائلتعتير 
الراحة ( ف 

الحراري  ة واح  دة من أكير الطرق ف  ائ  دة لتح  دي  د التص                ورات الحراري  ة 
ي 
، ولتح  دي  د إمك  اني  ة تحقيق وفورات ف  ي مس                 اح  ة مبت 

للش                 اغلير  ف 
تقييم النستتتتتتتبة والطاقة. يجب عىل المص                مم تحليل الراحة الحرارية 

ات مثل درجة الحرارة  المئوية غير الراضتتتتتتية في المبنى وقياس متغير
ةوشعة التدفق  ي أي نقطة من الفراغات الهندسية المعتير
 . ف 

تحليل فعالية 
 التكييف

 

( دراس      ة فعالية CFD) الديناميكيات الحاس      وبية للس      وائلتس      تطيع 
 HVACمن خالل تغيير موقع وح  دة  HVACوكف  اءة مختلف أنظم  ة 

ي األماكن المغلقة أو أنواع وأماكن منش                ط/مش                بع التيار وظروف 
ف 

اقب   ة النظ   ام بس                هول   ة. ويمكن إجراء ه   ذا هواء اإلم   داد وج   داول مر 
ي التج    اري    ة ومراكز البي    ان    ات. يمكن أن يس                   اع    د 

ي المب    ان 
التحلي    ل ف 

اتيجيات CFDالتص               ميم بمس               اعدة الكمبيوتر ) ( عىل تطوير إس               ي 
يد والتهوية، فض             ال عن تحس             ير  تخطيطات  س             لبية للتدفئة والتير

 البناء. 
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 تحليل الرياح

 

والمهندس     ير  التنبؤ بس     لوك أنظمة  يجب عىل المهندس     ير  المعماريير  
التهوية السلبية )التهوية الطبيعية( لوضع نماذج لظواهر خاصة، مثل 
ي درج  ات الحرارة أو الرطوب  ة )تحلي  ل 

االرتف  اع بس                ب  ب االختالف  ات ف 
ة هن دس               ية  ي الحس                ب ان تقريب ا أي مير 

الرياح(. كم ا يمكنه ا أن تأخذ ف 
ا قبل وض    ع النماذج أو بحيث يمكن إختبار الحلول المبتكرة واعتماده

 بنائها. 

 IAQتحليل 

 

 االعتبار تحليل جودة الهواء الداخىلي 
يجب أن يأخذ المص                مم بعير 

(IAQ)   ي مكان يوجد به العديد من مص      ادر االنتش      ار الملوث الذي
ف 

. يج        ب إجراء عملي        ات مح        اك        اة  يؤثر عىل جودة الهواء ال        داخىلي
ي البي CFDب   اس                تخ   دام 

ئ   ة ال   داخلي   ة. لتقلي   ل تش                ت   ت الملوث   ات ف 
 :  والمصادر الرئيسية هي

 ( ملوثاتCO، CO2، VOC) 

 )ات الحرارية )التسلل، والتنظيف، إلخ  التأثير

  .اضطراب 

تحليل سالمة 
  
ر
األرواح ف
 حالة الحريق

 

يتعير  عىل المهندس      ير  المعماريير  والمهندس      ير  أن يض      منوا س      المة 
ي ظل الظروف العادية وحاالت 

الطوارئ.  المكان بالنس     بة لش     اغليه ف 
ي س             يناريو الحريق، يجب أن 

عىل س             بيل المثال، لمكان يعتير آمنا ف 
يكون مزودا ب     أنظم     ة األم     ان الالزم     ة مث     ل تهوي     ة ال     دخ     ان وأنظم     ة 

انتش      ار النار والدخان من خالل  CFDالض      غط والرش. ترس      م نماذج 
 . ي مفصل للمبت 

اض   تمثيل افي 

تحليل الموقع 
 والموقع

 

ي اعتب   اره جميع العوام   ل وظروف  يج   ب عىل المص                مم أن يض                ع
ف 

ي تؤثر عىل إتج    اه البن    اء وأن يح    دد أولوي    اته    ا. يج    ب علي    ه 
الموقع الت 

 موقع البناء وفقا للمناخ المحىلي من خالل التنبؤ بتوزع شعة 
تحس      ير 

الهواء ودرجة الحرارة والرطوبة وش              دة االض              طراب وتركير  الملوثات 
. ومن خالل القيام بذلك، يمكن  حماية مجموعات البناء حول المبت 

بش         كل فعال من اآلثار الس         لبية للتلوث المحيط، كما يمكن تحس         ير  
ي المناطق الخارجية. 

 راحة المشاة ف 

 

 متطلبات خاصة 10.4.1.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 10.4.1.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 

 المستندات المطلوبة 10.4.1-2

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد

       المعياريصف سرد: 

 (CFD) الديناميكيات الحاسوبية للسوائل  تحليل( 1)

 أدنى كحد التالية المتطلبات( 2)
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o       جز التنفيذيالمو 

o       وصف المبنى أو المنشأة 

o        برنامجCFD المستخدم 

o        وصف تحليل تطبيقCFD 

o        نموذجCFD 

o       شروط الترابط والحدود 

o       النتائج والتحليل والتفسير 

o        .الملحقات 

 CFDخبير  مؤهالت

       يجب أن يتمتع خبير CFD  سنوات في محاكاة  5بخبرة ال تقل عنCFD. 
      )يجب عليه أو عليها تقديم قائمة مرجعية للمشاريع السابقة )مع تواريخ محددة

 .مماثلة CFDكسجل حافل بتجربته أو تجربتها مع محاكاة 
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 لة التصميم(سرد موجز محدث )إذا كان مختلفا عن مرح       المعيار سرد

  CFDخبير  مؤهالت
      ( السيرة الذاتية المحدثةCV أو السيرة الذاتية لخبير كفء في )CFD  إذا كانت(

 تختلف عن مرحلة التصميم(.
 قائم مبنى

 المعيار سرد

       المعياريصف سرد: 

 (CFD) الديناميكيات الحاسوبية للسوائل  تحليل( 1)

 أدنى كحد التالية المتطلبات( 2)

o       الموجز التنفيذي 

o       وصف المبنى أو المنشأة 

o        برنامجCFD المستخدم 

o        وصف تحليل تطبيقCFD 

o        نموذجCFD 

o       ظروف المزج والحدود 

o       النتائج والتحليل والتفسير 

         .الملحقات 

خبير في مجال  مؤهالت

 تشفير المواد الكيميائية 

       يجب أن يتمتع خبير CFD  سنوات في محاكاة  5بخبرة ال تقل عنCFD. 
      )يجب عليه أو عليها تقديم قائمة مرجعية للمشاريع السابقة )مع تواريخ محددة

 .مماثلة CFDكسجل حافل بتجربته أو تجربتها مع محاكاة 
د األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الح

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.4.1.7

 ل متطلب معيار. يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل جدول توزي    ع النقاط التاىلي لك
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 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 10.4.1-3

 "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة متطلبات المعيار 

 تحليل الراحة الحرارية
 نعم

𝑭𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏 
2 

 2 0 ال

 تحليل فعالية التكييف
 نعم

𝑭𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐 
3 

 3 0 ال

 تحليل الرياح
 نعم

𝑭𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟑 
2 

 2 0 ال

 IAQتحليل 
 نعم

𝑭𝟒 
1 

𝑾𝑭𝟒 
2 

 2 0 ال

ي حالة 
تحليل سالمة األرواح ف 

 الحريق

 نعم
𝑭𝟓 

1 
𝑾𝑭𝟓 

2 

 2 0 ال

 توجيه الموقع وتحليل الموقع
 نعم

𝑭𝟔 
1 

𝑾𝑭𝟔 
1 

 1 0 ال

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

*100  =  درجة المعيار [
(∑ Fi*WFi

6
i=1 )

(∑ WFi
6
i=1 )

] 

 

وع نسبة 0، تكون نتيجة هذا المعيار CFDإذا لم يتم إجراء تحليل  إذا ما نفذت % من هذا المعيار  100٪. ويكسب المشر

وع تطبيقات  ي المشر
ي سبق ذكرها للهندسة  CFDف 

 . المعمارية والهندسة والبناء، الت 
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10.4.2  We-4.2  إختبار جودة الهواء في األماكن المغلقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.4.2.1

We-4.2 :ي األماكن المغلقة
 إختبار جودة الهواء ف 

 

 نوع المعيار 10.4.2.2

 إختياري

 

 نية 10.4.2.3

ي 
. وكلما كانت نوعية الهواء ف  األماكن المغلقة أفضل، كلما تحسنت صحة لتحسير  وتحسير  نوعية الهواء داخل المبت 

 ونوعية حياتهم.  الشاغلير  

 

 متطلبات عامة 10.4.2.4

ي األماكن المغلقة وأن يبلغ عنه مراجع 
ي القائمة. يجب أن يجري إختبار جودة الهواء ف 

ال ينطبق هذا المعيار إال عىل المبان 

ة ال تقل عن  ي مراجعة حس      اب 5حس      ابات مؤهل من طرف ثالث لديه خير
ي س      نوات ف 

ات العراق وفقا للمعايير المذكورة ف 

ي األم  اكن المغلق  ة، س                يتمكن م  دقق 1-10.4.2 ج  دولال
من تق  ديم نت  ائج  IAQ. من خالل إجراء إختب  ار جودة الهواء ف 

ورية لتحس              ير   اح اإلجراءات التص              حيحية وتقديم التوص              يات الض                كير  . يجب أال تتجاوز قيمIAQاالختبار واقي 
ة الي 

ي 
 . جدولال القصوى لكل ملوث القيم المذكورة ف 

 
 الدولية IAQمعايير  10.4.2-1

 العنوان والوصف معايير

ISO 4224 
طريقة قياس طيف األشعة تحت الحمراء غير  -تحديد أول أكسيد الكربون  -الهواء المحيط 

 التشتتية

ISO 7708  تعريفات أجزاء حجم الجسيمات ألخذ العينات المتعلقة بالصحة -جودة الهواء 

ISO 13964  طريقة قياس ضوئي فوق بنفسجي. -تحديد األوزون في الهواء المحيط  -جودة الهواء 

ISO 16000-3 
ء الهواء الداخلي: تحديد الفورمالدهايد ومركبات الكربونيل األخرى في الهواء الداخلي وهوا

 طريقة أخذ العينات النشطة. -غرفة االختبار 

ISO 16000-6 
الهواء الداخلي: تحديد المركبات العضوية المتطايرة في الهواء الداخلي وفي غرفة االختبار 

واالمتصاص الحراري  Tenax TAعن طريق أخذ عينات نشطة على مادة ماصة 
 MS-FIDأو  MSوكروماتوجرافيا الغاز باستخدام 

ASTM D5197–09e1 
طريقة االختبار المعيارية لتحديد الفورمالدهايد ومركبات الكربون األخرى في الهواء 

 )منهجية أخذ العينات النشطة(.

ASTM D5149–02  
طريقة االختبار القياسية لألوزون في الغالف الجوي: قياس مستمر لمادة اإليثيلين 

 الكيميائية.
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U.S. EPA 

البيئة األمريكية لطرق تحديد ملوثات الهواء في الهواء الداخلي،  خالصة وافية لوكالة حماية
IP-1 ، المركبات العضوية المتطايرة :IP-3 ،أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون :
IP-6 ، الفورمالديهايد واأللدهيدات / الكيتونات األخرى :IP-10  المركبات العضوية

 المتطايرة.

 
 أقىص قيمة تركير  لكل ملوث 10.4.2-2

 التركيز األقصى ملوث
طريقة 
ISO 

طريقة وكالة حماية البيئة 
(EPA و )ASTM  في

 الواليات المتحدة

 أول أكسيد الكربون

9 ppm;  
ISO 
4224 

فوق  IP-3 2 ppmأسلوب 

 المستويات الخارجية

م تحقيق وكالة األوزون )للمباني في مناطق عد
 حماية البيئة لألوزون ، أو ما يعادله محليًا(

0.075 ppm 
ISO 

13964 
 ASTM D5149 - 02الطراز 

 (TVOCsإجمالي المركبات العضوية المتطايرة )
500 μg/m3 ISO 

16000-6 

EPA أو  17-أو إلى 1-إلى
EPA Compendium  طريقة

IP-1 (200 μg/m3)* 

 جسيمات

PM10 اني()لكافة المب 
50 μg/m3  

ISO 
7708 

 IP-10أسلوب 
(20 μg/m3)* 

PM2.5  للمباني في مناطق عدم تحقيق(
، أو ما يعادله PM2.5وكالة حماية البيئة لـ 

 محليًا(
15 μg/m3 

 فورمالديهيد
27 ppb 

ISO 
16000-3 

ASTM D5197  وEPA إلى-
11  

(16.3 ppb)* 
لوصلة جمع بيانات  IP-6طريقة 

 حماية البيئةوكالة 

مركبات عضوية 
متطايرة 
 المستهدفة

1 Acetaldehyde 140 μg/m3   

2 Benzene 3 μg/m3 

ISO 
16000-

3, 
ISO 

16000-6 

ASTM D5197 
EPA TO-1, TO-17, or 

EPA Compendium 
Method IP-1 

3 Carbon disulfide 800 μg/m3 

4 Carbon tetrachloride 40 μg/m3 

5 Chlorobenzene 1000 μg/m3 

6 Chloroform 300 μg/m3 

7 Dichlorobenzene (1,4-) 800μg/m3 

8 Dichloroethylene (1,1) 70 μg/m3 

9 Dimethylformamide (N,N-) 80 μg/m3 

10 Dioxane (1,4-) 3000 μg/m3 

11 Epichlorohydrin 3 μg/m3 

12 Ethylbenzene 2000 μg/m3 

13 Ethylene glycol 400 μg/m3 

14 
Ethylene glycol monoethyl 
ether 

70 μg/m3 

15 
Ethylene glycol monoethyl 
ether acetate 

300 μg/m3 
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16 
Ethylene glycol monomethyl 
ether  

60 μg/m3 

17 
Ethylene glycol monomethyl 
ether acetate 

90 μg/m3 

18 Hexane (n-) 7000 μg/m3 

19 Isophorone 2000 μg/m3 

20 Isopropanol 7000 μg/m3 

21 Methyl chloroform 1000 μg/m3 

22 Methylene chloride 400 μg/m3 

23 Methyl t-butyl ether 8000 μg/m3 

24 Naphthalene 9 μg/m3 

25 Phenol 200 μg/m3 

26 
Propylene glycol 
monomethyl ether 

7000 μg/m3 

27 Styrene 900 μg/m3 

28 
Tetrachloroethylene 
(Perchloroethylene) 

35 μg/m3 

29 Toluene 300 μg/m3 

30 Trichloroethylene 600 μg/m3 

31 Vinyl acetate 200 μg/m3 

32 
Xylenes, technical mixture (m-
, o-, p-xylene) 

700 μg/m3 

 

  .يمثل الرقم بين قوسين أقصى قيمة تركيز للمستشفيات فقط* 
 
**ppb  أجزاء لكل بليون؛ =PPM  أجزاء لكل مليون؛ =μg/m³  .ميكروغرام لكل مي  مكعب = 
 

ي عىل األقل للملوثات التالية: IAQيجب إجراء إختبار جودة الهواء )
 ( داخل المبان 

 

 أول أكسيد الكربون 

 الديهيدفورم 

 ( الجسيماتPM2.5  وPM10) 

 ( إجمالي المركبات العضوية المتطايرةTVOCs) 
 4- فينيل سيكلوهكسان(4-PCH)  

 درجة الحرارة 

 الرطوبة النسبية . 
 

ي يتم وض             ع تقرير تقييم جودة الهواء 
ي األس             اليب IAQاألماكن المغلقة ) ف 

ي بالمتطلبات المحددة ف 
أو  ISO( بحيث يف 

ASTM أو أي طريقة أخ( رى مش          ابهة. يمكن أن يتض          من تقرير تقييم جودة الهواء الداخىليIAQ عىل األقل المخطط )
 :  التاىلي
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ي األماكن المغلقة يشمل األطراف ومعدات االختبار  - 1
 وصف نوعية الهواء ف 

  ي
ي بجودة الهواء داخل المبان 

اء المهنيير  المعت   وصف فريق الخير

  ي األما
 كن المغلقة. وصف معدات إختبار جودة الهواء ف 

 

ي األماكن المغلقة - 2
 إجراءات إختبار جودة الهواء ف 

  معايير ومراجع نوعية الهواء الداخىلي المعتمدة 

 جمع المعلومات من خالل التحقيقات والمراكب واستبيانات الدراسات االستقصائية 

 تحديد وتحديد المواقع 

  ي تشمل جميع األماكن المشغو
، وعدد أنظمة التهوية. يتوقف عدد مواقع االختبار الت   لة عىل حجم المبت 

 

ي األماكن المغلقة - 3
 منهجيات أخذ العينات من نوعية الهواء ف 

 ( ي األماكن المغلقة
 ( المستخدمة لكل ملوثIAQوصف طريقة جودة الهواء ف 

 

 التدابير التصحيحية والتوصيات واالستنتاجات - 4
 
  المرفقات - 5

 لمرجعية والحساباتأوراق جمع البيانات والقوائم ا 

 ية مختلفة  نسخ من إختبارات مختير

 رسومات المواقع وخطط األرضية 

 مالحظات المقابلة والقوائم المرجعية 

 جميع الصور من موقع الزيارة 

 وصف أدوات القياس وأوراق بيانات مصممي البيانات 

 المصطلحات والتعاريف . 

 

    (IAQ) فوائد جودة الهواء الصح  
ر
 األماكن المغلقة ف

ي مصلحة الموظفير  والعمالء عىل 
بما أن المحافظة عىل مبت  تجاري آمن أمر بالغ األهمية الستمرارية األعمال، ويصب ف 

 : ي
ي يوفرها هذا النظام لنوعية الهواء داخل المبان 

ي بعض الفوائد الت 
 أفضل وجه، فمن الجدير النظر ف 

 

 رائحة أنظف، رائحة مخففة 

 تكاليف أقل للطاقة 

  ء واإلنتاجيةتحسير  األدا 

 انخفاض اآلثار الصحية الضارة 

 انخفاض معدالت الغياب 

 زيادة الراحة . 
 

 متطلبات خاصة 10.4.2.5

ي القائمة. 
 ال ينطبق هذا المعيار إال عىل المبان 
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 المستندات المطلوبة 10.4.2.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. 
 تقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 المستندات المطلوبة 10.4.2-3

 المستند وصف المستند اسم

 قائم مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 IAQخبير  مؤهالت

       مراجع حسابات مؤهل من طرف ثالث لنوعية الهواء في األماكن المغلقة، يتمتع بخبرة
 ال تقل عن خمس سنوات في مجال مراجعة حسابات العراق.

       قائمة مرجعية بالمشاريع وتواريخ التدقيق المتماثل في التصنيف الدولي لألقاليم الذي
 ولي لألقاليم.يجريه نفس الخبير المؤهل في التصنيف الد

 IAQتقييم  خطة

       على األقل المتطلبات التالية: الداخىلي يجب أن تصف خطة تقييم جودة الهواء 

o       ( إجراء إختبار جودة الهواء في األماكن المغلقةIAQ) 

o        منهجيات أخذ العينات من نوعية الهواء في األماكن المغلقة 

o       يحية والتوصيات واالستنتاجات التدابير التصح 

o       . المرفقات 

 

مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في 

 .تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها

 

 توزيع النقاط 10.4.2.7

 يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل جدول توزي    ع النقاط التاىلي لكل متطلب معيار. 

 

 F1 * 100 =  درجة المعيار

 

ي األماكن المغلقة إجراء إختبار يتم إذا لم 
𝐹1، جودة الهواء ف  = وع 0نتيجة هذا المعيار ستكون  ، إن    0 ٪. ويكسب المشر

ي األماكن المغلقةالمعيار إذا تم إجراء إختبار  ٪ لهذا 100درجة 
𝐹1) ، (IAQ)جودة الهواء ف  = 1)  . 
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10.4.3  We-4.3  الصحة والسالمة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.4.3.1

We-4.3 :الصحة والسالمة 

 

 نوع المعيار 10.4.3.2

 إختياري

 

 نية 10.4.3.3

 توفير السالمة للشاغلير  وحمايتهم من المخاطر، وتحسير  الكفاءة التشغيلية. 

 

 ت عامةمتطلبا 10.4.3.4

 
 للمبنى الجديد في مرحلة التصميم  .1

ة ال تقل عن  وع مهندسا لشؤون الحرائق والسالمة عىل الحياة يتمتع بخير ي  5يمكن أن يشمل فريق تنفيذ المشر
سنوات ف 

مهندس     ا مؤهال يحمل ش     هادة ص     حة وس     المة من هيئة تص     ديق  تص     ميم الحماية من الحرائق والس     المة عىل الحياة، أو 

ي 
ف بها ف  ي جميع  معي 

اك مهندس السالمة من الحرائق أو مهندس الصحة والسالمة من الحرائق ف  هذا المجال. يجب إشر

 مراحل التصميم، بدءا من التخطيط وحت  البناء. 

 NFPAيتم اعتماد معايير التصميم والمبادئ التوجيهية للصحة وسالمة الحياة )مثل قانون البناء الدوىلي ومعايير  .1.1
ي ذلك أو أي  ISOومعايير 

( من قبل فريق التصميم أثناء تخطيط التصميم، بما ف  معيار آخر متوافق مع المعايير
 ، ، كحد أدن  ي تغطي

ي إحتياجات ومتطلبات أداء المالك والت  ي تلتر
المتطلبات القانونية والمتطلبات الطوعية الت 

  المجاالت التالية: 
 

 االستعداد للطوارئ

 خطة طوارئ وتدريبات وهمية 

 ي حاالت الطوارئ ومسارات الهروبعرض مدرج ع
 ضوي ف 

 ي حاالت الطوارئ
 طرق الهروب وإجراءات اإلخالء ف 

 ( الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزالزل، 1التأهب لحاالت الطوارئ وخطط االستجابة لها من أجل )

 .واالضطرابات المدنية، مثل تهديدات القنابل تهديدات من صنع اإلنسان( 2و)

  الطوارئتوفر معدات 

 يافطات الطوارئ 

  .منشآت اإلسعافات األولية 

 
 متطلبات الموقع .1.2

سوف يدمج تصميم موقع الجودة متطلبات األداء المرتبطة بوصول إدارة اإلطفاء والقمع ومسافات الفصل وأمن 

 .  الموقع/المبنى

 الوصول إلى قسم اإلطفاء .1.2.1
a. ي تمكن رجال اإلطفاء من تحديد موقع المنط

ي الت 
 قة بشعة. تصميم المبان 
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b. ( توفير إمكانية الوصول الشي    ع إىل مختلف المتطلبات مثل نقاط ربط وحدات اإلطفاءFDC ومركز قيادة )

اإلطفاء ومعدات السيطرة عىل الحرائق وغرفة مضخة اإلطفاء وصمامات خراطيم المياه والمصاعد والساللم 

 وأجهزة اإلعالن وصناديق المفاتيح، إلخ. 

c. زة اإلطفاء إىل موقع المبت  وحوله. إستيعاب قدرة وصول أجه 

d.  ي تدخل موقع
ي لديها السلطة القضائية للتوفيق بير  أجهزة اإلطفاء الت 

ام بالسلطات المحلية الت  يجب االلي  

 المبت  وحوله، وتنسيق تخطيط نقطة السيطرة عىل الدخول. 

     صنابير إطفاء الحرائق .1.2.2
 التنسيق مع التدابتر االمنيه .1.2.3

 
 متطلبات البناء .1.3

 البناء والعلو المسموح به والمساحة نوع 

 وط التعرض/انتهاء الخدمة  شر

 تصنيفات ومواد وأنظمة الحريق 

 أنواع اإلشغال 

 التشطيب الداخلي 

 حاوية الخروج 

 
 سالمة الحياة .1.4

 الخروج من مسارات الوصول 

 بعد الخروج 

 الخروج من التفريغ 

 مناطق اللجوء 

 بوابات خروج يمكن الوصول إليها 

  األبواب )الواجهة األمنية(ترتيبات إقفال 

 إشغال 

 
 متطلبات نظام رصد الحرائق واإلخطار بها .1.5

 نظام الكشف 

 إخطار الكتلة 

 إخطار إنذار الحريق 

 متطلبات التسميات والمسافة 

 
 متطلبات نظام مكافحة الحرائق .1.6

  القمعنظام 

 أجهزة محمولة إلطفاء الحريق 

 نظام أوتوماتيكي إلطفاء الحرائق 

  ومنافذ خراطيم إدارة الحريق العاموديةاألنابيب 
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  ونظام الرش ونظام إطفاء الحريق خرطوم المطافينظام 

 ان السلبية  الحماية من النير

  .ممارسات صيانة نظام الحماية من الحرائق 

 
 المتطلبات الخاصة للكشف عن الحرائق وحمايتها .1.7

 أنظمة التحكم في الدخان المصممة هندسيًا 

 نظم األخطار الخاصة 

 يق ووقف الحريقمقاومة الحر  

 .االحتياجات الحرجة للمرفق 

 
 يافطات الطاقة واإلضاءة وإشارات الخروج خالل الطوارئ    .1.8

 تصميم إضاءة للطوارئ 

 تصميم إضاءة الخروج  

 مولد ديزل عالي الكفاءة وتصميم توافر احتياطي  . 

 
  نظام الغاز    .1.9

 حماية أسطوانات وخزانات الغاز ومتطلبات المسافات 

  مات السالمةملصقات وعال 

 نظام محدد للحماية من الحرائق لتصميم نظام غاز 

  .نظام كشف الغاز والتنبيه 

 
1.10.   

 نظام كهربائ 

 قاطع الدائرة التفاضىلي وجهاز الحماية من االرتفاع 

  التأريضتصميم نظام  

 تصميم نظام الحماية من الصواعق 

  .السالمة الكهربائية 

 
 نظام األمان .1.11

 تصميم نظام األمان 

 إنذار الدخيل تصميم نظام 

  تصميم نظامCCTV  . 

 

  مرحلة البناء .2
ر
  الجديدة ف

 للمبائر
ة ال تقل عن  وع مهندس ص  حة وس  المة يتمتع بخير ي مجال الص  حة وس  المة  5يجب أن يش  مل فريق بناء المش  ر

س  نوات ف 

ي هذا المجال. يجب أ
ف بها ف  ن الحياة، أو مهندس مؤهل يحمل ش           هادة ص           حة وس           المة حياة من هيئة مص           دقة معي 

ي جميع مراحل البناء، من البناء إىل اإلشغال. 
 يشارك مهندس الصحة والسالمة ف 
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معايير البناء والمبادئ التوجيهية للص                حة وس                المة الحياة )أي: يعتمد فريق البناء إدارة الص                حة والس                المة المهنية 

"OSHA وط القانونية والمتطلبات الطو ي ذلك الشر
ي إحتياجات ومتطلبات " أو أي معيار آخر مكاف   لها، بما ف  ي تلتر

عية الت 

، المجاالت التالية:  ، كحد أدن  ي تغطي
 أداء المالك والت 

  موقع البناء
ر
 متطلبات السالمة ف

 : ي يمكن تقييمها أثناء مراجعة حسابات السالمة ما يىلي
 تشمل بعض المسائل الت 

 أن تكون اإلخطارات والالفتات مناسبة وتقع في أماكن واضحة ومرئية  . 

 فصل بير  المناطق واألنشطة بشكل فعال. يتم ال 

  .طرق الوصول والممرات مرسومة بشكل جيد 

  .المواد الخطرة محتواة بشكل صحيح 

 وجود خطة للصحة والسالمة . 

  .تتوفر معدات اإلسعافات األولية والمسعفير  األوائل 

  اب من الحوادث، ولالسوجود ي الموقع وعن حاالت االقي 
تفادة من القضايا عمليات لإلبالغ عن الحوادث ف 

 الناشئة. 

  اتيجية فعالة للطوارئ. وجود  إسي 

  .ي مكانها الصحيح
 طرق اإلخالء ف 

  .يتم تزويد العمال بمعدات الحماية الشخصية المناسبة 

  مرافق رعاية مالئمة. وجود 

  ، هناك بند معمول به للتدريب على السالمة ، مثل التحريض على الموقع ، ومحادثات صندوق األدوات

 .  طات السالمة ، وما إلى ذلكوإحا

  .حدود الموقع آمنة 

  تدابير مناسبة لإلضاءة واألمن. وجود 

  .الموقع خال نسبيا من الحطام، وتخزن المواد عىل نحو مناسب 

 ي المناطق المكتبية.  ةحافظالم
 عىل السالمة ف 

 ىلي والتخزين.  ةحافظالم
 عىل ممارسات التدبير المي  

 ام تأمير  المرافق والخدمات مثل نظHVAC  ومولد الديزل وUPS . 

  .يتخذ المتعاقدون تدابير للسالمة أثناء عملهم 

  .توجد نظم اإلدارة لضمان أداء الواجبات بموجب آلية التنمية النظيفة 

  .ان ملف الصحة والسالمة دقيق وحديث 

 قد دورات تدريبية في مجال السالمة واجتماعات منتظمةع  . 

 مع متطلبات الصحة والسالمة للمقاول الرئيسي تتوافق أنشطة المقاولين من الباطن  . 

 

  مواقع البناء .2.1
ر
 توفتر تدابتر لمراقبة السالمة ف

 ي المرتفعات
 العمل ف 

 منشآت ومعدات 

  سقاالت 

  رافعة 
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 الحماية من السقوط 

 سلم 

 معدات متنقلة 

 مواد كيميائية خطرة تشمل الوقود والنفط 

 الحماية من الحريق 

 معدات الحماية الشخصية 

 لعملبيئة ا 

 وحدة إمداد الطاقة الكهربائية 

 تأمين الخروج 

 مخاطر بيئية 

 اإلجراءات اإلدارية 

 األدوات اليدوية والكهربائية 

 الفتات وحواجز 

 اللحام، القطع، والطحن 

 تجويف 

 خرسانة 

 تشييد الفوالذ 

  .مكان محصور 

 
  مواقع البناء .2.2

ر
 توفتر تدابتر الرقابة عىل الحوادث ف

 إسعافات أولية 

  أو قبعة صلبةمرفق لخوذة 

 توفير مالبس واقية 

 توفير حذاء سحب 

 توفير القفازات اليدوية 

 إستخدام العالمات، واألدلة، والتحذيرات، والعاكسات 

 توفير نظارات أو نظارات واقية 

 إستخدام معدات الحماية 

 إستخدام أحزمة األمان 

  .إستخدام شبكة األمان عىل السقاالت 

 

 

 للمبنر الموجود .3
وع مهندس     ا للص     حة والس     المة ) يجب أن يض     م فريق ة ال تقل عن HSEعمليات المش     ر ي مجال  5( يتمتع بخير

س     نوات ف 

، من اإلش       غال إىل   الحاىلي
ي جميع مراحل المبت 

الص       حة وس       المة الحياة. يجب أن يش       ارك مهندس الص       حة والس       المة ف 

 العمليات والصيانة. 
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يل والص    يانة الخاص    ة بالص    حة وس    المة الحياة )أي إدارة يجب أن يعتمد فريق العمليات والص    يانة معايير ومعايير التش    غ

ي إحتياجات أ  "OSHA" الس    المة والص    حة  ي تلتر
ي ذلك المتطلبات القانونية والتطوعية الت 

و أي معيار مماثل آخر(، بما ف 

، المجاالت التالية:  ، كحد أدن  ي تغطي
 ومتطلبات أداء المالك والت 

 متطلبات أمان الموقع الحالية

: تشمل بعض  ي يمكن تقييمها أثناء مراجعة حسابات السالمة ما يىلي
 المسائل الت 

  .ي أماكن واضحة ومرئية
 إن اإلشعارات واإلشارات مناسبة وتقع ف 

  .يتم الفصل بير  المناطق واألنشطة بشكل فعال 

  .طرق الوصول والممرات مرسومة بشكل جيد 

  .المواد الخطرة محتواة بشكل صحيح 

 المة. هناك خطة قائمة للصحة والس 

  .تتوفر معدات اإلسعافات األولية والمسعفير  األوائل 

  اب من الحوادث، ولالستفادة من القضايا ي الموقع وعن حاالت االقي 
هناك عمليات لإلبالغ عن الحوادث ف 

ي تنشأ. 
 الت 

  .اتيجية فعالة للطوارئ  هناك إسي 

  .ي مكانها الصحيح
 طرق اإلخالء ف 

 المناسبة.  تزويد العمال بمعدات الحماية الشخصية 

  .توجد مرافق رعاية مالئمة 

  هناك اعتماد للتدريب عىل السالمة، مثل توجيه المواقع، ومحادثات صندوق األدوات، واإلحاطات المتعلقة

 بالسالمة، وما إىل ذلك. 

  .حدود الموقع آمنة 

  .توجد تدابير مناسبة لإلضاءة واألمن 

  مناسب. الموقع خال نسبيا من الحطام، وتخزن المواد عىل نحو 

  .ي المناطق المكتبية
 يحافظ عىل السالمة ف 

  .ىلي والتخزين
 كما يتم الحفاظ عىل ممارسات التدبير المي  

  كما يتم تأمير  المرافق والخدمات مثل نظامHVAC  ومولد الديزل وUPS . 

  أثناء عملهميحافظ الموظفون القائمون حاليا وموظفو الصيانة عىل تدابير السالمة . 

  ة لضمان أداء الواجبات بموجب آلية التنمية النظيفة. توجد نظم اإلدار 

  .ان ملف الصحة والسالمة دقيق وحديث 

  .ي مجال السالمة واجتماعات منتظمة
 تعقد دورات تدريبية ف 

 تتوافق أنشطة المقاولين من الباطن مع متطلبات الصحة والسالمة للمقاول الرئيسي  . 

 

  المواقع ال .3.1
ر
 موجودةتوفتر تدابتر مراقبة السالمة ف

 ي المرتفعات
 العمل ف 

 منشآت ومعدات 

  سقاالت 

   رافعة 
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 الحماية من السقوط 

 سلم 

 معدات متنقلة 

 مواد كيميائية خطرة تشمل الوقود والنفط 

 الحماية من الحريق 

 معدات الحماية الشخصية (PPE) 

 بيئة العمل 

 امدادات الطاقة الكهربائية 

 تأمين الخروج 

 مخاطر بيئية 

 اإلجراءات اإلدارية 

 دوات اليدوية والكهربائيةاأل 

 الفتات وحواجز 

 اللحام، القطع، والطحن 

 تجويف 

 خرسانة 

 تشييد الفوالذ 

  .مكان محصور 

 
  المواقع القائمة .3.2

ر
 توفتر تدابتر الرقابة عىل الحوادث ف

 إسعافات أولية 

 مرفق لخوذة أو قبعة صلبة 

 توفير مالبس واقية 

 توفير حذاء سحب 

 توفير القفازات اليدوية 

  العالمات، واألدلة، والتحذيرات، والعاكساتإستخدام 

 توفير نظارات أو نظارات واقية 

 إستخدام معدات الحماية 

 إستخدام حزام األمان 

  .إستخدام شبكة األمان عىل السقاالت 

 

 متطلبات خاصة 10.4.3.5

 ال ينطبق هذا المعيار إال عىل المبت  الموجود. 

 

 المستندات المطلوبة 10.4.3.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة. تقديم المستندات الداعمة المذكور 
 ة ف 
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 المستندات المطلوبة 10.4.3-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد

      د التخطيط لبيئات صحية ومأمونة داخل يصف سرد المعيار العوامل التي يجب مراعاتها عن
 المباني وخارجها للشاغلين. ويشترط في هذا النظام، كحد أدنى، ما يلي:

o       ملخص تنفيذي 

o       وصف المبنى أو المنشأة 

o       معايير الصحة وسالمة الحياة 

o        التأهب لحاالت الطوارئ 

o        متطلبات الموقع 

o        متطلبات البناء 

o        سالمة الحياة 

o       متطلبات نظام رصد الحرائق واإلخطار بها 

o       المتطلبات الخاصة للكشف عن الحرائق وحمايتها 

o       متطلبات نظام مكافحة الحرائق 

o       يافطات الطاقة واإلضاءة وإشارات الخروج خالل الطوارئ 

o       نظومة غازم 

o       )النظام الكهربائي )السماد والبرق وسالمة الطاقة 

o        نظام األمان 

o        .المرفقات 

 المؤهالت
      ( يجب توفير مؤهالت مهندس السالمة من الحرائق أو مهندس الصحة والسالمةHSE ،)

( الذي 2حرائق وسالمة الحياة، أو )( لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات في الوقاية من ال1الذي )
 يحمل شهادة صحة وسالمة من هيئة إصدار شهادات معترف بها في هذا المجال.

 الرسومات خطة

      سالمة الحياة 

      نظام إنذار الحريق 

      نظام إطفاء الحريق 

      نظام إدارة الدخان 

       الخروج خالل الطوارئيافطات الطاقة واإلضاءة وإشارات 

      نظام الغاز 

      )النظام الكهربائي )التأريض والبرق وسالمة الطاقة 

       نظام األمان 

 المواصفات
       بيئات صحية ومأمونة داخل  تخطيطمواصفات العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار عند

 ى األقل المتطلبات المذكورة في سرد المعايير.المباني وخارجها للشاغلين ويجب أن تغطي عل
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المعيار سرد

       ويصف سرد المعيار العوامل التي يجب مراعاتها عند التخطيط لبيئات صحية ومأمونة
 داخل المباني وخارجها للشاغلين. ويشترط في هذا النظام، كحد أدنى، ما يلي:

o       ذيملخص تنفي 

o       وصف المبنى أو المنشأة 

o       معايير الصحة وسالمة الحياة 
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o        متطلبات السالمة في موقع البناء 

o       توفير تدابير لمراقبة السالمة في مواقع البناء 

o        توفير تدابير الرقابة على الحوادث في مواقع البناء 

o        .المرفقات 

  التالمؤه
      ( يجب توفير مؤهالت مهندس السالمة من الحرائق أو مهندس الصحة والسالمةHSE ،)

وسالمة الحياة، أو الذي يحمل  الحرائقالذي يتمتع بخبرة ال تقل عن خمس سنوات في الحماية من 
 شهادة صحة وسالمة من هيئة مصدقة معترف بها في هذا المجال.

 مبنية  رسومات

      جب توفيرهاالتي ي 

o        سالمة الحياة 

o       نظام إنذار الحريق 

o       نظام إطفاء الحريق 

o       نظام إدارة الدخان 

o       يافطات الطاقة واإلضاءة وإشارات الخروج خالل الطوارئ 

o      نظام الغاز 

o     )النظام الكهربائي )التأريض والبرق وسالمة الطاقة 

o       .نظام األمان 

/  البيانات أوراق

 الكتالوجات
      .ويجب توفير مجموعات بيانات/فهارس الشركة المصنعة لنظم الصحة والسالمة 

 قائم مبنى

 المعيار سرد

       سرد المعيار الذي يصف العوامل التي يجب أخذها بعين االعتبار عند التخطيط لبيئات
 باني وخارجها للمحتل، ويجب أن يغطي، كحد أدنى، المتطلبات التالية:صحية ومأمونة داخل الم

o       ملخص تنفيذي 

o       وصف المبنى أو المنشأة 

o       معايير الصحة وسالمة الحياة 

o        متطلبات السالمة الحالية للموقع 

o       توفير تدابير لمراقبة السالمة في المواقع الموجودة 

o        توفير تدابير الرقابة على الحوادث في المواقع القائمة 

o       .المرفقات 

  المؤهالت
      ( يجب توفير مؤهالت مهندس السالمة من الحرائق أو مهندس الصحة والسالمةHSE )

حمل الذي يتمتع بخبرة ال تقل عن خمس سنوات في الوقاية من الحرائق وسالمة الحياة، أو الذي ي
 شهادة صحة وسالمة من هيئة تصديق معترف بها في هذا المجال.

 رسومات

 المرفق 

      رسومات المنشأة التي يجب توفيرها 

o        سالمة الحياة 

o       مناطق إنذار الحريق 

o       مناطق مكافحة الحرائق 

o       مناطق إدارة الدخان 

o        في حاالت الطوارئمناطق طاقة وإضاءة 

o       مناطق غاز 

o       مناطق كهربائية 

o       .مناطق األمان 
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 إدارة توثيق

 المرافق
     .يجب توفير وثائق إدارة المرافق من أجل الصحة وسالمة الحياة 

 

لمعيار. وفرق المشروع حرة في مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا ا

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.4.3.7

 
 مرحلة التصميم الجديدة

 يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل جدول توزي    ع النقاط التاىلي لكل متطلب معيار. 

 
ي مرحلة التصميم 10.4.3-2

ي الجديدة ف 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معيار متطلب من المبان 

 "Fالعامل " الحالة متطلبات المعيار 
عامل الوزن 

"WF" 

 تسمية مهندس الصحة والسالمة
 نعم

𝑭𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏 
1 

 1 0 ال

 المة الحياةمعايير التصميم للصحة وس
 نعم

𝑭𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐 
1 

 1 0 ال

 التأهب لحاالت الطوارئ
 نعم

𝑭𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟑 
4 

 4 0 ال

 متطلبات الموقع
 نعم

𝑭𝟒 
1 

𝑾𝑭𝟒 
3 

 3 0 ال

 متطلبات البناء
 نعم

𝑭𝟓 
1 

𝑾𝑭𝟓 
3 

 3 0 ال

 سالمة الحياة
 نعم

𝑭𝟔 
1 

𝑾𝑭𝟔 
3 

 3 0 ال

 نظام رصد الحرائق واإلخطار بها 
 نعم

𝑭𝟕 
1 

𝑾𝑭𝟕 
3 

 3 0 ال

 نظام إطفاء الحريق
 نعم

𝑭𝟖 
1 

𝑾𝑭𝟖 
3 

 3 0 ال

 رصد الحرائق وحمايتها بوجه خاص
 نعم

𝑭𝟗 
1 

𝑾𝑭𝟗 
3 

 3 0 ال

يافطات الطاقة واإلضاءة وإشارات الخروج خالل 
 الطوارئ

 عمن
𝑭𝟏𝟎 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟎 

3 

 3 0 ال

 نظام الغاز
 نعم

𝑭𝟏𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟏 
3 

 3 0 ال

ي 
 نظام كهربان 

 نعم
𝑭𝟏𝟐 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟐 

3 

 3 0 ال
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 نظام األمان
 نعم

𝑭𝟏𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟏𝟑 
2 

 2 0 ال

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

*100  =  درجة المعيار [
(∑ Fi*WFi

13
i=1 )

(∑ WFi
13
i=1 )

] 

 

ط المعيار المذكور أعاله، فإن درجة هذا المعيار ستكون  وع نتيجة قدرها 0إذا لم يتم تحقيق شر  100٪. ويكسب المشر

وع% لهذا المعيار  ي المشر
 . المذكورة آنفا  جميع متطلبات المعايير  إذا تحقق ف 

 

  الجديدا
  مرحلة البناءلمبائر

ر
 ة ف

 يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل جدول توزي    ع النقاط التاىلي لكل متطلب معيار. 

 
ي مرحلة التشييد 10.4.3-3

ي الجديدة ف 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معيار متطلب من المبان 

 "WFعامل الوزن " "Fعامل "ال الحالة متطلبات المعيار 

 تسمية مهندس الصحة والسالمة
 نعم

𝑭𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏 
1 

 1 0 ال

 معايير البناء للصحة وسالمة الحياة
 نعم

𝑭𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐 
1 

 1 0 ال

ي موقع البناء
 متطلبات السالمة ف 

 نعم
𝑭𝟑 

1 
𝑾𝑭𝟑 

5 

 5 0 ال

ي مواقع البناءتوفير تدابير لمراقبة الس
 المة ف 

 نعم
𝑭𝟒 

1 
𝑾𝑭𝟒 

4 

 4 0 ال

ي مواقع البناء
 توفير تدابير الرقابة عىل الحوادث ف 

 نعم
𝑭𝟓 

1 
𝑾𝑭𝟓 

3 

 3 0 ال

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

*100  =درجة المعيار   [
(∑ Fi*WFi

5
i=1 )

(∑ WFi
5
i=1 )

] 

 
ط المعيار المذكور أعاله، فإن درجة هذا المعيار ستكون  وع عىل نسبة 0إذا لم يتم تحقيق شر % 100٪. ويحصل المشر

وع سابقا المذكورة جميع متطلبات المعايير إذا تم تحقيق من هذا المعيار  ي المشر
 . ف 

 
 للمبنر الموجود

 ط التاىلي لكل متطلب معيار. يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل جدول توزي    ع النقا
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ي الموجودة 10.4.3-4

 العوامل وعوامل الوزن لكل معيار متطلب من المبان 

 "Fالعامل " الحالة متطلبات المعيار 
عامل الوزن 

"WF" 

 تسمية مهندس الصحة والسالمة
 نعم

𝑭𝟏 
1 

𝑾𝑭𝟏 
1 

 1 0 ال

 معايير التشغيل والصيانة للصحة وسالمة الحياة
 نعم

𝑭𝟐 
1 

𝑾𝑭𝟐 
1 

 1 0 ال

 متطلبات أمان الموقع الحالية
 نعم

𝑭𝟑 
1 

𝑾𝑭𝟑 
5 

 5 0 ال

ي المواقع الموجودة
 توفير تدابير مراقبة السالمة ف 

 نعم
𝑭𝟒 

1 
𝑾𝑭𝟒 

4 

 4 0 ال

ي المواقع القائمة توفير تدابير الرقابة
 عىل الحوادث ف 

 نعم
𝑭𝟓 

1 
𝑾𝑭𝟓 

3 

 3 0 ال

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 
 

*100  =   درجة المعيار [
(∑ Fi*WFi

5
i=1 )

(∑ WFi
5
i=1 )

] 

 

ط المعيار المذكور أعاله، فإن درجة هذا المعيار ستكون وع درجة 0 إذا لم يتم تحقيق شر % من 100٪. ويكسب المشر

وع هذا المعيار  ي المشر
 سابقا. المذكورة جميع متطلبات المعايير إذا تحقق ف 
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10.4.4 We-4.4  بتكارإ 

 

 مرجع المعيار والعنوان 10.4.4.1

We-4.4 :بتكارإ 

 

 نوع المعيار 10.4.4.2

 إختياري

 

 نية 10.4.4.3

ي تؤدي إىل تحسير  
ي ال  افيةعدعم االبتكار والحلول الجديدة الت 

، والت  تكافأ بالمعايير القياسية لتحديد أماكن  الشاغلير 

 اإلقامة. 

 

 متطلبات عامة 10.4.4.4

اع أو تص     ميم أو بناء أو تش     غيل أو ص     يانه أو عمليه جديده غير مش     موله بنص البند 
إثبات ايه حلول ذكية أو تقنيه أو أخي 

ي ش      أن تامير  س      المه ش      اغليها. ويجب أن يوافق  2.0
التقييم الرس      مي للطلب عىل االبتكار خالل    LGBCويكون فاعال ف 

 : ا وقابال لإلنجاز والقياس من خالل تحديد ما يىلي  المقدم. والبد أن يكون اإلبداع كبير

 ح  الغرض من معيار االبتكار المقي 

 حة لالمتثال  المتطلبات العامة والخاصة المقي 

  .حة المطلوبة إلثبات االمتثال  اإلحاالت المقي 

ي  5يتوفر ما يصل إىل 
: عنارص إبتكارية ف    المجموع من مجموعة تضم ما يىلي

 

 االبتكار المعتمد (5

 .  بعد عملية مراجعة التقديم LGBCيمكن منال رصيد واحد أو أكثر لكل نموذج طلب ابتكار معتمد من قبل 

 

 عافيةفي وحدة ال ARZمستوى األداء المثالي في معايير  (6

 We-3.1التالية على مستتتوى أداء مثالي:  ARZيير تقييم يوضتتال المشتتروع أداًء مثاليًا إذا تم استتتيفاء واحد أو أكثر من معا

 العافيةإجراءات إدارة 

 

 متطلبات خاصة 10.4.4.5

ء ي
 ال شر

 المستندات المطلوبة 10.4.4.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.
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 المستندات المطلوبة 10.4.4-1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رح أو األداء المثالي )إن أمكن(.تقديم رسومات االبتكار المقت       رسومات

 تقديم مقتطف من مواصفات االبتكار المقترح أو األداء النموذجي )إن وجد(.       المواصفات
 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(.       المعيار سرد
 رسومات

 مدمجة
      ممة بالشكل المطلوب لإلبداع المقترح أو األداء المثالي )إن أمكن(.تقديم رسومات مص 

 البيانات   اوراق
       تقديم أوراق بيانات / فهارس الشركة المصنعة لالبتكار المقترح أو األداء المثالي )إن كان

 متوفرا(.

 ر المقترح.توفير دليل إرشادي للوثائق حول كيفية تحقيق االبتكا       التوجيهي المبدأ
 قائم مبنى

 المعيار سرد
       يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات

 مدمجة
       إن تقديم الرسومات التي تم رسمها بالصورة األصلية لالبتكار المقترح أو األداء المثالي(

 أمكن(.

 البيانات  اوراق
       تقديم أوراق بيانات / فهارس الشركة المصنعة لالبتكار المقترح أو األداء المثالي )إن كان

 متوفرا(. 

 توفير دليل إرشادي للوثائق حول كيفية تحقيق االبتكار المقترح.       التوجيهي المبدأ

المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وفرق المشروع حرة في  مالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 10.4.4.7

قيقه. سيتم تحديد عامل الوزن بمجرد أن يقوم يتم تحديد درجة معيار االبتكار بناًء على االبتكار أو األداء المثالي الذي تم تح

 بتقييم أصالة وأداء االبتكار المقدم. ARZأعضاء لجنة المراجعة في 

 
 معامل الوزن لكل متطلب معيار 10.4.4-2

 "WFعامل الوزن " متطلبات المحددات 

ة االبتكار  𝑾𝑭𝟏 58 1-مير 

ة االبتكار  𝑾𝑭𝟐 10 2-مير 

ة االبتكار  𝑾𝑭𝟑 10 3-مير 

ة االبتكار  𝑾𝑭𝟒 10 4-مير 

ة االبتكار  𝑾𝑭𝟓 10 5-مير 

 

س              تحدد أداة الحس              اب درجة أولية لالمتثال للمتطلبات وفقا للمتوس              ط المرجح للدرجة.  لتحديد درجة المعيار، يتم 

 : تطبيق الصيغة التالية
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* 100  =    درجة المعيار [
∑ (Fi*WFi)

5
i=1

∑ WFi
5
i=1

] 

 حيث: 

 𝐹𝑖  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 

ات االبتكار،  وع يتضمن مير    𝐹𝑖=1  إذا كان المشر

ات االبتكار،  وع مير      𝐹𝑖=0إذا لم يتضمن المشر
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 الوحدة النمطية: طاقة .11

 العائلة: القياس والتحكم 11.1

11.1.1 En-1.1  قياس الطاقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان: 11.1.1.1

En-1.1قياس الطاقة : 

 

 نوع المعيار: 11.1.1.2

 إختياري

 

 نية 11.1.1.3

ي الطاقة عن طريق تتبع ورصد 
تعزيز فعالية قياس الطاقة عىل مستوى البناء، واستكشاف فرص تحقيق وفورات إضافية ف 

 . لمسؤول للطاقةتوعية شاغلي المبنى باالستخدام االطلب عىل الطاقة واستهالكها. 

 

 متطلبات عامة 11.1.1.4

A) مراقبة الطاقة 
ي موقع يسهل الوصول إليه حيث يمكن قياس وتسجيل 

ألغراض القراءة والصيانة، تركيب مقياس )مقاييس( طاقة دائم ف 

ي جميع مصادر الطاقة المتعددة لكل نوع 
ي المبت  بأكمله والموقع المرتبط به. ويجب النظر ف 

إجماىلي إستهالك الطاقة ف 

دة، وما إىل ذلك( عند القراءة. ويجب أن يقوم نظام رصد الطاقة بتسجيل من  أنواع الوقود )أي الكهرباء والغاز والمياه المير

ي ملخصات شهرية وسنوية. 
ي يجب تجميعها ف 

 بيانات قياس الطاقة، الت 

 

B) مقياس الطاقة 
 مقياس الطاقة يمكن أن يكون إما عداد رقمي 

 
. يجب توصيل ذ  عداد مسجل بيانات أو ب مزودا )عدادات( الطاقة  عداد كي

ي )
، BMSبنظام إدارة المبان   ( بالمبت 

 
 . إذا كان متاحا

ام بمواصفاتها. يجب أن تكون اEDLيجب اعتماد جميع عدادات الطاقة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان ) لعدادات ( وااللي  

 .  يجب أن يكون لديها إمكانية تسجيل البياناتوالذكية قادرة عىل الوصول إىل البيانات عن بعد، لعدادات ا الرقمية و 

 

 متطلبات خاصة 11.1.1.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  11.1.1.6

 .الشهادةالمذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة  الداعمةتقديم المستندات 
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 ة. المستندات المطلوب1 -11.1.1

 وصف المستند م المستنداس

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع   ·

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات
نات رصد الطاقة يجب أن تبين الرسوم الكهربائية جميع عدادات الطاقة المقترحة، ومكو· 

 ونظام التحكم.

 المواصفات
يجب توفير مواصفات جميع عدادات الطاقة المقترحة، ومكونات رصد الطاقة ونظام  ·

 المراقبة.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم( · سرد المعيار

 رسومات مدمجة
كهربائية التي وضعت على هذا النحو جميع عدادات الطاقة يجب أن تبين الرسوم ال ·

 المقترحة، ومكونات رصد الطاقة ونظام التحكم.

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

يجب توفير مجموعات بيانات/فهارس الشركة المصنعة لجميع أجهزة قياس الطاقة المثبتة،  ·
 ومكونات نظام مراقبة الطاقة والتحكم.

 مبنى قائم

 د المعيارسر
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع · 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مدمجة
يجب أن تبين الرسوم الكهربائية التي وضعت على هذا النحو جميع عدادات الطاقة  ·

 المقترحة، ومكونات رصد الطاقة ونظام التحكم.

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

يجب توفير أوراق بيانات / فهارس الشركة المصنعة لكل عدادات الطاقة المثبتة ومكونات  ·
 نظام المراقبة.

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 ة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعم

 

 توزيع النقاط 11.1.1.7

 يجب( متطلبات المراقبة. ويالحظ أنه 3( نوع مقياس الطاقة، )2( إىل رصد الطاقة،  )1تحدد درجة هذا المعيار استنادا )

قة للمبت  بأكمله من أجل التأهل لهذا المعيار. وتطبق طاقة واحد عىل األقل مع نظام واحد لرصد الطا عداد تركيب 

 :  العوامل وعوامل الوزن عىل كل متطلب عىل النحو التاىلي

 
وط المعايير 2 -11.1.1 ط من شر  . العوامل وعوامل الوزن لكل شر

 الحالة شرط المعيار 
العامل 

"F" 
عامل الوزن 

"WF" 

 مراقبة الطاقة *
 نعم

F1 
1 

WF1 
5 

 5 0 ال

نظام التحكم في مقياس الطاقة )االتصال بنظام إدارة 
 ((BMS)المفاتيح 

 نعم

F2 

1 

WF2 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 F3 1 WF3 2 رقمي مع مسجل البيانات نوع مقياس الطاقة
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 3 1 ذكي

 * الحد األدنى من المتطلبات األساسية

 

 

تحدد أداة الحساب العدد الدقيق لالمتثال للمتطلبات حسب متوسط النتيجة المرجح. لتحديد درجة المعيار، يتم س

 تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 ∗ [
(𝐹1 ∗ 𝑊𝐹1) + (𝐹2 ∗ 𝑊𝐹2) + (𝐹3 ∗ 𝑊𝐹3)

(𝑊𝐹1 + 𝑊𝐹2 + 𝑊𝐹3) + (3 − 𝑊𝐹3)
] 

 

وع مراقبة الطاقة للمبت  بالكامل، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون إذا لم  وع نسبة 0يتضمن المشر   100%٪. ويكسب المشر

.  الذكية تم تركيب مقياس للطاقةإذا من هذا المعيار  ي
 ونظام لمراقبة الطاقة ووصال بنظام إدارة المبان 
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11.1.2 En-1.2  القياس الفرعي للطاقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.1.2.1

En-1.2 :القياس الفرعي للطاقة 

 

 نوع المعيار 11.1.2.2

 إختياري

 

 نية 11.1.2.3

ي الطاقة عن طريق تتبع ورصد 
ي للطاقة، واستكشاف فرص تحقيق وفورات إضافية ف 

تعزيز االستخدام الفعال اإلضاف 

 . توعية شاغلي المبنى باالستخدام المسؤول للطاقةالطلب عىل الطاقة واستهالكها. 

 

 متطلبات عامة 11.1.2.4

A) مراقبة الطاقة 
ألغراض القراءة والصيانة لقياس للطاقة تحمل عالمات واضحة ويمكن الوصول إليها بسهولة دائمة فرعية  عداداتكيب تر 

ي المائة من إستهالك الطاقة لالستخدامات الرئيسية التالية )حيثما يوجد(:  70وتسجيل ما ال يقل عن 
 ف 

 )اإلضاءة )الداخلية والخارجية 

 ة االستهالك(الطاقة )األوعية والمعدات عالي 

 HVAC(التدفئة والتبريد والترطيب والتهوية) 

 يد  تير

  .لية  مياه ساخنة مي  
 

ي ملخصات شهرية وسنوية عن إستخدام الطاقة ويجب أن يسجلها نظام لل فرعية ال العداداتيجب تجميع بيانات 
طاقة ف 

 رصد الطاقة. 

 

B)  الطاقة الفرع   عداد وصلة 
 عدادفرعي ذكي. يمكن توصيل  عدادعداد رقمي فرعي مع مسجل بيانات، أو الطاقة الفرعي يمكن أن يكون إما  عداد

ً  كان إذا( بالمبنى، BMS)أجهزة( الطاقة الفرعي بنظام إدارة المباني )  .متاحا

 

 متطلبات خاصة 11.1.2.5

A) جميع قطاعات البناء  
ر
 منطقة المستأجر ف

الكهرباء والغاز والمياه المبردة، إلخ( بعدد ستهالك الطاقة بشكل مستقل )إلفرعية  بعداداتمنطقة المستأجر  تجهيزيجب 

 تحقيقا لهذه الغاية.  العداداتكاف من 

طاقة في منطقة المستأجر وفقا لمتطلبات قطاع البناء. لل العداد الفرعييلتزم مالك/مطور المبنى التزاما خطيا بتنفيذ متطلبات 

بتنفيذ عمليات اإلمداد بالطاقة على النحو المنصوص عليه  ويعني هذا االلتزام أن يقوم المالكون والمستأجرون في المستقبل

 في عقود البيع واتفاقات اإليجار.
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B) الفنادق و ال  
 سكنيةال مبائر

يمكن قياس اإلضاءة واألوعية الخاصة بغرف النزالء معًا في حالة صعوبة فصل اإلضاءة والطاقة الصغيرة بشكل فعال 

  من حيث التكلفة.

C)  أنظمةHVAC المركزية 
التدفئة والتبريد ) HVACفرعية لقياس وتسجيل إستهالك إمدادات المياه الباردة/الساخنة لوحدات  عداداتتركيب  يجب

أو نظام التبريد/التدفئة في  لغاليةمركزي ، مثل محطة التبريد/ا HVACفي المباني ذات مصدر   )والترطيب والتهوية

 ردي إلى عدة مستهلكين )مثل المكتب أو البيع بالتجزئة أو المستأجر(.المنطقة حيث يتم تسليم طاقة التبريد/التدفئة بشكل ف

 

 ةالمستندات المطلوب 11.1.2.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 
 . الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ة. المستندات المطلوب1 -11.1.2

 وصف المستند م المستنداس

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع · 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات
قترحة، ومكونات يجب أن تبين الرسوم الكهربائية جميع أجهزة قياس الطاقة الفرعية الم ·

 رصد الطاقة ونظام التحكم.

 المواصفات
يجب توفير مواصفات جميع األجهزة الفرعية المقترحة للطاقة، ومكونات رصد الطاقة  ·

 ونظام المراقبة.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم( · سرد المعيار

 رسومات مدمجة
جب أن تبين الرسوم الكهربائية جميع أجهزة قياس الطاقة الفرعية المقترحة، ومكونات ي ·

 رصد الطاقة، ومكونات نظام التحكم.

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

يجب توفير مجموعات بيانات الشركة المصنعة لجميع أجهزة قياس الطاقة الفرعية  ·
 فيها.المركبة، ومكونات نظام رصد الطاقة والتحكم 

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  ·

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مدمجة
يجب أن تبين الرسوم الكهربائية التي وضعت على هذا النحو جميع أجهزة قياس الطاقة  ·

 ومكونات رصد الطاقة ونظام التحكم.الفرعية المقترحة، 

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لجميع أجهزة قياس الطاقة الفرعية المركبة  ·
 ومكونات مراقبة الطاقة ومكونات نظام التحكم.

 

المشروع حرة  فرقاالمتثال لهذا المعيار. و مالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات

 في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.
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 توزيع النقاط 11.1.2.7

م. الحظ أنه ( متطلبات التحك3الطاقة الفرعي، ) عداد( نوع 2( إلى مراقبة الطاقة، )1يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا )

في المائة على األقل من  70أن يسجل  يجبفرعي للطاقة واحد على األقل مع نظام مراقبة الطاقة، و عدادتركيب  يجب

 إستهالك الطاقة للتأهل لهذا المعيار. وتطبق العوامل وعوامل الوزن على كل متطلب لكل قطاع بناء على النحو التالي:

 

 مكتب

 
 . العوامل وعوامل الوزن لكل معيار من متطلبات قطاع المكاتب2 -11.1.2

ب
كت
م

 

ط المعيار  الحالة شر
العامل 

"F" 
عامل الوزن 

"WF" 

قة
طا
 ال
بة
راق
م

 

 منطقة المالك

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 منطقة المستأجر

 نعم

F2 

1 

WF2 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم إضاءة 

F3 

1 

WF3 

2 
) ي  2 0 ال )داخىلي وخارجر

 0 0 غير متاح  

 نعم معدات مكتبية 

F4 

1 

WF4 

3 

 3 0 ال والوعاء

 0 0 غير متاح  

 معدات عالية االستهالك 
 )مصعد، مركز بيانات، مطبخ... إلخ(

 نعم

F5 

1 

WF5 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

 تسخير  

 نعم

F6 

1 

WF6 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  التير

 نعم

F7 

1 

WF7 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

 تهوية

 نعم

F8 

1 

WF8 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 مضخات

 نعم

F9 

1 

WF9 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  تير
 منع

F10 
1 

WF10 
3 

 3 0 ال
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 0 0 غير متاح

لية  مياه ساخنة مي  

 نعم

F11 

1 

WF11 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

ي مقياس الطاقة الفرعي )االتصال بنظام  نظام
التحكم ف 

 ((BMS)إدارة المفاتيح 

 نعم

F12 

1 

WF12 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 
 الفرعي  ةالطاق مقياس نوع

رقمي مع 
 F13 مسجل البيانات

1 
WF13 

3 

 5 1 ذكي 

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق لالمتثال للمتطلبات حسب متوسط النتيجة المرجح. لتحديد درجة المعيار، يتم 

 تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

13
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
13
𝑖=1 ) + (5 − 𝑊𝐹13)

] 

 حيث: 

𝐹0  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 

وع يتضمن عىل األقل  ∑)   طاقة فرعي واحد  عداد إذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1  ≠ 0) , 𝐹0 = 1 

وع ال يحتوي عىل أية  ∑)    فرعية للطاقة  عداداتإذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1 = 0) , 𝐹0 = 0 

 

، وسيحصل المشروع على نسبة 0%للطاقة، فإن حصته ستكون  فرعية عداداتحال عدم إحتواء المشروع على أية في 

( تم ربطها 2( على جميع االستخدامات الرئيسية المذكورة أعاله للطاقة، )1لطاقة الذكية )ا عداداتإذا تم تركيب  %100

 من إستهالك الطاقة على األقل.  70%تم إستخدامها لتسجيل  (3)،  (BMS) بنظام إدارة المباني

 

 مول

 
وط قطاع الموالت 3 -11.1.2  . العوامل وعوامل الوزن لكل معيار من شر

 

ل
مو

 

ط المعيار  الحالة شر
العامل 

"F" 
عامل الوزن 

"WF" 

قة
طا
 ال
بة
راق
م

 

 منطقة المالك

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 منطقة المستأجر

 نعم

F2 

1 

WF2 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم إضاءة 
F3 

1 
WF3 

3 
) ي  3 0 ال )داخىلي وخارجر
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 0 0 غير متاح  

 نعم معدات مكتبية 

F4 

1 

WF4 

2 

 2 0 ال والوعاء

 0 0 غير متاح  

 )مصعد، مصعد... إلخ(معدات عالية االستهالك 

 نعم

F5 

1 

WF5 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

 تسخير  

 نعم

F6 

1 

WF6 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  التير

 نعم

F7 

1 

WF7 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 تهوية

 نعم

F8 

1 

WF8 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

 مضخات

 نعم

F9 

1 

WF9 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  تير

 نعم

F10 

1 

WF10 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

لية  مياه ساخنة مي  

 نعم

F11 

1 

WF11 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

  مقياس الطاقة الفرع  )االتصال 
ر
نظام التحكم ف

 ((BMS)بنظام إدارة المفاتيح 

 نعم

F12 

1 

WF12 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 نوع مقياس الطاقة الفرع  

رقمي مع مسجل 
 F13 البيانات

1 
WF13 

3 

 5 1 ذكي 

 

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق لالمتثال للمتطلبات حسب متوسط النتيجة المرجح. لتحديد درجة المعيار، يتم 

 تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

13
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
13
𝑖=1 ) + (5 − 𝑊𝐹13)

] 

 حيث: 

𝐹0  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 
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وع يتضمن عىل األقل  ∑) طاقة فرعي واحد  عداد إذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1  ≠ 0) , 𝐹0 = 1 

وع ال يحتوي عىل أية  ∑)   اقة فرعية للط عداداتإذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1 = 0) , 𝐹0 = 0 

 

، وسيحصل المشروع على نسبة 0%للطاقة، فإن حصته ستكون  في حال عدم إحتواء المشروع على أية عدادات فرعية

( تم ربطها 2( على جميع االستخدامات الرئيسية المذكورة أعاله للطاقة، )1لطاقة الذكية )ا عداداتإذا تم تركيب  %100

 من إستهالك الطاقة على األقل.  70%( تم إستخدامها لتسجيل 3)،  (BMS) إدارة المبانيبنظام 

 

 فندق
وري لتنظيف القطاع4 -11.1.2  . العوامل وعوامل الوزن لكل معيار رص 

ق
د
فن

 

ط المعيار  الحالة شر
العامل 

"F" 
عامل الوزن 

"WF" 

ة 
قب
را
م

قة
طا
ال

 

 منطقة المالك

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 منطقة المستأجر

 نعم

F2 

1 

WF2 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم إضاءة 

F3 

1 

WF3 

2 
) ي  2 0 ال )داخىلي وخارجر

 0 0 غير متاح  

 نعم معدات مكتبية 

F4 

1 

WF4 

3 

 3 0 ال والوعاء

 0 0 غير متاح  

)المصاعد، مركز البيانات، معدات عالية اإلستهالك 

 المطبخ، الغسيل... إلخ(

 نعم

F5 

1 

WF5 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

 تسخير  

 نعم

F6 

1 

WF6 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  التير

 نعم

F7 

1 

WF7 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 تهوية

 نعم

F8 

1 

WF8 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

 مضخات

 نعم

F9 

1 

WF9 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  F10 1 WF10 3 نعم تير



 

 

 

 
 

 

 586 من 407صفحة 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

لية  مياه ساخنة مي  

 نعم

F11 

1 

WF11 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

  م
ر
قياس الطاقة الفرع  )االتصال نظام التحكم ف

 ((BMS)بنظام إدارة المفاتيح 

 نعم

F12 

1 

WF12 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 نوع مقياس الطاقة الفرع  

رقمي مع مسجل 
 F13 البيانات

1 
WF13 

3 

 5 1 ذكي 

حديد درجة المعيار، يتم ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق لالمتثال للمتطلبات حسب متوسط النتيجة المرجح. لت

 تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

13
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
13
𝑖=1 ) + (5 − 𝑊𝐹13)

] 

 حيث: 

𝐹0  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 

وع يتضمن عىل األقل  ∑)  طاقة فرعي واحد  عداد إذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1  ≠ 0) , 𝐹0 = 1 

وع ال يحتوي عىل أية  ∑)   فرعية للطاقة  عداداتإذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1 = 0) , 𝐹0 = 0 

 
، وسيحصل المشروع على نسبة 0%للطاقة، فإن حصته ستكون  في حال عدم إحتواء المشروع على أية عدادات فرعية

( تم ربطها 2على جميع االستخدامات الرئيسية المذكورة أعاله للطاقة، )( 1لطاقة الذكية )ا عداداتإذا تم تركيب  %100

 من إستهالك الطاقة على األقل.  70%( تم إستخدامها لتسجيل 3)،  (BMS) بنظام إدارة المباني

 

 المنشآت التعليمية

 
وط قطاع التعليم . عوامل وعوامل وزن كل معيار 5 -11.1.2  من شر

ت 
شآ

من
ال

ية
يم
عل
لت
ا

 

ط المعيار  الحالة شر
العامل 

"F" 
عامل الوزن 

"WF" 

قة
طا
 ال
بة
راق
م

 

 منطقة المالك

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 منطقة المستأجر

 نعم

F2 

1 

WF2 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم إضاءة 

F3 

1 

WF3 

2 
() ي  2 0 ال داخىلي وخارجر

 0 0 غير متاح  
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 نعم معدات مكتبية 

F4 

1 

WF4 

3 

 3 0 ال والوعاء

 0 0 غير متاح  

)مصعد، مركز بيانات، معدات عالية االستهالك 

 مطبخ... إلخ(

 نعم

F5 

1 

WF5 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 تسخير  

 نعم

F6 

1 

WF6 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  التير

 نعم

F7 

1 

WF7 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 تهوية

 نعم

F8 

1 

WF8 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

 مضخات

 نعم

F9 

1 

WF9 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  تير

 نعم

F10 

1 

WF10 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

ليةمياه   ساخنة مي  

 نعم

F11 

1 

WF11 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

  مقياس الطاقة الفرع  )االتصال بنظام 
ر
نظام التحكم ف

 ((BMS)إدارة المفاتيح 

 نعم

F12 

1 

WF12 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 نوع مقياس الطاقة الفرع  

رقمي مع مسجل 
 F13 البيانات

1 
WF13 

3 

 5 1 ذكي 

 

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق لالمتثال للمتطلبات حسب متوسط النتيجة المرجح. لتحديد درجة المعيار، يتم 

 تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

13
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
13
𝑖=1 ) + (5 − 𝑊𝐹13)

] 

 حيث: 

𝐹0 عادلة التالية: يتم حسابه باستخدام الم 

وع يتضمن عىل األقل  ∑)  طاقة فرعي واحد  عداد إذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1  ≠ 0) , 𝐹0 = 1 
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وع ال يحتوي عىل أية  ∑)    فرعية للطاقة عداداتإذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1 = 0) , 𝐹0 = 0 

 

، وسيحصل المشروع على نسبة 0%صته ستكون للطاقة، فإن ح في حال عدم إحتواء المشروع على أية عدادات فرعية

( تم ربطها 2( على جميع االستخدامات الرئيسية المذكورة أعاله للطاقة، )1لطاقة الذكية )ا عداداتإذا تم تركيب  %100

 من إستهالك الطاقة على األقل.  70%( تم إستخدامها لتسجيل 3)،  (BMS) بنظام إدارة المباني

 

 مستشفر 

 
وري لقطاع المستشفيات6 -11.1.2  . العوامل وعوامل الوزن لكل معيار رص 

 
ر

ف
ش
ست
م

 

ط المعيار  الحالة شر
العامل 

"F" 
عامل الوزن 

"WF" 

قة
طا
 ال
بة
راق
م

 

 منطقة المالك

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 منطقة المستأجر

 نعم

F2 

1 

WF2 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم إضاءة 

F3 

1 

WF3 

2 
) ي  2 0 ال )داخىلي وخارجر

 0 0 غير متاح  

 نعم معدات طبية 

F4 

1 

WF4 

4 

 4 0 ال والوعاء

 0 0 غير متاح  

)المصاعد، مركز البيانات، معدات عالية اإلستهالك 

 المطبخ، الغسيل... إلخ(

 نعم

F5 

1 

WF5 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

 تسخير  

 نعم

F6 

1 

WF6 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  التير

 نعم

F7 

1 

WF7 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 تهوية

 نعم

F8 

1 

WF8 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

 مضخات

 نعم

F9 

1 

WF9 

3 

 3 0 ال

 0 0  متاحغير 

يد  F10 1 WF10 4 نعم تير
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 4 0 ال

 0 0 غير متاح

لية  مياه ساخنة مي  

 نعم

F11 

1 

WF11 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

  مقياس الطاقة الفرع  )االتصال 
ر
نظام التحكم ف

 ((BMS)بنظام إدارة المفاتيح 

 نعم

F12 

1 

WF12 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 نوع مقياس الطاقة الفرع  

رقمي مع مسجل 
 F13 البيانات

1 
WF13 

3 

 5 1 ذكي 

 

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق لالمتثال للمتطلبات حسب متوسط النتيجة المرجال. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة 

 التالية:

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

13
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
13
𝑖=1 ) + (5 − 𝑊𝐹13)

] 

 حيث: 

𝐹0  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 

وع يتضمن عىل األقل  ∑)   طاقة فرعي واحد  عداد إذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1  ≠ 0) , 𝐹0 = 1 

وع ال يحتوي عىل أية  ∑)     فرعية للطاقة عداداتإذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1 = 0) , 𝐹0 = 0 

 

، وسيحصل المشروع على نسبة 0%للطاقة، فإن حصته ستكون  في حال عدم إحتواء المشروع على أية عدادات فرعية

( تم ربطها 2( على جميع االستخدامات الرئيسية المذكورة أعاله للطاقة، )1لطاقة الذكية )ا عداداتإذا تم تركيب  %100

 من إستهالك الطاقة على األقل.  70%( تم إستخدامها لتسجيل 3)،  (BMS) بنظام إدارة المباني

 

 سكن

 
وط قطاع السكن7 -11.1.2  . العوامل وعوامل الوزن لكل معيار من شر

ن
سك

 

ط المعيار  الحالة شر
العامل 

"F" 
عامل الوزن 

"WF" 

قة
طا
 ال
بة
راق
م

 

 منطقة المالك

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 منطقة المستأجر

 نعم

F2 

1 

WF2 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 F3 1 WF3 2 نعم إضاءة 
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) ي  2 0 ال )داخىلي وخارجر

 0 0 غير متاح  

ة   نعم معدات صغير

F4 

1 

WF4 

2 

 2 0 ال والوعاء

 0 0 غير متاح  

)مصعد، مطبخ، غسيل دات عالية االستهالك مع

 مالبس... إلخ(

 نعم

F5 

1 

WF5 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

 تسخير  

 نعم

F6 

1 

WF6 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  التير

 نعم

F7 

1 

WF7 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 تهوية

 نعم

F8 

1 

WF8 

3 

 3 0 ال

 0 0  متاحغير 

 مضخات

 نعم

F9 

1 

WF9 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  تير

 نعم

F10 

1 

WF10 

4 

 4 0 ال

 0 0 غير متاح

لية  مياه ساخنة مي  

 نعم

F11 

1 

WF11 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

  مقياس الطاقة الفرع  )االتصال بنظام 
ر
نظام التحكم ف

 ((BMS)لمفاتيح إدارة ا

 نعم

F12 

1 

WF12 

5 

 5 0 ال

 0 0 غير متاح

 نوع مقياس الطاقة الفرع  

رقمي مع مسجل 
 F13 البيانات

1 
WF13 

3 

 5 1 ذكي 

 

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق لالمتثال للمتطلبات حسب المتوسط المرجال. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة 

 التالية:

 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹0 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

13
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
13
𝑖=1 ) + (5 − 𝑊𝐹13)

] 

 حيث: 
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𝐹0  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 

وع يتضمن عىل األقل  ∑)   طاقة فرعي واحد  عداد إذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1  ≠ 0) , 𝐹0 = 1 

وع ال يحت ∑)    فرعية للطاقة  عداداتوي عىل أية إذا كان المشر 𝐹𝑖
11
𝑖=1 = 0) , 𝐹0 = 0 

 

، وسيحصل المشروع على نسبة 0%للطاقة، فإن حصته ستكون  في حال عدم إحتواء المشروع على أية عدادات فرعية

( تم ربطها 2للطاقة، ) ( على جميع االستخدامات الرئيسية المذكورة أعاله1لطاقة الذكية )ا عداداتإذا تم تركيب  %100

 من إستهالك الطاقة على األقل.  70%( تم إستخدامها لتسجيل 3)،  (BMS) بنظام إدارة المباني
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11.1.3 En-1.3  نظام أتمتة البناء/نظام إدارة المباني 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.1.3.1

En-1.3نظام أتمتة البناء/نظام إدارة المباني : 

 

 نوع المعيار 11.1.3.2

 إختياري

 

 نية 11.1.3.3

 ومأمونة آمنة بيئة ولضمان ، الطاقة من المزيد لتوفير الفرص الستكشاف ، للمباني الفعالة اإلضافية الطاقة إدارة تعزيز

 .ومراقبتها للمبنى والكهربائية الميكانيكية الخدمات في التحكم خالل من الطاقة استخدام في وفعالة ومريحة

 

 متطلبات عامة 11.1.3.4

 ،(BAS) المباني أتمتة كنظام أو( BMS) المباني إدارة نظام باسم يُعرف ، المباني في مثبت الكمبيوتر على قائم تحكم نظام

 وأنظمة ، األمن وأنظمة الحريق وأنظمة الطاقة وأنظمة اإلضاءة مثل للمبنى والكهربائية الميكانيكية المعدات ويراقب يتحكم

عمليات المرفق مع رصد إستخدام وكفاءة النظم ويتمثل الهدف الرئيسي لنظام إدارة المباني في ضمان سالمة   .التكييف

 الفرعية الخاضعة إلشرافها وتحقيق ذلك على النحو األمثل، بما يتيال زيادة الكفاءة في العمليات.

 

ي 
مجيات ونظام االتصاالت. و  (BMS)يجب أن يدمج نظام إدارة المبان  ، العتاد والير

نظام إدارة  قومي، كحد أدن 

ي 
 نات ومراقبة الوظائف وتوقع العمليات ووصف االستجابات اآللية لتحقيق األداء األمثل. بجمع البيا (BMS)المبان 

 

 BMSشمل ييجب أن 

  مكونات توصل األنظمة الميكانيكية والنظم الكهربية والطاقة واالتصاالت واإلضاءة باستخدام أجهزة االستشعار

 والشاشات والمحركات ووحدات التحكم وتقنية االتصال، إلخ. 

 واألمان السالمةة تعمل عىل تحسير  الراحة وأداء الطاقة وأنظم 

 المستمر والتحسين التنبؤية والصيانة والتشخيص األخطاء واكتشاف النظام وصيانة والتهيئة للتكوين واجهات. 

 

ي )
ح ومكوناته متوافقة مع مجموعة متنوعة من أجهزة التحكم باستخداBMSيجب أن يكون نظام إدارة المبان  م ( المقي 

BACnet  وLON  وEthernet TCP/IP  وModBus  وOPC  ها من معايير القياسية التصاالت النظام المفتوح وغير

 : ي يتضمن، عىل سبيل المثال ال الحض، ما يىلي
 االتصال الدولية الحالية. يجب تقديم جدول نقطي لنظام إدارة المبان 

 
  BMSنقاط جدول . 11.1.3-1

HVAC 

 (FCUs)  المروحة أنابيب وحدات

 * رصد درجة حرارة المساحة   

  FCU* حالة تشغيل مروحة   

 * حالة التدفئة )تدفئة، تبريد، ترطيب، تهوية(  

 * نقطة ضبط درجة حرارة الغرفة  
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 * مفتاح ثالث سرعة  

 (PUs)  التغليف وحدات

 المساحة * رصد درجة حرارة  

  PU* حالة تشغيل مروحة   

 * حالة التدفئة )تدفئة، تبريد، ترطيب، تهوية(  

 * مفتاح يدوي تلقائي  

 * حالة الجسم  

 إعادة)نوع  الهواء مناولة وحدات
 (AHU( )الدوران

 AHU( في HOA* محول يدوي تلقائي )  

 المغلقة * مراقبة درجة حرارة الهواء والرطوبة في األماكن  
 * مراقبة درجة حرارة الهواء المحيط الخارجي والرطوبة  

 * جهاز إستشعار حرارة الهواء الطلق  

 * خلط درجة حرارة الهواء والرطوبة بين الهواء الخارجي والهواء العائد  

 AHU* حالة تشغيل مراوح   

 AHU* أمر تشغيل/إيقاف مراوح   

 هواء انابيب التبريد  ON/OFF* مراقبة درجة حرارة  

 هواء انابيب التبريد  ON/OFF* مراقبة درجة حرارة  

 * حالة الفلتر  

 *جهاز اإلنذار لجسم أنابيب إعادة تسخين   

 VSD* تفعيل / تعطيل   

 VSD* التحكم في سرعة   

 VSD* مالحظات عن سرعة   

 * خطأ محرك متغير السرعة  

 ة تشغيل محرك السرعة* متغيرة حال  

 النقي الهواء مناولة وحدات
(FAHUs) 

 * خطأ محرك متغير السرعة  

 VSD* مالحظات عن سرعة   

 VSD* التحكم في سرعة   

 VSD* تفعيل / تعطيل   

 * ضغط قناة اإلمداد  

 * جهاز إنذار الحريق  

 * درجة الحرارة والرطوبة المحيطة  

 (EAهواء العادم )* درجة حرارة   

 * معدل صمام التحكم في الماء المثلج  

 * درجة حرارة الهواء  

 * إيقاف درجة حرارة االنابيب  

 * حالة الفلتر  

 * حالة دوران الجسم الحرارية  

 * حالة تشغيل العجلة  

 * بدء/إيقاف العجلة الحرارية  

 (حرارية)عجلة  ايدوي( HOA* حالة المحول التلقائية )  

 * أمر بدء/إيقاف المروحة  

 * حالة رحلة المروحة )اإلمداد واإلرجاع(  

 * حالة تشغيل المروحة )اإلمداد واالستخراج(  
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 (واالستخراج( )اإلمداد HOA* حالة المحول التلقائي باستخدام اليد اآللية )  

 تغيرة* حالة تشغيل محرك األقراص ذو السرعة الم  

 * قناة الرطوبة )اإلمداد/المدخول(  

 * مؤشر تدفق الهواء  

 (CCU) اإلغالق تحكم وحدة

 * أمر بدء/إيقاف الوحدة  

 * حالة تشغيل المروحة  

 * درجة حرارة تشغيل/إيقاف هواء أنابيب التبريد  

 * درجة حرارة تشغيل/إيقاف هواء أنابيب إعادة الحرارة  

 الفلتر* حالة   

 * حالة تشغيل/إيقاف تشغيل المرطب  

 * درجة حرارة المساحة  

 * رطوبة المساحة  

 * نقطة ضبط درجة الحرارة  

 * نقطة ضبط الرطوبة  

 * تحديد أو تبديل الموضع  

VAV/CAV - الوحدات الطرفية 

 * درجة حرارة الغرفة ونقطة الضبط  

 * تدفق الهواء  

 التخميد* وضع   

 *أمر تشغيل / إيقاف تشغيل السخان )إن أمكن(  

 مراوح الشفط

 * بدء/إيقاف المروحة   

 MCC* حالة المروحة من لوحة   

 * إشارة إنذار الجسم  

 VSD* تمكين/تعطيل   

 VSD* التحكم في سرعة   

 VSD* مالحظات عن سرعة   

 سرعة وحالة التشغيل* حدث خطأ في محرك األقراص متغير ال  

 * حالة الفتال/اإلغالق المثبط أو مانع الحريق   الحريقمانع /تحكم جهاز

 CO2تحكم  لوحة

 * حالة التشغيل  

 * إنذار النظام   

 * إشارة إنذار الجسم  

 المياه المبردة  مضخات

 * حالة تشغيل المضخة  

 * أمر بدء/إيقاف المضخة  

 ع التبديل اليدوي* اإلشارة إلى موض  

 * إشارة تنبيه رحلة المضخة  

 * سرعة الضخ لوحدات السرعة المتغيرة  

 * ضغط تفريغ المضخة عند رأس مشترك  

 * ضغط المياه على اإلمداد والعودة  

 المبردة المياه ضغط وحدات

 * ضغط نظام المياه المبردة  

 * حالة  لوحة وحدة تزويد طاقة    

 ؤشر التبديل قيد التشغيل* م  

 * جهاز إنذار عالي/منخفض الضغط  

 * تمكين النظام   التبريد أبراج
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 * درجة حرارة الهواء الخارجية  

 * الرطوبة الجوية الخارجية  

 * صمام جانبي للمياه المكثفة  

 * حالة المروحة  

 * سرعة المروحة  

 * جهاز إنذار عادي  

 حرارة تصريف المياه الكثيفة ونقطة التوقف* درجة   

 * درجة حرارة العودة إلى المياه الكثيفة  

 كامل -* تدفق المياه المعوضة   

 * إنذار باالهتزاز  

 * مستوى الحوض العالي  

 * مستوى الحوض المنخفض  

 ماء

 (مصفية)معززة +  المياه مضخات

 إلى( HOA* يشير موضع التبديل يدويا )  

 * أمر بدء/إيقاف المضخة  

 * حالة تشغيل كل مضخة  

 * إشارة تنبيه رحلة المضخة   

 * ضغط النظام  

 * مؤشر مفتاح التشغيل  

 ماء خزانات

 * مؤشر المستوى  

 * إنذار منخفض/عالي المستوى  

 * االحتياطي من مياه الحريق  

 المياه ترشيح نظام

 ضلي للمياه * الضغط التفا  

 * دورة الغسيل العكسي في الحالة  

 * دورة الغسيل العكسي خارج الحالة  

 * خطأ مشترك في النظام / إشارة إنذار  

 الري مضخات

 * أمر بدء/إيقاف المضخة  

 * حالة تشغيل المضخة  

 * إشارة رحلة المضخة  

 * ضغط النظام  

 المياه مراقبة مقياس

 قبة والتسجيل )بالساعة ويوميا وأسبوعيا وسنويا(.* المرا  

 * مقارنة االستهالك للفترات المسجلة لتحليل االتجاهات.  

 * تحديد قيم "خارج النطاق" وعامل تشغيل إنشاء التنبيه.  

 * سجل ذروة استهالك الطاقة لكل استخدام نهائي.  

 نار

 حريق مضخة

 * ضغط النظام  
 ل كل مضخة* حالة تشغي  
 * بدء تشغيل بطارية مضخة الديزل  
* إشارة إنذار التعثر لمضخة كهربائية وفشل في بدء تشغيل إشارة من   

 مضخة الديزل

 الحريق إنذار نظام
 * كافة أجهزة اإلنذار الخاصة بالنظام  

 * إنذار خطأ مشترك  
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 * حالة تشغيل/إيقاف التشغيل  

 كهربائي

 النهار ضوء في شغالاإل كشف نظام

 * جميع حاالت اإلشغال واالستشعار في ضوء النهار في جميع المناطق  
استنادا إلى حالة أجهزة إستشعار اإلشغال المستلمة  HVAC* مراقبة نظام   

 من نظام التحكم في اإلضاءة
* يتم التحكم في ميزان الحرارة في جميع الغرف وإعادة ترتيبها بناء على   

 غال اإلش
 * ستائر آلية يتم التحكم فيها بناًء على حالة أجهزة استشعار ضوء النهار  

 الكهرباء مراقبة مقياس

 * مراقبة وتسجيل الكهرباء )كل ساعة ، يومي ، اسبوعي ، سنوي(  

 * مقارنة االستهالك خالل الفترات المسجلة لتحليل االتجاه.  

 بيه مشغل المبنى.* تحديد القيم "خارج النطاق" وتن  

 * تسجيل ذروة إستهالك الطاقة لكل إستخدام نهائي.  

 مصعد

 * حالة المصعد  

 * حالة التعطل للمصعد  

 * مفتاح التجاوز لرجل اإلطفاء  

 الكهربائي الدرج
 * حالة المصعد  

 * حالة المصعد المعلق  

UPS 

 * حالة التشغيل/إيقاف التشغيل  

 UPSلخطأ * تنبيه با  

 UPS* حاالت بطارية منخفضة   

 القدرة على السيطرة /العام العنوان
 /الوصول على

 * كافة أجهزة اإلنذار الخاصة بالنظام  

 * إنذار خطأ مشترك   CCTV نظام
 * حالة تشغيل/إيقاف التشغيل    

 طوارئ مولد

 مولد

 * الحالة  

 * الوضع )إيقاف، تلقائي، تشغيل(  

 جهاز إنذار عادي *  

 * الحالة   تلقائي تحويل محول

 الوقود زيت نظام

 * ارتفاع مستوى الخزان الرئيسي  

 * انخفاض مستوى الخزان الرئيسي  

 * ارتفاع مستوى الخزان في اليوم  

 * انخفاض مستوى الخزان في اليوم  

 * تسرب غرفة الخزان الرئيسية  

 * تسرب أنابيب  

 تسرب الخزان اليومى*   

 * ضبط المضخة على حالة تدفق التبديل اليدوي التلقائي  

 * تسرب مجموعة المضخة  

 * إنذار مشترك  

 

 متطلبات خاصة 11.1.3.5

ء ي
 ال شر
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 ةالمستندات المطلوب 11.1.3.6

ي الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 
 . الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة ف 

 
 ة. المستندات المطلوب2 -11.1.3

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في  

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 BMSرسومات 
يجب توفير رسوم نظام إدارة المباني ومخططات قاعدة البيانات لنظام إدارة المباني المقترح.  

ويجب أن توضال هذه التوصيات االستراتيجية اإلدارية المقترحة وأن تؤكد أن المستوى المطلوب 
 لإلدارة سيتحقق.

جدول نقاط 
BMS 

 ARZعلى مدخل  BMSجدول نقاط  

 ب توفير مواصفات نظام إدارة المباني المقترح.يج  المواصفات

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(.  سرد المعيار

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة

 يجب توفير أوراق البيانات الفنية للشركة المصنعة لنظام إدارة المباني المثبت. 

 BMSرسومات 
 مبنية

( التي تم تصميمها على هذا النحو ومخططات BMSيجب توفير رسوم نظام إدارة المباني ) 
قاعدة البيانات لنظام إدارة المباني المقترح. ويجب لها أن توضال االستراتيجية اإلدارية المقترحة 

 وأن تؤكد أن المستوى المطلوب لإلدارة قد تحقق.

جدول نقاط 
BMS 

 ARZمدخل على  BMSجدول نقاط  

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في  

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة

( BMSت )يجب توفير مجموعات البيانات الفنية الخاصة بجهة التصنيع لنظام إدارة قواعد البيانا 
 المثبت

 BMSرسومات 
 مبنية

( التي صيغت على هذا النحو ومخططات قاعدة BMSيجب توفير رسوم نظام إدارة المباني ) 
البيانات المقترحة. ويجب أن توضال هذه التوصيات االستراتيجية اإلدارية المقترحة وأن تؤكد أن 

 المستوى المطلوب لإلدارة سيتحقق.

جدول نقاط 
BMS 

 ARZعلى مدخل  BMSط جدول نقا 

 

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.1.3.7

واحدة على األقل  BMS. الحظ أنه يجب تطبيق نقطة BMSهذا المعيار استنادا إلى متطلبات جدول نقاط يتم تحديد درجة 

 للتأهل لهذا المعيار. وتطبق العوامل وعوامل الوزن على كل متطلب على النحو التالي: BMSألي نظام على نظام 
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وط المعايير . العو 3 -11.1.3 ط من شر  امل وعوامل الوزن لكل شر

 "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة شرط المعيار

يد  نظام التهوية بالتتر

وحدات ملف 
 المروحة

 مراقبة درجة حرارة المكان

 نعم

F1 

1 

WF1 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

  FCUحالة تشغيل مروحة 

 نعم

F2 

1 

WF2 

1 

 1 0 ال

 0 0  متاحغير 

 HVACحالة 

 نعم

F3 

1 

WF3 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 نقطة ضبط درجة حرارة الغرفة

 نعم

F4 

1 

WF4 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 محوالت ثالثية السرعات

 نعم

F5 

1 

WF5 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

وحدات 
 الحزمة

 مراقبة درجة حرارة المكان

 نعم

F6 

1 

WF6 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

  PUحالة تشغيل مروحة 

 نعم

F7 

1 

WF7 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 HVACحالة 

 نعم

F8 

1 

WF8 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مفتاح يدوي تلقائي

 نعم

F8 

1 

WF8 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة الرحلة

 نعم

F10 

1 

WF10 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

وحدات 
مناولة 
 الهواء 

مؤشر لمحول اليد التلقائية 
 AHU( في HOAاليدوي )

 نعم

F11 

1 

WF11 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

مراقبة درجة حرارة الهواء 
 والرطوبة في األماكن المغلقة

 نعم
F12 

1 
WF12 

1 

 1 0 ال
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 0 0 غير متاح

الهواء رة راقبة درجة حرام
 والرطوبةالمحيط الخارجي 

 نعم

F13 

1 

WF13 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

مستشعر إنثالبي للهواء 
 الخارجي

 نعم

F14 

1 

WF14 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

خلط درجة حرارة الهواء 
والرطوبة بين الهواء الطلق 

 والهواء المسترجع

 نعم

F15 

1 

WF15 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

  AHUحالة تشغيل مراوح 

 نعم

F16 

1 

WF16 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 AHUأمر تشغيل/إيقاف مراوح 

 نعم

F17 

1 

WF17 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

تشغيل / إيقاف هواء لحام 
 التبريد مراقبة درجات الحرارة

 نعم

F18 

1 

WF18 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

مراقبة تشغيل/إيقاف تشغيل 
 Reheat Coilملف 

 نعم

F19 

1 

WF19 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة الفلتر

 نعم

F20 

1 

WF20 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

إنذار عن رحلة أنابيب إعادة 
 الحرارة

 نعم

F21 

1 

WF21 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 VSDتمكين/تعطيل 

 نعم

F22 

1 

WF22 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 VSDالتحكم في سرعة 

 نعم

F23 

1 

WF23 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 VSDمالحظات عن سرعة 

 نعم

F24 

1 

WF24 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

خطأ في محرك األقراص متغير 
 السرعة

 نعم
F25 

1 
WF25 

3 

 3 0 ال



 

 

 

 
 

 

 586 من 421صفحة 

 0 0 غير متاح

حالة تشغيل محرك أقراص 
 متغير السرعة

 نعم

F26 

1 

WF26 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

وحدات 
مناولة 

 الهواء النقي

خطأ في محرك األقراص متغير 
 السرعة

 نعم

F27 

1 

WF27 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 VSDمالحظات عن سرعة 

 نعم

F28 

1 

WF28 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 VSDالتحكم في سرعة 

 نعم

F29 

1 

WF29 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 VSDتمكين/تعطيل 

 نعم

F30 

1 

WF30 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 ضغط قناة اإلمداد

 نعم

F31 

1 

WF31 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إنذار الحريق

 نعم

F32 

1 

WF32 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

درجة الحرارة والرطوبة 
 المحيطة

 نعم

F33 

1 

WF33 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 درجة حرارة هواء العادم

 نعم

F34 

1 

WF34 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

معدل صمام التحكم في الماء 
 البارد

 نعم

F35 

1 

WF35 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 درجة حرارة الهواء

 نعم

F36 

1 

WF36 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 درجة حرارة االنابيب

 نعم

F37 

1 

WF37 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة الفلتر
 نعم

F38 
1 

WF38 
1 

 1 0 ال



 

 

 

 
 

 

 586 من 422صفحة 

 0 0 غير متاح

 حالة رحلة العجلة الحرارية

 نعم

F39 

1 

WF39 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة تشغيل العجلة

 نعم

F40 

1 

WF40 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 بداية/توقف العجلة الحرارية

 نعم

F41 

1 

WF41 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

( HOAتلقائي )-حالة محول يد
 تلقائيا )عجلة حرارية(

 نعم

F42 

1 

WF42 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 -محرك مخمد يعمل بمحرك 
 الهواء الخارجي

 نعم

F43 

1 

WF43 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

حالة رحلة المروحة )اإلمداد 
 واإلرجاع(

 نعم

F44 

1 

WF44 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

حالة تشغيل المروحة )اإلمداد 
 واالستخراج(

 نعم

F45 

1 

WF45 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 أمر بدء/إيقاف المروحة

 نعم

F46 

1 

WF46 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

( HOAتلقائي )-حالة محول يد 
 تلقائيا )اإلمداد واالستخراج(

 نعم

F47 

1 

WF47 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

حالة تشغيل محرك أقراص 
 متغير السرعة

 نعم

F48 

1 

WF48 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

مجرى الرطوبة 
 )اإلمداد/المدخول(

 نعم

F49 

1 

WF49 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مؤشر تدفق الهواء

 نعم

F50 

1 

WF50 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

وحدة مراقبة 
 وثيقة

 بدء/إيقاف الوحدة 
 نعم

F51 
1 

WF51 
1 

 1 0 ال



 

 

 

 
 

 

 586 من 423صفحة 

 0 0 غير متاح

 حالة تشغيل المروحة

 نعم

F52 

1 

WF52 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

درجة حرارة تشغيل/إيقاف 
 هواء لحام التبريد

 نعم

F53 

1 

WF53 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

درجة حرارة تشغيل/إيقاف 
 هواء إعادة الحرارة

 نعم

F54 

1 

WF54 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 الفلتر حالة

 نعم

F55 

1 

WF55 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

حالة تشغيل/إيقاف تشغيل 
 المرطب

 نعم

F56 

1 

WF56 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 درجة حرارة الفضاء

 نعم

F57 

1 

WF57 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 رطوبة المساحة

 نعم

F58 

1 

WF58 

1 

 1 0 ال

 0 0 حغير متا 

 نقطة ضبط درجة الحرارة

 نعم

F59 

1 

WF59 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 نقطة ضبط الرطوبة

 نعم

F60 

1 

WF60 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 موضع محول محدد

 نعم

F61 

1 

WF61 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

VAV/CAV 
الوحدات  -

 الطرفية

قطة درجة حرارة الغرفة ون
 الضبط

 نعم

F62 

1 

WF62 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 تدفق الهواء

 نعم

F63 

1 

WF63 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 موضع مخمد
 نعم

F64 
1 

WF64 
1 

 1 0 ال



 

 

 

 
 

 

 586 من 424صفحة 

 0 0 غير متاح

تشغيل/إيقاف نظام التخزين )إذا 
 كان ذلك ممكنا(

 نعم

F65 

1 

WF65 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

إستخراج 
 المراوح

 بدء/إيقاف المراوح 

 نعم

F66 

1 

WF66 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 MCCحالة المروحة من لوحة 

 نعم

F67 

1 

WF67 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إشارة إنذار الرحلة

 نعم

F68 

1 

WF68 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 VSDتمكين/تعطيل 

 نعم

F69 

1 

WF69 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 VSDالتحكم في سرعة 

 نعم

F70 

1 

WF70 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 VSDمالحظات عن سرعة 

 نعم

F71 

1 

WF71 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

خطأ في محرك األقراص متغير 
 السرعة وحالة التشغيل

 نعم

F72 

1 

WF72 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

جهاز 
تحكم/مانع 

 الحريق
 حالة الفتال/اإلغالق للمسبب 

 نعم

F73 

1 

WF73 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

لوحة تحكم 
CO2 

 حالة التشغيل

 نعم

F74 

1 

WF74 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 تنبيه النظام

 نعم

F75 

1 

WF75 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إشارة إنذار الرحلة

 نعم

F76 

1 

WF76 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة تشغيل المضخة
 نعم

F77 
1 

WF77 
1 

 1 0 ال



 

 

 

 
 

 

 586 من 425صفحة 

مضخات 
المياه 
 المبردة

 0 0 غير متاح

 بدء/إيقاف المضخات 

 نعم

F78 

1 

WF78 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مؤشر موضع المحول اليدوي 

 منع

F79 

1 

WF79 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مؤشر تنبيه رحلة المضخة

 نعم

F80 

1 

WF80 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

سرعة الضخ لوحدات السرعة 
 المتغيرة

 نعم

F81 

1 

WF81 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

ضغط تفريغ مضخة عند رأس 
 مشترك

 نعم

F82 

1 

WF82 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 توفير وإرجاع ضغط المياه

 نعم

F83 

1 

WF83 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

وحدات 
ضغط 
CHW 

 ضغط نظام المياه المبردة

 نعم

F84 

1 

WF84 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة مصدر طاقة الشاشة 

 نعم

F85 

1 

WF85 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 شر التبديل قيد التشغيلمؤ

 نعم

F86 

1 

WF86 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إنذار عالي/منخفض الضغط

 نعم

F87 

1 

WF87 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 أبراج التبريد

 حالة النظام

 نعم

F88 

1 

WF88 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 درجة حرارة الهواء الخارجية

 نعم

F89 

1 

WF89 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 رطوبة الهواء الخارجية
 نعم

F90 
1 

WF90 
1 

 1 0 ال



 

 

 

 
 

 

 586 من 426صفحة 

 0 0 غير متاح

 صمام جانبي للمياه المكثفة

 نعم

F91 

1 

WF91 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة المروحة

 نعم

F92 

1 

WF92 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حةسرعة المرو

 نعم

F93 

1 

WF93 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إنذار شائع

 نعم

F94 

1 

WF94 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

درجة حرارة تصريف المياه 
 المكثفة ونقطة الضبط

 نعم

F95 

1 

WF95 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

درجة حرارة عودة المياه 
 المكثفة

 نعم

F96 

1 

WF96 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 شامل -تدفق مياه الماكياج 

 نعم

F97 

1 

WF97 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إنذار االهتزاز

 نعم

F98 

1 

WF98 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مستوى الحوض العالي 

 نعم

F99 

1 

WF99 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

  مستوى الحوض المنخفض

 نعم

F100 

1 

WF100 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 ماء

مضخة مياه 
)معززة + 

 ترشيح(

( HOAموضع التبديل يدويا )
 يشير إلى

 نعم

F101 

1 

WF101 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 بدء/إيقاف المضخة

 نعم

F102 

1 

WF102 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 F103 1 WF103 1 عمن حالة تشغيل كل مضخة



 

 

 

 
 

 

 586 من 427صفحة 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مؤشر تنبيه رحلة المضخة

 نعم

F104 

1 

WF104 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 ضغط النظام

 نعم

F105 

1 

WF105 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مؤشر التبديل قيد التشغيل

 نعم

F106 

1 

WF106 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

خزانات 
 المياه

 مؤشر المستوى

 نعم

F107 

1 

WF107 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إنذار عالي/منخفض

 نعم

F108 

1 

WF108 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إحتياطي مياه الحريق

 نعم

F109 

1 

WF109 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

نظام ترشيح 
 المياه

 ضغط تفاضلي مائي

 عمن

F110 

1 

WF110 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 دورة إعادة التشغيل عند الحالة

 نعم

F111 

1 

WF111 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

إيقاف تشغيل دورة إعادة 
 التشغيل

 نعم

F112 

1 

WF112 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إشارة تنبيه/عطل النظام الشائعة

 نعم

F113 

1 

WF113 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

مضخات 
 الري

 أمر بدء/إيقاف المضخة

 نعم

F114 

1 

WF114 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة تشغيل المضخة

 نعم

F115 

1 

WF115 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 F116 1 WF116 1 نعم إشارة رحلة المضخة



 

 

 

 
 

 

 586 من 428صفحة 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 ضغط النظام

 نعم

F117 

1 

WF117 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

مقياس 
 مراقبة المياه

المراقبة والتسجيل )بالساعة 
 ويوميا وأسبوعيا وسنويا(

 نعم

F118 

1 

WF118 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

مقارنة االستهالك خالل الفترات 
 المسجلة لتحليل االتجاهات.

 نعم

F119 

1 

WF119 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

تحديد قيم "خارج النطاق" 
 وعامل تشغيل إنشاء التنبيه

 نعم

F120 

1 

WF120 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

تسجيل ذروة إستهالك الطاقة 
 لكل إستخدام نهائي

 نعم

F121 

1 

WF121 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 نار

مضخة 
 حريق

 مضغط النظا

 نعم

F122 

1 

WF122 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة تشغيل كل مضخة

 نعم

F123 

1 

WF123 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 بدء تشغيل بطارية ضخ الديزل

 نعم

F124 

1 

WF124 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

إشارة تنبيه عن رحلة مضخة 
كهربائية وتعجز عن بدء إشارة 

 مضخة ديزل من

 نعم

F125 

1 

WF125 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

نظام إنذار 
 الحريق

كافة أجهزة اإلنذار الخاصة 
 بالنظام

 نعم

F126 

1 

WF126 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إنذارخطأ مشترك

 نعم

F127 

1 

WF127 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة التشغيل/إيقاف التشغيل

 نعم

F128 

1 

WF128 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 كهربائي



 

 

 

 
 

 

 586 من 429صفحة 

نظام كشف 
اإلشغال في 
 ضوء النهار

حالة جميع أجهزة االستشعار 
 في جميع المناطق

 نعم

F129 

1 

WF129 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

بناء  HVACالتحكم في نظام 
على حالة أجهزة إستشعار 
 اإلشغال المستلمة من نظام

 التحكم في اإلضاءة

 نعم

F130 

1 

WF130 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

التحكم في ميزان حرارة جميع 
الغرف وإعادة ضبطه بناء على 

 اإلشغال

 نعم

F131 

1 

WF131 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

التحكم في الستائر اآللية اعتمادا 
على حالة أجهزة االستشعار في 

 ضوء النهار

 عمن

F132 

1 

WF132 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

مقياس 
مراقبة 
 الكهرباء

المراقبة والتسجيل )بالساعة 
 ويوميا وأسبوعيا وسنويا(

 نعم

F133 

1 

WF133 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

مقارنة االستهالك خالل الفترات 
 المسجلة لتحليل االتجاهات

 نعم

F134 

1 

WF134 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

تحديد قيم "خارج النطاق" 
 وعامل تشغيل إنشاء التنبيه

 نعم

F135 

1 

WF135 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

تسجيل ذروة إستهالك الطاقة 
 لكل إستخدام نهائي

 نعم

F136 

1 

WF136 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مصعد

 حالة المصعد

 نعم

F137 

1 

WF137 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 رفع حالة العالق

 نعم

F138 

1 

WF138 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مفتاح تجاوز رجل اإلطفاء

 نعم

F139 

1 

WF139 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

درج 
 كهربائي

 حالة الدرج

 نعم

F140 

1 

WF140 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 المعلقحالة الدرج 

 نعم

F141 

1 

WF141 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح



 

 

 

 
 

 

 586 من 430صفحة 

UPS 

 UPSحالة تشغيل/إيقاف 

 نعم

F142 

1 

WF142 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 UPSتنبيه أخطاء 

 نعم

F143 

1 

WF143 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

حاالت التشغيل المنخفضة 
 للبطارية

 نعم

F144 

1 

WF144 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

العنوان 
العام/ 

السيطرة 
على القدرة 

على 
 الوصول/

كافة أجهزة اإلنذار الخاصة 
 بالنظام

 نعم

F145 

1 

WF145 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إنذار خطأ مشترك

 نعم

F146 

1 

WF146 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حالة التشغيل/إيقاف التشغيل

 نعم

F147 

1 

WF147 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مولد طوارئ

 مولد

 الحالة

 نعم

F148 

1 

WF148 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 الوضع )إيقاف، تلقائي، تشغيل(

 نعم

F149 

1 

WF149 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 إنذار مشترك

 نعم

F150 

1 

WF150 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

محول 
تحويل 
 تلقائي

 الحالة

 نعم

F151 

1 

WF151 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

نظام زيت 
 الوقود

 المستوى العالي للخزان رئيسي 

 نعم

F152 

1 

WF152 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مستوى خزان رئيسي منخفض 

 نعم

F153 

1 

WF153 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 ى خزان يومي عالي مستو
 نعم

F154 
1 

WF154 
1 

 1 0 ال
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 0 0 غير متاح

 مستوى خزان يومي منخفض 

 نعم

F155 

1 

WF155 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 تسرب غرفة الخزان الرئيسية

 نعم

F156 

1 

WF156 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 تسرب أنابيب

 نعم

F157 

1 

WF157 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 تسرب الخزان اليومي

 نعم

F158 

1 

WF158 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

حالة  -مضخة تعيين تلقائي 
 تدفق المحول اليدوي

 نعم

F159 

1 

WF159 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مضخة تسرب

 نعم

F160 

1 

WF160 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 ارمشتركإنذ

 نعم

F161 

1 

WF161 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 

ستحدد أداة الحساب العدد الدقيق لالمتثال للمتطلبات حسب متوسط النتيجة المرجح. لتحديد درجة المعيار، يتم 

 تطبيق الصيغة التالية: 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

161
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
161
𝑖=1 )

] 

 

، تكون نتيجة هذا المعيار  ي
وع أن يحقق درجة 0إذا كان أي نظام متصل بنظام إدارة المبان  لهذا  100%٪. ويمكن للمشر

ي 
 . (BMS) المعيار إذا كانت جميع النظم الممكنة المذكورة آنفا متصلة بنظام إدارة المبان 
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 العائلة: مغلف المبنى 11.2

11.2.1 En-2.1  ناقلية حرارية معتمة 

 

 ر والعنوانمرجع المعيا 11.2.1.1

En-2.1ناقلية حرارية معتمة : 

 

 نوع المعيار 11.2.1.2

 إختياري

 

 نية 11.2.1.3

يائية  لغالف البناءدعم التصميم المناسب  ات حرارية وفير  من أجل النقل الحراري المعتم، واختيار مواد معينة ذات بارامي 

 . ي تقلل من إستهالك الطاقة بالمبت 
 مناسبة طبقا للمنطقة المناخية المعينة الت 

 

 لبات عامةمتط 11.2.1.4

، ينقسم لبنان إىل أرب  ع مناطق 2005وفقا للمعيار الحراري ألبنية لبنان 

مناخية حسب درجة الحرارة والرطوبة النسبية واإلشعاع الشمسي عىل النحو 

 :  التاىلي

 

 المناطق الساحلية - 1المنطقة 

 غرب وسط الجبل - 2المنطقة 

 الهضبة الداخلية - 3المنطقة 

 عاىلي الجبل ال - 4المنطقة 
 

 

 

ي لبنان 11.2.1-1
 المناطق المناخية ف 

 
 

 

ي الجدول التاىلي حدود االرتفاع والدرجة اليومية التقريبية لكل منطقة: 
 وترد ف 

 
ي لبنان 11.2.1-1

 المناطق المناخية ف 

 طقة المناخيةالمن
 العتبات التقريبية   

 CDD (21 )( و18) HDD مجال االرتفاع التقرينر  

 1المنطقة 
 مي   0-700

 300 <HDD<1200 

 CDD<1050> 120  ساحىلي 

 2المنطقة 
 مي   700-1400

 1200 <HDD<2000 

 CDD<120> 0  غرب وسط الجبل
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 3المنطقة 
ا 700-1150  مي 

 1200 <HDD<1800 

 CDD<600> 120  ليةهضبة داخ

  
 مي   1400جانب الساحل +

 HDD>2000 

 CDD=0  4المنطقة 

 جبل عاىلي 
 مي   1150الجانب الداخىلي +

 HDD>1800 

   0 <CDD<120 

 

 (Uحساب االنتقال الحراري )قيمة 

ي يحدث هي مقياس لمدى تدفق الحرارة عير سماكة معينة من مادة معينة، وتتضمن الطرق الرئيسية  Uالقيمة 
الثالث الت 

ي ال غالفلعنض  Uبها انتقال الحرارة: التوصيل والحمل واإلشعاع. القيمة 
مبت  هي عكس المقاومة الحرارية الكلية الت 

 وفقا للمعادلة التالية:  Uتحسب من المقاومة الحرارية الفردية لكل مكون/طبقة من ذلك العنض. يتم حساب القيمة 

 

𝑼 =
𝟏

𝑹𝒕
 =   

𝟏

𝑹𝒔𝒆 +  ∑ 𝑹𝒊 +  𝑹𝒔𝒊
  =   

𝟏

𝑹𝒔𝒆 +  ∑
𝒆𝒊

𝒊
+  𝑹𝒔𝒊

 

 : حيث

𝑼    غالف= النقل الحراري لمكون (  المبتK. 2W/m) 

𝑹𝒕  ( مقاومة حرارية كلية =w/k.2m) 

𝑹𝒔𝒆( ي
 (W/K.2m= مقاومة حرارية سطحية خارجية للفيلم الهوان 

𝑹𝒊   ي )= مقاو
 (W/K.2mمة حرارية لكل طبقة من مادة الفيلم الهوان 

𝑹𝒔𝒊 ( مقاومة حرارية سطحية داخلية =w/k.2m) 

𝒆𝒊   ةكا = سم  ( كل طبقة من المادةm) 

𝒊   ( ناقلية حرارية لكل طبقة من المواد =W/m.k) 

 

، والذي ه و خالصة من مكونات البناء وعنارص البناء يمكن الحصول عىل مقاومة طبقة سطح الهواء من الجدول التاىلي

EN ISO 6946 . 

 
 ( m2 .k /w  (. مقاومة طبقة سطح الهواء2 -11.2.1

 إتجاه تدفق الحرارة مقاومة سطحية

(m2.K/W)  ًنزوالً  أفقي صعودا 

siR 0.1 0.13 0.17 

seR 0.04 0.04 0.04 

tR 0.14 0.17 0.21 

 

 

A) النتقال الحرارة من الجدران الخارجية الحد االقىص 

" للجدران الخارجية لمبنى تم تصميمه يفي بالقيمة المرجعية القصوى المجدولة Uإلظهار أن النقل الحراري أو "القيمة 

" ونوع منطقة المناخ WWRلالنتقال الحراري للجدران الخارجية وفقا للقيم المختلفة للنطاق لنسبة النافذة إلى الجدار "

" المحدد، وهي ألغراض اإلشارة فقط. وتحسب WWRالمعروضة في الجدول أدناه. تمثل هذه القيم متوسط قيمة نطاق "
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"( والمنطقة WWR" )وليس كنطاق من "WWRاآلمنة وفقا للقيمة المحددة ل" المنطقةبوابة  القصوى تحديدا علىالقيمة 

 المناخية.
 (W/M2.K. الحد األقىص النتقال الحرارة للجدران الخارجية )3 -11.2.1

 )%(WWR 
 4 -منطقة مناخية  3 -منطقة مناخية  2 -منطقة مناخية  1 -منطقة مناخية 

 U-حائط U-حائط U-حائط U-حائط

1 ٪- 5٪ 0.69 
0.46 0.46 0.35 

6 ٪- 10٪ 0.68 

11 ٪- 15٪ 0.67 
0.45 0.45 0.34 

16 ٪- 20٪ 0.66 

21 ٪- 25٪ 0.65 
0.44 0.44 0.33 

26 ٪- 30٪ 0.64 

31 ٪- 35٪ 0.63 
0.43 0.43 0.32 

36 ٪- 40٪ 0.62 

41 ٪- 45٪ 0.61 
0.42 0.42 0.31 

46 ٪- 50٪ 0.60 

51 ٪- 55٪ 0.59 
0.41 0.41 0.30 

56 ٪- 60٪ 0.58 

61 ٪- 65٪ 0.57 
0.40 0.40 0.29 

66 ٪- 70٪ 0.56 

71 ٪- 75٪ 0.55 
0.39 0.39 0.28 

76 ٪- 80٪ 0.54 

81 ٪- 85٪ 0.53 
0.38 0.38 0.27 

86 ٪- 90٪ 0.52 

91 ٪- 95٪ 0.51 
0.37 0.37 0.26 

96 ٪- 100٪ 0.50 

 
 حيث: 

 نسبة النافذة إل الحائط

ي المبت  هي نس  
بة مس  احة النافذة إىل إجماىلي مس  احة الحائط اإلجمالية )س  طح معتم باإلض  افة نس  بة النافذة إىل الجدار ف 

ي هذا الحساب، ال يؤخذ بعير  االعتبار سوى الجدران فوق االرض. 
 إىل نافذة(. ف 

 

𝑾𝑾𝑹 =  
  مساحة الشبابيك

(مساحة الشبابيك + مساحة االبواب + مساحة الجدران المعتمة)
 

 

B)  الحراريالحد األقىص النتقال السطوح 

ي القيمة المرجعية القصوى المجدولة لالنتقال الحراري Uإلظهار أن النقل الحراري أو "القيمة 
" لسطح مبت  مصمم يستوف 

ي الجدول التاىلي وفقا لقيم النطاق المختلفة لنسبة ضوء السماء إىل السقف "
" ونوع منطقة SRRللسطح المعروضة ف 

وتحسب القيمة القصوى تحديدا  "، وهي ألغراض اإلشارة فقط. SRRقيمة "طاق المناخ. وتمثل هذه القيم متوسط قيمة ن

ة النامية وفقا لقيمة محددة من "  "( ومنطقة المناخ.  SRR " )وليس كنطاق من " SRR عىل بوابة المنطقة الجزرية الصغير
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 (W/M2.Kاألسطح الحراري ). الحد األقىص النتقال 4 -11.2.1

SRR )٪( 
 4 -منطقة مناخية  3 -منطقة مناخية  2 -منطقة مناخية  1 -منطقة مناخية 

 Uسطح  Uسطح  Uسطح  Uسطح 

1 ٪- 10٪ 0.35 0.35 0.35 0.31 

11 ٪- 20٪ 0.34 0.34 0.34 0.30 

21 ٪- 30٪ 0.33 0.33 0.33 0.29 

31 ٪- 40٪ 0.32 0.32 0.32 0.28 

41 ٪- 50٪ 0.31 0.31 0.31 0.27 

51 ٪- 60٪ 0.30 0.30 0.30 0.26 

61 ٪- 70٪ 0.29 0.29 0.29 0.25 

71 ٪- 80٪ 0.28 0.28 0.28 0.24 

81 ٪- 90٪ 0.27 0.27 0.27 0.23 

91 ٪- 100٪ 0.26 0.26 0.26 0.22 

 
 حيث

 إل السقف المنور نسبة 

ي المعادSRRإىل السقف ) المنور يمكن تعريف نسبة 
 لة التالية: ( ف 

 

𝑺𝑹𝑹 =  
  مساحة المنور

(مساحة المنور + مساحة السقف المعتم)
 

 
C) شبه المكشوفة الطوابقالمكشوفة و  للطوابق االنتقال الحراري االقىص 

ي بالحد  الطوابقالمكشوفة و  للطوابق" Uإلظهار أن النقل الحراري أو "القيمة 
ي مبت  تم تصميمه يف 

شبه المكشوفة ف 

ي الجدول  الطوابقالمكشوفة و  للطوابقة المرجعية المجدولة لالنتقال الحراري األقىص للقيم
شبه المكشوفة الموضحة ف 

 . الطابقأدناه حسب نوع 

 
 (W/M2 .Kشبه المكشوفة ) والطوابق. أقىص انتقال حراري للطوابق المكشوفة 5 -11.2.1

 نوع الطابق
 4 -منطقة مناخية  3 -منطقة مناخية  2 -منطقة مناخية  1 -قة مناخية منط

 Uطابق  Uطابق  Uطابق  Uطابق 

 0.21 0.29 0.29 0.29 طابق مكشوفة

 0.39 0.39 0.39 0.99 طابق شبه مكشوفة

 
D) على األرض لبالطاتالحد األدنى من المقاومة الحرارية والعرض األدنى لطبقة العزل ل  

مبت   ارضعىل  ةلحد األدن  للمقاومة الحرارية والحد األدن  لعرض طبقة عازلة موضوعة عىل محيط البالطإثبات أن ا

مصمم يستوفيان الحد األقىص للقيمة المرجعية المجدولة للحد األدن  من المقاومة الحرارية والحد األدن  لعرض العزل 

ي الجدول أدناه وفقا لنوع مختلف من مناطق المنا 
 خ. الوارد ف 
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 . الحد األدن  لمقاومة الحرارة والحد األدن  لعرض طبقة العزل بالنسبة للدرجات6 -11.2.1

 -منطقة مناخية  عزل 
1 

 -منطقة مناخية 
2 

 -منطقة مناخية 
3 

 -منطقة مناخية 
 ارضعىل  اتالبالط 4

ة الحرارية الحد األدنى من المقاوم
(m2. k/w) 

 1.25 1 0.75 غير مطلوب

 عرض الحد األدنى للعزل
 1.5 1.25 1 غير مطلوب

 )م(

 

 متطلبات خاصة 11.2.1.5

ء ي
 ال شر

 

 المطلوب المستندات 11.2.1.6

 .الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 

 
 ة. المستندات المطلوب7 -11.2.1

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 المعيار سرد
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة · 

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات

الرسوم المعمارية للمناسيب المرمزة باللون واألقسام مزودة بأسطورة تبين يجب أن تكون  ·
المنطقة وأنواع الجدران الخارجية، والسقوف، واألرضيات، والبالطات على االرض ، والنوافذ، 

 والمناور.

جب أن تشتمل الرسومات المعمارية التي تم بناؤها على جدران وأسقف وأرضيات وجدران ي ·
 تفاصيل توضال مادة كل طبقة ونوعيتها وسمكها وخصائصها الحرارية. خارجية على

 المواصفات
يجب أن تشمل المواصفات تركيب المواد مع الخصائص الحرارية. )أي ، توصيل / مقاومة  ·

 ( للجدران الخارجية والسقوف واألرضيات والبالطات.Uالمواد ، قيمة 

 حسابات
وسطة المرجال للجدران الخارجية والسقوف واألرضيات " المتUيجب إجراء حسابات "القيمة · 

 .ARZوالحد األدنى لمقاومة الحرارة مع أقل عرض لعزل االسطال االرضية  على بوابة 

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم( · المعيار سرد

 مبنية رسومات

تم بناؤها على شكل مباني للمناسيب المرمزة باللون واألقسام يجب  لرسومات المعمارية التي ·
أن تأتي مع أسطورة تبين المنطقة وأنواع الجدران الخارجية، والسقوف، واألرضيات، والجدران 

 على شكل طبقات، والنوافذ، والمناور.

والسقوف يجب أن تشتمل الرسومات المعمارية التي تم بناؤها مسبقا للجدران الخارجية  ·
واألرضيات والبالطات على االرض وتوضال مادة كل طبقة ونوعها وسمكها وخصائصها 

 الحرارية.

بيانات  أوراق
 الشركة المصنعة 

يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة تكوين المواد مع الخصائص الحرارية. )أي ،  ·
 قوف واألرضيات والبالطات.( للجدران الخارجية والسUتوصيل / مقاومة المواد ، قيمة 

 الحسابات المحدثة )إذا كانت مختلفة عن مرحلة التصميم( · حسابات

 قائم مبنى
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 المعيار سرد
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  ·

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 مبنية رسومات

ارية التي تم بناؤها على شكل مباني للمناسيب المرمزة باللون واألقسام يجب الرسومات المعم ·
أن تأتي مع أسطورة تبين المنطقة وأنواع الجدران الخارجية، والسقوف، واألرضيات، والجدران 

 على شكل طبقات، والنوافذ، والمناور.

الخارجية والسقوف يجب أن تشتمل الرسومات المعمارية التي تم بناؤها مسبقا للجدران  ·
واألرضيات والبالطات على االرض وتوضال مادة كل طبقة ونوعها وسمكها وخصائصها 

 الحرارية.

بيانات  أوراق
 الشركة المصنعة 

يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة تكوين المواد مع الخصائص الحرارية. )أي ،  ·
 رجية والسقوف واألرضيات والبالطات.( للجدران الخاUتوصيل / مقاومة المواد ، قيمة 

 حسابات
" المتوسطة المرجال للجدران الخارجية والسقوف واألرضيات Uيجب إجراء حسابات "القيمة  ·

 .ARZوالحد األدنى لمقاومة الحرارة مع أقل عرض لعزل االسطال االرضية  على بوابة 
 

المشروع حرة في  فرقطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات الم

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.2.1.7

ط النقل الحراري المع ط النقل الحراري المبهم. الحظ أن شر تم للجدران الخارجية وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل شر

أو األسطح أو األرضيات أو الحد األدن  من عروض العزل وقيم مقاومة األرضيات العرضية يجب أن يحقق عىل األقل القيم 

 المستهدفة من أجل التأهل لهذا المعيار. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  [(
(𝐴1 × 𝑆1) + (𝐴2 × 𝑆2) + (𝐴3 × 𝑆3) + (𝐴4 × 𝑆4)

𝐴1 + 𝐴2 + 𝐴3 + 𝐴4

) × 0.9] + [𝑆5 × 0.1]  

 

 : حيث

𝑨𝟏 :ي )م  (2-المساحة اإلجمالية للجدار الخارجر

𝑨𝟐 : (2المساحة الكلية للسقف )م 

𝑨𝟑 :(2المساحة الكلية للرضية المكشوفة )م 

𝑨𝟒 : مساحة أرضية شبه مكشوفة(2m) 

 

ي الجداول الواردة أدناه،
 وفقا لما هو محدد ف 

 

𝑺𝟏 : ي  درجة اإلرسال الحراري لجدار خارجر

𝑺𝟐 : درجة االنتقال الحراري للسطح 

𝑺𝟑 : درجة االرسال الحراري للرضية المكشوفة 

𝑺𝟒 : درجة االرسال الحراري للرضية شبه المكشوفة 

𝑺𝟓 : ية عىل أرضية الملعب درجة مقاومة حرار 
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ي S1. الدرجة "8 -11.2.1 ط النقل الحراري للجدار الخارجر  " لشر

 "𝑺𝟏 العالمة " متطلب اإلرسال الحراري للجدار الخارجر  

𝑈𝑊(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝑈𝑊(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝑈𝑊(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝑈𝑊(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝑈𝑊(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≥ 𝑈𝑊(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≥  0.5 × 𝑈𝑊(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑺𝟏  100٪ 

 

 : حيث

𝑈𝑊(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  ي المصمم .𝑊/𝑚2)= المتوسط المرجح لالنتقال الحراري للجدار الخارجر 𝐾) 

𝑈𝑊(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  ي المستهدف إىل الجدار = المتوسط المرجح .𝑊/𝑚2)النتقال الحرارة الخارجر 𝐾) 

 
 " لمتطلبات النقل الحراري عىل السطحS2. الدرجة "9 -11.2.1

ط االنتقال الحراري إل السقف  "𝑺𝟐 العالمة " شر

𝑈𝑅(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝑈𝑅(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝑈𝑅(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝑈𝑅(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝑈𝑅(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≥ 𝑈𝑅(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≥  0.5 × 𝑈𝑅(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑺𝟐  100٪ 

 

 : حيث

𝑈𝑅(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ي السقف = المتوسط المرج
.𝑊/𝑚2)ح لالنتقال الحراري المصمم ف  𝐾) 

𝑈𝑅(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  لالنتقال الحراري المستهدف للسقف = المتوسط المرجح(𝑊/𝑚2. 𝐾) 

 
ط النقل الحراري للرضية المعرضةS3. درجة "10 -11.2.1  " لشر

ط االرسال  "𝑺𝟑 العالمة " الحراري لألرضية المكشوفة شر

𝑈𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝑈𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝑈𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝑈𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝑈𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≥ 𝑈𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≥  0.5 × 𝑈𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑺𝟑  100٪ 

 

 : حيث

𝑈𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  المتوسط المرجح لالنتقال الحراري للرضية المكشوفة المصمم =(𝑊/𝑚2. 𝐾) 

𝑈𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  للرضية المكشوفة  المستهدف لالنتقال الحراري= المتوسط المرجح(𝑊/𝑚2. 𝐾) 
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ط النقل الحراري عىل األرضية شبه المكشوفةS4. الدرجة "11 -11.2.1  " لشر

ط االرسال الحراري لألرضية شبه المكشوفة  "𝑺𝟒 العالمة " شر

𝑈𝑆𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝑈𝑆𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝑈𝑆𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝑈𝑆𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝑈𝑆𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≥ 𝑈𝑆𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≥  0.5 × 𝑈𝑆𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑺𝟒  100٪ 

 

 : حيث

𝑈𝑆𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  ي األرضية شبه المكشوفة
.𝑊/𝑚2)= المتوسط المرجح لالنتقال الحراري المصمم ف  𝐾) 

𝑈𝑆𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  ي األرضيات شبه المكشوفة
.𝑊/𝑚2)= المتوسط المرجح لالنتقال الحراري المستهدف ف  𝐾) 

 
ط النقل الحراري من الطابق العلويS5. الدرجة "12 -11.2.1  " لشر

ط المقاومة الحرارية ألرضية الدرجة  "𝑺𝟓 العالمة " شر

𝑅𝐼𝑁𝑆(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝑅𝐼𝑁𝑆(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)      و/أو𝑊𝐼𝑁𝑆(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝑊𝐼𝑁𝑆(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)    0٪ 

𝑅𝐼𝑁𝑆(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≥  𝑅𝐼𝑁𝑆(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)      و𝑊𝐼𝑁𝑆(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≥  𝑊𝐼𝑁𝑆(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 100٪ 

 

 : حيث

𝑅𝐼𝑁𝑆(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) = ائح يحة من الشر .𝑚2)مقاومة الحد األدن  المصممة لعزل كل شر 𝐾/W) 

𝑅𝐼𝑁𝑆(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  يحة من الطوائف =الحد األدن  المستهدف لمقاومة .𝑚2)العزل بالنسبة لكل شر 𝐾/W) 

𝑊𝐼𝑁𝑆(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  للعرض المصمم لعزل كل مسافة عىل الدرجة األدن   = الحد(𝑚2. 𝐾/W) 

𝑊𝐼𝑁𝑆(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)   المستهدف لعرض العزل لكل = الحد األدنSlab-grade (𝑚2. 𝐾/W) 

 Uإذا كانت قيمة كل الجدران الخارجية والسقوف واألرضيات المكشوفة واألرضيات شبه المكشوفة أكير من قيمة 

هدفة، وكان نوع واحد عىل األقل من األرضيات عىل شكل بالستيكي يحتوي عىل حد أدن  من عرض العزل ومقاومة المست

وع نسبة 0أقل من الحد األدن  المستهدف لعرض العزل أو مقاومته، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون  ٪. ويكسب المشر

والسقوف واألرضيات المكشوفة واألرضيات شبه  بالنسبة لهذا المعيار إذا كان لجميع الجدران الخارجية %100

المستهدفة، وكان لجميع األرضيات العرضية حد أدن  "  Uالقيمة "" مصممة بحيث تساوي نصف Uالمكشوفة "قيمة 

 من عرض العزل والمقاومة يساوي الحد األدن  المستهدف لعرض العزل ومقاومته أو يزيد عليه. 
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11.2.2 En-2.2  جي واألداء الشمسياالنتقال الحراري الزجا 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.2.2.1

En-2.2 ي واألداء الشمسي  : االنتقال الحراري الزجاجر

 

 نوع المعيار 11.2.2.2

 إختياري

 

 نية 11.2.2.3

، واختيار وتركيب أنواع معينة ذات  لغالف المبت  دعم التصميم المناسب  من أجل النقل الحراري للزجاج واألداء الشمسي

يائية مناسبة ات حرارية وفير  .  بارامي  ي المبت 
 وفقا للمناطق المناخية المحددة، مما يساعد عىل خفض إستهالك الطاقة ف 

 

 متطلبات عامة 11.2.2.4

A)  للنوافذ الحراري للزجاج واألداء الشمش   لالنتقالالحد األقىص  

ي أو "القيمة  " الخاص بنوافذ مبت  SHGC" ومعامل اكتساب الحرارة الشمسية "Uإلثبات أن التحويل الحراري الزجاجر

ي الجدول التاىلي SHGC" و"Uم يستوفيان القيمة المرجعية القصوى المتوسطة المجدولة "للقيمة مصم
" المعروضة ف 

" ونوع منطقة المناخ. تمثل هذه القيم متوسط القيمة WWRحسب قيم النطاق المختلفة لنسبة النافذة إىل الجدار "

 ARZ بوابة" بدقة عىل SHGC" و "U"القيمة ". وهي ألغراض اإلشارة فقط. وتحسب WWRلقيمة نطاق محددة من "

 "( ومنطقة المناخ. WWR" )وليس كنطاق من "WWRوفقا للقيمة المحددة "

 
ي )1 -11.2.2   للنوافذ ( واألداء الشمسي W/M2.K. الحد األقىص لالرسال الحراري الزجاجر

WWR )٪( 
 4 -منطقة مناخية  3 -منطقة مناخية  2 -منطقة مناخية  1 -منطقة مناخية 

U SHGC U SHGC U SHGC U SHGC 

 1 ٪- 5٪ 3.50 

0.25 

3.0 
0.39 

3.0 
0.39 

2.70 

0.39 

 6 ٪- 10٪ 3.40 2.90 2.90 2.60 

11 ٪- 15٪ 3.30 2.80 

0.25 

2.80 

0.25 

2.50 

16 ٪- 20٪ 3.20 2.70 2.70 2.40 

21 ٪- 25٪ 3.10 2.60 2.60 2.30 

26 ٪- 30٪ 3.00 2.50 2.50 2.20 

31 ٪- 35٪ 2.90 2.40 2.40 2.10 

36 ٪- 40٪ 2.80 2.30 2.30 2.00 

41 ٪- 45٪ 2.70 

0.20 

2.20 

0.20 

2.20 

0.20 

1.90 

0.25 

46 ٪- 50٪ 2.60 2.10 2.10 1.80 

51 ٪- 55٪ 2.50 2.00 2.00 1.70 

56 ٪- 60٪ 2.40 1.90 1.90 1.60 

61 ٪- 65٪ 2.30 1.80 1.80 1.50 

66 ٪- 70٪ 2.20 1.70 1.70 1.40 

71 ٪- 75٪ 2.10 0.15 1.60 1.60 1.30 0.20 
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76 ٪- 80٪ 2.00 1.50 1.50 1.20 

81 ٪- 85٪ 1.90 1.40 

0.15 

1.40 

0.15 

1.10 

86 ٪- 90٪ 1.80 1.30 1.30 1.00 

91٪ - 95٪ 1.70 1.20 1.20 0.90 

96 ٪- 100٪ 1.60 1.10 1.10 0.80 

 

B)   للمناور الزجاجيةالحد األقىص لمعدل اإلرسال الحراري للزجاج واألداء الشمش 

ي أو "القيمة  ي المصممة SHGC" ومعامل اكتساب الحرارة الشمسية "Uوإلثبات أن التحويل الحراري الزجاجر
" ألبراج المبان 

ي الجدول التاىلي  الزجاجية للمناور " SHGC" و "U-valueيان القيمة المرجعية القصوى المجدولة "يستوف
المعروضة ف 

" ونوع المنطقة المناخية. تمثل هذه القيم متوسط القيمة SRRحسب قيم النطاق المختلفة لنسبة الهواء إىل السقف "

 بوابة" بدقة عىل SHGC" و"U-valueالقيمة " ". وهي ألغراض اإلشارة فقط. وتحسبSRRلقيمة نطاق معير  ل "

ARZ " ي تحدد القيمة المحددة
 "( ومنطقة المناخ. SRR" )وليس كنطاق "SRRالت 

 
ي )2 -11.2.2  الزجاجية للمناور ( واألداء الشمسي W/M2.K. الحد األقىص لالرسال الحراري الزجاجر

SRR )٪( 
 4 -منطقة مناخية  3 -منطقة مناخية  2 -منطقة مناخية  1 -نطقة مناخية م

U SHGC U SHGC U SHGC U SHGC 

 1 ٪- 2٪ 3.50 0.19 3.0 0.36 3.0 0.36 2.70 0.36 

3 ٪- 5٪ 3.50 

0.19 

3.0 

0.19 

3.0 

0.19 

2.70 

0.19 

 6 ٪- 10٪ 3.40 2.90 2.90 2.60 

11 ٪- 15٪ 3.30 2.80 2.80 2.50 

16 ٪- 20٪ 3.20 2.70 2.70 2.40 

21 ٪- 25٪ 3.10 2.60 2.60 2.30 

26 ٪- 30٪ 3.00 2.50 2.50 2.20 

31 ٪- 35٪ 2.90 2.40 2.40 2.10 

36 ٪- 40٪ 2.80 2.30 2.30 2.00 

41 ٪- 45٪ 2.70 2.20 2.20 1.90 

46 ٪- 50٪ 2.60 2.10 2.10 1.80 

51 ٪- 55٪ 2.50 2.00 2.00 1.70 

56 ٪- 60٪ 2.40 1.90 1.90 1.60 

61 ٪- 65٪ 2.30 1.80 1.80 1.50 

66 ٪- 70٪ 2.20 1.70 1.70 1.40 

71 ٪- 75٪ 2.10 1.60 1.60 1.30 

76 ٪- 80٪ 2.00 1.50 1.50 1.20 

81 ٪- 85٪ 1.90 1.40 1.40 1.10 

86 ٪- 90٪ 1.80 1.30 1.30 1.00 

91 ٪- 95٪ 1.70 1.20 1.20 0.90 

96 ٪- 100٪ 1.60 1.10 1.10 0.80 

 
C) تفاصيل األداء الشمش  للزجاج 

 معادالت التالية:وفقاً لل "𝑺𝑪"و  SHGCالعالقة بين " تم التعبيرعن
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𝑺𝑯𝑮𝑪 =  𝑺𝑪 ×  𝟎. 𝟖𝟕            ;             𝑺𝑪 =  𝑺𝑯𝑮𝑪 / 𝟎. 𝟖𝟕 

جيج، وال يجب أن تأخذ بعير  اإلعتبار  معامل التظليل الذي يجب أخذه بعير  اإلعتبار هو معامل التظليل فقط الخاص بالي  

ي " " أو معامل SCأي أجهزة تظليل متحركة أو قابلة لإلزالة مثل الستائر الزجاجية أو الظالل الدبقية. معامل التظليل الزجاجر

ي الزجاج SHGCاكتساب الحرارة الشمسية "
كة المصنعة. يتأثر معامل التظليل ف  " يمكن الحصول عليه عادة من وثائق الشر

 ( طالته. 4( وضوحه، و )3( عدد طبقاته، )2( خصائص الزجاج )معتم، عاكس(، )1) ب

 

 وحسابها وفقا للمعادلة التالية: للنافذة " SHGC)إختصار(  "او عند وجود تجاوزات أو/ونتوءات، يمكن تعديل

 

𝑺𝑯𝑮𝑪− 𝑨𝒅𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆𝒅  = ∑(𝑨𝑾𝒊  ×  𝑺𝑯𝑮𝑪𝑾𝒊  ×  𝑨𝑺𝑭𝑾𝒊) / 𝑨𝑾   

 

𝑨𝑾𝒊 ( 2= مساحة نافذة فرديةm) 

𝑺𝑯𝑮𝑪𝑾𝒊  معامل اكتساب حرارة الشمس للنافذة = 

𝑨𝑺𝑭𝑾𝒊 تفصيل(= عامل التظليل المعماري للنافذة الفردية )كما هو موضح أدناه بال 

𝑨𝑾  ي كل االتجاهات العامودية= مساحة كل النوافذ
 ف 

 

 عامل إسقاط جهاز التظليل

وزات يعير عن عامل اإلسقاط المتعلق  :  بدونالزائدة أو الزعانف عىل أنه نسبة بالير  أبعاد محددة عىل النحو التاىلي

 
 إسقاط جهاز التظليل. عامل 3 -11.2.2

 عامل إسقاط الزعانف عامل إسقاط للزيادة

𝑷𝑭 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒉𝒂𝒏𝒈 =  𝑨 / 𝑩 𝑷𝑭 𝒇𝒊𝒏 =  𝑨 / 𝑩 

  

𝑷𝑭 𝒐𝒗𝒆𝒓𝒉𝒂𝒏𝒈  معامل إسقاط التبعات الزائدة = 

 
𝑨  ي

من مس                توى الحائط الرأشي  للزيادة= االمتداد األفف 
 (mالذي يحتوي عىل الفتحة )

 
𝑩  فتحة والحافة السفىل لل= المسافة بير  الحافة السفىل

 (mللنتوء )

𝑷𝑭 𝒇𝒊𝒏 عامل إسقاط الزعانف = 

 
𝑨  ي للزعنفة من مس          توى الحائط الرأشي

= االمتداد األفف 
 (mالذي يحتوي عىل الفتحة )

 
𝑩  المس                افة بير  أقىص                 جانب من الفتحة حت  وجه =

 (mالزعنفة األقرب إىل الفتحة )

 

 (ASFعامل تظليل معماري )
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ي للتوهجات و/أو النهايات الجانبية. يمكن ASFمعامل التظليل المعماري ) ( هو معامل مرتبط بعامل التظليل الخارجر

ي الجداول التالية وفقا لعامل العرض )ASFالعثور عىل قيم عامل التظليل المعماري )
( الخاص بجهاز التظليل PF( ف 

ي إست
ي تكون األقرب إىل العرض الفعىلي المعماري.  وينبغ 

وزاتخدام القيمة الت  ي حالة عدم مالءمة أبعاد  للير
و/أو الزعانف ف 

وزاتعامل العرض من الجدول التاىلي تماما لنسبة   و/أو الزعانف.  الير

 
وزاتمية بواسطة ( للنوافذ المحASF. عامل التظليل المعماري )4 -11.2.2  الزائدة فقط الير

PF 
ASF  لكل إتجاه لOverhang 

N NE,NW E,W S،SE،SW 

0،05 PF 0،15 0.24 0.43 0.74 0.89 

0،15 PF 0،30 0.23 0.40 0.68 0.80 

0،30 PF 0،50 0.21 0.34 0.57 0.64 

0،50 PF 0،70 0.19 0.31 0.49 0.54 

0.70 PF 0.90 0.18 0.28 0.43 0.46 

0.90 PF 1.25 0.17 0.26 0.38 0.41 

PF 1.25 0.16 0.24 0.31 0.34 

 
 فقطالزعانف بواسطة  يةالمحم للنوافذ ( ASF. عامل تظليل معماري )5 -11.2.2

PF 
ASF  لكل إتجاه لOverhang 

N NE,NW E,W 
S،SE،S

W 

0،05 PF 0،15 0.23 0.42 0.76 0.92 

0،15 PF 0،25 0.20 0.38 0.71 0.85 

0.25 PF 0.35 0.19 0.35 0.67 0.78 

PF 0.35 0.17 0.32 0.63 0.74 

 

 

 
وزات بواسطة يةالمحم للنوافذ ( ASF. عامل التظليل المعماري )6 -11.2.2  الزعانفو  الزائدة الير

PF 
ASF  وزاتحسب اإلتجاه ل  فنالزعاو  الير

N NE,NW E,W S،SE،SW 

وزات  PF 0.30 0.05: الير

 PF 0،15 0،05: فنالزعا
0.20 0.35 0.63 0.72 

وزات  PF 0،60 0،30: الير

 PF 0،30 0،15: فنالزعا
0.15 0.26 0.47 0.50 

وزات  PF 1.05 0.60: الير

 PF 0،50 0،30: فنالزعا
0.11 0.17 0.30 0.27 

وزات  PF 1.05: الير

 PF 0.50: فنالزعا
0.08 0.11 0.17 0.13 



 

 

 

 
 

 

 586 من 444صفحة 

 

 متطلبات خاصة 11.2.2.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  11.2.2.6

 .الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 

 
 ة. المستندات المطلوب7 -11.2.2

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 سرد المعيار      ·
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات      ·

لرسومات المعمارية لالرتفاعات واألقسام المرمزة باأللوان مع وسيلة يجب أن تأتي ا 
 إيضاح تسلط الضوء على المساحة وأنواع النوافذ والمناور.

يجب أن يتضمن القسم الخاص بالنوافذ والمناور في الرسومات المعمارية تفاصيل حول 
 الزجاج توضال عدد الطبقات ونوعها وسمكها وخصائصها الحرارية.

 المواصفات      ·
يجب أن تتضمن مواصفات النوافذ التظليل والتركيب وعدد الطبقات الزجاجية ونوع  

 (.SHGCو  Uالزجاج وسمكه وخصائصه الحرارية )قيمة 

 حسابات      ·
" المضبوط للنوافذ SHGC" و"Uيجب إجراء حسابات المتوسط المرجال "للقيمة  

 .ARZوالمناور وفقا لبوابة 

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار      ·

 رسومات مبنية      ·

يجب أن تكون الرسومات المعمارية التي تم بناؤها على شكل األلوان للمناسيب واألقسام  
 مع وسيلة إيضاح تسلط الضوء على المساحة وأنواع النوافذ والمناور.

يجب أن يتضمن القسم الموجود في الرسومات المعمارية التي تم بناؤها مسبقا للنوافذ  
 والمناور تفاصيل حول عدد طبقات الزجاج ونوع الزجاج وسمكه وخصائصه الحرارية.

أوراق بيانات       ·
 الشركة المصنعة 

وعدد الطبقات يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة للنوافذ ظاللها وتكوينها  
 "(.SHGC" و"Uالزجاجية ونوع الزجاج وسمكه وخصائصه الحرارية )"القيمة 

 الحساب المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  حسابات      ·

 قائم مبنى

 سرد المعيار      ·
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 ة في تلبية متطلبات هذا المعيار.للمساعد

 رسومات مبنية      ·

يجب أن تكون الرسومات المعمارية التي تم بناؤها على شكل األلوان للمناسيب واألقسام  
 مع وسيلة إيضاح تسلط الضوء على المساحة وأنواع النوافذ والمناور.

بناؤها مسبقا للنوافذ  يجب أن يتضمن القسم الموجود في الرسومات المعمارية التي تم 
 والمناور تفاصيل حول عدد طبقات الزجاج ونوع الزجاج وسمكه وخصائصه الحرارية.

 قسائم البيانات      ·
يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة للنوافذ ظاللها وتكوينها وعدد الطبقات  

 "(.SHGC" و"Uالزجاجية ونوع الزجاج وسمكه وخصائصه الحرارية )"القيمة 

 حسابات      ·
" المضبوط للنوافذ SHGC" و"Uيجب إجراء حسابات المتوسط المرجال "للقيمة  

 .ARZوالمناور وفقا لبوابة 
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مالحظة: ويتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وأفرقة المشروع حرة 

 مكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.في تقديم وثائق داعمة أخرى ي

 

 توزيع النقاط 11.2.2.7

ي عىل األقل القيام 
. الحظ أنه ينبغ  ي ومتطلب األداء الشمسي تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النقل الحراري الزجاجر

ي ومتطلبات األداء الشمسي للنوافذ و/أو  لكي يتأهلوا لهذا المعيار. لتحديد درجة المعيار،  المناور بالتحويل الحراري الزجاجر

 يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

 

درجة المعيار =  
[𝐴1 × ((𝑆1 +  𝑆2)/2)] +  [𝐴2 × ((𝑆3 +  𝑆4)/2)] 

(𝐴1  +  𝐴2)
 

 

 : حيث

 

𝑨𝟏 :( إجماىلي مساحة النوافذ
2m) 

𝑨𝟐 :المساحة اإلجمالية ألضواء ا( 2لسماءm) 

 

ي الجداول الواردة أدناه،
 وفقا لما هو محدد ف 

 

𝑺𝟏 : درجة االنتقال الحراري للزجاج للنوافذ 

𝑺𝟐 : ي النوافذ
 درجة األداء الشمسي للزجاج ف 

𝑺𝟑 : ي للضواء السمعية  درجة االنتقال الحراري الزجاجر

𝑺𝟒 :درجة األداء الشمسي للزجاج للضواء السمعية  

 
ي للنوافذS1. درجة "8 -11.2.2  " لمتطلبات النقل الحراري الزجاجر

 "𝑺𝟏 " درجة  متطلبات النقل الحراري الزجاجر  للنوافذ 

𝑈𝑊𝐼𝑁(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝑈𝑊𝐼𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝑈𝑊𝐼𝑁(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝑈𝑊𝐼𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝑈𝑊𝐼𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≥ 𝑈𝑊𝐼𝑁
(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)

≥  0.5 × 𝑈𝑊𝐼𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪  𝑺𝟏  100٪ 

 

 : حيث

𝑈𝑊𝐼𝑁(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) المتوسط المرجح لناقالت الزجاج الحرارية المصممة للنوافذ = 

𝑈𝑊𝐼𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) المتوسط المرجح لالنتقال الحراري للزجاج المستهدف للنوافذ = 
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  نوافذ ال" للداء الشمسي لمتطلبات S2. درجة "9 -11.2.2

 "𝑺𝟐 " درجة النوافذاألداء الشمش  لمتطلبات 

𝑆𝐻𝐺𝐶𝑤(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝑆𝐻𝐺𝐶𝑊𝐼𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝑆𝐻𝐺𝐶𝑊𝐼𝑁(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝑆𝐻𝐺𝐶𝑊𝐼𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝑆𝐻𝐺𝐶𝑊𝐼𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≥ 𝑆𝐻𝐺𝐶𝑊𝐼𝑁
(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)

≥ 0.5 × 𝑆𝐻𝐺𝐶𝑊𝐼𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪  𝑺𝟐  100٪ 

 

 : ثحي

𝑆𝐻𝐺𝐶𝑊𝐼𝑁(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  المتوسط المرجح ألداء النوافذ المصمم من الزجاج الشمسي = 

𝑆𝐻𝐺𝐶𝑊𝐼𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ي النوافذ
 = المتوسط المرجح للداء الشمسي للزجاج المستهدف ف 

 
ي S3درجة " . 10 -11.2.2   للمناور" لمتطلبات النقل الحراري الزجاجر

 "𝑺𝟑 " درجة للمناورالنقل الحراري الزجاجي  متطلبات

𝑈𝑆𝐾𝑌(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝑈𝑆𝐾𝑌(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝑈𝑆𝐾𝑌(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝑈𝑆𝐾𝑌(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝑈𝑆𝐾𝑌(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≥ 𝑈𝑆𝐾𝑌
(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)

≥  0.5 × 𝑈𝑆𝐾𝑌(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪  𝑺𝟑  100٪ 

 

 : حيث

𝑈𝑆𝐾𝑌(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  للمناور = المتوسط المرجح لناقالت الزجاج الحرارية المصممة  

𝑈𝑆𝐾𝑌(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  مناور لل= المتوسط المرجح لناقل الزجاج المستهدف الحراري  

 

 للمناور " لمتطلبات األداء الشمسي من S4. درجة "11 -11.2.2

 "𝑺𝟒 " درجة للمناوراألداء الشمش  لمتطلبات 

𝑆𝐻𝐺𝐶𝑆𝐾𝑌(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝑆𝐻𝐺𝐶𝑆𝐾𝑌(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)    0٪ 

𝑆𝐻𝐺𝐶𝑆𝐾𝑌(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝑆𝐻𝐺𝐶𝑆𝐾𝑌(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝑆𝐻𝐺𝐶𝑆𝐾𝑌(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≥ 𝑆𝐻𝐺𝐶𝑆𝐾𝑌
(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)

≥ 0.5 × 𝑆𝐻𝐺𝐶𝑆𝐾𝑌(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪  𝑺𝟒  100٪ 

 

 : حيث

𝑆𝐻𝐺𝐶𝑆𝐾𝑌(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  = الزجاج الشمسي المصمم للمناورالمتوسط المرجح ألداء 

𝑆𝐻𝐺𝐶𝑆𝐾𝑌(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  =المتوسط المرجح ألداء الزجاج الشمسي المستهدف للمناور 
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، SHGC" و"U" مصممان أكير من "قيمة SHGC" و"U"قيمة  المناور و  النوافذ إذا كان لكل من  " المستهدفة عىل التواىلي

وع نتيجة قدرها ٪. 0فإن نتيجة هذا المعيار ستكون  ٪ بالنسبة لهذا المعيار إذا كانت جميع نوافذ 100ويكسب المشر

. SHGC" و"U" مصممتير  تساويان نصف "القيمة SHGC" و"U" لها "قيمة المناورو"  " المستهدفة عىل التواىلي

  



 

 

 

 
 

 

 586 من 448صفحة 

11.2.3 En-2.3  عاكسية شمسية معتمة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.2.3.1

En-2.3عاكسية شمسية معتمة : 

 

 رنوع المعيا 11.2.3.2

 إختياري

 

 نية 11.2.3.3

، أي تصميم مغلفات البناء السليم لالنعكاس الشمسي المعتم، واختيار وتركيب  ي المبت 
دعم ما يقلل من إستهالك الطاقة ف 

ات االنعكاس الشمسي  .  المناسبةأنواع معينة من المواد أو الطالء أو اللمسات النهائية ببارامي   وفقا لتقسيم المناخ الحاىلي

 

 متطلبات عامة 11.2.3.4

 نعكاس الشمش  اال 

كة  األخيرةلمس           ات ( لمادة معينة والSRيمكن الحص           ول عىل االنعكاس الش           مس           ي ) من نموذج ص           حيفة بيانات الش           ر

. ويعير عن االنعكاس  االختبار المعمىلي المص                نع        ة للمنتج بن        اء عىل نت        ائج 

اوح بير   . 1
و  0الش     مس     ي كقيمة مجزأة تي 

جية مبنيير  قياس ا س قف وجدران خار  لتقلي     ل درج     ة حرارة الس                طح، ح     دد 

أو  0.7االنعكاس الش مس ي مس اوية ل  إىل الش                 م  س. ي  ج        ب أن ت  ك  ون ق  ي  م 

ةال        ده        ان        ات أو ال ب  النس                ب  ة للمواد أو  (SR  0.7)أكير   لمس                       ات االخير

ي األماكن 
يد ف  الش         مس فإن حمل التير المس           تخدمة. وعندما تنعكس أش           عة 

ح       ة الحراري       ة أدن  ح       د، كم       ا أن الرا المكيفة )الموفرة للطاقة( ينخفض إىل 

ي   ة بنفس الرمز. إذا  الحراري   ة الحض                  تتحس      ن. وس      وف ينخفض تأثير الجزر 

حائط، يجب حس     اب متوس     ط قيمة  كان للمبت  أكير من نوع س               طح أو نوع 

 االنعكاس الشمسي المرجح. 
 تأثير االنعكاس الشمسي  11.2.3-1

 

 متطلبات خاصة 11.2.3.5

ءال  ي
 شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  11.2.3.6

 .الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 

 
 ة. المستندات المطلوب1 -11.2.3

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم
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 معيارسرد ال
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات
يجب أن تكون الرسوم المعمارية للمناسيب واألقسام الملونة مرفقة بأسطورة تبين المنطقة،  

 اس الشمسي.وأنواع الجدران والسقوف الخارجية، وقيم االنعك

 المواصفات
يجب أن تتضمن مواصفات الجدران الخارجية واألسقف التركيب النهائي للمواد وقيم  

 االنعكاس الشمسي الخاصة بها.

 حسابات

يجب إجراء المتوسط المرجال للعاكسية الشمسية للجدران والسقوف الخارجية في برنامج  
ARZ  

·        

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  رد المعيارس

 رسومات مبنية
يجب أن تكون الرسومات المعمارية التي تم بناؤها للمناسيب واألقسام ذات الرمز اللوني  

بمثابة عنوان تفسيرى تبين المنطقة، وأنواع الجدران واألسقف الخارجية، وقيم االنعكاس 
 الشمسي.

بيانات  أوراق
 الشركة المصنعة 

يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة للجدران الخارجية ولمسات األسطال تكوين  
 المادة وقيم االنعكاس الشمسي.

 الحسابات المحدثة )إذا كانت مختلفة عن مرحلة التصميم(  حسابات

 مبنى قائم

 سرد المعيار
ستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لال 

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية
يجب أن تكون الرسومات المعمارية التي تم بناؤها للمناسيب واألقسام ذات الرمز اللوني  

بمثابة عنوان تفسيرى تبين المنطقة، وأنواع الجدران واألسقف الخارجية، وقيم االنعكاس 
 سي. الشم

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة للجدران الخارجية ولمسات األسطال تكوين  
 المادة وقيم االنعكاس الشمسي.

 حسابات
يجب أن يتم المتوسط المرجال لالنعكاس الشمسي للجدران والسقوف الخارجية على بوابة  

 المنطقة اآلمنة.

 

المشروع حرة في  فرقتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: ي

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.2.3.7

ط االنعك ط االنعكاس الشمسي المعتم وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل شر اس الشمسي المعتم. ويالحظ أن شر

أن ينفذ عىل األقل لكي يكون مؤهال لهذا المعيار. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق  يجبللجدران أو األسقف الخارجية 

 الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  
(𝐴1  ×  𝑆1)  +  (𝐴2  ×  𝑆2)

(𝐴1  +  𝐴2)
 

 

 : ثحي

𝑨𝟏 :ي )م  ( 2-المساحة اإلجمالية للجدار الخارجر
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𝑨𝟐 : (2المساحة الكلية للسقف )م 

 

ي الجداول الواردة أدناه،
 وفقا لما هو محدد ف 

 

𝑺𝟏 :درجة متطلبات انعكاس الطاقة الشمسية على الحائط 

𝑺𝟐 :درجة متطلبات انعكاس الطاقة الشمسية للسقف 

 
ي ”S1. الدرجة 2 -11.2.3  " لمتطلبات االنعكاس الشمسي للجدار الخارجر

 "𝑺𝟏 العالمة " االنعكاس الشمش  لمتطلبات الجدار الخارجر  

𝑆𝑅𝑤𝑎𝑙𝑙 <  0.7  0٪ 

𝑆𝑅𝑤𝑎𝑙𝑙 =  0.7 60 ٪ 

0.7 ≤  𝑆𝑅𝑤𝑎𝑙𝑙  ≤  1 60 ٪  𝑺𝟏  100٪ 

 
 

 " لمتطلبات االنعكاس الشمسي للسقف S2  ”. الدرجة3 -11.2.3

 "𝑺𝟐 العالمة " متطلبات االنعكاس الشمش  للسقف

𝑆𝑅𝑟𝑜𝑜𝑓 <  0.7  0٪ 

𝑆𝑅𝑟𝑜𝑜𝑓 =  0.7 60 ٪ 

0.7 ≤  𝑆𝑅𝑟𝑜𝑜𝑓  ≤  1 60 ٪  𝑺𝟐  100٪ 

 

 : حيث

𝑆𝑅𝑤𝑎𝑙𝑙  ي المصمم  = المتوسط المرجح للعاكس الشمسي للجدار الخارجر

𝑆𝑅𝑟𝑜𝑜𝑓  المتوسط المرجح للعكس الشمسي للسقف المصمم = 

فإن نتيجة هذا المعيار  ، 0.7إذا كان معدل انعكاس الطاقة الشمسية لكل الجدران واألسقف الخارجية أقل من أو يساوي 

وع نتيجة قدرها 0سوف تكون  لهذا المعيار إذا كانت جميع الجدران والسقوف الخارجية لها  100%٪. ويكسب المشر

 (. SR = 1قدرة عىل االنعكاس الشمسي تساوي واحدة )
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 العائلة: التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد 11.3

11.3.1 En-3.1  كفاءة أجهزة التبريد 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.3.1.1

En-3.1يد: كفاءة أج  هزة التير

 

 نوع المعيار 11.3.1.2

 إختياري

 

 نية 11.3.1.3

يد فعال بحيث تتحقق أقىص درجات الراحة الحرارية بأقل إستهالك  يد فعال، واختيار وتركيب نظام تير لدعم تصميم تير

 للطاقة. 

 

 متطلبات عامة 11.3.1.4

يد هذا وتثبيته بعناية يد فعال. يجب إختيار نظام التير يد فعال يجب أن يستكمل بنظام تير دون أي تقليل أو  تصميم تير

ي هذا 
تكبير للوصول إىل أقىص درجات الراحة الحرارية بأقل إستهالك للطاقة. يغطي نوع نظام تكييف الهواء المذكور ف 

ي المحطة 
ة، ومكيفات الهواء ف  يد المتغير : المضخات الحرارية الموحدة والتطبيقية، ومكيفات هواء تيار التير المعيار ما يىلي

دة بالماء. النهائية المعبأة،  دات المير دة بالهواء، والمير دات المير ي المحطة النهائية المعبأة، المير
 ومضخات الحرارة ف 

 

يجب أن تتوافق كافة أنواع أنظمة تكييف الهواء مع الحد األدن  من متطلبات كفاءة الطاقة ومع إجراءات االختبار المذكورة 

ي 
ي تتضمن أكير من وحدة تكييف هواء، يجب إجراء حساب للن . بالنسبةASRHAE STD. 90-1-2019 والمدرجة ف 

ظم الت 

: متوسط مرجح لكفاءة الطاقة )
ا
 . ARZبرنامج ( عىل EER/SEER/IEER/COP/SCOP/IPLV مثل

 
ي . جدول مرجغي للحد األدن  من الكفاءة لكل نوع من أنظمة تكييف الهواء 1 -11.3.1

 ASRHAE STD. 90.1-2019ف 

 نوع نظام تكييف الهواء
 الجدول المرجعي للحد األدنى للكفاءة   

(ASHRAE std. 90.1-2019) 

 G3.5.2  مضخة حرارية موحدة ومطابقة 

 9-6.8.1  مكيفات هواء تدفق غازات التبريد المتغيرة

 G3.5.4  مكيفات هواء المحطة النهائية المعبأة/مضخات حرارية 

 3-6.8.1  مبردات مبردة بالهواء

 G3.5.3  مبردات مبردة بالماء

 

 متطلبات خاصة 11.3.1.5

ء ي
 ال شر
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 ةالمطلوبالمستندات  11.3.1.6

 .الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 

 
 ةتندات المطلوب. المس2 -11.3.1

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 الخارجية والداخلية يجب أن توضال رسومات التكييف موقع جميع وحدات التكييف رسومات

 حسابات
يجب تنفيذ المتوسط المرجال لكفاءة الطاقة لجميع وحدات التكييف المصممة في المشروع في 

 .ARZبوابة 

 المواصفات
يجب أن تشمل المواصفات جميع وحدات التكييف المصممة في المشروع وأن تحدد قيمها  

 المتعلقة بكفاءة إستخدام الطاقة. 

 حلة البناءمبنى جديد في مر

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار

 رسومات مبنية
يجب أن تظهر رسومات التكييف التي تم تصميمها على هذا النحو موقع جميع وحدات  

 التكييف في األماكن الخارجية والداخلية.

 حسابات
ع وحدات التكييف المصممة في المشروع في يجب تنفيذ المتوسط المرجال لكفاءة الطاقة لجمي

 .ARZبوابة 

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة كافة وحدات التكييف المستخدمة في  
 المشروع ويجب أن تحدد قيم كفاءة الطاقة الخاصة بها.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
ا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصف 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية
يجب أن تظهر رسومات التيار المتردد التي تم تصميمها خصيصا الموقع لكل وحدات  

 التكييف في األماكن الخارجية والداخلية.

 حسابات
طاقة لجميع وحدات التكييف المستخدمة في يجب أن يتم المتوسط المرجال لكفاءة ال 

 .ARZالمشروع  في بوابة 

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة كافة وحدات التكييف المستخدمة في  
 المشروع ويجب أن تحدد قيم كفاءة الطاقة الخاصة بها.

 

المشروع حرة في  فرقمن المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى 

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.3.1.7

يد. الحظ أن قي مة كفاءة التصميم ألحد أنواع أجهزة يتم تحديد درجة هذا المعيار بناء عىل متطلبات كفاءة أجهزة التير

يد يجب أن تحقق عىل األقل قيمة الكفاءة المستهدفة للتأهل لهذا المعيار. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة  التير

 التالية: 

 

درجة المعيار =  [
(𝐶1 × 𝑆1) + (𝐶2 × 𝑆2) + (𝐶3 × 𝑆3) + (𝐶4 × 𝑆4) + (𝐶5 × 𝑆5) + (𝐶6 × 𝑆6)

𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3 + 𝐶4 + 𝐶5 + 𝐶6

]  
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 حيث: 

𝑪𝟏  :( مضخات الحرارة الموحدة والتطبيقيةkW )  يد اإلجمالية  سعة التير

𝑪𝟐  :( ة يد المتغير يد  VRF ) (kW)مكيفات هواء تدفق التير  إجماىلي سعة التير

𝑪𝟑  :( وحدات طرفية معبأةPTAC(و )PTHP ) (kW)  يد  إجماىلي سعة التير

𝑪𝟒  : دة دات المير يد  (kW)بالهواء  المير  السعة اإلجمالية للتير

𝑪𝟓  :( )دة بالماء )اللولب والدرج الدواري دة المير دات المير يد اإلجمالية  (kWالمير  سعة التير

𝑪𝟔  :( دة بالماء دة المير دات المير يد  (kwالمير  إجماىلي سعة التير

 

ي الجداول الواردة أدناه، وفقا 
 لما هو محدد ف 

 

𝑺𝟏  :كفاءة المضخات الحرارية الموحدة والمطبقة   درجة 

𝑺𝟐  : يد المتغير   درجة كفاءة تيار التير

𝑺𝟑  :كفاءة الوحدات الطرفية المعبأة   درجة 

𝑺𝟒  :دة بالهواء   درجة دات المير   المحددةكفاءة المير

𝑺𝟓  :دة بالماء )الدوارة/التمرير( ك  درجة دات المير  فاءة المير

𝑺𝟔  :دة بالماء )جهاز الطرد المركزي(   درجة  كفاءة الثالجات المير

 

يد لديها كفاءة مصممة أقل من الكفاءة المستهدفة، فستكون نتيجة هذا المعيار  ٪. ويكسب 0إذا كانت جميع أجهزة التير

وع نتيجة بنسبة  يد لديها كفاءة مصممة أكير من الكفاءة المستهدفة. ٪ لهذا الم100المشر  عيار إذا كانت جميع أجهزة التير

 

 "𝑺𝟏"حساب درجة الكفاءة لمضخات الحرارة الموحدة والمطبقة 

𝑺𝟏  = المتوسط المرجح لجميع وحدات المضخة الحرارية الموحدة والمطبقة 

 

 𝑺𝟏 =  [
∑ (𝐴𝑖 × 𝐵𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ (𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1

] 

 حيث: 

𝑨𝒊  المثبتة  والمطبقة = عدد المضخات الحرارية الموحدة 

𝑩𝒊  =ي الجدول
 : أدناه درجة كفاءة كل مضخة حرارية أحادية وتطبيقية كما هو محدد ف 

 
ط الكفاءة الموحدة والمض "”Bi. درجة 3 -11.3.1  خة الحرارية المطبقةشر

ط توفتر كفاءة المضخة الحرارية الموحدة والمطبقة  " 𝑩𝒊النتيجة  شر

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  2 × 𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑩𝒊  100٪ 
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 حيث: 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) مصممة   = كل مضخة حرارية موحدة ومطبقة COP 

𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  مستهدفة= كل مضخة حرارية موحدة ومطبقة COP 

 

يد المتغتر حساب درجة حرار   "𝑺𝟐"ة مكيفات الهواء بتدفق التتر

𝑺𝟐  =ة يد المتغير  متوسط النقاط المرجح لجميع أجهزة تكييف هواء تدفق التير

 

 𝑺𝟐 =  [
∑ (𝐶𝑖 × 𝐷𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ (𝐶𝑖)
𝑛
𝑖=1

] 

 حيث: 

𝑪𝒊  ي
يد = عدد وحدات التحكم ف  يد المتغير  التير  ة المثبتة لتدفق غازات التير

𝑫𝒊  = يد درجة كفاءة يد  لتدفق التير ي الجدول أدناه سائل التير
 المتغير عىل النحو المحدد ف 

 
يد المتغير  ”Diدرجة   . 4 -11.3.1 دد لتدفق التير  " لمتطلبات كفاءة التيار المي 

دد لتدفق يد المتغتر  متطلب كفاءة التيار المتر  " 𝑫𝒊النتيجة  التتر

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑅𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐶𝑂𝑃𝑉𝑅𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑅𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐶𝑂𝑃𝑉𝑅𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑅𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐶𝑂𝑃𝑉𝑅𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  2 × 𝐶𝑂𝑃𝑉𝑅𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪ 𝑫𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑅𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =دات   COP تصميم كل مكيف هواء متغير لتدفق المير

𝐶𝑂𝑃𝑉𝑅𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) =دات   COP يستهدف كل مكيف هواء متغير لتدفق المير

 
 "𝑺𝟑"ارة حساب درجة الكفاءة مكيفات الهواء الطرفية المعبأة/مضخات الحر 

 𝑺𝟑  = متوسط مرجح لجميع الوحدات الطرفية المحزومة 

 

 𝑺𝟑 =  [
∑ (𝐸𝑖 × 𝐹𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ (𝐸𝑖)
𝑛
𝑖=1

] 

 حيث: 

𝑬𝒊   عدد الوحدات الطرفية المثبتة المحزومة = 

𝑭𝒊  ي الجدول أدناهمحدد عىل النحو ال وحدة طرفية معبأة= درجة كفاءة كل
 :ف 
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ي المحطة النهائية المعبأة/المضخات الحراريةFi. درجة "5 -11.3.1
 " لمتطلبات كفاءة أجهزة تكييف الهواء ف 

 " 𝑭𝒊النتيجة  متطلبات كفاءة الوحدة الطرفية المعبأة

𝐶𝑂𝑃𝑃𝑇(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐶𝑂𝑃𝑃𝑇(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐶𝑂𝑃𝑃𝑇(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐶𝑂𝑃𝑃𝑇(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐶𝑂𝑃𝑃𝑇(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐶𝑂𝑃𝑃𝑇(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  2 × 𝐶𝑂𝑃𝑃𝑇(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑭𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐶𝑂𝑃𝑃𝑇(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) كل وحدة طرفية معبأة مصممة =COP  

𝐶𝑂𝑃𝑃𝑇(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) كل وحدة طرفية معبأة تستهدف =COP  

 

دة بالهواء  دات المتر  "𝑺𝟒"حساب درجة كفاءة المتر

 𝑺𝟒  =دة بالهواء دات المير   متوسط مرجح لجميع المير

 

 𝑺𝟒 =  [
∑ [𝐺𝑖 × ((𝐻

𝑖
+ 𝐼𝑖)/2)]𝑛

𝑖=1

∑ (𝐺𝑖)
𝑛
𝑖=1

] 

 حيث: 

𝑮𝒊 دة بالهواء دات المثبتة المير  = عدد المير

 
ي الجداول الواردة أدناه،كما 

 هو محدد ف 
𝑯𝒊  درجة =COP  د بالهواء لكل يد مير د بالهواء لكل  IPLV= درجة      𝑰𝒊 وحدة تير يد مير  وحدة تير

 

دة بالهواء "Hi. درجة "6 -11.3.1 دات المير ط كفاءة المير  "COP" لشر

دة بالهواء دات المتر ط كفاءة المتر  " 𝑯𝒊النتيجة  شر

𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  2 × 𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑯𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  =يد بالهواء د تير   COPمصمم  كل مير

𝐶𝑂𝑃𝐴𝐶(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  =يد اله د تير   COP مستهدف واءكل مير
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دة بالهواءIi. العالمة "7 -11.3.1 دات المير ط كفاءة المير  " لشر

دة بالهواء دات المتر ط كفاءة المتر  " 𝑰𝒊النتيجة  شر

𝐼𝑃𝐿𝑉𝐴𝐶(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐼𝑃𝐿𝑉𝐴𝐶(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)    0٪ 

𝐼𝑃𝐿𝑉𝐴𝐶(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐼𝑃𝐿𝑉𝐴𝐶(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐼𝑃𝐿𝑉𝐴𝐶 (𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐼𝑃𝐿𝑉𝐴𝐶(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  2 × 𝐼𝑃𝐿𝑉𝐴𝐶(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑰𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐼𝑃𝐿𝑉𝐴𝐶(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) د بالهواء= كل د مير   IPLVمن طراز  مير

𝐼𝑃𝐿𝑉𝐴𝐶(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) د بالهواء= كل د مير   IPLVيستهدف  مير

 

دة بالماء ) دات المتر   المتر
ر
 "𝑺𝟓"(  لولب دوار وتمريرحساب درجة الكفاءة ف

𝑺𝟓  =( دة بالماء دات المير  (  لولب دوار وتمريرمتوسط مقدر لجميع المير

 

 𝑺𝟓 =  [
∑ [𝐽𝑖 × ((𝐾

𝑖
+ 𝐿𝑖)/2)]𝑛

𝑖=1

∑ (𝐽𝑖)
𝑛
𝑖=1

] 

 حيث: 

𝑱𝒊 دة بالماء دات المثبتة المير  = عدد المير

ي الجداول الواردة أدناه،كما 
 هو محدد ف 

𝑲𝒊  درجة =COP  د بالماء لكل د مير  مير

𝑳𝒊  درجة =IPLV  د بالماء لكل د مير  مير

 
 

دة والمزودة بالماءKi. درجة "8 -11.3.1 دات المير ط كفاءة المير  ( لولب دوار وتمرير  ) " لشر

دة بالماء دات المتر ط كفاءة المتر  " 𝑲𝒊النتيجة  شر

𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶1(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶1(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶1(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶1(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶1(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶1(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  2 × 𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶1(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑲𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶1(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) د بالماء= كل د مير  ( لولب دوار وتمرير ) COPمصمم  مير

𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶1(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) د بالماء = كل د مير  ( لولب دوار وتمرير) COPيستهدف مير



 

 

 

 
 

 

 586 من 457صفحة 

 
دة بالهواءLi. درجة "9 -11.3.1 دات المير ط كفاءة المير  ( لولب دوار/تمرير  ) " لشر

دة بالهواء دات المتر ط كفاءة المتر  " 𝑳𝒊النتيجة  شر

𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶1(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶1(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)    0٪ 

𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶1(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶1(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶1(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶1(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  2 × 𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶1(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑳𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶1(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) د بالماء صمم د مير  )لولب دوار/تمرير( IPLV= كل مير

𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶1(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) د بالماء= كل د مير  ( لولب دوار/تمرير ) IPLVيستهدف  مير

 

دة بالماء ) دات المتر  "𝑺𝟔"(  مركزيالطاردة الحساب درجة كفاءة المتر

𝑺𝟔  = )دة بالماء )الطاردة المركزي دات المير  متوسط مرجح لجميع المير

 

 𝑺𝟔 =  [
∑ [𝑀𝑖 × ((𝑁

𝑖
+ 𝑂𝑖)/2)]𝑛

𝑖=1

∑ (𝑂𝑖)
𝑛
𝑖=1

] 

 حيث: 

𝑴𝒊  دات = عدد دة بالماء ) المثبتة المير  (الطاردة المركزيالمير

ي الجداولكما 
 الواردة أدناه، هو محدد ف 

𝑵𝒊  درجة =COP  د بالماء )لكل د مير   مركزي(الالطاردة مير

𝑶𝒊  درجة =IPLV  د بالماء )لكل د مير   مركزي(الالطاردة مير

 
 

ط كفاءة "Ni. درجة "10 -11.3.1 دة بالماءCOP" لشر دات المير  " من المير

ا دة بالماءاشتر دات المتر  " 𝑵𝒊النتيجة  ط كفاءة المتر

𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶2(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶2(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶2(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶2(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶2(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶2(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  2 × 𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶2(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑵𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶2(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) د بالماء = كل د مير  COP( تصميم )طاردة مركزيمير

𝐶𝑂𝑃𝑊𝐶2(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) د بالماء = كل د مير  COP( مستهدف )طاردة مركزيمير
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يد "Oi. العالمة "11 -11.3.1  "IPLV" لمتطلبات كفاءة أجهزة التير

دة بالماء دات المتر ط كفاءة المتر  " 𝑶𝒊النتيجة  شر

𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶2(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶2(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶2(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶2(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶2(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶2(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  2 × 𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶2(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  60 ٪  𝑶𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶2(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) د بالماء )طارد مركزي( مصمم بتقنية د مير   IPLV= كل مير

𝐼𝑃𝐿𝑉𝑊𝐶2(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) د بالماء = كل د مير  IPLVبتقنية  مستهدف( طارد مركزي)مير
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11.3.2 En-3.2  كفاءة أجهزة التدفئة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.3.2.1

En-3.2كفاءة أجهزة التدفئة : 

 

 نوع المعيار 11.3.2.2

 إختياري

 

 نية 11.3.2.3

لراحة الحرارية بأقل إستهالك لدعم تصميم فعال للتدفئة، واختيار وتركيب نظام تدفئة فعال لتحقيق أقىص درجات ا 

 للطاقة. 

 

 متطلبات عامة 11.3.2.4

يجب أن يستكمل تصميم التدفئة المناسب والفعال بنظام تدفئة فعال. يجب أن يتم إختيار نظام التدفئة هذا بعناية 

التدفئة  وتركيبه دون أي تقليل أو تكبير للوصول إىل أقىص درجات الراحة الحرارية بأقل إستهالك للطاقة. يغطي نوع نظام

 : ي هذا المعيار ما يىلي
 أفران الهواء الدافئ ، وحدة السخانات ، والغاليات التي تعمل بالغاز والنفط.المذكور ف 

 

( إجراءات االختبار المذكورة 2( الحد األدن  لمتطلبات كفاءة الطاقة، و)1يجب أن تتوافق جميع أنظمة التدفئة مع )

ي الجدول أدناه كما هو الحا
ي والمدرجة ف 

الجدول المرجغي لهذا التقرير. أما بالنسبة ASHRAE std. 90-1-2019 ل ف 

ي تتضمن أكير من وحدة تدفئة واحدة، فإن متوسط حسابات كفاءة الطاقة المرجحة )أي 
، إلخ( AFUE ،ET ،ECللنظم الت 

ي 
 . ARZ بوابةيجب أن تجرى ف 

 

ي 1 -11.3.2
 ASHRAE STD. 90-1-2019. جدول مرجغي للحد األدن  للكفاءة لكل نوع من أنواع أنظمة التدفئة ف 

ر   نوع نظام التسخير
 الجدول المرجع  للحد األدئر للكفاءة 

(Ashrae std. 90.1-2019) 

  G5-5-3الجدول  األفران ذات الهواء الساخن وسخانات الوحدات

ي تعمل بالغاز والنفط
 G3-5-6الجدول  المراجل الت 

 

 متطلبات خاصة 11.3.2.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  11.3.2.6

 .الشهادةتقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة 
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 ة. المستندات المطلوب2 -11.3.2

 وصف المستند اسم المستند

 التصميم مرحلة في الجديد نىالمب

 المعيار سرد
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب ان تبين رسوم التدفئة موقع كل وحدات التدفئة.  رسومات

 حسابات
اقة لجميع وحدات التدفئة المصممة في المشروع يجب أن يتم المتوسط المرجال لكفاءة الط 

 . ARZفي

 المواصفات
يجب أن تشير المواصفات إلى جميع وحدات التدفئة التي تم تصميمها في المشروع، كما  

 يجب أن تحدد قيمها المتعلقة بكفاءة إستخدام الطاقة. 

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 كان مختلفا عن مرحلة التصميم(سرد المعيار المحدث )إذا   المعيار سرد

 يجب ان تبين رسوم التدفئة المبنية على هذا االساس موقع كل وحدات التدفئة.  مبنية رسومات

 حسابات
يجب أن يتم المتوسط المرجال لكفاءة الطاقة لجميع وحدات التدفئة المستخدمة في المشروع  

 .ARZفي

بيانات الشركة  أوراق
 المصنعة 

أوراق بيانات الشركة المصنعة كافة وحدات التدفئة المستخدمة في يجب أن تتضمن  
 المشروع ويجب أن تحدد قيمها الخاصة بكفاءة الطاقة.

 قائم مبنى

 المعيار سرد
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب ان تبين رسوم التدفئة المبنية على هذا االساس موقع كل وحدات التدفئة.  بنيةم رسومات

 حسابات
يجب أن يتم المتوسط المرجال لكفاءة الطاقة لجميع وحدات التدفئة المستخدمة في المشروع  

 .ARZفي

بيانات الشركة  أوراق
 المصنعة 

التدفئة المستخدمة في  يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة كافة وحدات 
 المشروع ويجب أن تحدد قيمها الخاصة بكفاءة الطاقة.

 

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 ض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعرا

 

 توزيع النقاط 11.3.2.7

ط كفاءة معدات التدفئة. الحظ أن قيمة كفاءة التصميم ألحد أنواع أجهزة التدفئة  تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل شر

ي أن تحقق عىل األقل قيمة الكفاءة المستهدفة للتأهل لهذا المعيار. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة ال
 تالية: ينبغ 

 

درجة المعيار =  [
(𝐻1 × 𝑆1) + (𝐻2 × 𝑆2) + (𝐻3 × 𝑆3)

𝐻1 + 𝐻2 + 𝐻3

]  

 حيث: 

𝑯𝟏  : إجمالي قدرة التسخين للغاليات التي تعمل بالغاز والنفط(kW) 

𝑯𝟐  :إجمالي قدرة التسخين ألفران الهواء الدافئ التي تعمل بالغاز (kW) 

𝑯𝟑  :لي قدرة التسخين لسخانات الهواء الدافئ التي تعمل بالغازإجما((kW 

 



 

 

 

 
 

 

 586 من 461صفحة 

ي الجداول الواردة أدناه،
 وفقا لما هو محدد ف 

 

𝑺𝟏  : ي تعمل بالغاز والنفطلغاليات ادرجة كفاءة
  الت 

𝑺𝟐  : التي تعمل بالغازاألفران  الكفاءةدرجة   

𝑺𝟑  : ي تعمل بالغاز
 درجة كفاءة السخانات الت 

 

٪. 0إذا كانت كل أجهزة التدفئة تتمتع بكفاءة مصممة أقل من الكفاءة المستهدفة، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون 

وع نتيجة قدرها   . 100%لهذا المعيار إذا كانت جميع أجهزة التدفئة ذات كفاءة مصممة تساوي  100%ويكسب المشر

 

  تعمل بالغاز والنفط  لغالياتاحساب درجة كفاءة 
 "𝑺𝟏"النر

𝑺𝟏  = ي تعمل بالغاز والنفط لغاليات االمتوسط المرجح لجميع
 الت 

 

 𝑺𝟏 =  [
∑ (𝐴𝑖 × 𝐵𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ (𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1

] 

 حيث: 

𝑨𝒊  ي تعمل بالغاز والنفط لغاليات ا= عدد
 المركبة الت 

𝑩𝒊  ي الجدول أدناهيعمل بالغاز أو الزيت عىل الن غالية= درجة كفاءة كل
 : حو المحدد ف 

ي تعمل بالغاز والنفطBI. درجة "3 -11.3.2
ط كفاءة المراجل الت   " لشر

وط كفاءة  ي تعمل بالغاز والنفط الغاليةشر
 " 𝑩𝒊النتيجة  الت 

𝐸𝐹𝐺𝑂𝐵(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐸𝐹𝐺𝑂𝐵(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐸𝐹𝐺𝑂𝐵(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐸𝐹𝐺𝑂𝐵(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐸𝐹𝐺𝑂𝐵(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐸𝐹𝐺𝑂𝐵(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  100%  60 ٪  𝑩𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐸𝐹𝐺𝑂𝐵(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) يعمل بالغاز أو الزيت ومصمم للتدفئة  غالية= كل 

𝐸𝐹𝐺𝑂𝐵(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) النفطيعمل بالغاز أو  غالية= كفاءة التدفئة المستهدفة لكل  

 

 "𝑺𝟐" حساب درجة كفاءة أفران الهواء الدافئ التي تعمل بالغاز

 𝑺𝟐  =متوسط الدرجة المرجحة لجميع أفران الهواء الدافئ التي تعمل بالغاز  

 

 𝑺𝟐 =  [
∑ (𝐶𝑖 × 𝐷𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ (𝐶𝑖)
𝑛
𝑖=1

] 

 حيث: 

𝑪𝒊  = ي تعمل بالغاز
  عدد أفران الهواء الداف   الت 
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𝑫𝒊  =  ي  األفران كفاءةدرجة
ي الجدول أدناهعىل النحو  جميع أفران الهواء الدافئ التي تعمل بالغاز ف 

 : المحدد ف 

 
 " لمتطلبات كفاءة األفران تعمل بالغازDi. درجة "4 -11.3.2

  تعمل بالغاز
 " 𝑫𝒊النتيجة  متطلبات كفاءة األفران النر

𝐸𝐹𝑊𝐹𝐺(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐸𝐹𝑊𝐹𝐺(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐸𝐹𝑊𝐹𝐺(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐸𝐹𝑊𝐹𝐺(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐸𝐹𝑊𝐹𝐺(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐸𝐹𝑊𝐹𝐺(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  100%  60 ٪ 𝑫𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐸𝐹𝑊𝐹𝐺(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) الهواء الدافئ التي تعمل بالغاز= كفاءة التسخير  المصممة لكل فرن  

𝐸𝐹𝑊𝐹𝐺(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ي التدفئة لكل فرن
  الدافئ التي تعمل بالغازالهواء = الكفاءة المستهدفة ف 

 

 "𝑺𝟑" حساب درجة كفاءة سخانات الهواء الدافئ التي تعمل بالغاز

𝑺𝟑  =ي تعمل بالغاز
 متوسط الدرجات المرجح لجميع السخانات الت 

 

 𝑺𝟑 =  [
∑ (𝐸𝑖 × 𝐹𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ (𝐸𝑖)
𝑛
𝑖=1

] 

 

 حيث: 

𝑬𝒊  ي تعمل بالغازالهواء الدا= عدد السخانات
  ف   الت 

𝑭𝒊  ي تعمل بالغاز سخان= درجة الكفاءة لكل
ي الجدول أدناه الهواء الداف   الت 

 : محددة ف 

 
ي تعمل بالغازFi. درجة "5 -11.3.2

ط كفاءة السخانات الت   " لشر

ط كفاءة السخانات الحرارية    شر
 " 𝑭𝒊النتيجة  ازبالغ تعمل النر

𝐸𝐹𝑊𝐻𝐺(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐸𝐹𝑊𝐻𝐺(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐸𝐹𝑊𝐻𝐺(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐸𝐹𝑊𝐻𝐺(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐸𝐹𝑊𝐻𝐺(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝐸𝐹𝑊𝐻𝐺(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  100%  60 ٪  𝑭𝒊  100٪ 

 

 حيث: 

𝐸𝐹𝑊𝐻𝐺(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  ي التدفئة لكل
 تعمل بالغاز سخان= الكفاءة المصممة ف 

𝐸𝐹𝑊𝐻𝐺(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  تعمل بالغاز سخان= كفاءة التسخير  المستهدفة لكل 
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11.3.3 En-3.3  كفاءة معدات التبريد 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.3.3.1

En-3.3يد  : كفاءة معدات التير

 

 نوع المعيار 11.3.3.2

 تياريإخ

 

 نية 11.3.3.3

يد بأقل إستهالك  يد فعال بحيث يتم تحقيق الحد األقىص من التير يد فعال، واختيار وتركيب نظام تير دعم تصميم تير

 للطاقة. 

 

 متطلبات عامة 11.3.3.4

يد هذا بعناية  يد فعال. يجب أن يتم إختيار وتركيب نظام التير يد المناسب والفعال بنظام تير يجب استكمال تصميم التير

يد مع أقل إستهالك للطاقة. دون أي تقل  يل أو تكبير لتحقيق أقىص درجات التير

 : ي هذا المعيار ما يىلي
يد المذكور ف   يغطي نوع نظام التير

  الثالجات والمجمدات التجارية 

  .يد التجاري  نظم التير

ي اليو 
يد مع الحدود القصوى المطلوبة الستخدام الطاقة )كيلووات ف  م( المذكورة يجب أن تتوافق جميع أنظمة التير

ي عشب الطرق. الجدول المرجغي الوارد أدناه 
. يوض بقيمة أقل للحد األقىص ASHRAE std. 90.1-2019والمدرجة ف 

يد. TDA(  "2m ( أو المساحة الكلية "3m" )Vالستخدام الطاقة. ويتوقف ذلك عىل الحجم "  ( لنظام التير

 
ي 1 -11.3.3

يد ASRHAE STD. 90.1-2019. الجدول المرجغي لحدود إستخدام الطاقة ف   لكل نوع من أجهزة التير

يد  نوع نظام التتر
 جدول مرجع  لحدود إستخدام الطاقة 

(Ashrae std. 90.1-2019) 

 1-10-3الجدول زاي  الثالجات والمجمدات التجارية

يد تجاري  2-10-3الجدول زاي  تير

 

 ت خاصةمتطلبا 11.3.3.5

ء ي
 ال شر

 

 ةالمطلوبالمستندات  11.3.3.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.
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 ة. المستندات المطلوب2 -11.3.3

 وصف المستند اسم المستند

 ميمالمبنى الجديد في مرحلة التص

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب ان تبين رسوم التبريد موقع كل وحدات التبريد. رسومات

 حسابات
المصممة في المشروع في يجب أن يتم المتوسط المرجال لكفاءة الطاقة في جميع وحدات التبريد 

ARZ. 

 المواصفات
يجب أن تشير مواصفات كل وحدة تبريد مصممة في المشروع إلى القيم الحدية الستخدام الطاقة 

 لكل وحدة.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم( سرد المعيار

 التبريد التي بنيت على هذا النحو موقع جميع وحدات التبريد.يجب أن تبين رسوم  رسومات مبنية

 حسابات
يجب أن يتم المتوسط المرجال لكفاءة الطاقة في جميع وحدات التبريد المصممة في المشروع في 

ARZ. 

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

شروع قيم حد يجب أن تحدد أوراق بيانات الشركة المصنعة لكل وحدة تبريد تم تصميمها في الم
 إستخدام الطاقة لكل وحدة.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 بريد.يجب أن تبين رسوم التبريد التي بنيت على هذا النحو موقع جميع وحدات الت رسومات مبنية

 حسابات
يجب أن يتم المتوسط المرجال لكفاءة الطاقة في جميع وحدات التبريد المصممة في المشروع في 

ARZ. 

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

يجب أن تحدد أوراق بيانات الشركة المصنعة لكل وحدات التبريد المستخدمة في المشروع قيم 
 حد إستخدام الطاقة.

 

المشروع حرة في  فرقل أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: يتضمن الجدو

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 

 توزيع النقاط 11.3.3.7

يد واحد فعال  وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل متطلبات كفاءة معدات ي إستخدام نظام تير
يد. ويالحظ أنه ينبغ  التير

وع لكي يكون مؤهال لهذا المعيار. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 
ي المشر

 عىل األقل ف 

 

= درجة المعيار  [
∑ (𝐴𝑖 × 𝐵𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ (𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1

] 

 ه،هو محدد في الجداول الواردة أدناكما 
 حيث:

𝑨𝒊  :  لكل وحدة تبريد السعةعامل 

𝑩𝒊  : يد  درجة الكفاءة لكل وحدة تير
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يدAi" السعة. عامل 3 -11.3.3  " لكل وحدة تير

يد   𝑨𝒊 السعةعامل  معامل القدرة لكل وحدة تتر

𝐸𝑈(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝐸𝑈(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0 

𝐸𝑈(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤ 𝐸𝑈(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 
 سعة 

يد  وحدة التير

 

 
يدBi. درجة الكفاءة "4 -11.3.3  " لكل وحدة تير

يد   𝑩𝒊النتيجة  درجة كفاءة كل وحدة تتر

𝐸𝑈(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝐸𝑈(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐸𝑈(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐸𝑈(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐸𝑈(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≥ 𝐸𝑈(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≥  
2

3
× 𝐸𝑈(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 𝑩𝒊  100٪ 

 
 حيث: 

𝐸𝑈(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  =المتوسط المرجال للحد األقصى المصمم الستخدام الطاقة في نظام التبريد 

𝐸𝑈(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  =المتوسط المرجال للحد األقصى المستهدف الستخدام الطاقة في نظام التبريد 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦  = حسب الحجم "سعة كل وحدة تبريد محسوبةV( "أو المساحة الكلية " 3م )TDA( "لنظام التبريد2م ) . 

 

يد المستخدمة غير فعالة، فإن نتيجة ه وع درجة 0%ذا المعيار ستكون إذا كانت جميع نظم التير  100%. ويكسب المشر

يد المستخدمة من األنواع الفعالة وحدود إستخدامها للطاقة المصممة تساوي  من هذا المعيار إذا كانت جميع نظم التير

ي الحدود المستهدفة الستهالك الطاقة. 
 أو تقل عن ثلتر
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11.3.4 En-3.4  تقنيات إسترداد الحرارة 

 

 نمرجع المعيار والعنوا 11.3.4.1

En-3.4داد الحرارة  : تقنيات إسي 

 

 نوع المعيار 11.3.4.2

 إختياري

 

 نية 11.3.4.3

ي يتم جمعها من الحرارة 
داد الحرارة يمكن أن يستخلص الطاقة الت  دعم تصميم فعال، واختيار وتركيب نظام فعال السي 

ا الطاقة  وتقلل تكاليف التشغيل.  أو الهواء المهدور، سواء تم رفض أو استنفاده إىل الخارج. وعملية الحصاد هذه ستوفر كثير

 

 متطلبات عامة 11.3.4.4

داد الحرارة يشير إىل عملية إستعادة جزء من الطاقة الضائعة من جراء إستخدام أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف 
إسي 

جاع الحرارة كجهاز يعمل بير  مصدرين للهواء بدرجات حرارة مختلفة وينقل 
الهواء أو مولدات الطاقة. يمكن وصف إسي 

 من جانب آلخر. الطاقة 

 
A) داد الحرارة لمولد الطاقة  إستر

جاع الحرارة من مولدات الطاقة.  ي السي 
داد الحرارة بالحجم الكاف   إثبات تصميم وتركيب جهاز السي 

تضمن األنواع األكثر شيوًعا ألنظمة استرداد الحرارة والمعدات المستخدمة في مولدات الطاقة الغالف واألنبوب واألنبوب 

 المزدوج.

 

B) ( نظام التهويةHVAC) 

جاع الطاقة من هواء العادم  ي نظام تهوية السي 
ي قد تم تصميمه وتركيبه ف 

إثبات أن جهاز إستعادة الحرارة بالحجم الكاف 

 الضائع. 

ي نظم التهوية شيوعا أجهزة تبادل الحرارة ذات الصفائح 
ومن أكير أنواع نظم ومعدات إستعادة الحرارة المستخدمة ف 

 زة تبديل الحرارة ذات العجالت الدوارة، وأنابيب التدفئة. الثابتة، وأجه

 

C) داد الحرارة لألنظمة األخرى  إستر

داد الحرارة ذو الحجم المناسب قد تم تصميمه وتثبيته.   إثبات أن جهاز إسي 

 

D)  داد الحرارة  الحد األدئر من كفاءة إستر

داد الحرارة عىل النحو الوارد  ي الجدول أدناه. يجب أن تكون الكفاءة الدنيا السي 
 ف 
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 للمولدات ريمبادل الحراال. كفاءة إستخالص الحرارة من نوع 1 -11.3.4

 نوع المبادل الحراري للمولدات
داد  كفاءة إستر

 الحرارة

 % 70 وأنبوب غالف

 % 60 أنبوب مزدوج

 
داد الحرارة لنوع مبادل الحرارة ألنظمة التهوية2 -11.3.4  . كفاءة إسي 

 نوع المبادل الحراري للتهوية
داد  كفاءة إستر

 الحرارة

 % 70 العجلة الحرارية )كامنة ومعقولة( 

 % 60 العجلة الحرارية )حساس فقط(

 % 65 أنابيب حرارية

 % 55 لوحة مبادل حراري

 % 50 النابيباحول  لفةلف

 
داد الحرارة لنوع مبادل الحرارة ألنظمة أخرى3 -11.3.4  . كفاءة إسي 

 نوع المبادل الحراري ألنظمة أخرى
داد  كفاءة إستر

 الحرارة

 ٪ 50 مبادل حراري نوعي 

 
داد الح  رارة عىل أنهايمكن حساب كفاءة نقل درجة الحرارة لوحدة إسي 

 
𝛍𝒕 = (T2 − T1) / (T3 − T1) 

 حيث: 
𝛍𝒕 )٪( كفاءة نقل درجة الحرارة = 
T1 ( ي الخارج

 مئوية(درجة = مدخل درجة حرارة  الهواء ف 
T2 )مخرج درجة حرارة الهواء ) درجة مئوية = 
T3 )مدخل درجة حرارة الهواء العادم ) درجة مئوية = 
 

 خاصةمتطلبات  11.3.4.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.3.4.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.
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 . المستندات المطلوبة4 -11.3.4

 وصف المستند اسم المستند

 مالمبنى الجديد في مرحلة التصمي

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب أن تظهر الرسومات موقع كافة أنظمة إسترداد الحرارة.  رسومات

 حسابات
ات استعادة الحرارة المستخدمة يجب أن يتم تنفيذ المتوسط المرجال لكفاءة الطاقة لجميع وحد 

 .ARZفي المشروع في 

 المواصفات
يجب أن تحدد مواصفات جميع وحدات إستعادة الحرارة المصممة في المشروع الوحدات  

 'قيم كفاءة الطاقة'.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار

 يجب أن تظهر الرسومات المبنية على هذا النحو جميع أنظمة إسترداد الحرارة.  مبنيةرسومات 

 حسابات
يجب أن يتم تنفيذ المتوسط المرجال لكفاءة الطاقة لجميع وحدات استعادة الحرارة المستخدمة  

 .ARZفي المشروع في 

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

صنعة لكل وحدات إسترداد الحرارة المستخدمة في يجب أن تحدد أوراق بيانات الشركة الم 
 المشروع قيم كفاءة الطاقة الخاصة بالوحدات.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 مات التي تم تصميمها على هذا النحو جميع أنظمة إسترداد الحرارة.يجب أن تظهر الرسو  رسومات مبنية

 حسابات
يجب أن يتم تنفيذ المتوسط المرجال لكفاءة الطاقة لجميع وحدات استعادة الحرارة المستخدمة  

 .ARZفي المشروع في 

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

سترداد الحرارة المستخدمة في يجب أن تحدد أوراق بيانات الشركة المصنعة لكل وحدات إ 
 المشروع قيم كفاءة الطاقة الخاصة بالوحدات. 

 

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 ض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعرا

 

 توزيع النقاط 11.3.4.7

داد الحرارة. ويالحظ أنه  يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل متوسط الكفاءة المرجح للتصميم لمتطلبات نظام إسي 

ي تركيب نظام 
ها من النظم للتأهل لهذا المعيار. لتحديد  إستعادةينبغ   الحرارة للمولدات الكهربائية ونظم التهوية وغير

 درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار = 100 ∗  [
(𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3)

3
] 

 

 حيث:

 𝐹1  من المولدات %= متوسط الكفاءة المرجال للتصميم 

 𝐹2  لنظام التهوية %= متوسط الكفاءة المرجال للتصميم 
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 𝐹3  للنظام اآلخر %= متوسط الكفاءة المرجال للتصميم 

 

٪. ويكسب المشروع نتيجة بنسبة 0ذا لم يتضمن المشروع أي نظام فعال السترداد الحرارة، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون إ

 ٪.100٪ لهذا المعيار إذا كانت جميع نظم إستعادة الحرارة الخاصة به فعالة بنسبة 100
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11.3.5 En-3.5  توزع هواء فعال 

 مرجع المعيار والعنوان 11.3.5.1

En-3.5عال: توزع هواء ف 

 

 نوع المعيار 11.3.5.2

 إختياري

 

 نية 11.3.5.3

ا من الطاقة، )1دعم التصميم الفعال، واختيار وتركيب نظام توزي    ع للهواء يتسم بالكفاءة ويوفر ) ( يخفض 2( قدرا كبير

 ( يطيل عمر المعدات وموثوقية النظام. 3تكاليف التشغيل والصيانة، )

 

 متطلبات عامة 11.3.5.4

A) أداء طاقة المروحة 

 مع الجدول الوارد أدناه.  HVACالمروحة لنظام  يجب أن يتوافق أداء طاقة

 
 ( وتقليل الضغطSFP. الحد األقىص للطاقة المحددة للمروحة )1 -11.3.5

 نوع النظام

طاقة مروحة 
 (SFPمحددة )

الحد األقصى 
النخفاض 

 (W/l/s) الضغط

مبنى 
 جديد

مبنى 
 قائم

(PA) 

 1.8 1.5 تهوية ميكانيكية مركزية تتضمن التدفئة أو التبريد فقط
 مورد 400

 250خالصة 

 2.2 1.6 تهوية ميكانيكية مركزية تتضمن التدفئة والتبريد
 مورد 400

 250خالصة 

 2.5 1.9 تهوية ميكانيكية مركزية مع التدفئة والتبريد واستعادة الحرارة
 مورد 400

 250خالصة 

 3.2 2.6 هوية ميكانيكية مركزية مع مرشال للتدفئة والتبريد وزيادة الحرارةت
 650عرض 

 500خالصة 

 1.6 1.1 جميع أنظمة التهوية الميكانيكية المركزية األخرى
 مورد 400

 250خالصة 

 200 0.5 0.5 نظام االستخراج النطاقي )المروحة بعيدة عن المنطقة(

)المروحة بعيدة عن المنطقة مثل فراغ السقف أو نظام إمدادات المنطقة 
 الوحدات المركبة على السقف(

1.1 1.4 200 

وحدات منطقة للتهوية واإلمداد واالستخراج )مثل فراغ السقف أو وحدات 
 السقف التي تخدم غرفة واحدة أو منطقة مع إستعادة الحرارة(

1.9 1.9 150 

ج )داخل المنطقة المحلية مثل وحدات محلية للتهوية باإلمداد واالستخرا
 وحدات النوافذ/الجدار/السقف، تخدم غرفة/منطقة واحدة )مثل المرحاض(

0.3 0.4 30 
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وحدات تهوية محلية لإلمداد واالستخراج )بعيدا عن المنطقة المحلية، مثل 
فراغ السقف أو الوحدات المركبة على السقف، تخدم غرفة/منطقة واحدة مع 

 إستعادة الحرارة(
1.6 1.9 150 

 50 1 1 مستخلص المطبخ )المروحة بعيدة عن المنطقة مع فلتر الشحوم(

 30 0.5 0.5 جميع أنظمة وحدات التهوية المحلية األخرى

 30 1.1 1.1 الطرفية بمساعدة المروحة VAVوحدة 

 30 0.5 0.5 وحدات أنابيب المروحة )المتوسط المرجال(

 

B) محرك مروحة عال  الكفاءة 

( لتحقيق أقىص قدر من الكفاءة 2( و )BEP( للوصول إىل أفضل نقطة للكفاءة )1كافية )  المراوحكون أحجام يجب أن ت

بأقل تكلفة تشغيل، مع أقل خطر للفشل وأكير عمر متوقع. يجب أن تكون المراوح مجهزة بمحركات كهربائية عالية 

ي يبلغ 
ي كافة المحركات ثالثية المراحل الت 

كيلووات بالمستوى الثالث   375إىل  15إنتاجها المقدر من الكفاءة. يجب أن تف 

، كما يجب أن تكون مجهزة بمحرك متغير الشعة وفقا للجدول أدناه. IE2أو  IE3عىل األقل من كفاءة الطاقة لمعيار 

 الميكانيكية إلى طاقة اإلدخال الكهربائية. المنتجةطاقة التصنيف كفاءة الطاقة هو نسبة 

 
 . الحد األدن  للكفاءة المقدرة بمحرك2 -11.3.5

 
الناتج المقدر 
 للمحرك
 )كيلووات(

 الحد األدئر للكفاءة المقدرة )٪(

 )كفاءة فائقة( IE3محركات  )عالية الكفاءة( IE2محركات 

 قطب
4 

 قطب
 قطب 6

قطب 
8 

 قطب
4 

 قطب
 قطب 6

قطب 
8 

0.75 77.4 79.6 75.9 66.2 80.7 82.5 78.9 75.0 

1.1 79.6 81.4 78.1 70.8 82.7 84.1 81.0 77.7 

1.5 81.3 82.8 79.8 74.1 84.2 85.3 82.5 79.7 

2.2 83.2 84.3 81.8 77.6 85.9 86.7 84.3 81.9 

3 84.6 85.5 83.3 80.0 87.1 87.7 85.6 83.5 

4 85.8 86.6 84.6 81.9 88.1 88.6 86.8 84.8 

5.5 87.0 87.7 86.0 83.8 89.2 89.6 88.0 86.2 

7.5 88.1 88.7 87.2 85.3 90.1 90.4 89.1 87.3 

11 89.4 89.8 88.7 86.9 91.2 91.4 90.3 88.6 

15 90.3 90.6 89.7 88.0 91.9 92.1 91.2 89.6 

18.5 90.9 91.2 90.4 88.6 82.4 92.6 91.7 90.1 

22 91.3 91.6 90.9 89.1 92.7 93.0 92.2 90.6 

30 92.0 92.3 91.7 89.8 93.3 93.6 92.9 91.3 

37 92.5 92.7 92.2 90.3 93.7 93.9 93.3 91.8 

45 92.9 93.1 92.7 90.7 94.0 94.2 93.7 92.2 

55 93.2 93.5 93.1 91.0 94.3 94.6 94.1 92.5 

75 93.8 94.0 93.7 91.6 94.7 95.0 94.6 93.1 

90 94.1 94.2 94.0 91.9 95.0 95.2 94.9 93.4 

110 94.3 94.5 94.3 92.3 95.2 95.4 95.1 93.7 

132 94.6 94.7 94.6 92.6 95.4 95.6 95.4 94.0 
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160 94.8 94.9 94.8 93.0 95.6 95.8 95.6 94.3 

200 - 375 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 

ي المحركات ذات الش         عة الثابتة بمس         تمالحظة: 
لمحركات األقراص  IE2و  IE3ويات كفاءة يجب أن تف 

ة لتأمير  عالمة   . CEذات الشعات المتغير

 

C) التحكم بمحرك المروحة 

ة  ة قصير
ي أقىص حمل، والذي يحدث فقط لفي 

بشكل عام، تم تصميم مراوح نظام التدفئة والتهوية والتهوية والتشغيل ف 

ة  للغاية عىل مدار العام. من بير  أفضل الطرق لتعزيز توفير  ي المبت  إستخدام محركات األقراص ذات الشعة المتغير
الطاقة ف 

 . دد المتغير
 أو محركات األقراص ذات الي 

 

ي تساوي أو تزيد عن  AHUإثبات أن مراوح 
يد ومراوح غطاء المطبخ التجاري ذات المحركات الت   3.7ومراوح برج التير

ي شعة VFD(، يجب تزويدها بأجهزة 5HPكيلووات )
محركات المراوح وفقا للطلب الفعىلي وجداول التشغيل.  للتحكم ف 

، يتم تقليل استهالك الطاقة بشكل كبير ، وتحسين كفاءة  VFDوتردد التحكم في  VSDمن خالل ضبط جهد التحكم في 

 وتشغيل األنظمة ، وتقليل تكاليف الصيانة والصيانة ، وعمر الجهاز و إطالة أمد موثوقية النظام.

 

ي الطاقة من خالل تنفيذ مراقبة  مالحظة: ينطبق
هذا عىل جميع قطاعات البناء كلما كانت هناك إمكانية لتحقيق وفورات ف 

ي مجال التمويل. غير أن هذا ال ينطبق عىل مرافق الرعاية الصحية حيث تكون الوظيفة المستمرة لنظام التهوية الميكانيكي 
ف 

ي مناطق معينة، مثل غرف 
 العمليات وغرف العزل وغرف تكنولوجيا المعلومات، إلخ. بالغة األهمية، ال سيما ف 

 

D) حد تسرب مجاري الهواء 

، إن وجد، ٪ على األقل من منطقة مجاري الهواء من أجل تسرب الهواء75يجب اختبار  ي
. يجب أن يبلغ هذا التشب الهوان 

ي الجدول الوارد أدناه وفقا للفئ
 ات األرب  ع التالية: الحد األقىص المسموح به لتشب الهواء الموضح ف 

 
ي وحدات التهوية وأجهزة التهوية، إلخ.  -الفئة أ 

 خط األساس المستخدم ف 

 الحد األدن  لقيمة قنوات التهوية -الفئة ب 

ي منشآت الضغط العاىلي  -الفئة ج 
 قنوات التهوية ف 

 ة. مخصصة الستهالك طاقة أعىل معايير الكفاءة والنظاف -التثبيتات ألغراض خاصة  - د الفئة 
 

ي المجاري 3 -11.3.5
 الهوائية. حد تشب الهواء ف 

  حد التشب  (PAضغط ) تشب
 الهوائ 

 من مساحة القناة( 2L/s.m) ضغط سلنر   ضغط إيجائر   فئة

 0.65P×  0.027 500 500 أ

 0.65P×  0.009 750 1000 ب

 0.65P×  0.003 750 2000 ج

 0.65P×  0.001 750 2000 د

 

E)  مجاري الهواءعزل 
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يجب أن تكون هذه المجاري مختومة بالهواء بصورة سليمة ومحمية من امتصاص الرطوبة للحفاظ عىل خواصها العازلة 

ي المجاري الخارجية بحاجز بخار مناسب ويجب حمايتها من 
أو لمنع تدهورها. ويجب أن تزود جميع منشآت العزل ف 

. يتم عزل المجاري بأدن  حد من سمك العزل يحدده الجدول أدناه. الضوء فو  ي  ق البنفسحر

 
 . الحد األدن  لقيمة عزل المجرى4 -11.3.5

 value-R A (m2.k/w)الحد األدنى لعزل القناة 

 قنوات اإلرجاع قنوات اإلمداد موقع القناة

 R-1.4 R-0.6 الخارج

 R-1.0 R-0.6 علية مهواة

 R-1.0 R-0.6 العلية المهواة فوق السقف العازل

 ال شيء R-0.6 علية غير مهواة مع عازلة السقف

 ال شيء R-0.6 بمساحة غير مشروطة 

 ال شيء ال شيء غير المباشر جالحيز المكيف 

 ال شيء R-0.6 مدفون

 درجة مئوية عند السمك المثبت. 24عند متوسط درجة حرارة  ASTM C518وفقا للمعيار  أ. مقاومة العزل التي تقاس على مستوى أفقي

 المساحة غير المكيفة تشمل مساحات الزحف، التهوية وغير التهوية. ب.

 مساحة مكيفة بصورة غير مباشرة تشمل فتحات الهواء العائدة باألسطال المكشوفة أو بدونها. -ج 

 

 متطلبات خاصة 11.3.5.5

ء ي
 ال شر

 

 ستندات المطلوبةالم 11.3.5.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 . المستندات المطلوبة5 -11.3.5

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
جب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع ي 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات
موقع جميع المراوح أو وحدات التهوية، ونظام التحكم،  HVACيجب أن تبين رسومات  

 ونظام التوصيل.

 المواصفات

و وحدات التهوية ونظام التحكم ونظام التوصيل يجب أن تشمل مواصفات جميع المراوح أ 
 المصمم للمشروع ما يلي: 

 (، و أقصى هبوط ضغط لجميع المراوح.    SFPأقصى طاقة مروحة محددة ) (1)
 ( حد التسرب وقيمة مقاومة عزل نظام التوجيه.  2)

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 ختلفا عن مرحلة التصميم(سرد المعيار المحدث )إذا كان م  سرد المعيار
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 رسومات مبنية
التي تم بناؤها على هذا النحو، موقع جميع المراوح أو  HVACيجب أن تبين رسومات  

 وحدات التهوية ونظام التحكم ونظام التوصيل.

أوراق بيانات الشركة 
 المصنعة 

التحكم يجب أن تشمل بيانات الشركة المصنعة لكل المراوح أو وحدات التهوية ونظام  
 وعزل القنوات المستخدمة في المشروع ما يلي: 

 (، باإلضافة إلى أقصى هبوط ضغط لجميع المراوح.   SFPأقصى طاقة مروحة محددة ) (1)
 ( قيمة مقاومة عزل نظام التوصيل.2)

 مبنى قائم

 سرد المعيار
المشروع للمساعدة يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق 

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية
التي تم بناؤها على هذا النحو، موقع جميع المراوح أو  HVACيجب أن تبين رسومات  

 وحدات التهوية ونظام التحكم ونظام التوصيل.

أوراق بيانات الشركة 
 المصنعة 

أو وحدات التهوية ونظام التحكم يجب أن تشمل بيانات الشركة المصنعة لكل المراوح  
 وعزل القنوات المستخدمة في المشروع ما يلي: 

(، باإلضافة إلى الحد األقصى النخفاض الضغط SFPأقصى طاقة مروحة محددة ) (1)
 لجميع المراوح.   

 ( قيمة مقاومة عزل نظام التوصيل.2)

 

 

المشروع حرة في  فرقالمطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات 

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.3.5.7

وط توزي    ع الهواء الفعالة. الحظ أنه يجب عىل األقل تن وط تحدد درجة هذا المعيار باالستناد إىل شر فيذ واحد من شر

ي القنوات، )2( أداء طاقة المروحة، )1توزي    ع الهواء الفعالة التالية: )
( كفاءة المروحة 4( عزل القنوات أو )3( حد التشب ف 

 والتحكم فيها للتأهل لهذا المعيار. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖

27
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
27
𝑖=1 )

] 

 

وط المعايير 6 -11.3.5 ط من شر  . العوامل وعوامل الوزن لكل شر

ط المعيار  "Fالعامل " مكانة شر
عامل الوزن 

"WF" 

حة
رو
لم
ة ا
اق
ط
ء 
دا
أ

 

هل تشمل التهوية الميكانيكية المركزية التدفئة 
يد فقط  ؟فقط أو التتر

 نعم
𝑭𝟏 

𝑨𝟏 + 𝑩𝟏 
𝑾𝑭𝟏 

4 

غير 
 متاح

0 0 

هل تشمل التهوية الميكانيكية المركزية التدفئة 
يد؟  والتتر

 نعم
𝑭𝟐 

𝑨𝟐 + 𝟐 
𝑾𝑭𝟐 

4 

غير 
 متاح

0 0 

 𝑭𝟑 𝑨𝟑 + 𝑩𝟑 𝑾𝑭𝟑 4 نعم
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هل تشمل التهوية الميكانيكية المركزية التدفئة 
يد واستعادة الحرارة؟  والتتر

غير 
 متاح

0 0 

هل تتضمن التهوية الميكانيكية المركزية التدفئة 
يد ومرشح   ؟HEPAوالتتر

 نعم
𝑭𝟒 

𝑨𝟒 + 𝑩𝟒 
𝑾𝑭𝟒 

4 

غير 
 متاح

0 0 

 جميع أنظمة التهوية الميكانيكية المركزية األخرى
 نعم

𝑭𝟓 
𝑨𝟓 + 𝑩𝟓 

𝑾𝑭𝟓 

4 

غير 
 متاح

0 0 

  
 نظام إستخالص منطفر

 )المروحة بعيدة عن المنطقة(

 نعم
𝑭𝟔 

𝑨𝟔 + 𝑩𝟔 
𝑾𝑭𝟔 

4 

غير 
 متاح

0 0 

  
ر
 نظام إمدادات نطاف

 )المروحة بعيدة عن المنطقة(

 نعم
𝑭𝟕 

𝑨𝟕 + 𝑩𝟕 
𝑾𝑭𝟕 

4 

غير 
 متاح

0 0 

 ات التهوية باإلمداد واالستخراج وحد
 نعم

𝑭𝟖 
𝑨𝟖 + 𝑩𝟖 

𝑾𝑭𝟖 

4 

غير 
 متاح

0 0 

 وحدات تهوية اإلمدادات واالستخراج المحلية 
 )داخل المنطقة المحلية(

 نعم
𝑭𝟗 

𝑨𝟗 + 𝑩𝟗 
𝑾𝑭𝟗 

4 

غير 
 متاح

0 0 

 محليةوحدات تهوية اإلمدادات واالستخراج ال
 )عن بعد من المنطقة المحلية(

 نعم
𝑭𝟏𝟎 

𝑨𝟏𝟎 + 
𝑩𝟏𝟎 

𝑾𝑭𝟏𝟎 

4 

غير 
 متاح

0 0 

 خالصة المطبخ
)المروحة بعيدة عن المنطقة باستخدام مرشح 

 الشحم(

 نعم
𝑭𝟏𝟏 

𝑨𝟏𝟏 + 
𝑩𝟏𝟏 

𝑾𝑭𝟏𝟏 

4 

غير 
 متاح

0 0 

ية أو وحدة االستخراج جميع نظم التهوية المحل
 األخرى

 نعم
𝑭𝟏𝟐 

𝑨𝟏𝟐 + 
𝑩𝟏𝟐 

𝑾𝑭𝟏𝟐 

4 

غير 
 متاح

0 0 

 الطرفية بمساعدة المروحة VAVوحدة 
 نعم

𝑭𝟏𝟑 

𝑨𝟏𝟑 + 
𝑩𝟏𝟑 

𝑾𝑭𝟏𝟑 

4 

غير 
 متاح

0 0 

 المروحة )المتوسط المرجح( أنابيبوحدات 
 نعم

𝑭𝟏𝟒 

𝑨𝟏𝟒 + 
𝑩𝟏𝟒 

𝑾𝑭𝟏𝟒 

4 

غير 
 متاح

0 0 

ب 
ش

ت

وا
قن
ال

ت 
 

 نعم
𝑭𝟏𝟓 

1 
𝑾𝑭𝟏𝟓 

1 

 1 0 ال
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٪ على األقل من مساحة مجاري 75يجب اختبار 

الهواء للتأكد من عدم وجود تسرب ويجب أن تفي 
 بالحد األقصى المسموح به لتسرب الهواء.

غير 
 متاح

0 0 

أل 
د ا
ح
ال

ت
وا
قن
 ال
زل
لع
 
ر ئ
د

 

 الخارج

 نعم

𝑭𝟏𝟓 

1 

𝑾𝑭𝟏𝟓 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 علية مهواة

 نعم

𝑭𝟏𝟔 

1 

𝑾𝑭𝟏𝟔 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 العلية المهواة فوق السقف العازل

 نعم

𝑭𝟏𝟕 

1 

𝑾𝑭𝟏𝟕 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 ة غتر مهواة مع عازلة السقفعلي

 نعم

𝑭𝟏𝟖 

1 

𝑾𝑭𝟏𝟖 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

وطة  مساحة غتر مشر

 نعم

𝑭𝟏𝟗 

1 

𝑾𝑭𝟏𝟗 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 مساحة غتر مباشر 

 نعم

𝑭𝟐𝟎 

1 

𝑾𝑭𝟐𝟎 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 مخرج الماء درجة حرارة

 نعم

𝑭𝟐𝟏 

1 

𝑾𝑭𝟐𝟏 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 مدفون

 نعم

𝑭𝟐𝟐 

1 

𝑭𝟐𝟐 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

م 
حك
لت
وا
ة 
ح
رو
لم
ة ا
لي
عا
ف

ها
في

 

 تحديد حجم المروحة

 نعم

𝑭𝟐𝟑 

1 

𝑾𝑭𝟐𝟑 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 محرك فعال
 نعم

𝑭𝟐𝟒 
2 

𝑾𝑭𝟐𝟒 
2 

 2 0 ال
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غير 
 متاح

0 0 

ة 
ح
رو
م

 

رة
ط
سي

 

 AHUلمحركات مروحة  VFDتحكم 
 ) KW (5hp) 3.7))تساوي أو تزيد عن 

 نعم

𝑭𝟐𝟓 

2 

𝑾𝑭𝟐𝟓 

2 

 2 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

يد  VFDتحكم  لمحركات مروحة أبراج التتر
 ) KW (5hp) 3.7 )تساوي أو تزيد عن

 نعم

𝑭𝟐𝟔 

2 

𝑾𝑭𝟐𝟔 

2 

 2 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

لمحركات مروحة شفاط  VFDتحكم 
 المطبخ التجارية

 ) KW (5hp) 3.7تساوي أو تزيد عن ) 

 نعم

𝑭𝟐𝟕 

2 

𝑾𝑭𝟐𝟕 

2 

 2 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 

ي الجداول الوار 
 دة أدناه،وفقا لما هو محدد ف 

 حيث: 

𝑨𝟏  إىل𝑨𝟏𝟒  :( درجة متطلبات طاقة المروحة المحددةSFP ) 

𝑩𝟏  إىل𝑩𝟏𝟒  : درجة الحد األقىص لمتطلبات إسقاط الضغط 

 
 ( المحددةSFP) " لمتطلبات الكفاءة لطاقة المروحةA14إىل  A1"من  الدرجة. 7 -11.3.5

لية ر ط كفاءة سخان المياه المتر  شر
" لعامل طاقة 𝑨𝟏 𝒕𝒐  𝑨𝟏𝟒 " الدرجة

ر )كفاءة المروحة(  معير

 𝑆𝐹𝑃 (𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >   𝑆𝐹𝑃 (𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0 

 𝑆𝐹𝑃(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  ≤    𝑆𝐹𝑃(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 3 

 

 
 " للحصول عىل الحد األقىص من متطلبات اإلمداد ونظام توصيل العادمB14إىل B1 " منالدرجة . 8 -11.3.5

 متطلبات كفاءة سخان مياه الحوض
" للحصول عىل 𝑩𝟏 𝒕𝒐 𝑩𝟏𝟒 " الدرجة

 الحد األقىص النخفاض الضغط

𝑃𝐷(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0 

 𝑃𝐷(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  ≤   𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 1 

 

 حيث: 

 𝑆𝐹𝑃(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  =مروحة مصممة بقوة مروحة محددة (W/L/S) 

𝑆𝑃𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)( ي تستهدف المروحة
 (W/L/S= قوة المروحة المحددة الت 
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𝑃𝐷(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) الحد األقىص المصمم لخفض الضغط = (PA) 

𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ( الحد األقىص المستهدف النخفاض الضغط =Pa) 

 

وع أي متطلبات معيارية لتوزي    ع الهواء بشكل فعال، تكون نتيجة هذا المعيار  وع 0إذا لم يتضمن المشر ٪. ويكسب المشر

وط معيار التوزي    ع الفعال لله 100%نتيجة قدرها   واء. لهذا المعيار إذا ما استوفيت جميع شر
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11.3.6 En-3.6  توزيع فعال للمياه 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.3.6.1

En-3.6توزي    ع فعال للمياه : 

 

 نوع المعيار 11.3.6.2

 إختياري

 

 نية 11.3.6.3

، )1دعم تصميم فعال واختيار وتركيب نظام توزي    ع فعال للمياه، مما يؤدي إىل ) ( تخفيض 2( توفير الطاقة بشكل كبير

 دات وموثوقية النظام. ( إطالة عمر المع3تكاليف التشغيل والصيانة، )

 

 متطلبات عامة 11.3.6.4

A) تحجيم أنابيب المياه 

ي يزيد قطرها عن 
،  400م بالنس             بة لفقدان االحتكاك الذي ال يتجاوز لم 50يجب تحجيم أنابيب المياه الت  باس             كال/مي 

ي ال تتجاوز 
لض         مان شعة م أو أقل لم 50أمتار/ثانية. يجب تحديد حجم أنابيب المياه بقطر  3ولش         عة تدفق المياه الت 

ي ال تتجاوز 
 م/ث.  1.2التدفق الت 

 
B) تحديد حجم المضخة 

يجب أن تعمل المض    خة المحددة بفعالية. ويتعير  عليها أن تص    ل إىل نقطة الكفاءة األفض    ل، وأن تحقق أقىص     قدر من 

 الكفاءة بأقل تكاليف تشغيل، مع أقل قدر من خطر الفشل وأعىل متوسط عمر متوقع. 

 
C) عازل األنبوب 

يد إىل درجة حرارة يستند  الحد األدن  المطلوب من موصلية العزل وسماكة نظام األنابيب فيما يتعلق بنظم التدفئة والتير

ي الجدول أدناه. ويجب حماية العزل الذي يتعرض للطقس عن طريق معادن 
تش                غيل المائع للنظام عىل النحو المبير  ف 

الستيكية. يجب حماية عزل الرغوة الخلوية كما سبق ذكره أو يجب صفائح األلومنيوم أو القماش المصبوغ أو األغطية الب

 طالئها بالطالء المثبط للماء. 

 
يد أ1 -11.3.6  . الحد األدن  لقابلية توصيل العزل والسمك لنظام أنابيب أنظمة التدفئة والتير

 HVACنوع نظام 

درجة حرارة تشغيل 
 الحد األدنى من موصلية العزل السوائل

(W/ m.K) 

 الحد األدنى لسماكة العزل 

  (mm) 

(°C)   

 ≥ C  <T°60 بنظام التسخين 
90°C 

0.040 50 

 )ماء ساخن(
40°C  <T ≤ 

60°C 
0.035 40 

 C  <T ≤ 16°C 0.035 25°4 نظام التبريد
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)ماء مبرد، ماء مالح، 
 مبرد(

T ≤ 4°C 0.030 25 
 

تعتمد هذه النقاط عىل اعتبارات كفاءة الطاقة فقط. وبعض المش  اكل مثل نفاذ بخار الماء أو التكثيف الس  طحي تتطلب أحيانا وجود متخلفات  أ. 
 . ي
 
 بخار أو عزل إضاف

ة عن طريق األنابيب.  يد المدفون مباشر  ب. ال يلزم عزل نظام التير
 

 
 محرك مضخة عال  الكفاءة

ي جميع المحركات 
اوح من يجب أن تف  ي تي 

بمستوى كفاءة الطاقة وفقا  kW 375إىل  0.75ذات اإلنتاجية المقدرة الت 

)الكفاءة العالية(، كما يجب أن تكون مجهزة  IE2عىل األقل )الكفاءة الفائقة( أو مستوى كفاءة الطاقة لمعيار  IE3لمعيار 

و نسبة طاقة الخرج الميكانيكي إىل طاقة اإلدخال بمحرك متغير الشعة وفقا للجدول الوارد أدناه. مقياس كفاءة الطاقة ه

 . ي
 الكهربان 

 
 . الحد األدن  للكفاءة المقدرة2 -11.3.6

 )كفاءة فائقة( IE3محركات  )عالية الكفاءة( IE2محركات  الناتج المقدر للمحرك

(kW) 8قطب  قطب 6 قطب 4 قطب 8قطب  قطب 6 قطب 4 قطب 

0.75 77.4 79.6 75.9 66.2 80.7 82.5 78.9 75.0 

1.1 79.6 81.4 78.1 70.8 82.7 84.1 81.0 77.7 

1.5 81.3 82.8 79.8 74.1 84.2 85.3 82.5 79.7 

2.2 83.2 84.3 81.8 77.6 85.9 86.7 84.3 81.9 

3 84.6 85.5 83.3 80.0 87.1 87.7 85.6 83.5 

4 85.8 86.6 84.6 81.9 88.1 88.6 86.8 84.8 

5.5 87.0 87.7 86.0 83.8 89.2 89.6 88.0 86.2 

7.5 88.1 88.7 87.2 85.3 90.1 90.4 89.1 87.3 

11 89.4 89.8 88.7 86.9 91.2 91.4 90.3 88.6 

15 90.3 90.6 89.7 88.0 91.9 92.1 91.2 89.6 

18.5 90.9 91.2 90.4 88.6 82.4 92.6 91.7 90.1 

22 91.3 91.6 90.9 89.1 92.7 93.0 92.2 90.6 

30 92.0 92.3 91.7 89.8 93.3 93.6 92.9 91.3 

37 92.5 92.7 92.2 90.3 93.7 93.9 93.3 91.8 

45 92.9 93.1 92.7 90.7 94.0 94.2 93.7 92.2 

55 93.2 93.5 93.1 91.0 94.3 94.6 94.1 92.5 

75 93.8 94.0 93.7 91.6 94.7 95.0 94.6 93.1 

90 94.1 94.2 94.0 91.9 95.0 95.2 94.9 93.4 

110 94.3 94.5 94.3 92.3 95.2 95.4 95.1 93.7 

132 94.6 94.7 94.6 92.6 95.4 95.6 95.4 94.0 

160 94.8 94.9 94.8 93.0 95.6 95.8 95.6 94.3 

200 - 375 95.0 95.1 95.0 93.5 95.8 96.0 95.8 94.6 

لمحركات األقراص ذات السرعات  IE3و  IE2ت ذات السرعة الثابتة بمستويات كفاءة يجب أن تفي المحركامالحظة: 
 .CEالمتغيرة لتأمين عالمة 
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ة خالل العام. من  HVACبشكل عام، تم تصميم مضخات نظام  لتعمل عند أقىص حمل، والذي يحدث هذا لمدة قصير

ي المبت  إستخدام محركا
ةبير  أفضل الطرق لتعزيز توفير الطاقة ف  أو محركات  (VSDs) ت األقراص ذات الشعة المتغير

دد المتغير 
 .  (VFDs)األقراص ذات الي 

ي تحتوي عىل محركات ضخ تساوي أو تزيد عن 
ي جميع أنظمة المياه الباردة أو الكثيفة الت 

 3.7إثبات أنه يجب التحكم ف 

kW(5 hp ة الشعة دد أو بواسطة محركات م  (VSDs)( إما بواسطة محركات متغير ة الي  من خالل ضبط .  (VFDs)  تغير

، يتم تقليل استهالك الطاقة بشكل كبير، وتحسين كفاءة وتشغيل األنظمة،  VFDوتردد التحكم في  VSDجهد التحكم في 

 وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة ، وعمر الجهاز والموثوقية النظام مطول.

ي الط  اق  ة من خالل تنفي  ذ مالحظ  ة: ينطبق ه  ذا عىل جميع قط  اع  ات البن  اء كلم  ا ك  
ان  ت هن  اك إمك  اني  ة لتحقيق وفورات ف 

ي مجال التمويل. غير أن هذا ال ينطبق عىل مرافق الرعاية الص     حية حيث تكون الوظيفة المس     تمرة لنظام الض     خ 
مراقبة ف 

ي مناطق معينة مثل غرف العمليات وغرف العزل وغرف تقنية المعلومات،
يد مهمة للغاية خاصة ف   إلخ.  لنظام التير

 

 متطلبات خاصة 11.3.6.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.3.6.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 . المستندات المطلوبة3 -11.3.6

 وصف المستند اسم المستند

 ي مرحلة التصميمالمبنى الجديد ف

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات
( تتضمن الجدول 2( موقع مضخات المياه الفعالة و )1) HVACجب أن توضال رسومات

 بيب المائية وحجمها.الزمني ونوع نظام التحكم وعزل األنا

 المواصفات

 يجب توفير مواصفات ما يلي: 

o       كفاءة جميع مضخات المياه 

o       نظام التحكم في جميع مضخات المياه 

o        .عزل نظام أنابيب المياه 

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 لتصميم(سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة ا  سرد المعيار

 رسومات مبنية
( تتضمن 2( موقع مضخات المياه الفعالة و )1المبنية ) HVACيجب أن توضال رسومات 

 الجدول الزمني ونوع نظام التحكم وعزل األنابيب المائية وحجمها.

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

 يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لكل ما يلي: 

o       يع مضخات المياهكفاءة جم 

o       نظام التحكم في جميع مضخات المياه 

o        .عزل نظام أنابيب المياه 

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.
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 رسومات مبنية
( تتضمن 2( موقع مضخات المياه الفعالة و )1المبنية ) HVACال رسومات يجب أن توض

 الجدول الزمني ونوع نظام التحكم وعزل األنابيب المائية وحجمها.

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

 يجب توفير أوراق بيانات الشركة المصنعة لكل ما يلي: 

o       كفاءة جميع مضخات المياه 

o       لتحكم في جميع مضخات المياهنظام ا 

o        .عزل نظام أنابيب المياه 

 

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 ت للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادا

 

 توزيع النقاط 11.3.6.7

ي عىل 
تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل متطلبات كفاءة توزي    ع المياه. ويالحظ أنه من أجل التأهل لهذا المعيار، ينبغ 

وط الفعالة لتوزي    ع المياه، مثل تحديد حجم األنابيب وعزلها، أو كفاءة الضخ والتحكم فيه.  ط واحد من الشر األقل أداء شر

 درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:  لتحديد 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

9
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
9
𝑖=1 )

] 

 
وط المعايير 4 -11.3.6 ط من شر  . العوامل وعوامل الوزن لكل شر

ط المعيار  "WFوزن "عامل ال "Fالعامل " الحالة شر

ها
يم

ج
ح
وت

ب 
بي
نا
أل
 ا
زل

ع
 

 تغيتر حجم األنابيب

 نعم

F1 

1 

WF1 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

ر   نظام التسخير

60°C  <T ≤ 90°C 

 نعم

F2 

1 

WF2 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

40°C  <T  ≤60°C 

 نعم

F3 

1 

WF3 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

يد  نظام التتر

4°C  <T ≤ 16°C 

 نعم

F4 

1 

WF4 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

T ≤ 4°C 

 نعم

F5 

1 

WF5 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 حماية العزل

 نعم

F6 

1 

WF6 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

د 
دو
مر

خ 
ض
ال

 

 تحجيم المضخة
 نعم

F7 
1 

WF7 
1 

 1 0 ال
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 0 0 غير متاح

 فعالمحرك 

 نعم

F8 

1 

WF8 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

  المضخة
ر
 التحكم ف

 نعم

F9 

1 

WF9 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 

وع أي متطلبات معيارية لتحديد حجم األنبوب وعزله، فضال عن تحقيق 0تكون نتيجة هذا المعيار  ٪ إذا لم يتضمن المشر

وع نت .  100%يجة قدرها الكفاءة والسيطرة. ويكسب المشر ي حالة استيفاء جميع متطلبات المعايير
 لهذا المعيار ف 
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11.3.7 En-3.7  نظام تهوية فعال 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.3.7.1

En-3.7نظام تهوية فعال : 

 

 نوع المعيار 11.3.7.2

 إختياري

 

 نية 11.3.7.3

ة، )1دعم تصميم فعال، واختيار وتركيب نظام تهوية فعال يوفر ) يف التشغيل ( يخفض تكال2( الطاقة بدرجة كبير
. 3والصيانة، ) ي

 ( يعزز رفاه وراحة شاغىلي المبان 
 

 متطلبات عامة 11.3.7.4

 

 تهوية طبيعية (1

 
a. اتيجيات التهوية الطبيعية  إستر

ي الشكل 
اتيجية فعالة وأنها تتوافق مع مخطط التدفق ف  -CIBSE AM10من  2.8إثبات أن التهوية الطبيعية هي إسي 

ي المتطلبات الوارد1-)الخيار 2005 ي القسم (، أو تلتر
 (. 2-)الخيار ASHRAE STD. 62.1-2019من  6.4ة ف 

وط المنصوص عليها 1-)الخيار CIBSE AM10-2005يتم تحديد حجم وموقع الفتحات وفقا لمعيار  ي الشر
( أو تستوف 

ي القسم 
 (. 2-)الخيار ASHRAE STD. 62.1-2019من  6.4.1.6.1ف 

ي المبت  وفقا للجدول أدناه. يجب حساب "نسبة عمق الغرفة إىل إرتفاع السقف" لكافة 
 المساحات المهواة ف 

ويمكن مكافأة درجة إضافية إذا تم توفير تحليل لديناميات السوائل الحسابية للتهوية الطبيعية لتحليل أفضل تكوين 

ي معيار 
ام متطلبات الراحة الحرارية المذكورة ف   . (CFDلديناميات السوائل الحسابية ) WE-4.1لتدفق الهواء مع إحي 

 

b.  2نظام مراقبةCO 

ي كل منطقة تهوية طبيعية. تكون  1.8مي  و  0.9بير  CO2 تحديد موقع مستشعرات 
ي منطقة التنفس ف 

مي  فوق األرض ف 

هذه مسموعة ومجهزة بإنذار بضي لإلشارة إىل أن عمليات تعديل التهوية مطلوبة بواسطة أجهزة CO2  إستشعار  أجهزة

ي اإلشارة اآللية عىل جميع فتحات 
 CO2. ما يعتير مكانا مؤثرا هو عندما يكون تركير  المساحة المصابةالتهوية الطبيعية ف 

ي األماكن الخارجية أو يتجاوز  500ppmأكير من 
ي أكسيد الكربون ف 

ي المليون( فوق مستويات ثان 
 1,000ppm)أجزاء ف 

ي المليون( بشكل مطلق لضمان أن تحافظ التهوية الطبيعية عىل الحد 
ي األماكن )أجزاء ف 

األدن  من معدالت تدفق الهواء ف 

ي جميع ظروف التشغيل. 
 الخارجية ف 
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اتيجيات التهوية الطبيعية والحد األقىص لعمق األرضية إىل السقف1 -11.3.7  . إسي 

 حالة نوع
أقىص عمق لنسبة 
إرتفاع األرضية إل 

 السقف
 وصف

ة أحادية تهوي
الجانب 
وفتحة 
 واحدة

 

  

 

2.0 

تهوية أحادية الجانب مع فتحة 
ي الحير  المهوى. 

واحدة ف 
واضطرابات الرياح هي القوة 
المحركة الرئيسية للتهوية 

 الطبيعية. 

تهوية عىل 
جانب واحد، 

 فتحتان

 

  

 

2.5 

تهوية أحادية الجانب ذات 
فتحة مزدوجة يقع كل منها عىل 

ي 
الحير  المهوى.  إرتفاع مختلف ف 

ي تعد القوة 
والتهوية الطبيعية الت 

المحركة الرئيسية لها تأثير 
 مكدس. 

مساحة 
أحادية 
الصندوق 
 للتهوية

 

  

 

5.0 

ي 
تعتمد التهوية المتقاطعة ف 

مساحة ذات مضف واحد عىل 
ي الحير   الفتحات عىل كال جانتر
المهوى. القوة المحركة الرئيسية 

ي للتهوية الطبيعية هي الريا 
ح الت 

تدفعها ضغوط تفاضلية بير  
 األمامي واأليش. 

 الجانبير 

فضاءات 
مزدوجة 
 التهوية

 

  

 

5.0 

ي مساحة 
والتهوية المتبادلة ف 

ذات ضفتير  تعتمد عىل فتحة 
ي قسم الممر بير  الغرف. القوة 

ف 
المحركة الرئيسية للتهوية 
ي تدفعها 

الطبيعية هي الرياح الت 
ضغوط تفاضلية بير  الجانبير  

 ألمامي واأليش. ا

تهوية 
 المداخن

 

  

 

- 

تعمل تهوية المداخن عىل 
سحب الهواء عير المساحة 
المهواة ومن ثم استنفاد الهواء 
خالل مسار تدفق عمودي مثل 
المدخنة أو األذينة. القوة 
المحركة الرئيسية للتهوية 
ي تحرك 

الطبيعية هي الرياح الت 
 أختالف الكثافة. 
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 تهوية ميكانيكية (2

a. لحد األدئر لمعدل التهويةا 

بالنسبة للمباني ذات التهوية الميكانيكية ، يجب تحديد الحد األدنى لمعدل التهوية وفقًا لإلجراءات الموضحة في 

ASHRAE Std. 62.1-2019  جميع قطاعات البناء( و(ASHRAE Std. 170-2017 .)مستشفيات فقط( 

b.  2نظام مراقبةCO 

ي المناطق الرئيسية. يجب تغطية ما ال يقل عن  2CO مع نظام مراقبة 2COنوع  منتركيب أجهزة إستشعار دائمة 
٪ 70ف 

ي جميع األوقات.  ويجب أال يزيد تركير  
عن  2COمن المبت  لضمان الحد األدن  من معدالت تدفق الهواء خارج المبت  ف 

ي المليون 500
ي الملي 1000الخارجية وأال يتجاوز  2CO مستويات فوق جزء ف 

ون بشكل مطلق للحفاظ عىل الحد جزء ف 

ي جميع ظروف التشغيل. 
 األدن  من معدالت تدفق الهواء خارج البالد ف 

ي كل نقطة عودة. وبالنسبة  CO2مزود بأنابيب، يجب تثبيت جهاز إستشعار  HVACبالنسبة ألي نظام 
واحد عىل األقل ف 

ي من 2COلنظام التهوية بدون كهرباء، يجب تركيب أجهزة إستشعار 
اوح ف  ي كل منطقة تهوية ميكانيكية يي 

طقة التنفس ف 

 مي  فوق مستوى األرض.  1.8مي  و  0.9إرتفاعها بير  

 

c. ( نظام التهوية المتحكم فيه حسب الطلبDCV)  

متًرا  50( لكل نظام تهوية ميكانيكي يخدم مساحات أكبر من DCVقم بتركيب نظام تهوية يتم التحكم فيه حسب الطلب )

، ويتم خدمتها بواسطة أنظمة بها واحد / شخص من مساحة الطابق  2م 4لمساحات المكتظة والتي تتجاوز في امربعًا ، 

  أو أكثر مما يلي:

  الهواءموفر 

 التحكم التلقائي في تعديل مخمد الهواء الخارجي  

  لتر/ ثانية. 1400تصميم تدفق هواء خارجي أكبر من 

 

وتتحكم  2CO، والتي تقيس تركيز 2CO( على مستشعرات DCVالطلب ) جب أن يحتوي نظام التهوية المتحكم فيه حسب

في تدفق الهواء في نظام التهوية من أجل تحقيق الحد األدنى المطلوب على األقل من معدالت تدفق الهواء الخارجية 

خلية . سيوفر هذا الطاقة ويخلق بيئة داASHRAE Std. 170-2017و  ASHRAE std. 62.1-2019المطلوبة من قبل 

  صحية.

 

d. مقتصدال 

لتقليل تكاليف تكييف الهواء باستخدام الهواء الخارجي للتبريد المجاني مما  HVACيجب تركيب موفر للهواء في نظام 

 يؤدي إلى تقليل عمل الضاغط.

 

 تهوية الوضع المختلط (3

دية، مع تقليل إستهالك الطاقة تدمج التهوية ذات الوضع المختلط التهوية الطبيعية مع نظم التهوية الميكانيكية التقلي

ي وتقليلوتوفير 
ولذلك، يجب الوفاء بالمتطلبات نفسها المذكورة آنفا فيما  . 2CO انبعاثات مناخ صحي أكير داخل المبان 

 يتعلق بالتهوية الطبيعية والتهوية الميكانيكية عىل السواء. 

اتيجية فعالة تتوافق ي الوضع المختلط هي إسي 
ي القسم  إثبات أن التهوية ف 

-CIBSE AM13من  2.1مع مخطط التدفق ف 

وع. 2000 اتيجية الوضع المختلط المطبقة عىل المشر  . تحديد إسي 
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 متطلبات خاصة 11.3.7.5

 لقطاع بناء المستشفيات
بالنسبة للمساحات ذات التهوية الميكانيكية والحاالت المختلطة، فإنه عندما تكون التهوية الميكانيكية نشطة، يجب أن 

ي الفراغ
ي تف 

في أي نوع مساحة غير . ASHRAE Std. 170-2017ات المهواة بالحد األدن  من المتطلبات الموجودة ف 

 ASHRAE Std. 170-2017 بدالً من ASHRAE Std. 62.1-2019مشمول في هذه المواصفة القياسية ، يجب استخدام 

 . 

 

 المستندات المطلوبة 11.3.7.6

 اه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدن

 

 . المستندات المطلوبة2 -11.3.7

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يق المشروع للمساعدة في يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فر 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات

يجب أن تبين الرسومات المعمارية موقع فتحات التهوية وحجمها، وأبعادها، وارتفاعها ومساحة  
 كل مساحة تهوية. يجب أن تظهر األقسام إرتفاع األرضية إلى السقف لكل طابق.

مع أجهزة االستشعار بما في ذلك إرتفاع  CO2ة موقع نظام مراقب MEPيجب أن تظهر رسومات  
 االرتفاع ونظام التهوية التي يتحكم فيها الطلب وجهاز التوفير، إذا تم إستخدامه.

 المواصفات
يجب أال تصف مواصفات استراتيجيات نظام التهوية بالوضع الطبيعي / الميكانيكي أو المختلط  

، بل يجب أن تتضمن أيًضا تفاصيل حول  باستخدام المستشعرات فحسب CO2نظام مراقبة 
 ( وموفر الطاقة ، إذا تم استخدامهDCVارتفاع التركيب ونظام التهوية المتحكم في الطلب )

 حسابات

 الحسابات التي يجب إجراؤها  

o   عمليات حساب التهوية الطبيعية/الميكانيكية أو ذات الوضع المختلط 

o    إرتفاع السقف والحد األدنى لمساحة الفتحة، مثل النوافذ أو حسابات نسبة عمق الغرفة إلى
 المناور، لكل مساحة إذا تم إستخدام إستراتيجية التهوية الطبيعية.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار

 رسومات مبنية

ية التي تم بناؤها موقع فتحات التهوية وحجمها، وأبعادها، يجب أن تبين الرسومات المعمار 
وارتفاعها ومساحة كل مساحة تهوية. يجب أن تظهر األقسام إرتفاع األرضية إلى السقف لكل 

 طابق.

مع أجهزة  CO2التي تم بناؤها على شكل وحدة مراقبة  MEPيجب أن تظهر رسومات  
نظام التهوية التي يتم التحكم في الطلب وجهاز التوفير االستشعار، بما في ذلك إرتفاع االرتفاع و

 إذا تم إستخدامه.

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

يجب أال تقتصر البيانات الصادرة عن الشركة المصنعة الستراتيجيات نظام التهوية  
بأجهزة االستشعار فحسب، بل   CO2الطبيعية/الميكانيكية أو المختلطة على وصف نظام رصد 

يجب أن تتضمن أيضا تفاصيل عن إرتفاع االرتفاع ونظام التهوية الخاضعة للتحكم في الطلب 
 وجهاز االقتصاد، إذا أستخدمت.

 الحسابات المحدثة )إذا كانت مختلفة عن مرحلة التصميم(  حسابات

 مبنى قائم
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 سرد المعيار
ا فريق المشروع للمساعدة في يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذه 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية

يجب أن تبين الرسومات المعمارية التي تم بناؤها موقع فتحات التهوية وحجمها، وأبعادها،  
وارتفاعها ومساحة كل مساحة تهوية. يجب أن تظهر األقسام إرتفاع األرضية إلى السقف لكل 

 طابق.

مع أجهزة  CO2التي تم بناؤها على شكل وحدة مراقبة  MEPسومات يجب أن تظهر ر 
االستشعار، بما في ذلك إرتفاع االرتفاع ونظام التهوية التي يتم التحكم في الطلب وجهاز التوفير 

 إذا تم إستخدامه.

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

ات نظام التهوية يجب أال تقتصر البيانات الصادرة عن الشركة المصنعة الستراتيجي 
بأجهزة االستشعار فحسب، بل   CO2الطبيعية/الميكانيكية أو المختلطة على وصف نظام رصد 

يجب أن تتضمن أيضا تفاصيل عن إرتفاع االرتفاع ونظام التهوية الخاضعة للتحكم في الطلب 
 وجهاز االقتصاد، إذا أستخدمت.

 حسابات

 الحسابات التي يجب إجراؤها  

o   حساب التهوية الطبيعية/الميكانيكية أو ذات الوضع المختلط عمليات 

o    حسابات نسبة عمق الغرفة إلى إرتفاع السقف والحد األدنى لمساحة الفتحة، مثل النوافذ أو
 المناور، لكل مساحة إذا تم إستخدام إستراتيجية التهوية الطبيعية.

 

المشروع حرة في  فرقتندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المس

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.3.7.7

عىل  يجبم التهوية الفعال. تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل متطلبات نظام التهوية الفعال. الحظ أن متطلبات نظا

 األقل القيام بالتهوية الطبيعية و/أو التهوية الميكانيكية من أجل التأهل لهذا المعيار. 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

12
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
12
𝑖=1 )

] 

 
وط المعايير 3 -11.3.7 ط من شر  . العوامل وعوامل الوزن لكل شر

 الحالة متطلبات المعيار
العامل 

"F" 
عامل الوزن 

"WF" 

ية
يع

طب
ة 

وي
ته

 

 إستراتيجية فعالة
لبيان أي التهوية الطبيعية تتوافق مع معايير 

CIBSE  أوASHRAE. 

 نعم
F1 

1 
WF1 

1 

 1 0 ال

الفتحة  حجم
 والمكان

-CIBSE AM10حجم وموقع الفتال وفقا لمعيار 

 Ashrae 62.1-2019أو  2005

 نعم
F2 

1 
WF2 

2 

 2 0 ال

نسبة عمق الغرفة 
 إلى ارتفاع السقف

يجب حساب "نسبة عمق الغرفة إلى إرتفاع 
 السقف" للمساحات التهوية.

 نعم
F3 

1 
WF3 

3 

 3 0 ال

 CO2نظام مراقبة 

مع نظام مراقبة  CO2أجهزة إستشعار  تركيب
CO2 

 نعم
F4 

1 
WF4 

2 

 2 0 ال

وفقا لتركيز  CO2متطلبات المراقبة لنظام مراقبة 
CO2 

 نعم
F5 

1 
WF5 

1 

 1 0 ال
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ية
يك

ان
يك

 م
ية

هو
ت

 

الحد األدنى لمعدل 
 التهوية

يجب تحديد الحد األدنى لمعدل التهوية وفقا 
 للمعتزل.

 نعم
F6 

1 
WF6 

1 

 1 0 ال

 CO2نظام مراقبة 

مع نظام مراقبة  CO2تركيب أجهزة إستشعار 
 70في المناطق الرئيسية وتغطية ما ال يقل عن 

 في المائة من المبنى

 نعم

F7 

1 

WF7 

2 

 2 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

جزء في  500عن  CO2يجب أال يزيد تركيز 
تجاوز الخارجية أو ي CO2المليون فوق مستويات 

 جزء في المليون بشكل مطلق. 1000

 نعم

F8 

1 

WF8 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 CO2متطلبات التركيب من أجهزة إستشعار 
 المجهز بالقنوات وغير المجاري HVACلنظام 

 نعم

F9 

1 

WF9 

1 

 1 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

نظام التهوية 
المتحكم فيه عند 

 الطلب

ام تهوية يخضع للتحكم عند الطلب في تركيب نظ
ذات المساحات الكثيفة التي  2م  50األماكن <

 2 شخص لكل م 0.25تتجاوز 

 نعم

F10 

1 

WF10 

3 

 3 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

متطلبات التثبيت والتحكم في أجهزة استشعار 
CO2  وفقًا لمعدالت تدفق الهواء الخارجية الدنيا

 .ASHRAE std. 90.1-2019ل 

 نعم

F11 

1 

WF11 

2 

 2 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 رصد تعديل درجة حرارة ورطوبة الموقع مقتصد

 نعم

F12 

1 

WF12 

2 

 2 0 ال

غير 
 متاح

0 0 

 

وع أي معيار متطلب للتهوية الطبيعية أو التهوية الميكانيكية، تكون نتيجة هذا المعيار  ويكسب . % 0إذا لم يتضمن المشر

وع نتيجة قدرها  . % 100 المشر ي حالة استيفاء جميع متطلبات المعايير
 لهذا المعيار ف 
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 العائلة: شبكات المياه المنزلية 11.4

11.4.1 En-4.1  توزيع فعال للمياه المنزلية 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.4.1.1

En-4.1لية  : توزي    ع فعال للمياه المي  

 

 نوع المعيار 11.4.1.2

 إختياري

 

 نية 11.4.1.3

ة، )1ار وتركيب نظام توزي    ع للمياه المحلية يتسم بالكفاءة، مما )دعم تصميم فعال واختي ( 2( يوفر الطاقة بدرجة كبير
 ( يطيل عمر المعدات وموثوقية النظام. 3يخفض تكاليف التشغيل والصيانة، )

 

 متطلبات عامة 11.4.1.4

A) تحديد حجم المضخة 

إلمكان لتحقيق الحد األقىص من الكفاءة ( قدر اBEPأخي  مضخة تتسم بالكفاءة وتعمل بالقرب من أفضل نقطة للكفاءة )

 من مخاطر الفشل وأكير متوسط عمر متوقع. 
 بأقل تكلفة تشغيل مع الحد األدن 

 

B) " دد  "VFDمحرك أقراص متغتر التر

 الطرق فعالية لتحسير  بناء كفاءة 
لية لتعمل بشعة ثابتة. من أكير بصفة عامة، تم تصميم المضخات لنظم المياه المي  

ة الشعة )الطاقة إستخ دد المتغير )VFDsدام محركات األقراص متغير
 ( للمضخات. VFDs( أو محركات األقراص ذات الي 

ي تحتوي عىل محركات ضخ أكير من أو تساوي 
( يجب أن يتم hp 5كيلووات )  3.7إثبات أن جميع أنظمة إمداد المياه الت 

ة الشعة ) دد المتغير )( أو بواسطVSDsالتحكم بها إما بواسطة محركات متغير
(. ويتحكم VFDsة محركات األقراص ذات الي 

ي تشفير القرص بالكامل 
ي شعة محرك المضخة بناء عىل الطلب الفعىلي من خالل تغيير تردد جهاز التحكم ف 

كال المحركير  ف 

(VFD ي برنامج
ي للتحكم ف 

اقة بدرجة ( إىل توفير الط1. يؤدي إستخدام محركات األقراص هذه )VSD( أو الجهد الكهربان 

ة و)  ( إطالة عمر المعدات وموثوقية النظام. 3( تقليل تكاليف التشغيل والصيانة و)2كبير

 

ي مرافق الرعاية الصحية بسبب الوظيفة الحرجة 
ي باستثناء بعض الغرف الموجودة ف 

وينطبق ذلك عىل جميع أنواع المبان 

ي مناطق خاصة. 
 لنظام ضخ المياه ف 

 

C)  محركات عالية الكفاءة 

اوح من يجب  ي تي 
ي جميع المحركات ذات اإلنتاجية المقدرة الت 

كيلووات عىل األقل بمستوى كفاءة   375إىل  0.75أن تف 

ي الجدول أدناه. IE2أو مستوى كفاءة الطاقة  IE3الطاقة 
، كما يجب تزويدها بمحرك متغير الشعة كما هو منصوص عليه ف 

. مقياس كفاءة الطاقة هو نسبة طاقة الخرج الميكاني ي
 كي إىل طاقة اإلدخال الكهربان 
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 . الحد األدن  للكفاءة المقدرة بمحرك1 -11.4.1

الناتج المقدر 
 (KWللمحرك )

 )كفاءة فائقة( IE3محركات  )عالية الكفاءة( IE2محركات 

2 
 أقطاب

4 
 أقطاب

6 
 أقطاب

8 
 أقطاب

2 
 أقطاب

4 
 أقطاب

6 
 أقطاب

8 
 أقطاب

0.75 77.4 79.6 75.9 66.2 80.7 82.5 78.9 75 

1.1 79.6 81.4 78.1 70.8 82.7 84.1 81 77.7 

1.5 81.3 82.8 79.8 74.1 84.2 85.3 82.5 79.7 

2.2 83.2 84.3 81.8 77.6 85.9 86.7 84.3 81.9 

3 84.6 85.5 83.3 80 87.1 87.7 85.6 83.5 

4 85.8 86.6 84.6 81.9 88.1 88.6 86.8 84.8 

5.5 87 87.7 86 83.8 89.2 89.6 88 86.2 

7.5 88.1 88.7 87.2 85.3 90.1 90.4 89.1 87.3 

11 89.4 89.8 88.7 86.9 91.2 91.4 90.3 88.6 

15 90.3 90.6 89.7 88 91.9 92.1 91.2 89.6 

18.5 90.9 91.2 90.4 88.6 82.4 92.6 91.7 90.1 

22 91.3 91.6 90.9 89.1 92.7 93 92.2 90.6 

30 92 92.3 91.7 89.8 93.3 93.6 92.9 91.3 

37 92.5 92.7 92.2 90.3 93.7 93.9 93.3 91.8 

45 92.9 93.1 92.7 90.7 94 94.2 93.7 92.2 

55 93.2 93.5 93.1 91 94.3 94.6 94.1 92.5 

75 93.8 94 93.7 91.6 94.7 95 94.6 93.1 

90 94.1 94.2 94 91.9 95 95.2 94.9 93.4 

110 94.3 94.5 94.3 92.3 95.2 95.4 95.1 93.7 

132 94.6 94.7 94.6 92.6 95.4 95.6 95.4 94 

160 94.8 94.9 94.8 93 95.6 95.8 95.6 94.3 

200 - 375 95 95.1 95 93.5 95.8 96 95.8 94.6 
لمحركات األقراص ذات  IE2باإلضافة إلى مستويات كفاءة  IE3يجب أن تفي المحركات ذات السرعة الثابتة بمستويات كفاءة مالحظة: 

 .CEالسرعات المتغيرة لتأمين عالمة 

 

D) عزل األنابيب 

ي  Rيجب أن تكون قيم 
لية قائمة عىل درجة حرارة تشغيل النظام كما هو مبير  ف   

المطلوبة لعزل نظم الماء الساخن المي 

س إما بواسطة معادن صفائح األلومنيوم أو القماش المصبوغ أو الجدول أدناه. ويجب حماية العزل الذي يتعرض للطق

 األغطية البالستيكية. ويجب حماية عزل الرغوة الخلوية كما سبق ذكره، أو يجب طالئها بطالء مؤخر للمياه. 

 
 

 ( (R m2 .K/W. عزل بأقل قيمة 2 -11.4.1

 نوع النظام
 الحد األدنى لسمك العزل  الحد األدنى لناقلية العزل    جة حرارة تشغيل السوائلدر

°(C) (W/ m.K) )ملم( 

 C  <T ≤ 90°C 0.04 50°60 مياه ساخنة منزلية
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40°C  <T ≤ 60°C 0.035 40 
 

التكثيف الس  طحي تتطلب أحيانا وجود متخلفات  أ. تعتمد هذه النقاط عىل اعتبارات كفاءة الطاقة فقط. وبعض المش  اكل مثل نفاذ بخار الماء أو 
 . ي
 
 بخار أو عزل إضاف

 

ة عن طريق األنابيب.  يد المدفون مباشر  ب. وال يلزم عزل نظام التير
 
 
 

E) نظام أنابيب المياه  
ر
 فقدان االحتكاك  وانخفاضات الضغط ف

ي يزيد قطرها عن 
ي ال تلم 50يجب تحجيم أنابيب المياه الت 

باسكال/مي  ولشعة تدفق  400تجاوز م لخسارة االحتكاك الت 

ي ال تتجاوز 
ي يبلغ قطرها  3المياه الت 

ي ال لم 50أمتار/ثانية. يجب تحديد حجم أنابيب المياه الت 
م أو أقل لشعة التدفق الت 

 م/ث.  1.2تتجاوز 

 

 متطلبات خاصة 11.4.1.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.4.1.6

 كل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه ل

 
 . المستندات المطلوبة3 -11.4.1

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
لمشروع للمساعدة يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق ا 

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات
يجب أن تبرز الرسومات المتعلقة بإمدادات المياه موقع مضخات المياه المنزلية الفعالة  

 والجدول الزمني ونوع التحكم وعزل أنابيب المياه وحجم أنابيب المياه.

 المواصفات
( أنواع 2ات المياه المنزلية الفعالة، )( جميع مضخ1يجب أن تشمل المواصفات ما يلي: ) 

 ( عزل أنابيب المياه ومعايير الحجم.3التحكم، )

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار

 رسومات مبنية
قع مضخات المياه يجب أن تبين رسوم إمداد المياه التي وضعت بناًء على هذا التصميم مو 

 المنزلية الفعالة، والجدول الزمني، ونوع التحكم، وعزل أنابيب المياه، وحجم أنابيب المياه.

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

يجب أن تشمل بيانات الشركة المصنعة جميع مضخات المياه المنزلية الفعالة، ونوع التحكم،  
 وعزل أنابيب المياه ومعايير تحجيمها.

 نى قائممب

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية
يجب أن تبين رسوم إمداد المياه التي وضعت بناًء على هذا التصميم موقع مضخات المياه  

 الزمني ونوع التحكم وعزل أنابيب المياه وحجم أنابيب المياه. المنزلية الفعالة مع الجدول

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

يجب أن تشمل بيانات الشركة المصنعة جميع مضخات المياه المنزلية الفعالة، ونوع التحكم،  
 وعزل أنابيب المياه ومعايير تحجيمها.

المشروع حرة في  فرقتندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المس

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.
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 توزيع النقاط 11.4.1.7

ط كفاءة توزي     ط كفاءة توزي    ع المياه. ويالحظ أن شر ط محدد يتعلق تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل شر ع المياه ألي شر

أن ينفذ عىل األقل لكي يكون مؤهال لهذا المعيار. لتحديد  يجببحجم األنابيب وعزلها، أو كفاءة الضخ والتحكم فيه، 

 درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

7
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
7
𝑖=1 )

] 

 
وط المعايير 4 -11.4.1 ط من شر  . العوامل وعوامل الوزن لكل شر

ط المعيار  "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة شر

ها
يم
ج
ح
وت
ب 

بي
ألنا
ل ا
عز

 

 تحجيم األنابيب

 نعم

F1 

1 

WF1 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

ل 
عز
 ل
ر ئ
ألد
د ا
ح
ال

ب  
بي
ألنا
ا

ة 
خن
سا
ه 
يا
م

ية
رل
ر
ت
م

 

 
  

60°C  <T ≤ 90°C 

 نعم

F2 

1 

WF2 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

40°C  <T ≤ 60°C 

 نعم

F3 

1 

WF3 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 حماية العزل

 نعم

F4 

1 

WF4 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح
خ 
ض
 ال
ود
رد
م

 

 تحجيم المضخة

 نعم

F5 

1 

WF5 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 محرك فعال

 نعم

F6 

1 

WF6 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

  المضخة
ر
 التحكم ف

 نعم

F7 

1 

WF7 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 

ار إذا لم يتضمن المشروع أي متطلبات معيارية لعزل األنابيب وتحديد الحجم، وضخ الكفاءة والتحكم، تكون نتيجة هذا المعي

 لهذا المعيار في حالة استيفاء جميع متطلبات المعايير. % 100٪. ويكسب المشروع نتيجة قدرها 0
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11.4.2 En-4.2  طاقة المياه الساخنة المنزلية 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.4.2.1

En-4.2لية  : طاقة المياه الساخنة المي  

 

 نوع المعيار 11.4.2.2

 إختياري

 

 نية 11.4.2.3

لية عن طريق تقليل الطلب عىل المياه الساخنة. تقليل الطاقة المطلوبة لتسخير  المياه الم  ي  

 

 متطلبات عامة 11.4.2.4

ي ستقلل 
ات ذات التدفق المنخفض الت  لية عن طريق إختيار التجهير   

ي تسخير  المياه المي 
وع للطاقة ف  تقليل إستخدام المشر

 من الطلب عىل الماء الساخن. تشمل تركيبات التدفق الفعالة للماء 

 خاصة وعامة(حنفيات مرحاض( 

  المطبخحنفيات 

 رؤوس الدش  
 غتسالاال تجهيزات  . 

 يمكن حساب الطاقة الالزمة لتوليد الماء الساخن باستخدام الصيغة أدناه: 

𝑄𝐷𝐻𝑊 =
𝑀 ∗ 𝐶 ∗ 𝛥𝑇

𝜂𝐷𝐻𝑊
 

 حيث: 

 DHWQ )ىلي )كيلوجول
 = الطاقة المطلوبة لتوليد الماء الساخن المي  

 M  = )يمكن تحديد حجم األساس والتصميم من حاسبة  -الطلب المحلي على الماء الساخن )كجمWa-2 . 

  من إجمالي حجم التدفق السنوي. 1/3، يمكن اعتبار الماء الساخن  ادةً ع

 C  = 4،181= حرارة معينة من الماء    kJ/kg. °C  

 𝛥𝑇 ( فرق درجة حرارة الماء =°C( درجة حرارة الماء الساخن = )°C )- ( درجة حرارة الماء الداخل°C) 

)قد تتطلب تطبيقات معينة درجات حرارة تخزين  C° 60ب  عادة ما تكون درجة حرارة الماء الساخن محددة

وع.   أعىل(. وتتوقف درجة حرارة المياه الداخلة عىل مصدر المياه وموقع المشر

 η DHW  ىلي
ي الجدول أدناه.  -= كفاءة مولد الماء الساخن المي  

 تظهر قيم الكفاءة النموذجية ف 

 
 DHW. كفاءة نموذجية لمولدات 1 -11.4.2

 فاعلية مصدر طاقة DHWمولد 

 %100 كهربائي سخانات مياه كهربائية

 ٪85-70 وقود حفرى مرجل غير متكثف

 ٪95-90 وقود حفرى مرجل كثيف

 ٪ +250 كهربائي مضخة تسخين كهربائية
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 بة المئوية للتقليل بير  األساس وحالة التصميم باستخدام الصيغة أدناه: يمكن حساب النس

 

DHW   تخفيض الطاقة= 
Baseline DHW الطاقة السنوية  -  Design DHW الطاقة السنوية

Baseline DHW الطاقة السنوية
*100 

ي طاقة 
اض . ويتم حساب الطاقDHWتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل نسبة االنخفاض ف  ة األساسية لهذا المعيار بافي 

 أن جميع الطلب عىل المياه الساخنة يتم عن طريق تسخير  مقاومة الكهرباء. 

 

 متطلبات خاصة 11.4.2.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.4.2.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 . المستندات المطلوبة2 -11.4.2

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 والتجهيزات تركيباتمواصفات ال
يجب أن تبين المواصفات معدالت تدفق التركيبات المقترحة وتركيبات نظام  

 التدفق عند ضغط النظام.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار
ينبغي أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 .المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار

أوراق بيانات الشركة المصنعة 
 للتركيبات والتجهيزات

يجب أن تشير أوراق بيانات الشركة المصنعة إلى معدالت تدفق التجهيزات  
 المثبتة وتركيبات تنظيم التدفق عند ضغط النظام.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

أوراق بيانات الشركة المصنعة 
 للتركيبات والتجهيزات

يجب أن تشير أوراق بيانات الشركة المصنعة إلى معدالت تدفق التجهيزات  
 المثبتة وتركيبات تنظيم التدفق عند ضغط النظام.

 قياسات التدفق
ة من كل نوع من تثبيتات الماء لتحديد يجب أن يتم قياس التدفق على عين 

 التدفق عند ضغط التشغيل الفعلي.

المشروع حرة  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. وأ

 شهادات للنظر فيها.في تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض ال

 توزيع النقاط 11.4.2.7

 وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إلى تخفيض الطاقة التي تحققها المنظمة. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:
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درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 

 حيث:

  يتم حساب𝐹1  :باستخدام الصيغة التالية 

=F1٪،   50بنسبة ≥  DHWتشغيل نظام ال باستخدام تم تخفيض الطاقةإذا 
DHW تخفيض الطاقة 

0.5
 

𝐹1 ٪، 50< بنسبة خفض إستهالك الطاقة في حالة  = 1 

% أو 50ما يعادل  هو المياه مجال في الطاقة في % إذا كان التخفيض الذي تحقق100ويكستتتتب المشتتتتروع نتيجة قدرها 

 .أكثر
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11.4.3 En-4.3  تسخين فعال للماء 

 

 لعنوانمرجع المعيار وا 11.4.3.1

En-4.3تسخير  فعال للماء : 

 

 نوع المعيار 11.4.3.2

 إختياري

 

 نية 11.4.3.3

ة ويقلل من  دعم تصميم فعال لتسخير  المياه، واختيار وتركيب نظام فعال لتسخير  المياه، مما سيوفر الطاقة بدرجة كبير

 تكاليف التشغيل. 

 

 متطلبات عامة 11.4.3.4

A) لية ر  كفاءة سخانات المياه المتر

محلية الفعالة محددة، وأن تصنيف الساعة االوىل، نوع الوقود، والتكلفة االجمالية يجري اظهروا ان قدرة سخانات المياه ال

 ASHRAEيجب أن يكون لجميع سخانات المياه الساخنة المنزلية حد أدنى من متطلبات الكفاءة كما هو مدرج في التأمل فيها. 

std. 90-1-2019  باستخدام استرداد الحرارة أو الطاقة الشمسية أو الجدول المرجعي أدناه. يوصى بتجاوز هذه المتطلبات

  معدات عالية الكفاءة.

 
لية1 -11.4.3   ASRHAE STD. 90-1-2019 -  جدول المراجع - . الحد األدن  من الكفاءة لسخانات المياه المي  

 نوع نظام سخانات المياه
 حد األدئر للكفاءة الجدول المرجع  لل

(Ashrae std. 90.1-2019) 

لية   F-2الجدول  سخانات المياه المي  

 

B) لية ر  عزل سخانات المياه المتر

ي مكانها، يستخدم سلك أو R-2.2يجب عزل خزان التخزين ببطانية عازلة مقاومة عالية من نوع 
. ولضمان بقاء البطانية ف 

ائط.   خيط أو شر

 

C) مصيدة حرارية 

رارة هي صمام أو حلقة من األنابيب تسمح بتدفق الماء إىل خزان سخان المياه. فمن خالل منع المياه إن مصيدة الح

الساخنة غير المرغوبة من التدفق، يعمل مصيدة الحرارة عىل توفير الطاقة، ويمنع إرتفاع فاتورة تسخير  المياه. يحافظ 

ي 
يد ف  (. المصيدة الحرارية عىل الماء الساخن ويمنعه من التير السخانات المائية عن طريق التحويل الحراري )الحمل الطبيغي

ي خط الماء البارد. 
ي خط الماء الساخن مصممة بشكل مختلف عن تلك الموجودة ف 

جب أن يتم تركيب يوالصمامات ف 

اه ، في أقرب مصائد حرارية في مواسير الصاعدة العمودية لنظام عدم إعادة التدوير ، والتي يتم توصيلها بخزان سخان المي

  مكان ممكن من خزان التخزين على كل من أنابيب المدخل والمخرج.
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D) درجة حرارة مخرج الماء 

ي الحمامات الخاصة والمراحيض والمراحيض العامة 
. كما يجب وضع  C°43يجب أال تتجاوز درجة حرارة مخارج المياه ف 

ي مجال الرعاية لغرف ا C°43ضوابط لدرجات الحرارة للسماح بنقطة معينة تبلغ 
ي الفنادق وغرف المرض  ف 

لضيوف ف 

ي حالة اإلشغاالت األخرى فيجب أن تكون درجة حرارتها 
 .  C°32الصحية. أما ف 

 

E) السباحة كفاءة سخان مياه حوض 

وضال أن حجم سخانات المياه الفعالة قد تم تحديده ، مع مراعاة تصنيف الساعة األولى ونوع الوقود والتكلفة اإلجمالية. 

-ASHRAE std. 90ب أن يكون لجميع سخانات مياه حمامات السباحة الحد األدنى من متطلبات الكفاءة المدرجة في يج

الجدول المرجعي أدناه. يوصى بتجاوز هذه المتطلبات باستخدام استرداد الحرارة أو الطاقة الشمسية أو معدات  1-2019

  عالية الكفاءة.
  ASRHAE STD. 90-1-2019 -  جدول المراجع -. الحد األدن  من الكفاءة لسخانات الوعاء 2 -11.4.3

 نوع نظام سخانات المياه
 الجدول المرجع  للحد األدئر للكفاءة 

(Ashrae std. 90.1-2019) 

 F-2الجدول  سخانات حوض السباحة 

 

F)  احةالسب حوضمتطلبات إضافية لسخان مياه 

يجب تزويد سخانات الوعاء بمفتاح تشغيل/إيقاف يمكن الوصول إليه بسهولة للسماح بإيقاف تشغيل السخان دون 

ك إىل أكير من  ان الحرارة. وإذا سخنت الير كة يقل قيمة العزل فيها عن  C°32تعديل إعداد مير  -R، يجب توفير غطاء للير

2.1 . 

 

 متطلبات خاصة 11.4.3.5

ارة المياه منخفضة قدر اإلمكان، سيتم توفير الطاقة وتقليل التآكل وتخفيض سخانات من خالل الحفاظ عىل درجة حر 

المياه ومكوناتها وتحسير  السالمة من فوهات البخار. يجب تطبيق ممارسات صيانة حذرة للحد من خطر التلوث 

ي يت
ي نظم تدفئة المياه الت 

يا المسببة لمرض الفيلق، والذي يمكن العثور عليه ف  م الحفاظ عليها تحت درجة حرارة بالبكتير

46°C  ي يتم االحتفاظ بها تحت درجة حرارة
ي مرافق الرعاية الصحية أو أنظمة مياه الخدمات الت 

، قد يكون  C°60. وف 

ها من الضوابط  من المناسب القيام بعمليات غسل دورية للمنشآت ذات المياه ذات درجات الحرارة العالية أو غير

 البيولوجية. 

 

 دات المطلوبةالمستن 11.4.3.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.
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 المستندات المطلوبة -3 -11.4.3

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
جزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا مو

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات
( موقع جميع أنواع نظم تدفئة المياه المنزلية ونظم تدفئة 1يجب أن تبين رسوم توريد المياه ) 

 ( أن تبين عامل كفاءتها.2مياه الحوض و )

 المواصفات
فاصيل عن نظام التسخين المنزلي ونظام التسخين في يجب أن تتضمن هذه المواصفات ت 

 المياه، والتحكم فيه وملحقاته.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار

 رسومات مبنية
جميع أنواع  ( موقع1يجب أن تبين رسوم توريد المياه، التي وضعت بناًء على هذا األساس ) 

 ( مؤشر الكفاءة.2نظم التسخين المنزلية ونظم التسخين في مياه الحوض و)

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

يجب أن تتضمن بيانات الشركة المصنعة تفاصيل عن نظام التسخين المنزلي ونظام التسخين  
 في المياه، والتحكم فيه وملحقاته.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
قدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة يجب أن ي 

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية
( موقع جميع أنواع 1يجب أن تبين رسوم توريد المياه، التي وضعت بناًء على هذا األساس ) 

 ؤشر الكفاءة.( م2نظم التسخين المنزلية ونظم التسخين في مياه الحوض و)

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

يجب أن تتضمن بيانات الشركة المصنعة تفاصيل عن نظام التسخين المنزلي ونظام التسخين  
 في المياه، والتحكم فيه وملحقاته.

 

لمشروع حرة في ا فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.4.3.7

ط كفاءة تدفئة المياه. ويالحظ أنه من أجل التأهل لهذا المعيار،  عىل األقل  يجبتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل شر

وط كفاء  ة تسخير  المياه. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية. أداء واحد من شر

 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

7
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
7
𝑖=1 )

] 
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وط المعايير  -4 -11.4.3  ط من شر  العوامل وعوامل الوزن لكل شر

ط المعيار  "WF" عامل الوزن "Fالعامل " الحالة شر

ل  
رر ت
لم
ء ا
ما
 ال
ن
خا
س

 

لية ر  كفاءة سخانات المياه المتر
 نعم

F1 
1 

WF1 
S1 

 0 0 غير متاح

ة 
لي
رر ت
لم
ه ا
يا
لم
ن ا
خا
س
ت 
با
طل
مت

ية
اف
ض
إل
ا

 

 مصيدة حرارية

 نعم

F2 

1 

WF2 

0.2 

 0.2 0 ال

 0 0 غير متاح

 عازل الخزان

 نعم

F3 

1 

WF3 

0.2 

 0.2 0 ال

 0 0 غير متاح

 درجة حرارة مخرج الماء

 نعم

F4 

1 

WF4 

0.2 

 0.2 0 ال

 0 0 غير متاح

ض
حو

 ال
ن
خا
س

 

 كفاءة نظام تدفئة أحواض السباحة
 نعم

F5 
1 

WF5 
S2 

 0 0 غير متاح

ة 
في
ضا
ت إ

با
طل
مت

ض 
وا
ح
ن أ
خا
س
ل

حة
با
س
ال

 

 محرك فعال

 نعم

F6 

1 

WF6 

0.2 

 0.2 0 ال

 0 0 غير متاح

  المضخة
ر
 التحكم ف

 نعم

F7 

1 

WF7 

0.15 

 0.15 0 ال

 0 0 غير متاح

 

ي الجداول الواردة أدناه،
 وفقا لما هو محدد ف 

 حيث: 

 𝑺𝟏 : لية  درجة متطلبات كفاءة سخانات المياه المي  

 𝑺𝟐 : السباحة حوضمياه لمتطلبات كفاءة سخان درجة 

 
ليةS1درجة " - 5 -11.4.3 ط كفاءة سخانات المياه المي    " لشر

لية ر ط كفاءة سخان المياه المتر   𝑺𝟏 درجة شر

𝑈𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝑈𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝑈𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝑈𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝑈𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤ 𝑈𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  1.5 × 𝑈𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ درجة100٪ 

 
ط كفاءة سخانات مياه حمام السباحةS2درجة " -6 -11.4.3  " لشر

 السباحة  حوضمتطلبات كفاءة سخان مياه 

 
  𝑺𝟐 درجة
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𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) <  𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ 

𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≤  𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≤  1.5 × 𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪  𝑺𝟐  100٪ 

 

 حيث: 

𝑈𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) لية  = المتوسط المرجح لعامل الطاقة الموحد المصمم لسخانات المياه المي  

𝑈𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) لية= المتوسط المرجح لعامل ال  طاقة الموحد المستهدف لسخانات المياه المي  

𝐸𝐹(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ي إستهالك الطاقة لسخانات مياه حوض
 السباحة  = المتوسط المرجح للكفاءة المصممة ف 

𝐸𝐹(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ي إستهالك الطاقة لسخان مياه حوض
 السباحة = المتوسط المرجح للكفاءة المستهدفة ف 

 

المشروع أي شرط معياري لنظام تدفئة مياه منزلي فعال أو نظام تدفئة مياه حوض السباحة، تكون نتيجة هذا إذا لم يتضمن 

( تلبية جميع متطلبات المعايير لشبكات تدفئة 1% من هذا المعيار إذا ما تم )100%. ويكسب المشروع نسبة 0المعيار 

لحد األدنى من الكفاءات المصممة مساوية لواحد ونصف الكفاءات ( تكون ا2المياه المنزلية ومياه الحوض ذات الكفاءة، و )

 المستهدفة.
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 العائلة: إضاءة 11.5

11.5.1 En-5.1  تجهيزات فعالة لإلضاءة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.5.1.1

En-5.1ات فعالة لإلضاءة  : تجهير 

 

 نوع المعيار 11.5.1.2

 إختياري

 

 نية 11.5.1.3

 لدعم إستخدام مصابيح فعالة لتقليل إستهالك الطاقة. 

 

 مةمتطلبات عا 11.5.1.4

 الداخىل  
 الطاقة الضوئية للمبنر

تقنيات اإلضاءة األكثر كفاءة مثل ال تستخدم في المشروع مصابيال متوهجة. يجب أن تستفيد جميع المصابيال الداخلية من 

يجب أن تكون الفاعلية السطحية  . وهي خطوة نحو تخفيض أكثر مالءمة الستهالك الطاقة في نظم اإلضاءة.LEDمصابيال 

كحد أدنى. يجب أن تحتوي جميع المصابيال الفلورية الداخلية على مصابيال إلكترونية  lm/W 80 اء الداخلية لجميع األضو

 عالية التردد.

 

ي مبت  متعدد األغراض. 
يتم يحدد أسلوب مساحة البناء بدل قدرة اإلضاءة الداخلية لمبت  بأكمله أو مكان شغل كامل ف 

 الجدول المرجعي وكما المعادلة الواردة أدناه. ASHRAE std. 90-1-2019احتسابها وفقًا لـ 

 
  ASRHAE STD .90-1-2019معيار جدول المراجع  -. كثافة طاقة اإلضاءة الداخلية 1 -11.5.1                              

 نوع نظام اإلضاءة
 فة جدول مرجع  لكثافة الطاقة الخفي

(Ashrae std. 90.1-2019) 

 G3.8الجدول  كثافات طاقة اإلضاءة الداخلية

 

LPD(Target)
(Internal)(W)=  ي المبت

  LPD(W/m²) (m²)األرضية اإلجمالية للمساحات المضاءة ف 

 

𝐿𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)
(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

. المساحة اإلجمالية المضيئة للمبت  هي هي كثافة الطاقة الضوئية المستهدفة لنظام اإلضاءة ال  داخىلي

انينات والطبقات ذات الطابق المتوسط  . ويشمل الطوابق السفلية والمير  ي المبت 
األرضية اإلجمالية للمساحات المضاءة ف 

ي غرفة الرأس 
. تقاس المساحة المنارة اإلجمالية إ 2.3والمنازن، عىل أن يكون إرتفاع هذه األماكن ف  ما من األوجه مي  أو أكير

. المساحة اإلجمالية المضيئة تشمل ) ي
ي تفصل المبان 

( 1الخارجية للجدران الخارجية أو من الخط المركزي للجدران الت 

( 2الممرات المغطاة، والمساحات المسقوفة المفتوحة فوق األسطح، ومنافذ، ومصاطب ودرجات خارجية، إلخ، و )

ات أخرى مماثلة.  ليالسقف المتدوخنادق األنابيب، والمداخن،   ، وأي مير 
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 ذي االستخدام المختلط، فإن البدل الداخىلي لطاقة اإلضاءة هو مجموع بدالت طاقة اإلضاءة لجميع 
وبالنسبة للمبت 

 أنواع مناطق البناء. 

 

ركات يجب أن تكون القوة الكهربائية الخاصتتة بتركيبات اإلضتتاءة هي الحد األقصتتى للقوة الكهربائية المستتمى من قبل الشتت

المصتتنعة ، والذي يجب أن يشتتمل جميع الطاقة المستتتخدمة بواستتطة وحدات اإلنارة ، بما في ذلك المصتتابيال ، والكوابال / 

  المحركات ، والمحوالت ، وأجهزة التحكم.

 

تشتتتمل اإلضتتاءة التي ستتيتم استتتبعادها من إجمالي حستتاب بدل طاقة اإلضتتاءة الداخلية على اإلضتتاءة الخاصتتة بالستتالمة 

لطوارئ في المواقع الخطرة والالفتات وأضتتتتواء العرض ونوافير المياه وأضتتتتواء حمامات الستتتتباحة الداخلية وأضتتتتواء وا

  منطقة التخزين المرتبطة بها.

 

 طاقة اإلضاءة الخارجية للمبنر 

ق المضتتتيئة إجمالي بدل طاقة اإلضتتتاءة الخارجية هو مجموع بدل الموقع األستتتاستتتي باإلضتتتافة إلى البدالت الفردية للمناط

  الجدول المرجعي والمعادلة المقدمة أدناه. ASHRAE std. 90-1-2019المصممة وفقًا لـ 

  
  ASRHAE STD .90.1-2019جدول مرجغي  معيار  –. كثافة طاقة اإلضاءة الخارجية 2 -11.5.1

 نوع نظام اإلضاءة
 الطاقة الخفيفة جدول مرجع  لكثافة 

(Ashrae std. 90.1-2019) 

 6-3الجدول زاي  كثافة طاقة اإلضاءة الخارجية

 

𝑳𝑷𝑫(𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕)
(𝑬𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒍)

= 𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑊)̇ + ∑ 𝐿𝑃𝐷𝑖(𝑊/𝑚²)  ×  𝐴𝑖(𝑚²) + ∑ 𝐿𝑃𝐷𝑗(𝑊/𝑚)  × 𝐿𝑗(𝑚

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

) 

 

ي  حيث   تكون كثافة الطاقة الضوئية المستهدفة لنظام اإلضاءة الخارجر

، االض      اءة الخاص      ة بالمواقع  ي ي يجب إس      تبعادها من مجموع حس      ابات بدل كهرباء اإلض      اءة الخارجر
تش      مل االض      اءة، الت 

فيهية، ونوافير المياه، وأحواض ال
ي المحفوفة بالمخاطر واآلمنة، واليافطات ومص             ابيح العرض، والمناطق الي 

س             باحة ف 

 الهواء الطلق، وأماكن التخزين ذات العالقة. 

 

 متطلبات خاصة 11.5.1.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.5.1.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.
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 مطلوبة. المستندات ال3 -11.5.1 

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 ية المقترحة.يجب تقديم رسوم اإلضاءة لجميع نظم اإلضاءة الخارجية والداخل  رسومات

 يجب أن تتضمن المواصفات تفاصيل جميع نظم اإلضاءة الخارجية والداخلية المقترحة.  المواصفات

 حسابات
( جدول اإلضاءة الذي يحتوي على LPDيجب أن تتضمن حسابات  كثافة الطاقة الخفيفة ) 

 الرقم والموقع والطاقة ونوع كل مصباح داخلي وخارجي مستخدم في المشروع.

 بنى جديد في مرحلة البناءم

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار

 رسومات اإلضاءة المبنية على هذا النحو لجميع أنظمة اإلضاءة الخارجية والداخلية المقترحة.  رسومات مبنية

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

 المصنعة نظم اإلضاءة الخارجية والداخلية المثبتة.يجب أن توضال أوراق بيانات الشركة  

 )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم( Luminaireالمحدث بجدول  LPDحساب   حسابات

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 يار.في تلبية متطلبات هذا المع

 رسومات اإلضاءة المبنية على هذا النحو لجميع أنظمة اإلضاءة الخارجية والداخلية المقترحة.  رسومات مبنية

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

 يجب أن توضال أوراق بيانات الشركة المصنعة نظم اإلضاءة الخارجية والداخلية المثبتة. 

 حسابات
( جدول اإلضاءة الذي يحتوي على LPDاقة الخفيفة )يجب أن تتضمن حسابات  كثافة الط 

 الرقم والموقع والطاقة ونوع كل مصباح داخلي وخارجي مستخدم في المشروع.

 
المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 ن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أ

 

 توزيع النقاط 11.5.1.7

(. الحظ أن قيمة كثافة الطاقة الخفيفة للتصميم LPDيتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إلى متطلبات كثافة الطاقة الخفيفة )

للتأهل لهذا المعيار. يتم تحديد درجة ة الطاقة الضوئية المستهدفة لكثافأن تكون على األقل مساوية   𝑳𝑷𝑫(𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏)يجب 

 المعيار وفقا للجدول أدناه.

 
 "LPD. درجة المعيار لمتطلبات كثافة الطاقة الخفيفة "4 -11.5.1

 درجة المعيار "LPDمتطلب كثافة الطاقة الخفيفة "

𝐿𝑃𝐷(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) >  𝐿𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  0٪ 

𝐿𝑃𝐷(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) =  𝐿𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60) ط أساشي  ٪ )شر

𝐿𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) ≥ 𝐿𝑃𝐷(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ≥  0.75 × 𝐿𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡) 60 ٪ درجة المعيار100٪ 

 حيث: 

𝐿𝑃𝐷(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛) ستخدام الصيغ التالية: ويتم حسابها با 
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𝑳𝑷𝑫(𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏)  = 𝑳𝑷𝑫(𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏)
(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓)

+ 𝑳𝑷𝑫(𝑫𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏)
(𝑬𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓)

  

𝐿𝑃𝐷(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)  كثافة الطاقة الخفيفة المصممة لنظام اإلضاءة الكىلي = 

𝐿𝑃𝐷(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)
(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) =   كثافة الطاقة الخفيفة المصممة لنظام اإلضاءة الداخىلي 

𝐿𝑃𝐷(𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛)
(𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)  ي  = كثافة الطاقة الخفيفة المصممة لنظام اإلضاءة الخارجر

 

𝑳𝑷𝑫(𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕)  = 𝑳𝑷𝑫(𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕)
(𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓)

+ 𝑳𝑷𝑫(𝑻𝒂𝒓𝒈𝒆𝒕)
(𝑬𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓)

  

𝐿𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)  كثافة الطاقة الضوئية المستهدفة لنظام اإلضاءة الكىلي = 

𝐿𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)
(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)  كثافة الطاقة الضوئية المستهدفة لنظام اإلضاءة الداخىلي = 

𝐿𝑃𝐷(𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡)
(𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) ي = كثافة الطاقة الضوئية المستهدف  ة لنظام اإلضاءة الخارجر
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11.5.2 En-5.2  عناصر التحكم في اإلضاءة 

 

 مرجع المعيار والعنوان: 11.5.2.1

5.2-Enي اإلضاءة
 : عنارص التحكم ف 

 نوع المعيار 11.5.2.2

 إختياري

 نية 11.5.2.3

 . ي اإلضاءة لتقليل إستهالك الطاقة إىل الحد األدن 
 لدعم إستخدام عنارص التحكم ف 

 

 متطلبات عامة 11.5.2.4

ي 
 اإلضاءة أجهزة التحكم التالية: مفتاح الجدار اليدوي ، ومستشعر اإلشغال ، ومستشعر يمكن أن تشمل أنظمة التحكم ف 

 ضوء النهار ، والخاليا الضوئية ، وساعة التوقيت. 

 

رؤية اإلضاءة الخاضعة  للشاغلينيجب أن تكون جميع أنظمة التحكم في اإلضاءة سهلة الوصول إليها وموقعها بحيث يمكن 

هاز التحكم. يجب تركيب أدوات التحكم في إضاءة المبنى بحيث تتوافق مع متطلبات التحكم في للرقابة عند استخدام ج

 اإلضاءة للجداول التالية للتحكم في اإلضاءة الخارجية والتحكم في اإلضاءة الداخلية.

 
ي اإلضاءة الخارجية1 -11.5.2

 . نظام التحكم ف 

 ارجيةنظام التحكم في اإلضاءة الخ

 بشكل عام
يتم التحكم في جميع اإلضاءة الخارجية تلقائيا بواسطة خلية ضوئية أو مفتاح زمني فلكي إليقاف 

 تشغيل اإلضاءة عندما يكون ضوء النهار متوفرا.

بناء الواجهة 
وإضاءة المناظر 

 الطبيعية

وإضاءة المناظر الطبيعية من الساعة الثانية عشرة يتم تلقائيا إيقاف تشغيل جميع واجهات المباني 
صباحا أو في غضون ساعة واحدة من انتهاء العمليات التجارية، أيهما أبعد، حتى الساعة 

السادسة صباحا أو ساعة افتتاح األعمال، أيهما أسبق، أو بين األوقات التي تحددها السلطة 
 المختصة.

٪ على األقل من 50ليل طاقة اإلضاءة المتصلة تلقائيا بنسبة يتم التحكم في اإلضاءة الالفتات لتق
صباحا، أو في غضون ساعة واحدة من انتهاء العمليات التجارية، أيهما أبعد،  12:00الساعة 

صباحا أو ساعة فتال األعمال، أيهما أسبق، أو خالل أي فترة لم يتم خاللها  6حتى الساعة 
 يقة.دق 15اكتشاف أي نشاط لمدة ال تتجاوز 

مناطق توقف 
السيارات في 
 الهواء الطلق

يجب التحكم في وحدات اإلنارة التي تخدم مناطق وقوف السيارات الخارجية لتقليل طاقة كل 
٪ عند عدم اكتشاف أي نشاط في المنطقة المضاءة 50وحدة إنارة تلقائيًا بنسبة ال تقل عن 

دقيقة. يجب أال يتم التحكم في أكثر من  15بواسطة وحدات اإلنارة المتحكم بها لمدة ال تزيد عن 
 واط من قوة اإلضاءة معًا. 1500

 

  



 

 

 

 
 

 

 586 من 507صفحة 

ي اإلضاءة الداخلية2 -11.5.2
 . نظام التحكم ف 

 نظام التحكم في اإلنارة الداخلية

المجاالت العامة 
 واالنتقالية 

لتي ستركب في جميع الممرات والممرات والساللم ستؤدي أجهزة إستشعار اإلشغال، ا
في المائة على األقل عندما ال يتم الكشف عن  50والمراحيض، إلى تخفيض طاقة اإلضاءة بنسبة 

دقيقة. وتتم السيطرة عليها لتطفئ عندما يكون المبنى غير مشغول أو  20أي نشاط لمدة تزيد على 
 عندما يكون غير مشغول.

كراجات انتظار 
سيارات ال

 الداخلية

 يجب أن يكون إلضاءة مرآب السيارات نظام غلق آلي لإلنارة.

٪ في حالة عدم اكتشاف أي 30يتم تقليل قوة اإلضاءة لكل وحدة إنارة تلقائيًا بنسبة ال تقل عن 
 دقيقة. 20نشاط داخل منطقة اإلضاءة لمدة 

ى، يجب التحكم في اإلضاءة بشكل بالنسبة لمداخل ومخارج وموقف السيارات المغطاة في المبن 
٪ من غروب الشمس إلى 50منفصل عن طريق جهاز يقلل اإلضاءة تلقائيا بنسبة ال تقل عن 

 شروقها.

 مكتب

يجب تركيب أجهزة إستشعار اإلشغال في جميع غرف االجتماعات أو االجتماعات، ومكاتب 
 مترا مربعا. 23الخطط المفتوحة، وأماكن أكبر من 

لتحكم في أماكن المكاتب وغرف االجتماعات وغرف االجتماعات والمكتبات وغرف كما يتم ا
مترا مربعا عن طريق أجهزة إستشعار مشغلة تعمل يدويا  23التخزين التي يقل طولها عن 

 وعناصر تحكم التعتيم النهاري المستمر. 

 فندق

نادق أو الفنادق أو ما شابهها تنظم تلقائيا جميع عمليات اإلضاءة في غرف الضيافة واألجنحة في الف
 دقيقة من مغادرة جميع الركاب. 20من المباني. سوف يتم إيقاف تشغيل قوة اإلضاءة في غضون 

يجب أن يكون للحمامات في الخزانات جهاز تحكم منفصل مثبت. وسوف يوقف تلقائيا إضاءة 
 دقيقة من مغادرة جميع الركاب. 30الحمام في غضون 

ضاءة المهمة بما في ذلك اإلضاءة تحت الخزانة أو تحت الرف مزودة إما بسيطرة يجب أن تكون إ
 محلية مستقلة عن جهاز التحكم العام في اإلضاءة، أو بجهاز تحكم متكامل ألصحاب اإلضاءة.

 تعليمية
 تتم السيطرة علي جميع االناره لتطفئ تلقائيا إذا كان المبني غير مشغول أو غير مشغول.

 كم في الغرف الدراسية عن طريق أجهزة إستشعار محمولة.يتم التح

 مول

٪ كحد أدنى خالل 75( لتقليل طاقة اإلضاءة العامة بنسبة 1يتم التحكم في مناطق المبيعات )
( إليقاف جميع عمليات اإلضاءة بخالف اإلضاءة العامة خالل 2ساعات التوقف عن العمل، )
عناصر التحكم المستمرة في تعتيم ضوء النهار في ( الستخدام 3ساعات التوقف عن العمل، )
 األماكن ذات اإلضاءة العالية.

يجب أن تكون إضاءة المهمة وإضاءة الشاشة وإضاءة النبرة مزودة بنظام محلي مستقل عن جهاز 
 التحكم في اإلضاءة العام.

 مستشفى
ت إليقاف إنارة يجب أن يكون لحمامات المرضى والمراحيض العامة جهاز تحكم منفصل مثب

 دقيقة من مغادرة جميع المقيمين. 15الحمام/المرحاض تلقائيا خالل 

 سكن
تقوم أجهزة إستشعار اإلشغال التي يجب أن توضع في المدخل الرئيسي للمبنى والممرات والساللم 

 .شاغليندقيقة من خروج جميع ال 20بإطفاء اإلنارة خالل 

 

 متطلبات خاصة 11.5.2.5

ء ي
 ال شر
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 مطلوبةالمستندات ال 11.5.2.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 

 
 . المستندات المطلوبة3 -11.5.2

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
دم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يق 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات
يجب أن تظهر رسومات اإلضاءة نظام التحكم في اإلضاءة المخطط له لجميع أنظمة  

 اإلضاءة الخارجية والداخلية المقترحة.

 المواصفات
جميع تفاصيل نظام التحكم في اإلضاءة المزمع إستخدامه في يجب أن تشمل المواصفات  

 جميع أنظمة اإلضاءة الخارجية والداخلية المقترحة.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار

 رسومات مبنية
نحو نظام التحكم في اإلضاءة لجميع يجب أن تعرض رسومات اإلضاءة المبنية على هذا ال 

 أنظمة اإلضاءة الخارجية والداخلية المثبتة.

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

أوراق بيانات الشركة المصنعة الخاصة بنظام التحكم في اإلضاءة والمستخدمة في أنظمة  
 اإلضاءة الخارجية والداخلية.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
معايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد ال 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية
يجب أن تعرض رسومات اإلضاءة المبنية على هذا النحو نظام التحكم في اإلضاءة لجميع  

 أنظمة اإلضاءة الخارجية والداخلية المثبتة.

الشركة أوراق بيانات 
 عة المصن

يجب توفير أوراق بيانات الصانع الخاصة بنظام التحكم في اإلضاءة والمستخدمة لنظام  
 اإلضاءة الخارجي والداخلي.

 

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 ر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توف

 

 توزيع النقاط 11.5.2.7

ي إضاءة متطلبات اإلضاءة الداخلية والخارجية. الحظ أنه من أجل 
يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل التحكم ف 

ي اإلضاءة. وم
ن أجل تحديد درجة المعيار، تطبق التأهل لهذا المعيار، يجب عىل األقل تنفيذ أحد متطلبات التحكم ف 

 الصيغة التالية عىل كل قطاع بناء: 
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 مكتب

 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

8
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
8
𝑖=1 )

] 

 

 
 كاتب. العوامل وعوامل الوزن لكل معيار من متطلبات قطاع الم4 -11.5.2

ب
كت
م

 

 "Fالعامل " الحالة متطلبات المعيار
عامل الوزن 

"WF" 

 
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

رة 
إلنا
ا

ية
رج
خا
ال

 

 بشكل عام

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 بناء الواجهة وإضاءة المناظر الطبيعية

 نعم

F2 

1 

WF2 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم

F3 

1 

WF3 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

  الهواء الطلق
ر
 مناطق توقف السيارات ف

 نعم

F4 

1 

WF4 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح
ية
خل
دا
 ال
رة
إلنا
 ا
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

 

 المجاالت العامة واالنتقالية

 نعم

F5 

1 

WF5 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 اخليةكراجات انتظار السيارات الد

 نعم

F6 

1 

WF6 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مكتب

 نعم

F7 

1 

WF7 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم

F8 

1 

WF8 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 

 

ي اإلضاءة، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون 
وع أي نظام للتحكم ف  وع 0إذا لم يتضمن المشر  100نسبة ٪. ويكسب المشر

ي اإلضاءة المذكورة آنفا.  %
 لهذا المعيار إذا ما أديت جميع متطلبات نظام التحكم ف 
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 مول

 
 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

8
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
8
𝑖=1 )

] 

 
 
 

وط قطاع الموالت . العوامل وعوامل الوزن لكل م5 -11.5.2  عيار من شر

ل
مو

 

 "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة متطلبات المعيار

 
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

رة 
إلنا
ا

ية
رج
خا
ال

 

 بشكل عام

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 بناء الواجهة وإضاءة المناظر الطبيعية

 نعم

F2 

1 

WF2 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم

F3 

1 

WF3 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

  الهواء الطلق
ر
 مناطق توقف السيارات ف

 نعم

F4 

1 

WF4 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح
ية
خل
دا
 ال
رة
إلنا
 ا
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

 

 المجاالت العامة واالنتقالية

 نعم

F5 

1 

WF5 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 انتظار السيارات الداخلية كراجات

 نعم

F6 

1 

WF6 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مول

 نعم

F7 

1 

WF7 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم

F8 

1 

WF8 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 

ي اإلضاءة، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون 
وع أي نظام للتحكم ف  وع نسبة 0إذا لم يتضمن المشر  100٪. ويكسب المشر

ي اإلضاءة المذكورة آنفا.  %
 لهذا المعيار إذا ما أديت جميع متطلبات نظام التحكم ف 
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 فندقا

 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

9
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
9
𝑖=1 )

] 

 
طه قطاع الفنادقالعوامل وعو  11.5.2-6  امل الوزن لكل معيار يشي 

ق
د
فن

 

 "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة متطلبات المعيار

 
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

رة 
إلنا
ا

ية
رج
خا
ال

 

 بشكل عام

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 بناء الواجهة وإضاءة المناظر الطبيعية

 نعم

F2 

1 

WF2 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم

F3 

1 

WF3 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

  الهواء الطلق
ر
 مناطق توقف السيارات ف

 نعم

F4 

1 

WF4 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

ية
خل
دا
 ال
رة
إلنا
 ا
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

 
 المجاالت العامة واالنتقالية

 نعم

F5 

1 

WF5 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 كراجات انتظار السيارات الداخلية

 نعم

F6 

1 

WF6 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 فندقا

 نعم

F7 

1 

WF7 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم

F8 

1 

WF8 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

  

 نعم

F9 

1 

WF9 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 

ي اإلضاءة، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون إذا لم 
وع أي نظام للتحكم ف  وع نسبة 0يتضمن المشر  100٪. ويكسب المشر

ي اإلضاءة المذكورة آنفا.  %
 لهذا المعيار إذا ما أديت جميع متطلبات نظام التحكم ف 

  



 

 

 

 
 

 

 586 من 512صفحة 

 المنشآت التعليمية

 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

8
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
8
𝑖=1 )

] 

 
 

وط قطاع التعليم 11.5.2-7  عوامل وعوامل وزن كل معيار من شر

ية
يم
عل
ت

 

 "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة متطلبات المعيار

 
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

رة 
إلنا
ا

ية
رج
خا
ال

 

 بشكل عام

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 احغير مت

 بناء الواجهة وإضاءة المناظر الطبيعية

 نعم

F2 

1 

WF2 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم

F3 

1 

WF3 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

  الهواء الطلق
ر
 مناطق توقف السيارات ف

 نعم

F4 

1 

WF4 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

ار 
إلن
 ا
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

ية
خل
دا
 ال
ة

 
 المجاالت العامة واالنتقالية

 نعم

F5 

1 

WF5 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 كراجات انتظار السيارات الداخلية

 نعم

F6 

1 

WF6 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 تعليمية

 نعم

F7 

1 

WF7 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم

F8 

1 

WF8 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 

ي اإلضاءة، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون 
وع أي نظام للتحكم ف  وع نسبة 0إذا لم يتضمن المشر  100٪. ويكسب المشر

ي اإلضاءة المذكورة آنفا.  %
 لهذا المعيار إذا ما أديت جميع متطلبات نظام التحكم ف 
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 مستشفر 

 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

7
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
7
𝑖=1 )

] 

 
 

وري لقطاع المستشفيات 11.5.2-8  العوامل وعوامل الوزن لكل معيار رص 

 
ر

ف
ش
ست
م

 

 "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة متطلبات المعيار

 
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

رة 
إلنا
ا

ية
رج
خا
ال

 

 عام بشكل

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 بناء الواجهة وإضاءة المناظر الطبيعية

 نعم

F2 

1 

WF2 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم

F3 

1 

WF3 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

  الهواء الطلق
ر
 مناطق توقف السيارات ف

 نعم

F4 

1 

WF4 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

ية
خل
دا
 ال
رة
إلنا
 ا
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

 
 المجاالت العامة واالنتقالية

 نعم

F5 

1 

WF5 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 كراجات انتظار السيارات الداخلية

 نعم

F6 

1 

WF6 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 مستشفر 

 نعم

F7 

1 

WF7 

3 

 3 0 ال

 0 0  متاحغير 

 

 

 
ي اإلضاءة، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون 

وع أي نظام للتحكم ف  وع نسبة 0إذا لم يتضمن المشر  100٪. ويكسب المشر

ي اإلضاءة المذكورة آنفا.  %
 لهذا المعيار إذا ما أديت جميع متطلبات نظام التحكم ف 
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 سكن

 

 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  100 ∗ [
(∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖

6
𝑖=1 )

(∑ 𝑊𝐹𝑖
6
𝑖=1 )

] 

 

 

وري لقطاع المستشفيات 11.5.2-9  العوامل وعوامل الوزن لكل معيار رص 

 
ر

ف
ش
ست
م

 

 "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة متطلبات المعيار

 
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

رة 
إلنا
ا

ية
رج
خا
ال

 

 بشكل عام

 نعم

F1 

1 

WF1 

2 

 2 0 ال

 0 0 غير متاح

 بناء الواجهة وإضاءة المناظر الطبيعية

 نعم

F2 

1 

WF2 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 نعم

F3 

1 

WF3 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

  الهواء الطلق
ر
 مناطق توقف السيارات ف

 نعم

F4 

1 

WF4 

1 

 1 0 ال

 0 0 متاح غير 
رة 
إلنا
 ا
ر  ف
م 
حك
لت
م ا
ظا
ن

ية
خل
دا
ال

 

 كراجات انتظار السيارات الداخلية

 نعم

F5 

1 

WF5 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 سكن

 نعم

F6 

1 

WF6 

3 

 3 0 ال

 0 0 غير متاح

 

 

ي اإلضاءة، فإن نتيجة هذا المعيار ستكو 
وع أي نظام للتحكم ف  وع نسبة 0ن إذا لم يتضمن المشر  100٪. ويكسب المشر

ي اإلضاءة المذكورة آنفا.  %
 لهذا المعيار إذا ما أديت جميع متطلبات نظام التحكم ف 

 

  



 

 

 

 
 

 

 586 من 515صفحة 

 العائلة: معدات كفاءة الطاقة 11.6

11.6.1 En-6.1  أجهزة موفرة للطاقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.6.1.1

En-6.1أجهزة موفرة للطاقة : 

 

 نوع المعيار 11.6.1.2

 إختياري

 

 نية 11.6.1.3

 جهزة الموفرة للطاقة لتقليل إستهالك الطاقة. دعم إستخدام األ 

 

 متطلبات عامة 11.6.1.4

 :  يجب أن تحتوي جميع األجهزة المثبتة عىل أحد ما يىلي

 

  اعتماد معيارEnergy Star 

 " الحد األدن  للتصنيفAي لوضع العالمات عىل كفاءة الطاقة  " بموجب خطة االتحاد األورونر

  ي أو يتجاوز نظام  يلتر
لوضع العالمات الخاصة بتوفير إستهالك  EUأو نظام   Energy Star نظام تقييم مكاف  

 الطاقة. 

 
 يمكن تصنيف األجهزة الفعالة، ولكن ال تقتض عىل الفئات التالية: 

 

 األجهزة المكتبية: كمبيوتر محمول، جهاز كمبيوتر، شاشة، طابعة، ماسحة ضوئية، ناسخة، فاكس، تلفاز، إلخ 

  :يد   فريزر ، صناديق تبريد ، إلخ، ثالجة ،  برادأجهزة التير

  ،سخان ، د، أجهزة طهي  ، إلخمروحة الرائحةأجهزة المطبخ: غسالة أطباق، طباخ، مير

  .أجهزة غسل المالبس: غسالة، مجفف، مجفف غسالة، إلخ 

 

الفعالة. وتساوي النسب ي المنطقة اآلمنة بقائمة تضم جميع األجهزة الفعالة وغير
ة المئوية يجب أن يتم ملء قالب األجهزة ف 

ي 
اإلجمالية للجهزة الموفرة للطاقة عدد األجهزة الموفرة للطاقة مقارنة بالعدد اإلجماىلي لجميع األجهزة المستخدمة ف 

. ويمكن تحديدها بالمعادلة التالية:   المبت 

 

  *  100  =  أجهزة موفرة للطاقة %
 عدد األجهزة الموفرة للطاقة

العدد اإلجمالي لكافة األجهزة
 

 

 تطلبات خاصةم 11.6.1.5

ء ي
 ال شر
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 المستندات المطلوبة 11.6.1.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 المستندات المطلوبة 11.6.1-1

 وصف المستند اسم المستند

 تصميمالمبنى الجديد في مرحلة ال

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

قائمة موجزة بكافة 
 األجهزة

، يجب ملء قائمة موجزة بجميع االجهزة التي ستركب في المبنى. يجب تضمين ARZوفي  
 ماد ملصقات الطاقة الخاصة بها.عدد هذه األجهزة واعت

 المواصفات
يجب أن تشمل المواصفات األجهزة المقترحة الموفرة للطاقة، وخصائصها، واعتماد  

 ملصقات الطاقة الخاصة بها.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار

قائمة موجزة بكافة 
 جهزةاأل

 قائمة الملخص المحدث لجميع األجهزة )إذا كانت مختلفة عن مرحلة التصميم( 

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

يجب أن تشتمل أوراق بيانات الشركة المصنعة على األجهزة الموفرة للطاقة التي تم  
 تركيبها، وخصائصها وشهادات ملصقات الطاقة الخاصة بها.

 مبنى قائم

 ارسرد المعي
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

قائمة موجزة بكافة 
 األجهزة

. يجب تضمين ARZ يجب ملء القائمة الموجزة لكل االجهزة التي ركبت في المبنى على ال 
 لطاقة الخاصة بها.عدد هذه األجهزة وشهادات ملصقات ا

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

يجب أن تشتمل أوراق بيانات الشركة المصنعة على األجهزة الموفرة للطاقة التي تم  
 تركيبها، وخصائصها وشهادات ملصقات الطاقة الخاصة بها.

 

المشروع حرة في  فرقلهذا المعيار. ومالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال 

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.6.1.7

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

  أجهزة موفرة للطاقة  % =(%) درجة المعيار

 
وع نسبة 0ستخدمة غير فعالة، فإن نتيجة هذا المعيار سوف تكون إذا كانت كل األجهزة الم  % 100٪. ويكسب المشر

 لهذا المعيار إذا كانت جميع األجهزة المستخدمة فعالة. 
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11.6.2 En-6.2  مصعد/مصعد/سفر موفر للطاقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.6.2.1

En-6.2مصعد/مصعد/سفر موفر للطاقة : 

 

 نوع المعيار 11.6.2.2

 إختياري

 

 نية 11.6.2.3

. دعم إس  تخدام وسائل نقل موفرة للطاقة لتقليل إستهالك الطاقة إىل الحد األدن 

 

 متطلبات عامة 11.6.2.4

A) مصاعد موفرة للطاقة 

 :  موفرة للطاقة كما يىلي
 أظهر أن جميع المصاعد داخل المبت 

 

  أستخدم إضاءةLED  وشاشةLCD/LED . 

  .)ي مكونة من طابقير  وأكير فقط
 قم بتضمير  نظام محرك جديد )لمبان 

  دد المتغير )يتضمن
/الي  ي المتغير ي الجهد الكهرنر

 ( لمحرك األقراص. VVFإمكانية التحكم ف 

 .قدم ميزات "الخمول / التعطل" للعمل في وضع االستعداد خالل فترات خارج الذروة 

 

B) الساللم المتحركة والمتنقلة الموفرة للطاقة  

 موفرة للطاقة كما يىلي 
ي المبت 

 : أظهر أن جميع الساللم المتحركة ف 

 

  يط  . LEDأستخدم إضاءة شر

  عرض عملية تلقائية مرتبطة بأجهزة إستشعار اإلشغال 

 ( تمكير  وضع االستعداد عندما ال يكون هناك طلب عىل الراكب، أو 1)

ي محرك األقراص متغير الشعة )2)
ة التحكم ف  ( بمحرك األقراص الذي يستجيب الستشعار VSD( لتضمير  مير 

 الحمل حسب طلب الراكب. 

 

 طلبات خاصةمت 11.6.2.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.6.2.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.
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 المستندات المطلوبة 11.6.2-1

 وصف المستند اسم المستند

 لتصميمالمبنى الجديد في مرحلة ا

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 المواصفات
يجب أن تشمل المواصفات المصاعد/الصعيدات المقترحة ذات الكفاءة في إستهالك الطاقة  

 وخصائصها.

 بناءمبنى جديد في مرحلة ال

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  سرد المعيار

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة المصاعد/الساللم المتحركة المثبتة  
 والميزات الخاصة بها الموفرة للطاقة.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
معايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد ال 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

يجب أن تتضمن أوراق بيانات الشركة المصنعة المصاعد/الساللم المتحركة المثبتة  
 والميزات الخاصة بها الموفرة للطاقة.

 

المشروع حرة في  فرقول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: يتضمن الجد

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.6.2.7

. ولكي يكون المبت  مشاية كهربائيةسلم متحرك /  لمصاعد/ يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل متطلبات فعالة ل

. وتطبق العوامل وعوامل الوزن عىل كل ةفعالمتحركة  ساللممؤهال لهذا المعيار، يجب ان تكون هنالك مصاعد فعالة أو 

 .  متطلب عىل النحو التاىلي

 
وط المعايير  العوامل وعوامل 11.6.2-2 ط من شر  الوزن لكل شر

 "WFعامل الوزن " "Fالعامل " الحالة متطلبات المعيار 

 مصاعد موفرة للطاقة

 نعم

F1 

1 

WF1 

1 

 1 0 ال

 0 0 غير متاح

 الساللم المتحركة والرحالة الموفرة للطاقة

 نعم

F2 

1 

WF2 

1 

 1 1 ال

 0 1 غير متاح

الدقيق لالمتثال للمتطلبات حسب متوسط النتيجة المرجح. لتحديد درجة المعيار، يتم ستحدد أداة الحساب العدد 

 تطبيق الصيغة التالية: 

 

درجة المعيار =  100 ∗ [
(𝐹1 ∗ 𝑊𝐹1) + (𝐹2 ∗ 𝑊𝐹2)

(𝑊𝐹1 + 𝑊𝐹2)
] 
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وع أي مصاعد/ساللم فعالة، فإن نتيجة هذا المعيار ستكون  وع نتيجة بنسبة ٪. وي0إذا لم يتضمن المشر كسب المشر

وع فعالة. لهذا المعيار  100% ي المشر
 إذا كانت جميع المصاعد/الساللم المستخدمة ف 
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11.6.3 En-6.3  جودة الطاقة الكهربائية 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.6.3.1

En-6.3جودة الطاقة الكهربائية : 

 

 نوع المعيار 11.6.3.2

 إختياري

 

 نية 11.6.3.3

 عىل نظم البناء للحد من فقدان الطاقة وتحسير  أداء نظم البناء. الحد من أثر رداءة نوعية الطاقة الكهربائية  

 

 متطلبات عامة 11.6.3.4

دد وشكل الموجات(  ي والي  جودة الطاقة الكهربية إىل درجة مطابقة المعامالت الكهربية )مثل الجهد الكهرنر تشير
 للمواصفات المحددة. ويركز هذا المعيار عىل معلمات جودة الطاقة التالية: 

 عامل القدرة 

 اتتوافقي 

 عدم توازن الجهد 

  .هبوط الجهد 
 

 عامل القدرة
( إلى الطاقة الظاهرية )التي تقاس بكيلوفولت kW( هو نسبة الطاقة الحقيقية )التي تقاس بكيلووات PFعامل الطاقة )

 (:kVAأمبير
 

𝑃𝐹 =
(𝑘𝑊) الطاقة الحقيقية

(𝑘𝑉𝐴) الطاقة الظاهرية
 

 :( من أجل تجنب مشكالت الشبكة، مثل 1)≈على مستوى ممكن يجب الحفاظ على معامل الطاقة في أ

 خسائر أنظمة الطاقة بسبب التيارات المرتفعة 

 حاالت هبوط الجهد الكهربائي العالي 

 رسوم عقوبة الطاقة التفاعلية  

 .أعطال المكونات الكهربائية 

 داخل نظام التوزي    ع.  ةمكثف بنوكويمكن تصحيح عامل الطاقة عن طريق تركيب 

  وافقياتالت

شير التوافقيات في أنظمة الطاقة الكهربائية إلى أشكال موجة الجهد أو التيار التي يكون ترددها عدًدا صحيًحا مضاعفًا 

  في لبنان( ، والتي تسبب تشويًها للموجة الجيبية. Hz50 للتردد األساسي )

ي تسببها التوافقية
 تشمل المشاكل الشائعة الت 
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 ي نظم النقل وا
 لتوزي    عالخسائر ف 

  ي المحركات الكهربائية والمحوالت
 تسخير  زائد ف 

 ونية الحساسة وأنظمة التحكم ي األجهزة اإللكي 
 حاالت فشل ف 

  .ي األنظمة
ي ترددات عالية ف 

 مخاطر التجاوب ف 

ي عن طريق تركيب مرشحات توافقية عىل األجهزة األصلية، وكذلك عن طريق يكما يمكن تصحيح توافق
ات النظام الكهربان 

 يار محركات أقراص توافقية منخفضة للغاية لتقليل التشويش. إخت

 عدم توازن الجهد

ي المقام 
ي شبكة توزي    ع ثالثية المراحل. ويعزى ذلك ف 

يشير عدم توازن الجهد إىل تغير مقدار الجهد بير  مختلف المراحل ف 

ي األحمال عىل خطوط التوزي    ع داخل المرفق أو إىل سو 
 ء أداء المعدات. األول إما إىل عدم التكافؤ ف 

ي المحركات الكهربية ثالثية المراحل أكير المشاكل شيوعا والناتجة عن إختالل توازن الجهد 
تعتير السخونة الزائدة والتلف ف 

ي يمكن تجنبها من خالل التوزي    ع السليم للحمال وتساوي  ها بير  مختلف المراحل. 
، والت  ي  الكهرنر

 هبوط الجهد

اض الجهد الكهربائي على طول شبكة التوزيع الكهربائي بسبب الخسائر داخل موصالت يشير انخفاض الجهد إلى انخف 

ي تنجم عادة عن  التغذية والدوائر الفرعية.
ي أساسا عن زيادة مقاومة الدوائر الكهربية، والت  نتج انخفاض الجهد الكهرنر

ويد المعدات المتصلة.   زيادة األحمال أو زيادة سحب الطاقة لي  

ي للتوريد أقل من القيم المقدرة المقبولة للمعدات قد يكون انخفا ة إذا أصبح الجهد الكهرنر ي مشكلة كبير
ض الجهد الكهربان 

ي التدفئة واىل تعطل المعدات. 
 المتصلة. ويمكن ان يؤدي ذلك إىل االفراط ف 

المقطع العرضي إن أبسط طريقة إلصالح انخفاض الجهد في الشبكة الكهربائية هي تحديد الحجم المناسب للموصالت )

  لألسالك والكابالت( بين المصدر والحمل ، وبالتالي تجنب زيادة خسائر المقاومة.

 يتضمن الجدول الوارد أدناه متطلبات كل معلمة لجودة الطاقة الكهربائية مدرجة سابقا لالمتثال لهذا المعيار. 

 
 ت جودة الطاقةمتطلبا 11.6.3-1

معامل جودة 
 الطاقة

 متطلبات

 عامل القدرة
 يجب إجراء تقييم لعامل طاقة البناء.

 (.PF  >0.90) 0.9يجب أال يتجاوز متوسط معامل الطاقة الشهري الناتج  

 توافقية

 يجب القيام بدراسة حول انسجام البناء. 

( )إجمالي تشوه التوافق IEEE 519-2014يجب عدم تجاوز حدود تشوه الجهد الكهربي )معيار  
THD  <8 < 5٪، توافقات فردية.)٪ 

-Table 14.2.1(. )المرجع.  IEEE 519-2014يجب عدم تجاوز حدود التشوه الحالية )معيار  
2) 

 يجب إجراء تقييم عدم التوازن لجهد البناء. 
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عدم توازن 
 الجهد

 2عند مقياس المرافق الكهربائية و %  3يجب أال تتجاوز نسبة عدم توازن الجهد الكهربي %  
 عند المحركات الكهربائية ثالثية المراحل.

 هبوط الجهد

 يجب إجراء تحليل انخفاض الجهد الكهربائي للبناء. 

عند الحمل  5يجب أال يتجاوز انخفاض الجهد من موصالت التغذية ودارات الفروع  %  
 التصميمي.

عند الحمل  3من موصالت التغذية أو الدوائر الفرعية % يجب أال يتجاوز انخفاض الجهد  
 التصميمي.

 
 kV (IEEE 519-2014) 69إىل  V 120حدود التشوه الحالية للنظمة المصنفة من  11.6.3-2

ISC/IL  )حدود التوافق الفردية )التوافقية الفردية(a) 
TDD مطلوب 

  h<11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h 

20 >b 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

50>20 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

100>50 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

1000>100 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

1000 < 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 
(a  ) افقية الفردية المذكورة أعاله.% من الحدود التو25التوافقية الزوجية محدودة بنسبة 
(b ) تقتصر جميع معدات توليد الطاقة على هذه القيم للتشوه الحالي  بغض النظر عنISC/IL. 

SCI  الحد األقصى لتيار الدائرة القصيرة في =PCC 

LI  الحد األقصى لتيار تحميل الطلب )مكون التردد األساسي( في =PCC 
h ترتيب التوافقية = 

TDD  = تشويه إجمالي الطلب استنادا إلى الحد األقصى لتيار الطلب في تواتر أساسي مأخوذ فيPCC 
PCC                 نقطة اقتران مشترك بين مالك النظام أو المشغل و مستخدمو النظام = 

 

 متطلبات خاصة 11.6.3.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.6.3.6

 ه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدنا

 
 المستندات المطلوبة 11.6.3-3

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
المشروع للمساعدة في يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

تصميم 
 الرسومات

يجب أن تتضمن رسومات التصميم تخطيطات لألرض ومخططات الخط الواحد التي تبين أن  
 المعدات المقترحة تفي بمتطلبات بارامترات جودة الطاقة الكهربائية.

مواصفات 
 التصميم

المعدات المقترحة تفي بمتطلبات بارامترات جودة  يجب أن تبين مواصفات التصميم أن جميع 
الطاقة الكهربائية )أي وحدات تصحيال عوامل الطاقة، ومرشحات المواءمة، والموصالت، وما إلى 

 ذلك(. 
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حسابات 
 التصميم

يجب أن تتضمن حسابات التصميم كافة الحسابات الالزمة لتأكيد التوافق مع معلمات جودة الطاقة  
وحدة تصحيال معامل الطاقة وحجم عوامل تصفية التوافق وتوزيع حمل الطاقة  )مثل تحديد حجم

 وحجم الموصل وحسابات إسقاط الجهد الكهربائي(.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في  

 المعيار. تلبية متطلبات هذا

 رسومات مبنية
يجب أن تشتمل الرسومات المبنية على مخططات األرضية والمخططات أحادية الخط التي  

 توضال أن المعدات المركبة تلبي متطلبات معايير جودة الطاقة الكهربائية.

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة

لمثبتة تفي بمتطلبات بارامترات يجب أن تبين أوراق بيانات الشركة المصنعة أن جميع المعدات ا 
جودة الطاقة الكهربائية )مثل عوامل الطاقة ووحدات التصحيال وعوامل التوائم والموصالت، وما 

 إلى ذلك(.

العمليات 
الحسابية / 

 القياسات المبنية

يجب أن تتضمن الحسابات المبنية على الحسابات المحدثة لتأكيد التوافق مع معلمات جودة الطاقة  
ل عوامل الطاقة وحجم وحدة التصحيال وحجم عوامل التناغم وتوزيع حمل الطاقة وحجم )مث

 الموصل وحسابات إسقاط الجهد الكهربائي(.

ويمكن أيضا إجراء القياسات الفعلية حسب الظروف المقدرة للتأكد من االمتثال لمتطلبات كل  
 معلمة.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
ر وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة في يجب أن يقدم سرد المعايي 

 تلبية متطلبات هذا المعيار.

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة

يجب أن تبين أوراق بيانات الشركة المصنعة أن جميع المعدات المثبتة تفي بمتطلبات بارامترات  
لتصحيال وعوامل التوائم والموصالت، وما جودة الطاقة الكهربائية )مثل عوامل الطاقة ووحدات ا

 إلى ذلك(.

 تقرير التقييم

يجب أن يتضمن تقرير التقييم تحليال يؤكد االمتثال للقيم المطلوبة لكل معلمة. للتأكد من أن القيم  
( بيانات 1الفعلية تقع ضمن النطاقات المقبولة، يمكن إجراء التحليل استنادا إلى أي مما يلي: )

( قياسات 3(التسجيل على المدى القصير، )2تاريخية التي تبين قيم كل معامل، )الكهرباء ال
 موضعية في الظروف المصنفة، إلخ. 

 

أفرقة المشاريع  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 أن يوفر معلومات إضافية ذات صلة لينظر فيها مراجعو الشهادات.بحرية تقديم وثائق داعمة أخرى، مما يمكن 

 

 توزيع النقاط 11.6.3.7

يتم تحديد درجة هذا المعيار استتتتتتتتنادا إلى التوافق مع متطلبات جودة الطاقة. وتطبق عوامل الوزن على كل متطلب على 

 النحو التالي:

 (WFعامل الوزن ) معامل جودة الطاقة

 1WF 3 عامل القدرة

 2FW 3 توافقية

 3WF 1 عدم توازن الجهد

 4WF 1 هبوط الجهد

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:
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 *100=درجة المعيار
∑ عوامل الوزن للمتطلبات المتوافقة

∑ عوامل الوزن لجميع المتطلبات
 

 لطاقة مع متطلبات المعيار.٪ لهذا المعيار من خالل توافق كافة معلمات جودة ا100ويحصل المشروع على درجة 
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 العائلة: مصادر الطاقة المتجددة 11.7

11.7.1  En-7.1  مصادر الطاقة المتجددة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.7.1.1

En-7.1مصادر الطاقة المتجددة : 

 

 نوع المعيار 11.7.1.2

 إختياري

 

 نية 11.7.1.3

ي المبت  باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. 
 تقليل إستهالك الطاقة ف 

 

 متطلبات عامة 11.7.1.4

وع، واالعتماد هناك مصاد ي المشر
وع ما، لتقليل إستهالك الطاقة ف  ي مشر

ر متنوعة للطاقة المتجددة، يمكن إستخدامها ف 

 عىل توليد الطاقة من الوقود األحفوري، مما يؤدي إىل انبعاثات كربونية مرتبطة بعملية البناء. 

ي ما 
ي يشيع إستخدامها داخل المبان 

 : يىلي  تتضمن تكنولوجيات الطاقة المتجددة الت 

 األلواح الحرارية الشمسية 

 أللواح الكهروضوئية  

 توربينات الرياح  

 وقود حيوي 

 طاقة حرارية جوفية 

  .مصادر أخرى 
 

 تسخين الماء الشمسي

ي الماء الشمسي إشعاع الشمس إىل طاقة حرارية تستخدم لتوليد الماء الساخن. هناك عمليات 
يحول نظام التسخير  ف 

: تهيئة مختلفة ألنظمة التكوي  نات الحرارية الشمسية، ولكن المكونات الرئيسية تشمل ما يىلي

 )أجهزة جمع الطاقة الشمسية )صفائح مسطحة أو أنابيب تم إخالؤها 

 خزان ماء ساخن 

 )مضخات الدوران بوحدة تحكم )مطلوبة ألنظمة الدوران النشطة 

  .)  مصدر التسخير  المساعد )نسخ إحتياطي

 

ي يوف
ي واتجاه تعتمد كمية الماء الحار الت  رها النظام الشمسي أساسا عىل كمية اإلشعاع الشمسي المتاحة والغطاء السحانر

ات التظليل. و  ي المبادئ التوجيهية  يجبوزاوية مجمعات الطاقة الشمسية ونوع مجمعات الطاقة الشمسية وتأثير
النظر ف 

 التالية عند تصميم نظام لتسخير  المياه الشمسية: 

  استنادا إىل مواصفات المعدات والطلب، تحديد حجم أجهزة جمع أن يتوىل أحد المهنيير   يجبو ،  المؤهلير 

 الطاقة الشمسية. 
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  ،تركيب أجهزة جمع الطاقة الشمسية بزاوية تساوي خط عرض الموقع الذي تم يجب من الناحية المثالية

 تركيبها فيه. يمكن إعتبار زوايا إمالة أخرى بناء عىل تهيئة السطح. 

 أن توجه أجهزة جمع الطاقة نحو الجنوب. يجب قدر من االمتصاص للطاقة الشمسية،  من أجل تحقيق أقىص

ق أو الغرب قادرين عىل زيادة إنتاج المياه  ي الشر
ي بعض الحاالت أن يكون جامعو المياه ف 

ومع ذلك، يمكن ف 

ات معينة من اليوم )عىل سبيل المثال، يمكن توجيه جامغي المياه نحو الشر  ق الستخدام الساخنة خالل في 

ي الصباح(. 
 المياه الساخنة ف 

  يجب أن يتم تحديد حجم خزان التخزين بشكل مناسب استنادا إىل كمية المياه الساخنة المطلوبة ووقت

 االستخدام. 

 يجب أن يتجنب توزيع المجمعات التظليل الذاتي والتظليل من الهياكل المجاورة من أجل تحسين تشغيل النظام . 

 وات برمجية لمحاكاة أداء النظام الشمسي استنادا إلى الطلب على الماء الساخن وظروف ويوصى باستخدام أد

الموقع من أجل تحسين قدرة خزانات التخزين، والحجم، والتموضع، واالتجاه، وزاوية الميل لجامعي الطاقة 

 الشمسية.

 يمكن حساب الطاقة الالزمة إلنتاج الماء الساخن باستخدام الصيغة أدناه: 

 

𝑄𝐷𝐻𝑊 =
𝑀 ∗ 𝐶 ∗ 𝛥𝑇

𝜂𝐷𝐻𝑊
 

 حيث: 

 𝑄𝐷𝐻𝑊)ىلي )كيلو جول
 = الطاقة المطلوبة لتوليد الماء الساخن المي  

 M  =( الطلب المحىلي عىل المياه الساخنةkg )-  يمكن تحديد خط األساس وحجم التصميم من أداة حساب

Wa-2 . 

 و 
ا
اض أن المياه الساخنة تمثل  عادة  جم اإلجماىلي السنوي للتدفق. من الح 3/1يمكن افي 

 C  = 4.181= حرارة معينة من الماء kJ/kg.°C  

 𝛥𝑇( فرق درجة حرارة الماء =°C( درجة حرارة المياه الساخنة = )°C )- ( درجة حرارة المياه الداخلية°C) 

 
ا
أعىل  )قد يتطلب األمر درجات حرارة تخزين C 60° ب ما تكون درجة حرارة المياه الساخنة محددة عادة

وع.  ي الداخل عىل مصدر المياه وموقع المشر
 لتطبيقات معينة(. وتتوقف درجة حرارة المياه ف 

 η DHW   =ىلي  كفاءة
ي الجدول أدناه.  تظهر  -مولد الماء الساخن المي  

 قيم الكفاءة النموذجية ف 

 

 
 DHWكفاءة نموذجية لمولدات   11.7.1-1

 فاعلية مصدر طاقة DHWمولد 

 %100 كهربائي سخانات مياه كهربائية

 ٪85-70 وقود أحفوري غالية غير مكثفة

 ٪95-90 وقود أحفوري غالية تكثيف

 ٪ +250 كهربائي مضخة تسخين كهربائية

 اه: يمكن حساب النسبة المئوية لمساهمة نظام تسخير  المياه الشمسية باستخدام الصيغة الواردة أدن
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 = النسبة المئوية SWH مساهمة
الطاقة الحرارية التي يوفرها نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية

إجمالي الطاقة السنوية المطلوبة إلنتاج الماء الساخن
 * 100 

 المياه الشمسية وإجماىلي الطاقة المطلوبة لتوليد ا
ي يوفرها نظام تسخير 

لمياه يمكن تحديد حساب الطاقة الحرارية الت 

ي 
مجيات الت  ي مؤهل. تتضمن أدوات  يجبالساخنة سنويا باستخدام أدوات الحساب أو محاكاة الير

أن يؤديها أخصان 

 الحساب عادة المدخالت التالية: 

 وع  بيانات الطقس لموقع المشر

 معدالت إستهالك المياه الساخنة يوميا 

  تخزين وتزويد درجات حرارة المياه الساخنة 

 البارد درجة حرارة الماء 

  ي
 مصدر التسخير  اإلضاف 

  خزان الماء الساخن ، مجمعات الطاقة الشمسية ، مضخات الدوران(مواصفات المعدات(  

 

  نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية

تشمل المكونات الرئيسية لألنظمة إشعاع الشمس إىل طاقة كهربائية.   الطاقة الشمسية الكهروضوئيةالنظام  يحول

  يلي: الكهروضوئية ما

 الوحدات الكهروضوئية 

  عاكس شمسي 

  .)تخزين البطارية )إختياري 

 

 هناك ثالثة أنواع رئيسية من األنظمة الضوئية الشمسية: 

A. خارج الشبكة:  نظام مستقل مزود بوحدة تخزين للبطارية 

B. عىل الشبكة: نظام توصيل الشبكة المعروف أيضا باسم نظام ربط الشبكة أو تغذية الشبكة الشمسية 

C. نظام متصل بالشبكة مزود بوحدة تخزين للبطاريةا :  لهجير 

 

 

أنظمة الطاقة الشمسية المتصلة بالشبكة هي األكثر شيوًعا واألكثر استخداًما. وهي متصلة بشبكة الكهرباء العامة ، حيث 

قياس الصافي أو يتم تعويض المشروع من خالل أنظمة ال يمكن تصدير أي طاقة زائدة يولدها النظام الشمسي إلى الشبكة.

وعندما ينتج النظام الشمسي من الكهرباء أكير مما  (. يتطلب القياس الصافي متًرا واحًدا فقط.FiTأنظمة التعريفة الغذائية )

يستهلكه المرفق، فإن الطاقة الزائدة تعود إىل شبكة المرافق العامة لتستخدمها جهات أخرى مستهلكة للطاقة، وبذلك 

ي المقابل، يحتاج تطبيق تحسب للمرفق كمية ال
 FiTطاقة المصدرة بنفس المعدل الذي تدفعه مقابل الكهرباء الشبكية. ف 

ها بمعدل مختلف عن شبكة الكهرباء.  ين، أحدهما لقياس االستهالك، واآلخر لقياس التوليد. ويمكن تسعير  إىل مي 
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ي الشمسي أساسا 
ي يولدها النظام الضون 

عىل كمية اإلشعاع الشمسي المتاحة والغطاء  وتعتمد كمية الطاقة الكهربية الت 

ات التظليل.  ، واتجاه وزاوية األلواح الشمسية، ونوع الوحدات الكهروضوئية وكفاءتها، وتأثير ي ي  يجبالسحانر
النظر ف 

 : ي شمسي
 المبادئ التوجيهية التالية عند تصميم نظام ضون 

  و . ي
ف مؤهل بحجم الجهاز الضون   يجب ان يقوم محي 

ي االعتبار طلب المرفق عىل الطاقة  يجب  أن تأخذ 
ف 

ي الطاقة. و 
يجب  بغية تجنب التضخم والهدر ف 

إستخدام برنامج محاكاة لتحديد اإلنتاج السنوي 

 المحتمل للنظام. 

  من الناحية المثالية، يجب تركيب األلواح الشمسية

بزاوية إمالة تساوي عرض الموقع الذي تم تثبيتها فيه. 

 ة أخرى بناء عىل تهيئة السطح. يمكن إعتبار زوايا إمال

  لتحقيق الحد األقىص من إنتاج الطاقة، يجب أن تكون

ي بعض 
اللوحات موجهة نحو الجنوب. غير أنه يمكن ف 

الحاالت أن تكون هناك أفرقة تواجه توجهات 

قية/غربية.   شر

  ي
يجب أن يتجنب توزي    ع اللوحات التظليل الذان 

حسير  تشغيل والتظليل من الهياكل المجاورة من أجل ت

 النظام. 
ي لبنان 11.7.1-1

            خريطة إمكانات الطاقة الشمسية ف 

ي للطاقة الشمسية باستخدام 
ي يوفرها النظام الضون 

وع السنوي من الكهرباء الت  تحسب النسبة المئوية الستهالك المشر

 المعادلة التالية: 

 

 = PV نسبة مساهمة
النظام الكهروضوئي يولدهاالطاقة الكهربائية التي 

الطاقة الكهربائية السنوية التي يستهلكها المبنى
 * 100 

يمكن تحديد الطاقة الكهربائية التي يولدها النظام الضوئي باستخدام أدوات الحساب أو محاكاة البرامج التي يجريها محترف 

الكهربائية السنوية التي يستهلكها المبنى من خالل تصميم نماذج الطاقة في المبنى التي يؤديها مؤهل. كما يمكن تحديد الطاقة 

متخصص مؤهل. ويمكن أيضا تقديرها باستخدام معايير إستهالك الطاقة لقياس المباني المماثلة بالنظر إلى نوع إستخدام 

 المباني والمنطقة المناخية.

 ب الطاقة الكهربائية المحتملة المتولدة عن نظام ضوئي باستخدام الصيغة أدناه:بالنسبة للتقدير األولي، يمكن حسا

𝐸𝑃𝑉 =
𝑁𝑃 ∗ 𝑊𝑃 ∗ 𝑃𝑉𝑂𝑈𝑇

1000
 

 

 حيث:

 PVE ( الطاقة المتولدة عن نظام ضوئي =kWh ) 

 PN عدد اللوحات الكهروضوئية = 
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 PW طاقة الذروة )وات( للوحدة الكهروضوئية = 

 OutPv  إمكانات =( الطاقة الكهروضوئيةkWh/kWp )-  يمكن تحديدها من خريطة "إمكانات الطاقة

 الكهروضوئية في لبنان".

طريقة بسيطة وسريعة لتقدير الطاقة الكهربائية المحتملة التي يمكن أن ينتجها النظام الكهروضوئية. غير أن  PVEوتقدم 

 دة عوامل منهااإلنتاج الفعلي للطاقة في النظام المقترح سيختلف تبعا لع

 )نوع النظام )على الشبكة أو خارج الشبكة 

 فعالية الوحدة 

 ميالن الشاشة واتجاهها 

 األحوال الجوية 

 تأثيرات التظليل 

 خسائر النظام 

وهو  ( المقدرة.PV( ملخًصا إلمكانات توليد الطاقة الكهروضوئية )OUTPVوفر خريطة إمكانات الطاقة الكهروضوئية )

ألجل لإلنتاج السنوي / اليومي المحتمل للكهرباء من محطة توليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية يمثل المتوسط طويل ا

  .kW 1المتصلة بالشبكة بقدرة 
  

 طاقة الرياح

 :  تحول توربينات الرياح طاقة الرياح إىل طاقة كهربائية. وتتضمن المكونات الرئيسية لتوربينات الرياح ما يىلي

 بتة(دوار )شفرات متغيرة أو ثا  

 علبة تروس 

 نظام تحكم وحماية 

  برج 

  مولد 

 

 هناك نوعان أساسيان من توربينات الرياح: 

A. ( ي
( هي أكير أنواع توربينات الرياح الشائعة المستخدمة اليوم. HAWTالتوربينات الريحية ذات المحور األفف 

ي وكالهما يوجدان أعىل
ي ومولد كهربان 

يكون محور الدوران برج.  تحتوي هذه التوربينات عىل عمود دوار أفف 

  عادةً من شفرتين أو ثالث شفرات. HAWTsموازيًا لألرض وتتكون 

B.  توربير  رياح ذي محور عموديتم تصميم (VAWT ي وصندوق
( باستخدام عمود دوار عمودي ومولد كهربان 

. وهذه لها شفرة دوار فريدة الشكل مصممة لحصد قوة الرياح بضف ي أسفل التوربير 
النظر عن  سناد يوضع ف 

 إتجاه هبوب الرياح. 

كمية الطاقة الكهربائية التي تولدها توربين الرياح تعتمد أساسا على سرعة الرياح ووضع التوربين. ولكي تكون التوربينات 

و الريحية فعالة، يلزم ان توضع في منطقة تمكنها من الوصول إلى تدفق ثابت نسبيا للرياح. وعندما تعيقها االبنية، التالل، أ

االشجار، يتغير تدفق الرياح أو يعوقه، مما ينتج ما يعرف بالخشونة، وال يسمال للتربينات الريحية بأن تعمل بأفضل ما 

 يمكن.
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إن طاقة الرياح متقطعة؛ وبالتالي فإن تخزين الطاقة ضروري للسماح بالعرض حسب الطلب في أوقات انخفاض خرج 

 لرياح باختالف سرعة الرياح، ولكل توربين منحنى طاقة محدد.التوربينات. يختلف خرج الطاقة في توربين ا

يتم حساب النسبة المئوية الستهالك الطاقة الكهربائية السنوي للمشروع، والتي يتم توفيرها عن طريق توربينات الرياح في 

 الموقع، باستخدام المعادلة التالية:

 

الرياح توربينات لمساهمة المئوية النسبة  =  
الطاقة الكهربائية المتولدة من توربينات الرياح

الطاقة الكهربائية السنوية التي يستهلكها المبنى 
 * 100 

يمكن تحديد الطاقة الكهربائية التي تولدها التوربينات الريحية باستخدام أدوات الحساب أو عمليات محاكاة البرامج التي يقوم 

ة السنوية التي يستهلكها المبنى باستخدام نماذج لطاقة البناء يؤديها بها محترف مؤهل. كما يمكن تحديد الطاقة الكهربائي

متخصص مؤهل. ويمكن تقديرها باستخدام معايير إستهالك الطاقة المرجعية للمباني المماثلة بالنظر إلى نوع إستخدام 

 المباني والمنطقة المناخية.

لها والموجودة في مناطق مختلفة من لبنان، سرعات  ، في محطات األرصاد الجوية التابعة Météo Libanوقد جمعت من 

أمتار فوق سطال األرض. وتبين الجداول الواردة أدناه القياسات المجمعة  10رياح متوسطة شهرية وطويلة األجل تصل إلى 

 . CEDRO ،2011وفقا ألطلس الرياح الوطني في لبنان، 
ي مختلف مناطق لبنان 11.7.1-2

 متوسط شعات الرياح الشهرية والطويلة األمد ف 
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 كتلة حيوية

مثل النباتات والحيوانات.  يوم ذات تعيش كانت التي أو الحية الكائنات بواسطة تنتج أو تتولدالكتلة الحيوية هي مادة عضوية 

حفوري. ويمكن حرق الكتلة الحيوية إما حرقا مباشرا للحصول ويعتبر مصدرا متجدد للطاقة وبديال أكثر إستدامة للوقود األ

على الحرارة، أو تحويلها مباشرة للحصول على الكهرباء، أو معالجتها بطريقة غير مباشرة في وقود حيوي سائل أو غاز 

الغالب من الكتلة حيوي يمكن حرقه كوقود. يشير مصطلال الوقود الحيوي إلى الوقود السائل أو الغازي الذي يتم إنتاجه في 

 الحيوية. أمثلة على الكتلة الحيوية المحترقة واستخداماتها للطاقة:

  الخشب واألخشابمعالجة الكتلة الحيوية: نفايات 

  ولتوليد الكهرباءلحرقها لتدفئة المباني إلنتاج حرارة معالجة   : االستخدام         

 لكة الكتلة الحيوية: المحاصيل الزراعية والمواد المسته 

               الديزل الحيوي(حرقه كوقود أو تحويله إلى وقود حيوي سائل )أي اإليثانول و االستخدام:          

  الكتلة الحيوية: الطعام، الفناء، والنفايات الخشبية في القمامة 

تحويلها إلى غاز حيوي  حرقها لتوليد الكهرباء في محطات توليد الطاقة من المخلفات إلى الطاقة أو اإلستخدام :   

 القمامة )مثل الميثان(مكبات في 

 

 

 الكتلة الحيوية:  السماد الحيواني ومياه الصرف الصحي البشري 

 االستخدام : حرقها لتحويلها إلى غاز حيوي يمكن حرقها كوقود         

(، وهو CO2) ثاني أكسيد الكربونسواء كان حرق الوقود األحفوري أو حرق الكتلة الحيوية، فإن عملية االحتراق تطلق 

باتات الذي يساهم في االنحباس الحراري العالمي. غير أن مصادر طاقة الكتلة الحيوية )أي الن غاز االنحباس الحراري

واألشجار( يمكنها، في أثناء نموها، أن تحصل على نفس الكمية تقريبا من ثاني أكسيد الكربون من خالل التخليق الضوئي 

مثل الكمية التي تطلق عندما تحرق الكتلة الحيوية. وبالتالي، تعتبر الكتلة الحيوية مصدرا للطاقة محايدا للكربون. وفي جميع 

نظم الكتلة األحيائية، وال سيما منشآت تحويل النفايات إلى طاقة، بغية تقليل االنبعاثات إلى  الحاالت، يجب رصد ومراقبة

 أدنى حد عن طريق التقاط ملوثات الهواء.

 يمكن حساب النسبة المئوية لمساهمة نظام الكتلة الحيوية باستخدام الصيغة الواردة أدناه:

https://www.eia.gov/glossary/index.php?id=C
https://www.eia.gov/glossary/index.php?id=C
https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php?id=G


 

 

 

 
 

 

 586 من 532صفحة 

 

 = النسبة المئوية لمساهمة نظام الكتلة الحيوية
الطاقة التي يوفرها نظام الكتلة الحيوية 

إجمالي الطاقة السنوية
 * 100 

ي يوفرها نظام الكتلة األحيائية وإجماىلي الطاقة السنوية باستخدام أدوات الحساب أو  يجب
أن يحدد حساب الطاقة الت 

مجيات، و  ف مؤهل.  يجب محاكاة الير  أن يقوم به محي 

وع أن يجعلها ومن شأن تركيب مراجل الكتلة الحيو  ية مثل مراجل جلد الخشب باعتبارها مصدر التدفئة الرئيسي للمشر

 متوافقة مع هذا المعيار. 

 

 مصادر أخرى للطاقة المتجددة

ي الموقع أو نظم خارج الموقع عىل النحو المبير  أدناه. 
 أما مصادر الطاقة المتجددة األخرى فيمكن أن تكون إما ف 

ي المو 
وع من مصادر بديلة لم تذكر من وتعرف النظم الموجودة ف  قع بأنها طاقة متجددة مولدة داخل حدود موقع المشر

ي الموقع ما يىلي 
ي إطار هذا المعيار. تشمل التقنيات المحتملة للطاقة المتجددة ف 

 : قبل ف 

 نظام الطاقة الحرارية األرضية 

 أنظمة الطاقة المائية/األمواج/المد والجزر 

 ة المتجددة لموافقة مراجغي تخضع أي تكنولوجيا أخرى للطاق ARZ . 

وع.  يمكن إنشاء هذه األنظمة من وتعرف النظم الخارجة عن الموقع بأنها طاقة متجددة مولدة خارج حدود موقع المشر

قبل مالك المشروع خارج الموقع لخدمة المرافق األخرى أو يمكن توفير المشروع من خالل نظام طاقة متجددة خارج 
  اقية شراء.الموقع من خالل اتف

 تشمل التكنولوجيات المتجددة المؤهلة، عىل سبيل المثال ال الحض،

  أنظمة كهرباء شمسية 

 أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية 

 أنظمة طاقة الرياح 

 نظم الطاقة الحرارية األرضية 

 أنظمة الطاقة المائية/األمواج/المد والجزر 

 قة مراجغي وتخضع أي تكنولوجيا أخرى للطاقة المتجددة لمواف ARZ  . 

ي الموقع و / أو خارج 
وع المقدم من مصادر الطاقة المتجددة ف  يتم حساب النسبة المئوية الستهالك الطاقة السنوي للمشر

 الموقع باستخدام المعادلة التالية: 

 = النسبة المئوية للطاقة المتجددة
 الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة

المبنى تهلكهايس التي السنوية الطاقة
* 100 

وط الدنيا:   وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل النسبة المئوية للمساهمة من مصادر الطاقة المتجددة. وفيما يىلي الشر

 أن تكون النسبة المئوية للمساهمة من مصادر الطاقة المتجددة أعىل من االستهالك السنوي لطاقة البناء  يجب

 ا المعيار. لكي تكون مؤهلة لهذ 1%بنسبة 
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 متطلبات خاصة 11.7.1.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.7.1.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 المستندات المطلوبة 11.7.1-3

 وصف المستند اسم المستند

 د في مرحلة التصميمالمبنى الجدي

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 تصميم الرسومات
يجب أن تبين الرسوم التصميمية إما تخطيط نظام )نظم( الطاقة المتجددة المقترح  

 رج الموقع.أو الصلة بالنظام خا

 يجب أن تبين المواصفات جميع مكونات نظم الطاقة المتجددة المقترحة.  المواصفات

حسابات إمدادات الطاقة 
 المتجددة

يجب أن تشمل الحسابات جميع االفتراضات والصيغ والمراجع المستخدمة لتحديد  
 الموقع. الطاقة السنوية التي توفرها نظم الطاقة المتجددة في الموقع و/أو خارج

 يجب إدراج مشروع نسخة من إتفاق شراء الطاقة المتجددة )للنظم خارج الموقع(.  إتفاقية شراء الطاقة المتجددة

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 المعيار. للمساعدة في تلبية متطلبات هذا

 رسومات مبنية
يجب أن تبين الرسوم التي وضعت على هذا النحو إما تخطيط نظام )أو أنظمة(  

 الطاقة المتجددة المقترح أو الصلة بالنظام خارج الموقع.

أوراق بيانات الشركة 
 المصنعة

يجب أن تشمل مجموعات البيانات التقنية للمصنع جميع مكونات نظم الطاقة  
 مقترحة.المتجددة ال

حساب إمدادات الطاقة 
 المتجددة

يجب أن تشمل الحسابات جميع االفتراضات والصيغ والمراجع المستخدمة لتحديد  
 الطاقة السنوية التي توفرها نظم الطاقة المتجددة في الموقع و/أو خارج الموقع.

 إتفاقية شراء الطاقة المتجددة
النهائي للطاقة المتجددة )بالنسبة للنظم يجب إدراج النسخة الموقعة من إتفاق الشراء  

 خارج الموقع(.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مبنية
نظم الطاقة المتجددة  يجب أن تبين الرسوم المبنية على هذا النحو إما تخطيط 

 المقترحة أو الصلة بالنظام خارج الموقع.

إعداد أوراق بيانات الشركة 
المصنعة أو صور لوحات 

 األسماء

يجب أن تتضمن أوراق البيانات التقنية للمصنع أو صور لوحات األسماء جميع  
 مكونات نظم الطاقة المتجددة المقترحة.

قياس الطاقة/بيانات إصدار 
 رالفواتي

 يجب أن يشمل ذلك جمع البيانات التالية: 

o  بيانات إستهالك الطاقة في المباني السنوية لجميع مصادر الطاقة 

o  .بيانات توليد الطاقة السنوية التي يقدمها كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة 

حساب إمدادات الطاقة 
 المتجددة

لصيغ، والمراجع المستخدمة لتحديد يجب أن تشمل الحسابات جميع االفتراضات، وا 
 الطاقة السنوية التي توفرها نظم الطاقة المتجددة في الموقع و/أو خارج الموقع.
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 إتفاقية شراء الطاقة المتجددة
يجب إدراج النسخة الموقعة من إتفاق شراء الطاقة المتجددة )بالنسبة للنظم خارج  

 الموقع(.

 

المشروع حرة في  فرقاألدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. ومالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد 

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.7.1.7

صادر الطاقة المتجددة. لتحديد درجة المعيار، يتم تحدد درجة هذا المعيار استنادا إلى النسبة المئوية لمساهمة الطاقة من م

 تطبيق الصيغة التالية:

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 

 حيث

  يتم حسابF1 :باستخدام الصيغة التالية 

 ٪،  50 ≥ مساهمة الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ≥ 1إذا  %

F1= 0.5 + 0.5 * 
(0.01 -   مساهمة الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة)

0.49
 

 

𝐹1  ٪،  50 < مساهمة الطاقة من مصادر الطاقة المتجددةإذا كانت  = 1 

𝐹1    ، ٪1 > مساهمة الطاقة من مصادر الطاقة المتجددةإذا كانت  = 0 

إذا  %100، ويكستتب نستتبة 1إذا كانت مستتاهمة الطاقة من مصتتادر الطاقة المتجددة تعادل  %50يكستتب المشتتروع نستتبة 

 .%50مة الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة أعلى من كانت مساه
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 العائلة: اإلدارة والعمليات 11.8

11.8.1  En-8.1  سياسة إدارة الطاقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.8.1.1

En-8.1سياسة إدارة الطاقة : 

 

 نوع المعيار 11.8.1.2

 إختياري

 

 النية 11.8.1.3

 لطاقة في المرفق بشكل مستمر.لتنفيذ تدابير توفير الطاقة، ونشر الوعي، والمراقبة والسيطرة وخفض إستهالك ا

 

 متطلبات عامة 11.8.1.4

 

 سياسة إدارة الطاقة

 

( نشر الوعي 2( تخفيض إستهالك الطاقة في المرفق و )1وضع سياسة إلدارة الطاقة تبين أن اإلدارة العليا ملتزمة ب )

توقيع ذي، أو المدير العام، أو بالمحافظة على الطاقة. ويجب أن تعتمد هذه السياسة من قبل رئيس المؤسسة، مثل الرئيس التنفي

 .نقابة المالك )القطاع السكني(

م فيه اإلدارة العليا بتوفير  سياسة إدارة الطاقةتتضمن   
 . أما بالنسبة لمقدم الطلب، فإنه يتوقع منهالطاقةبيانا بالمهمة، تلي 

o نشر الوعي بين جميع النزالء 

o إعداد خطة إلدارة الطاقة 

o  ي الطاقة فضال عن المبادرات األخرى يتعيين بطل إلدارة الطاقة
كون مسؤوال عن تحقيق الوفورات المستهدفة ف 

 لحفظ الطاقة من خالل تنفيذ خطة إدارة الطاقة. 

o يتطلب قياس مؤشرات األداء الرئيسية (KPIs ).لتقييم والتحقق من تحقيق الوفورات المطلوبة 

o  

 تتكون الوثيقة من األقسام أو المرفقات التالية:

 مهمةبيان ال

( 1يمكن أن تكون المبادرات القابلة للقياس: )وضع بيان مهمة يتضمن مبادرات قابلة للقياس لبيان االلتزام بإدارة الطاقة. 

ي المجتمع، )2)لتحسين جودة الطاقة في المرفق أو حتى في المجتمع، 
ي المرفق أو حت  ف 

( 3( لخفض إستهالك الطاقة ف 

ل، )لتشجيع الموظفير  عىل الحفاظ عىل ن ي المي  
ام ف   . مثاال يحتذى به( 4فس االلي  

ات األداء الرئيسية قياس   (KPIs)مؤشر

( منهجية 1يجب أن يتوفر لدى المرفق إجراء لرصد مؤشرات األداء الرئيسية الستهالك الطاقة. ويجب أن يشمل اإلجراء )

مولدات الكهرباء، )مثل إستخدام مختلفة طرائق ( 2)لرصد خطين أو أكثر من مؤشرات األداء الرئيسية الستهالك الطاقة و

ووحدات مناولة الهواء، واإلضاءة، وسخانات المياه، إلخ( إلدارة الطاقة أثناء تشغيل المرفق. األمثلة على مؤشرات األداء 

 :الرئيسية هذه هي
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 ابقة إجراء مقارنة شهرية وسنوية على أساس شهري ، وعلى أساس سنوي ، وشهر بنفس الشهر من السنوات الس

  إلظهار أي انخفاض أو زيادة في استهالك المياه للطاقة

  إجراء مقارنةkWh/m2 لكل قسم، ومكان، وأرض، ونوع االستخدام 

 .وضع معايير لتوجيه مبادرة توفير الطاقة، إلخ 

األداء الرئيسية فيما يتعلق بالمباني القائمة، يبين المرفق أن اإلجراء يطبق من خالل تقارير التقييم، التي تبين مؤشرات 

 المقاسة وتواتر القياس والتقييم واإلجراءات التصحيحية المتخذة نتيجة لذلك.

 

 مرشال إدارة الطاقة
 سوف يكون للمرفق بطال معينا إلدارة الطاقة لتنفيذ مبادرات إدارة الطاقة.

 .   مقاول فرعي إما موظف في المرفق، أو مقيم في المرفق )قطاع سكني( أو ,هوأما بطل إدارة الطاقة ف ●

 المالكين )قطاع اإلسكان(. جمعيةيجب  أن يكون مسؤوال أمام رئيس المنظمة أو  ●

 يمكن أن يكون إما مديرا أو موظفا متفرغا، أو موظفا يضطلع بهذا الدور باإلضافة إلى أدوار أخرى في المرفق. ●

 يجب أن تشمل متطلبات الوظيفة المهام التالية كحد أدنى: ●

o  الطاقة سياسة إدارةفرض  

o قياس مؤشرات األداء األساسي وتحقيق أهداف توفير الطاقة  

o نشر الوعي حول الحفاظ على الطاقة 

o تعقب إستهالك الطاقة 

o  من صيانه النظم التطبيقيه التأكد 

o .التأكد من تنفيذ مبادرات مقدم الطلب على النحو المبين في بيان المهمة 

 

 ؤهال، معتمدا في مجال حفظ الطاقة أو في إدارة المرافق من هيئة مصدقة يكون "بطل إدارة الطاقة" فردا أو كيانا م
سنوات في إدارة الطاقة أو  3معترف بها في هذا المجال، أو حاصال على شهادة في الهندسة مع خبرة ال تقل عن 

 إدارة المرافق.
 

 أهداف توفير الطاقة
لتحقيق هذه األهداف. يجب أن تتم الموافقة على هذه األهداف تكون للمرفق أهداف يمكن قياسها لتوفير الطاقة وإطار زمني 

 .المالك )القطاع السكني( جمعيةتوقيع من قبل رئيس المؤسسة، مثل الرئيس التنفيذي، أو المدير العام، أو 

 يجب توثيق هذه األهداف كمبادرة. تكون مسؤولية بطل إدارة الطاقة أن يتقاسمها مع شاغليها وأن تحقق ذلك. مثال 

٪" سنة بعد سنة أو تخفيض في الطاقة Xعلى الهدف هو التزام البطل بالوصول إلى تخفيض في الطاقة بنسبة "

 ".Y٪" بحلول نهاية السنة "Xبنسبة "

( تقرير تقييمي يبير  تحقيق هذه األهداف من خالل سجالت 1، يجب أن يكون لدى المرفق )للمباني القائمةوبالنسبة 
ات  (2إستهالك الطاقة، أو ) ي تثبت أن األهداف تسير عىل الطريق الصحيح. وتكشف مؤشر

ات األداء الرئيسية، الت  مؤشر
 . ي تم تنفيذها حت  اآلن وما هو خفض إستهالك الطاقة الذي تحقق نتيجة لهذه التدابير

 األداء الرئيسية ما هي التدابير الت 

 
 خطة/سياسة إدارة الطاقة

ي إطار خطة. قابلة للتحقي أهداف إدارة الطاقةتصبح 
ويضع المرفق خطة لمشروع ق من خالل تنفيذ عدد من المهام ف 

 إذا لزم األمر(.)إدارة الطاقة تبين المعالم التي يتعين تحقيقها، والميزانيات المرتبطة بها لتحقيق هذه األهداف 

 وفيما يتعلق بالمباني القائمة، يبين المرفق أن واحدا أو أكثر من هذه المعالم قد تحقق.
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يمكن أن تكون هذه السياسة جزءا من سياسة أخرى، مثل سياسة السالمة والصحة والبيئة، أو سياسة المسؤولية 

 االجتماعية، إلخ. 

 

 متطلبات خاصة 11.8.1.5

 ال شيء

 

 المستندات المطلوبة 11.8.1.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 المستندات المطلوبة 11.8.1-1

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 ة إدارة الطاقةسياس

يجب تقديم موجز بسيط يبين نطاق سياسة إدارة الطاقة، ويشمل واحدا أو أكثر مما  
 يلي:

o  بيان المهمة 

o  القائمة المقترحة لمؤشرات األداء الرئيسية 

o   وصف الوظيفة الذي يوضال المهام المطلوبة والحد األدنى من مؤهالت بطل إدارة
 الطاقة 

o   إدارة الطاقةمخطط خطة 

 مبنى جديد في طور البناء

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 سياسة إدارة الطاقة

 يجب أن تتضمن سياسة إدارة الطاقة واحدا أو أكثر مما يلي: 

o  ةبيان المهم 

o  إجراءات مراقبة إستهالك الطاقة 

o  الوصف الوظيفي لبطل إدارة الطاقة 

o  االلتزام بهدف لتوفير الطاقة 

o   خطة مشروع إدارة الطاقة مع المعالم التي يتعين تحقيقها والميزانيات المرتبطة بها
 لتحقيقها، إذا لزم األمر.

اسم ومؤهالت بطل إدارة 
 الطاقة

 اسم ومؤهالت بطل إدارة الطاقة.يجب توفير  

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 سياسة إدارة الطاقة

 يجب أن تتضمن سياسة إدارة الطاقة واحدا أو أكثر مما يلي: 

o  مهمةبيان ال 

o  إجراءات مراقبة إستهالك الطاقة 

o  الوصف الوظيفي لبطل إدارة الطاقة 
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o  االلتزام بهدف لتوفير الطاقة 

o   خطة مشروع إدارة الطاقة مع المعالم التي يتعين تحقيقها والميزانيات المرتبطة بها
 لتحقيقها، إذا لزم األمر.

 تقارير تقييم األهداف
( التدابير 2( حالة األهداف المبينة في بيان البعثة، )1رير التقييم )يجب أن تشمل تقا 

 ( النسبة المئوية لتحقيق كل هدف.3المتخذة، )

تقارير تقييم مؤشرات األداء 
 الرئيسية الستهالك الطاقة

( قيمة 1يجب أن تشير تقارير تقييم مؤشرات األداء الرئيسية الستهالك الطاقة إلى ) 
 ( نتيجة التقييم.3( وتيرة القياس، و)3، )(KPIs)رئيسية مؤشرات األداء ال

اسم ومؤهالت بطل إدارة 
 الطاقة

 يجب توفير اسم ومؤهالت بطل إدارة الطاقة 

تقرير التقييم لهدف توفير 
 الطاقة

يجب أن يبين تقرير تقييم هدف توفير الطاقة تحقيق هذا الهدف، أو أن يقدم مؤشرات  
 بت أن الهدف يسير على الطريق الصحيال.األداء الرئيسية التي تث

 خطة إدارة الطاقة الحالية

يجب أن تبين خطة مشروع إدارة الطاقة الحالية المعالم الرئيسية التي يتعين تحقيقها،  
 والميزانيات المرتبطة بها التي ستتحقق إذا لزم األمر.

و أكثر من هذه يجب أن تبين خطة مشروع إدارة الطاقة الحالية أيضا أن واحدا أ 
 المعالم قد تحقق أو تحقق.

 

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 نقاطتوزيع ال 11.8.1.7

وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إلى البارامترات المذكورة أعاله، وهي مدرجة في الفرع التالي. وتطبق العوامل وعوامل 

 الوزن على كل معيار على النحو التالي:

 
 العوامل وعوامل الوزن لكل معامل 11.8.1-2

 المعلمة
 ةالمعلم

 (i) رقم
 الحالة

" العامل

iF" 

 عامل
الوزن" 

iWF" 

 2 1/0 ال/  نعم 1 الطاقة؟ إلدارة سياسة المرفق لدى هل

 تحقيق مع بالمهمة بيانا السياسة تتضمن هل نعم، الجواب كان إذا
 األهداف؟

 2 1/0 ال/  نعم 2

 األداء مؤشر قياس النهج يطلب هل نعم، الجواب كان إذا
 األساسي؟

 3 1/0 ال/  نعم 3

 3 1/0 ال/  نعم 4 الطاقة؟ إلدارة معينبطل /ضابط المرفق لدى هل

لدى المرفق هدف يمكن قياسه لتوفير الطاقة، وإطار زمني  هل
 يمكن تحقيقه في إطاره؟

 5 1/0 ال/  نعم 5

 الطاقة توفير هدف لتحقيق الطاقة إلدارة خطة المرفق وضع هل
 المطلوب؟

 5 1/0 ال/  نعم 6

 

 درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية:لتحديد 
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] *100 = درجة المعيار 
∑ (Fi*WFi)

6
i=1

∑ WFi
6
i=1

] 

 

وع نسبة   من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة أعاله.  % 100يكسب المشر
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11.8.2  En-8.2  الوعي بحفظ الطاقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.8.2.1

En-8.2ة: الوعي بحفظ الطاق 

 

 نوع المعيار 11.8.2.2

 إختياري

 

 نية 11.8.2.3

 ومشاركتهم في تقليل إستهالك الطاقة في المرفق. الشاغلينتحسين مشاركة 

 

 متطلبات عامة 11.8.2.4

 :القيام بحمالت توعية للحفاظ على الطاقة تحقق فيها األهداف التالية 

o عمل.تتواصل سياسة إدارة الطاقة على نحو جيد مع جميع شاغليها من خالل التجمعات أو حلقات ال 

o .يتم تقاسم إنجازات األهداف الرئيسية الموفرة للطاقة مع شاغليها 

o  الشاغلينيقدم التدريب على حفظ الطاقة بصورة دورية لجميع. 

o .رسائل البريد اإللكتروني أو الالفتات أو الملصقات التثقيفية مرفوعة / موضوعة في المرفق 

o  الحفاظ على انخراط شاغلي العقار.يتم تطبيق نظام لتسجيل النجاحات ومكافأتها من أجل 

 .تخصيص ميزانية لحمالت التوعية بالمحافظة على الطاقة 

  شاغل حول كيفية توفير الطاقة وتقليل تكاليف الطاقة.الالتقاط مالحظات من 

 

 حمالت توعية للحفاظ على الطاقة

 

إدارة الطاقة مع خبرة ال تقل عن جب أن يقود الحمالت ويسلمها متخصص معتمد في المباني الخضراء أو متخصص في ي

  سنوات في مجال الطاقة أو إدارة المرافق. 8

 

بالنسبة للمباني الجديدة في مرحلة البناء، تستكمل حملة واحدة على األقل قبل التصديق. يجب أن يكون الحد األدنى المطلوب 

 المدراء في المرفق وفريق الصيانة.من الحضور هو 

 

مدراء على أقل تقدير، مة، يجب إتمام حملة واحدة على األقل قبل التصديق. يجب أن يكون الحضور، بالنسبة للمباني القائ

 يجب أن يكون المرفق قد خطط لحمالت إنعاش كل سنتين.الذين سيتم دعوتهم.  شاغلينالمنشأة، وفريق الصيانة، وال

 

 تقاسم اإلنجازات الموفرة للطاقة دوريا مع شاغليها. يجب

 

 8ر التدريب إما مهني معتمد في مجال المباني الخضراء أو مهني في مجال حفظ الطاقة لديه خبرة ال تقل عن أن يوف يجب

 سنوات في إدارة الطاقة أو إدارة المرافق.

 

 يجب أن يغطي التدريب على األقل المجاالت التالية:
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 رتبة عليها، وما إلى ذلك.مقدمة للمحافظة على الطاقة: التحديات التي تواجه البلدان، والفوائد المت 

 مصادر الطاقة ونوعية الطاقة في المرفق 

  :التدابير المنفذة والتدابير المقررةالحفاظ على الطاقة في المنشأة 

 .أساليب الحفاظ على الطاقة لتوفير الطاقة 

 

وما إلى ذلك، لزيادة يقوم المرفق بتخطيط وتقاسم المواد التثقيفية في شكل رسائل بريد إلكتروني، ولوحات، وملصقات، 

 الوعي بالمحافظة على الطاقة. وتعمم هذه المواد اإلعالمية فصليا على األقل.

 

يجب تطبيق نظام اللتقاط ومكافأة النجاحات لالحتفاظ بمشاركة الشاغلين ، وللتعرف على الشاغلين الذين يدعمون أو ينفذون 

 أو يساهمون بنشاط في مبادرات إدارة الطاقة.

 

سبق لمدة ثالث سنوات متتالية ، تبدأ في موعد ال يتجاوز تاريخ التقدم للحصول على الشهادة. يمكن أن تكون هذه  إثبات ما

ثالث سنوات بعد الشهادة، أو السنوات الثالث الماضية في حالة المباني القائمة، إن وجدت، أو أي مجموعة من السنوات 

  الماضية والمستقبلية بشرط أن تكون متتالية.

 

 ميزانية التوعية

 

أن تتضمن الميزانية المعتمدة قائمة  يجب. وبإدارة الطاقةتكون للمرفق ميزانية معتمدة مدتها خمس سنوات لحمالت التوعية 

 مفصلة مقترنة باألحداث المخططة، وجدوال زمنيا يبين حدوثها وتواترها، ومجموع الميزانية المطلوبة سنويا.

 

 مالحظات الشاغلين

 

فق بتعميم إستبيانات دورية للحصول على تعقيبات من جميع الشاغلين بشأن التدابير الحالية لحفظ الطاقة، والتحديات يقوم المر

 التي تواجه تنفيذها، والفرص الممكنة لتحسين حفظ الطاقة.

 

أو /يجب أن يشجع المرفق على إبداء مالحظات شاغلي هذه الوظيفة في أي وقت. يتم تخصيص صناديق المقترحات و

بالحفاظ على الطاقة وغيرها من األمور المتعلقة عنوان بريد إلكتروني مخصص لجمع المالحظات واالقتراحات المتعلقة 

 باالستدامة.

 مبنى جديد

 لمده ثالث سنوات متتاليه تبدا من تاريخ تقديم طلب الشهادة علي االقل.االلتزام بتقديم السجالت الالزمه 

 

 مبنى قائم

ويمكن أن  ثالث سنوات متتالية ، تبدأ في موعد ال يتجاوز تاريخ التقدم للحصول على الشهادة. إثبات ذلك لمدة

ثالث سنوات بعد التصديق، أو السنوات الثالث الماضية في حالة المباني القائمة، إن وجدت، أو أي  هذهتكون 

األشخاص الذين قاموا بمشاركة عدد قم بتوفير  مزيج من السنوات الماضية والمقبلة شريطة أن تكون متتابعة.

 مالحظاتهم على مدار السنوات الثالث الماضية المتتالية.

 

وهذا يقيس مشاركة الشاغلين بالنسبة للمباني القائمة، سيحقق المرفق درجة استنادا إلى مستوى مشاركة الشاغلين. 

 رة الطاقة لدى شاغليه.في حفظ الطاقة، ويعكس أثر الجهود التي يبذلها المرفق في تعزيز الوعي بإدا
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 متطلبات خاصة 11.8.2.5

 ال شيء.

 

 المستندات المطلوبة 11.8.2.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 . المستندات المطلوبة1 -11.8.2

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع   -

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

خطط لحمالت التوعية 
 بالمحافظة على الطاقة

رشات العمل المقررة بشأن البد من تقديم أجندات االجتماعات أو االجتماعات أو و  -

 الحفاظ على الطاقة. 

الخطوط العريضة للتدريب 
 على حفظ الطاقة

 يجب توفير مخطط التدريب على حفظ الطاقة  -

 مواد تثقيفية
يجب توفير المواد التثقيفية المخططة، التي ستستخدم لزيادة الوعي بالمحافظة على   -

 الطاقة.

 مخطط لنظام الحوافز ونظم المكافأة المتعلقة بإجراءات الموارد البشرية. يجب توفير  - موجز نظام الحوافز

خطة الميزانية الخمسية 
 لحمالت التوعية

يجب أن تتضمن الخطة الخمسية لحمالت التوعية بالمحافظة على الطاقة قائمة   -
 باألحداث المخطط لها وبالميزانية اإلجمالية سنويا.

موجز إستبيانات حفظ 
 الطاقة

يجب تقديم موجز لالستبيانات، التي تطلب تعليقات الشاغلين على التدابير والتحديات   -
 والفرص الحالية لحفظ الطاقة.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع   -

 لمعيار.للمساعدة في تلبية متطلبات هذا ا

خطط لحمالت التوعية 
 بالمحافظة على الطاقة

البد أيضا من تقديم جداول أعمال التجمعات أو االجتماعات أو ورش العمل المخطط   -

لها بشأن الحفاظ على الطاقة، فضال عن أسماء ومؤهالت المهنيين المؤهلين الذين قادوا 

 الحملة.

صحائف حضور حمالت 
التوعية بالمحافظة على 

 طاقةال

يجب أن تتضمن صحائف الحضور لحمالت التوعية بالمحافظة على الطاقة قائمة   -
 بجميع المديرين وجميع أعضاء فريق الصيانة، الذين حضروا تلك الحمالت ومتى.

الرسم البياني التنظيمي 
 للمنشأة

 .يجب تقديم المخطط التنظيمي للمرفق أو لجمعية المالك  -

أجندة للتجمعات لتبادل 
 االنجازات

 جداول أعمال التجمعات.  -

 التدريب على حفظ الطاقة
يجب تقديم مضمون دورة التدريب على حفظ الطاقة واسم ومؤهالت المهنيين   -

 المؤهلين الذين قدموا التدريب.

أوراق حضور التدريب 
 على الحفاظ على الطاقة

اقة على األقل في هذه المرحلة، يجب أن تشمل صحائف التدريب على حفظ الط  -
 مديري المرفق وفريق الصيانة.

 مواد تثقيفية
يجب توفير المواد التثقيفية المخططة، التي ستستخدم لزيادة الوعي بالمحافظة على   -

 الطاقة.
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 يجب إدراج الوثيقة التي تصف نظام الحوافز.  - نظام حوافز موثق

الميزانية المعتمدة لفترة 
خمس سنوات لحمالت 

 التوعية

يجب أن تتضمن الميزانية المعتمدة لفترة خمس سنوات لحمالت التوعية بالمحافظة   -
على الطاقة قائمة مفصلة مرتبطة بها لألحداث المقررة، وجدوال زمنيا يبين حدوثها 

 وتواترها، وإجمالي الميزانية المطلوبة سنويا.

 استبيان للحفاظ على الطاقة
تعليقات الشاغلين على التدابير والتحديات والفرص يجب توفير االستبيان الذي يلتمس   -

 الحالية لحفظ الطاقة.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع   -

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

خطط لحمالت التوعية 
 بالمحافظة على الطاقة

توفير جداول أعمال التجمعات أو االجتماعات أو ورشات العمل المتعلقة يجب   -
بحمالت التوعية للحفاظ على الطاقة بأسماء ومؤهالت المهنيين المؤهلين الذين قادوا 

 الحملة.

أوراق الحضور حمالت 
التوعية بالمحافظة على 

 الطاقة

كل من حضر أو  يجب أن تسرد أوراق الحضور لحمالت التوعية بإدارة الطاقة  -
 حضر.

الرسم البياني التنظيمي 
 للمنشأة

 يجب تقديم المخطط التنظيمي للمرفق أو رابطة المالكين.  -

 التدريب على حفظ الطاقة
يجب تقديم مضمون دورة التدريب على حفظ الطاقة واسم ومؤهالت المهنيين   -

 المؤهلين الذين قدموا التدريب.

أوراق حضور التدريب 
 فاظ على الطاقةعلى الح

يجب أن تشمل جداول حضور الدورة التدريبية للحفاظ على الطاقة، في هذه المرحلة   -
 في المائة من شاغلي هذه الدورة.  50على األقل، مديري المرافق، وفريق الصيانة، و 

 مواد تثقيفية
ظة على يجب توفير المواد التثقيفية المخططة، التي ستستخدم لزيادة الوعي بالمحاف  -

 الطاقة.

 يجب إدراج الوثيقة التي تصف نظام الحوافز.  - نظام حوافز موثق

 قائمة المشهورين 
يجب تقديم قائمة بالشاغلين، الذين اعترف بنجاحهم في حفظ الطاقة في المرفق في   -

 السنوات الثالث الماضية.

الميزانية المعتمدة لفترة 
خمس سنوات لحمالت 

 التوعية

تتضمن الميزانية المعتمدة لفترة الخمس سنوات لحمالت التوعية بالمحافظة يجب أن   -
على الطاقة قائمة مفصلة مرتبطة بها لألحداث المخططة، وجدوال زمنيا يبين حدوثها 

 وتواترها، ومجموع الميزانية المطلوبة سنويا.

نفقات حمالت التوعية 
 لثالث سنوات متتالية

 التوعية بالمحافظة على الطاقة لثالث سنوات متتالية.يجب توفير النفقات لحمالت   -

 استبيان للحفاظ على الطاقة
يجب توفير االستبيان الذي يلتمس تعليقات الشاغلين على التدابير والتحديات والفرص   -

 الحالية لحفظ الطاقة.

 مالحظات الشاغلين
حات األخرى التي يجب تقديم نسخ من تعليقات الشاغلين على االستبيان واالقترا  -

 قدمت بشأن حفظ الطاقة خالل السنوات الثالث الماضية.

 

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 هادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الش

 

 توزيع النقاط 11.8.2.7

تحدد درجة هذا المعيار استنادا إلى البارامترات المذكورة أعاله، وهي مدرجة في الفرع التالي. وتطبق العوامل وعوامل 

 الوزن على كل معيار على النحو التالي:
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 وزن لكل معامل. العوامل وعوامل ال2 -11.8.2

 المعلمة
 المعلمة

 (i) رقم
 الحالة

" العامل

iF" 
الوزن"  عامل

iWF" 

 إلى جيد بشكل الطاقة إدارة سياسة إبالغ يتم هل
 العمل؟ ورش أو التجمعات خالل من الشاغلين جميع

 1 1/0 ال/  نعم 1

 الموفرة الرئيسية األهداف إنجازات تقاسم يتم هل
 شاغليها؟ مع للطاقة

 2 1/0 ال/  نعم 2

 3 1/0 ال/  نعم 3 للركاب؟ دوريا الطاقة حفظ على التدريب يقدم هل

 أو الالفتات أو اإللكتروني البريد رسائل هل
 المرفق؟ في مرفوعة أو موزعة المثقفة الملصقات

 1 1/0 ال/  نعم 4

 من ومكافأتها النجاحات لتسجيل نظام تطبيق يتم هل
 فة؟الوظي شاغل مشاركة على الحفاظ أجل

 3 1/0 ال/  نعم 5

 3 1/0 ال/  نعم 6 التوعية؟ لحمالت ميزانية المرفق يخصص هل

 الحفاظ بشأن شاغليها من تعليقات المنشأة تطلب هل
 الطاقة؟ على

 3 1/0 ال/  نعم 7

 آراءهم تبادلوا الذين الوظائف شاغلي عدد متوسط
 (الماضية الثالث السنوات)متوسط 

8 
 الطراز

8V 
8F 3 

 9 شاغلينال عدد مجموع
 الطراز

9V 
    

 

 ،حيث

8V )هو متوسط عدد شاغىلي الوظائف الذين تبادلوا آراءهم )متوسط السنوات الثالث الماضية 

 

𝑉8 = ( 
∑  متوسط عدد  شاغىلي  الوظائف  الذين  تبادلوا  آراءهم

𝑌𝑒𝑎𝑟 𝑖
3
𝑖=1

3
 ) 

 

9V هو العدد اإلجمالي لشاغلي المنشأة 

8F 1 =ىص الحد األق 

 

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: 

 

 مبنر جديد

 

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)7

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
7
𝑖=1

] 

 

وع عىل نسبة   من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة آنفا.  % 100يحصل المشر

 مبنر قائم
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درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)8

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
8
𝑖=1

] 

 

وع عىل نسبة  من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة أعاله ومن خالل تبادل اآلراء من 100% يحصل المشر

ي المتوسط عىل مدى السنوات الثالث الماضية.  %50
وع ف   عىل األقل من شاغىلي المشر

 

 باستخدام الصيغة التالية: 8Fيتم حساب 

𝐹8 = ( 
𝑉8

𝑉9
 ) ∗ 2 
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11.8.3 En-8.3  لتعقب إستهالك الطاقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.8.3.1

En-8.3تتبع إستهالك الطاقة : 

 

 نوع المعيار 11.8.3.2

 إختياري

 

 نية 11.8.3.3

 لقياس إستهالك الطاقة وتخفيضه بشكل فعال.

 

 متطلبات عامة 11.8.3.4

 حسينه".يقول قول مأثور في االدارة: "إذا لم يكن بإمكانك قياسه، فال يمكنك ت

 

  سجالت الطاقة الشهرية )متطلب سابق(

 

من مقدم  LGBC، ومع الحفاظ عىل شية مقدم الطلب بشكل كامل، تطلب  LGBC ل ألغراض وضع المعايير المرجعية

ة صالحية شهادة الوكالة  ي المرفق عىل أساس سنوي خالل في 
ام بتقاسم تفاصيل االستهالك الشهري للطاقة ف  الطلب االلي  

. األلم  انية للتعاون اإلقليمي

 :LGBC، يلتزم مقدم الطلب بمشاركة البيانات التالية مع  LGBCللحفاظ على شهادة المنشأة وفقًا لنموذج 

 بيانات االستهالك الشهري للطاقة -1

 قراءات العداد الرئيسي للطاقة الشهرية -2

 قراءات جهاز القياس الفرعي الرئيسي الشهرية. -3

 . LGBCقعا بهذا االلتزام وفقا لنموذج ويقدم مقدم الطلب إعالنا مو

 

 تنطبق المعلمات التالية على المباني الموجودة فقط

للمرفق أن يحسب القيمة المستهدفة إلجمالي إستهالك الطاقة )استنادا إلى النظم الحالية واالستخدام الحالي( من خالل  يجب

 إحدى الطرق التالية:

 تدقيق الطاقة 

 نموذج إستهالك الطاقة 

 ار مناسب.معي 

 

 تدقيق الطاقة

 . تدقيق الطاقة )المبنى الحالي(. En-9.3م وصف هذه المعلمة ضمن يتيتعين إجراء تدقيق للطاقة من قبل جهة خارجية. 

 

 نموذج إستهالك الطاقة

السنوي  يقوم بتنفيذ نموذج الستهالك الطاقة خبير مؤهل في نماذج الطاقة من طرف ثالث. ويجب أن توفر النمذجة االستهالك

 المتوقع للطاقة في المرفق. يمتثل النموذج للمتطلبات التالية:
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 .تكون للطرف الثالث خبرة ال تقل عن خمس سنوات في وضع نماذج الطاقة 

 .تكون البرمجيات المستخدمة مرجعا دوليا في وضع نماذج الطاقة 

 .اال يزيد عمر النموذج علي سنتين 

  المرفق أو إستخدامه منذ أن تم تنفيذ النموذج.ولم تنفذ أي تغييرات كبيرة في بناء 

 

 مقياس توفير الطاقة

ي حال عدم وجود مراجعة لحسابات الطاقة أو نموذج للطاقة، يحدد معيار مناسب إلجماىلي إستهالك المرفق للطاقة. 
ف 

ي تشمل، ويجب أن يكون المعيار المرجغي مستمدا من مصدر منشور، ومعدال عىل نحو مالئم وفقا لخصائص المرف
ق، الت 

: حالة المرفق، واألنظمة المثبتة شغل الموقع. ويجب و وساعات العمل  ،العمل ووضع، عىل سبيل المثال ال الحض، ما يىلي

ي حفظطرف ثالث أن ينفذ المعيار 
ة ال تقل عن  الطاقة متخصص ف  ي إدارة الطاقة أو إدارة المرافق.  8لديه خير

سنوات ف 

ي الحظ أن 
 لن يزيد عن سنة واحدة.  الطاقة لحفظ ف الثالثللطر  التقرير المهت 

 

 االستهالك الشهري للكهرباء

يجب أن يكون لدى المرفق سجالت لقياس إستهالك الكهرباء في الشبكة لجميع مصادر الطاقة إما خالل السنوات الثالث 

 ك الكهرباء سينظر فيه. وأي سجل يثبت انخفاض إستهالالمتتالية الماضية من إستهالك الكهرباء، أو لعمر المرفق. 

 

 قم بتوفير سجالت االستهالك بالتنسيق التالي:

 

 االستهالك سنة
 االستهالك فترة

 (kWh) االستهالك
 نهاية بدء

        

        

        

 

 توفر قراءة كل مقياس كهرباء السنة والفترة المناظرة.

 ،حيث 

 السنة الثالثة هي آخر سنة 

 نة السابقةالسنة الثانية هي الس 

  قبل تقديم السجلهي ثالث سنوات  االولىالسنة 

 تاريخ بدء الفترة هو اليوم األول من الشهر 

 .تاريخ انتهاء الفترة هو اليوم األخير من الشهر 

 

 مصدر طاقة للطوارئ

وقع أو مصدر قد تتوفر في المرفق موارد طاقة أخرى، مثل مصدر طاقة في حاالت الطوارئ، يمكن أن يكون إما مولد في الم

 آخر للكهرباء في حاالت الطوارئ غير مرتبط بشبكة الكهرباء، ويستخدم كمصدر طاقة إحتياطي للكهرباء.
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في حالة لجوء المرفق إلى مصدر أو أكثر من مصادر الطاقة في حاالت الطوارئ، يجب عليه أن يحتفظ بسجالت شهرية 

 الستهالك الكهرباء في حاالت الطوارئ.

 

 جالت االستهالك بالتنسيق التالي:قم بتوفير س

 سنة االستهالك
 فترة االستهالك

 (kWhاالستهالك )
 نهاية بدء

        

        

        

 

 بالنسبة لكل مبلغ إستهالك كهرباء، قم بتقديم السنة والفترة المناظرة.

 ،حيث 

 السنة الثالثة هي آخر سنة 

 السنة الثانية هي السنة السابقة 

  قبل تقديم السجلهي ثالث سنوات  ولىاالالسنة 

 تاريخ بدء الفترة هو اليوم األول من الشهر 

 .تاريخ انتهاء الفترة هو اليوم األخير من الشهر 

 

 مولد ديزل للطوارئ

 خالل انقطاع التيار الكهربائي، قد يكون لدى المرفق مولد ديزل في الموقع في حاالت الطوارئ لضمان إستمرارية الطاقة.

 

كان لدى المرفق مولد ديزل في حاالت الطوارئ في الموقع، يجب عليه أن يحتفظ بسجالت شهرية الستهالك الوقود إذا 

 لمصدر الطاقة هذا في حاالت الطوارئ.

 

 قم بتوفير سجالت االستهالك بالتنسيق التالي:

 سنة االستهالك
 فترة االستهالك

 (ليتر)الكمية 
 نهاية بدء

        

        

        

 

 بالنسبة لكل مبلغ إستهالك من الديزل، قم بتقديم السنة والفترة المناظرة. 

 ،حيث

 السنة الثالثة هي آخر سنة 

 السنة الثانية هي السنة السابقة 

  قبل تقديم السجلهي ثالث سنوات  االولىالسنة 

 تاريخ بدء الفترة هو اليوم األول من الشهر 

 خير من الشهر.تاريخ انتهاء الفترة هو اليوم األ 
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 غاليات الديزل

 الديزل في المرفق، يجب أن يحتفظ بسجالت شهرية الستهالكها. غالياتفي حالة تركيب 

 

 قم بتوفير سجالت االستهالك بالتنسيق التالي:

 سنة االستهالك
 فترة االستهالك

 (ليتر)الكمية 
 نهاية بدء

        

        

        

 

 الك من الديزل، قم بتوفير السنة والفترة الموازيتين لثالث سنوات متتالية. بالنسبة لكل مبلغ إسته

 حيث

 السنة الثالثة هي آخر سنة 

 السنة الثانية هي السنة السابقة 

  قبل تقديم السجلهي ثالث سنوات  االولىالسنة 

 تاريخ بدء الفترة هو اليوم األول من الشهر 

 لشهر.تاريخ انتهاء الفترة هو اليوم األخير من ا 

 

 غاليات غاز البترول المسال

 تعمل بالغاز المسيل، يجب أن تحتفظ بسجالت شهرية الستهالكها.غاليات في حالة وجود 

 

 قم بتوفير سجالت االستهالك بالتنسيق التالي: 

 سنة االستهالك
 فترة االستهالك

 (كجم)الكمية 
 نهاية بدء

        

        

        

 

 ، قم بتوفير السنة والفترة المناظرة. غاز البترول المسالإستهالك  بالنسبة لكل مبلغ

 ،حيث

 السنة الثالثة هي آخر سنة 

 السنة الثانية هي السنة السابقة 

  قبل تقديم السجلهي ثالث سنوات  االولىالسنة 

 تاريخ بدء الفترة هو اليوم األول من الشهر 

 .تاريخ انتهاء الفترة هو اليوم األخير من الشهر 

 

 .إجمالي استهالك الطاقة الكهربائية كيلوواط ساعة / سنة
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مساويا أو أقل من إجمالي إستهالك  شهرا السابقة لتاري    خ تقديم طلب الشهادة 12خالل ال يكون إجمالي إستهالك الطاقة 

 الطاقة المتوقع، والذي يتم إنشاؤه بأحد األساليب التالية:

 تدقيق الطاقة 

 نموذج إستهالك الطاقة 

 توفير الطاقة مقياس 

 

 متطلبات خاصة 11.8.3.5

 ال شيء

 

 المستندات المطلوبة 11.8.3.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 . المستندات المطلوبة1 -11.8.3

 المستند وصف المستند اسم

 التصميم مرحلة في الجديد المبنى

 الرسمي لرئيس المرفق  اإلعالن
ببيانات إستهالك الطاقة على   LGBCيجب أن يلتزم رئيس المرفق بتزويد ·  

 وتقديمه رسميا.  LGBCأساس سنوي عن طريق ملء نموذج 

 البناء مرحلة في جديد مبنى

 المرفق لرئيس الرسمي اإلعالن
ببيانات إستهالك الطاقة على   LGBCزويد  يجب أن يلتزم رئيس المرفق بت ·

 وتقديمه رسميا. LGBCأساس سنوي عن طريق ملء نموذج 

 قائم مبنى

 المعيار سرد
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق · 

 المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 المرفق لرئيس الرسمي اإلعالن
ببيانات إستهالك الطاقة على   LGBCيجب أن يلتزم رئيس المرفق بتزويد   ·

 وتقديمه رسميا.  LGBCأساس سنوي عن طريق ملء نموذج 

 الطاقة نماذج وضع خبير اسم
 ومؤهالته

يجب توفير اسم خبير وضع نماذج الطاقة ومؤهالته، إلى جانب حافظة من · 
 طاقة.دراساته السابقة المتعلقة بوضع نماذج ال

 نمذجة برنامج وإصدار اسم
 الطاقة

 يجب توفير ورقة البيانات الخاصة ببرنامج نمذجة الطاقة  ·

 الطاقة نمذجة تقرير
يبين كل من ناتج نمذجة الطاقة )بما في ذلك تفاصيل بيانات المدخالت   ·

 المستخدمة( وتقرير نموذج الطاقة االستهالك السنوي المتوقع للطاقة في المرفق.

 للمقياس المنشور المصدر سما
الخاص بالمصدر المنشور الذي يستمد  ISBNيجب أن يشمل المرجع الكامل رقم  ·

 منه المعيار المعتمد الستهالك الطاقة.

 ومؤهالته الطاقة حفظ خبير اسم
يجب أن يقدم اسم خبير حفظ الطاقة ومؤهالته، الذي قدم معيارا للمرفق، إلى · 

 ابقة.جانب حافظة أعماله الس

 الطاقة إستهالك مقياس
يجب أن ينطبق على خصائص المرفق تقرير مفصل عن اشتقاق المعيار   ·

 المرجعي الستهالك الطاقة.

 مقياس وقراءات الطاقة فواتير
 الماضية الثالث للسنوات الطاقة

نسخ من جميع فواتير الطاقة وقراءات مقياس الطاقة، التي أصدرتها جميع   ·
جية الممكنة التي توفر إمدادات الطاقة للمرفق على مدى السنوات المصادر الخار

 الثالث الماضية.
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المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 ستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إ

 

 توزيع النقاط 11.8.3.7

. وتطبق العوامل وعوامل الوزن  ي الفرع التاىلي
ات المذكورة أعاله والمدرجة ف  تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل البارامي 

 :  عىل كل معيار عىل النحو التاىلي

 
 وامل الوزن لكل معامل. العوامل وع11.8.3-2

 المعلمة
 المعلمة

 (i) رقم
 الحالة

" العامل

iF" 

 عامل
الوزن" 

iWF" 
ببيانات  LGBCعلى الشهادة، هل يلتزم مقدم الطلب بتزويد   للحفاظ

( قراءات عن مقياس الطاقة 2(، )1شهرية عن إستهالك الطاقة )
ي ( قراءات عن المتر الرئيسي الفرعي على أساس سنو3الرئيسي، و)

 وفقا لنموذج الميم؟

   1/0 ال/  نعم 1

 مراجعة لتقرير وفقا المرفق في للطاقة السنوي االستهالك هدف إجمالي
 .المرجعي المعيار أو الطاقة، نموذج أو الذكر، اآلنف الطاقة حسابات

  Target EE V      

 تقرير في الوارد المرفق في الديزل لوقود السنوي االستهالك هدف أما
 المؤشر أو الطاقة، نموذج أو الذكر، السالف الطاقة حسابات ةمراجع

 .(L/Yr) فهو المرجعي،
  Target D V      

 المسيل البترول غاز من للمرفق السنوي االستهالك هدف إجمالي يبلغ
 أو الطاقة، نموذج أو الذكر، السالف الطاقة حسابات مراجعة لتقرير وفقا

 (.سنة)كغ /  المرجعي المؤشر
  Target LPG V      

          

)كيلووات  شهرا 12 آخر أي األخير، العام في الكهربائية الطاقة إستهالك
 سنويا(/الساعة في

2 Recent Yr. EE V  2F 2WF 

 Recent Yr. D V  3F 3WF 3 (سنة)ليتر/  شهرا 12 آخر أي األخيرة، السنة في الديزل وقود إستهالك

 Recent Yr. LPG V  4F 4WF 4 شهرا )كيلوغرام / سنة( 12ير، أي آخر في العام األخ LPG إستهالك

 

 : يتم حسابه باستخدام التاىلي  4Fو  3F  و 2Fكل من 

 
  F4و  F3و  F2قيم العوامل  11.8.3-3 

Recent YrV 4F، 3F، 2F 

 80% of VTarget 100% 

TargetV=  50٪ 

80% of V Target  V Recent Yr.  V Target 100% ≥ F ≥ 50% 

> V Target 0% 

 

 ،حيث
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Recent YrV  .  هو إستهالك الطاقة الكهربائية أو الديزل أو الLPG  .آلخر سنة 

ة، كانت الطاقة الكهربائية هي مجموع جميع مصادر الطاقة الكهربائية الخارجية، أي مول ي السنة األخير
دات مالحظة: ف 

ي الموقع.  الشبكة + مولدات
 الطوارئ + المولدات ف 

 

 TargetV   هو هدف االستهالك إلجماىلي الطاقة الكهربائية السنوية أو الديزل أوLPG  ي المرفق وفقا لتقرير مراجعة حسابات
ف 

 الطاقة اآلنف الذكر، أو نموذج الطاقة، أو المعيار 

 

 𝐸𝑇  𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 -  إجماىلي االستهالك المتوقع للطاقة 

ي المرفق باستخدام الصيغة التالية: 
 يحسب إجماىلي االستهالك المتوقع للطاقة ف 

 

𝐸𝑇  𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 =  VTarget EE +  (VTarget D  × 10.55) + (VTarget LPG  × 11) 

 

 ،حيث

𝑊𝐹2 =  
VRecent Yr.EE

𝐸𝑇  𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 

𝑊𝐹3 =  
VRecent Yr.D

𝐸𝑇  𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 

𝑊𝐹4 =  
VRecent Yr.LPG

𝐸𝑇  𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 

 

ي المرفق، وإال فإن مصدر 
ومن أجل تحديد درجة المعيار، تطبق الصيغة التالية عىل كل مصدر من مصادر الطاقة المتاحة ف 

 الطاقة محذوف: 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)4

𝑖=2

∑ 𝑊𝐹𝑖
4
𝑖=2

] 

 وفيما يىلي المتطلبات األساسية لهذا المعيار: 

  ام بتوفير سجالت إستهالك الطاقة  
 االلي 

  .ي الموجودة للسنة الماضية عىل األقل
 االحتفاظ بسجل إستهالك لكل مصدر طاقة للمبان 

 ر صفر: عىل األقل تنفيذ واحد مما يىلي ليخدم كهدف للمرفق، وإال فإن درجة المعيا يجبو 

o تدقيق الطاقة 

o نموذج إستهالك الطاقة 

o مقياس توفير الطاقة 
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11.8.4  En-8.4  التشغيل والصيانة ألنظمة الطاقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.8.4.1

En-8.4تشغيل وصيانة نظام الطاقة : 

 

 نوع المعيار 11.8.4.2

 إختياري

 

 نية 11.8.4.3

 وإطالة عمرها، والقضاء على أي بدائل مبكرة. الحفاظ على نظم الطاقة في المرفق عند أدائها األمثل، والحفاظ على حالتها،

 

 متطلبات عامة 11.8.4.4

ي ذلك )إذا  ونظام الصيانة( O&M) تطوير أدلة التشغيل والصيانة
ي المرفق، بما ف 

لجميع نظم إستهالك الطاقة وتوليدها ف 

ي المرفق( ، ولكن ال يقتض عىل
 :تم تركيبها ف 

 مولدات الطوارئ  توسعة خزانات 

 لوحات الشاشة  ضخات المياهنقل م 

 أنظمة تعتيم  مضخات التعزيز 

 ي األماكن الخارجية/الداخلية
 مضخة تفري    غ  اإلضاءة ف 

 وحدات مناولة الهواء  أجهزة ترطيب 

 وحدات لفائف المروحة  نوافير المياه 

  وحدات حجم الهواء المتغير  ادات  لثالجاتا/ الير

 ستائر هوائية  نظام إدارة المباني 
 مراوح العادم  اء الشمسي تسخير  الم 

 مراوح هواء منعش  كتلة حيوية 

 مراوح شفط لمواقف السيارات تحت األرض  نظام الخاليا الضوئية 
  مراوح الهواء النقي لمواقف السيارات تحت

 األرض
 طاقة الرياح 

 دد دة  تقسيم وحدات التيار المي   مضخات المياه المير

  يد المتغير  مضخات المياه المكثفة  وحدات حجم تير

 غاليات  يد  أبراج التير

 دات  المياه الساخنة خزانات  مير

  الغالياتمضخات  مضخات الدوران بالماء الساخن 
 

 نظام صيانة

 وضع نظام صيانة لجميع نظم إستهالك الطاقة وتوليدها التي يتم تركيبها في المرفق.

 وضع نظام الصيانة ثالث خطوات:  [1] تشمل عملية
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 ، يحدد قائمة األصول التي يتكون منها كل نظام والتي ستتلقى رعاية األصول. ثانيًا ، تحدد خطط عمل الصيانة أوالً 

 (.PMالصيانة الوقائية ) ثالثًا ، يقوم بتعيين تردد لكل خطة عمل ( لكل نوع من األصول.PMالوقائية )

 
 عملية تطوير نظام الصيانة 11.8.4-1

 

 تندرج خطط عمل الصيانة الوقائية بوجه عام ضمن أحد أنواع األنشطة التالية:

 فحص وتحديد العيوب 

 تنظيف، تشحيم، تشديد 

 .االختبار الوظيفي 

 

سات في تنفذ خطة عمل الصيانة الوقائية بمعدل يساوي أو يقل عن الحد األدنى للترددات المقبولة )وفقا ألفضل الممار

 ( أدناه.[3]الصناعة 

 

 هذه الترددات هي الحد األدنى المقبول للترددات.

 
 المقبولة PMالحد األدن  لعدد مرات  11.8.4-1

 المقبولة PMالحد األدنى لعدد مرات 

 نظام
عمليات الفحص البصري 

 قراءات السجل والنتائج()
التنظيف والتشحيم 

 والتشديد
إختبار الوظائف )مثل، أجهزة 

 األمان، وعناصر التحكم(

 موسمي /سنوي   كل شهرين شهريا مولدات الطوارئ

 سنوات 3كل  سنوي / موسمي أشهر 3كل  لوحات الشاشة

 موسمي/سنوي أشهر 6كل  أسبوعيا نظام تعتيم

   أشهر 6ل ك أسبوعيا إنارة خارجية

   موسمي/سنوي   أسبوعيا إضاءة داخلية

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  شهريا وحدات مناولة الهواء

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  أشهر 3كل  وحدات لفائف المروحة

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  أشهر 6كل  وحدات حجم الهواء المتغير

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  أشهر 6كل  هوائيةستائر 

قائمةتعريف
األصول

عملخططتطوير
البرامجمدير

إنشاء
ترددات

PM
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 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  شهريا راوح العادمم

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  شهريا مراوح هواء منعش

مراوح شفط لمواقف 
 السيارات تحت األرض

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  شهريا

مراوح الهواء النقي لمواقف 
 السيارات تحت األرض

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  شهريا

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  أشهر 3كل  تقسيم وحدات التيار المتردد

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  أشهر 3كل  وحدات حجم تبريد المتغير

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  شهريا غاليات

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  شهريا مبردات

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  شهريا غالياتمضخات ال

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  شهريا مضخات المياه المبردة

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  شهريا ت المياه المكثفةمضخا

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  شهريا أبراج التبريد

 موسمي/سنوي  سنوي / موسمي أشهر 6كل  خزانات المياه الساخنة

مضخات الدوران بالماء 
 الساخن

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  شهريا

 موسمي/سنوي  سنوي / موسمي أشهر 6كل  خزانات توسعة

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  شهريا مضخات المياه نقل

 موسمي/سنوي  أشهر 6كل  شهريا مضخات التعزيز

 موسمي/سنوي  سنوي / موسمي شهريا مضخة تفريغ

 موسمي/سنوي  سنوي / موسمي أشهر 6كل  أجهزة ترطيب

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  أشهر 3كل  نوافير المياه

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  أشهر 3كل  البرادات/الثالجات

 موسمي/سنوي  سنوي / موسمي أسبوعيا نظام إدارة المباني

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  شهريا تسخين الماء الشمسي

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  شهريا كتلة حيوية

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  شهريا نظام الخاليا الضوئية

 موسمي/سنوي  أشهر 3كل  شهريا طاقة الرياح

 

( جميع نظم إستهالك الطاقة وتوليدها المنطبقة، كما تحدد نظام O&M)أن تتضمن أدلة التشغيل والصيانة يجب 

 الصيانة مع تواتر كل خطة عمل. 

 

 إثبات أنه تم تنفيذ خطط عمل الصيانة الوقائية: 

 

 مبنر جديد

في موعد ال يتجاوز تاريخ التقدم للحصول لمدة ثالث سنوات متتالية ، تبدأ  LGBCتقديم التزام بتقديم السجالت الالزمة إلى 

 . على الشهادة

 مبنر قائم
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بالسجالت الالزمة لمدة ثالث سنوات متتالية. يمكن أن تكون هذه ثالث سنوات بعد الشهادة ، أو السنوات  LGBCتزويد 

 ون متتالية.الثالث الماضية ، إذا كانت متوفرة ، أو أي مجموعة من السنوات الماضية والمستقبلية بشرط أن تك

 .  LGBCفي حالة تقديم سجل ما بعد الشهادة ، يلزم وجود التزام ملزم مسبقًا تجاه 

 

ي القائمة، إجراء تقييم لحالة 
من قبل فرد أو كيان جميع نظم ومعدات إستهالك الطاقة وتوليدها في المرفق، بالنسبة للمبان 

ي 
ف بها ف  ة  مؤهل معتمد لدى إدارة المرفق من هيئة مرخصة معي  ي الهندسة، وله خير

هذا المجال، أو حاصل عىل شهادة ف 

ي إدارة المرفق.  8ال تقل عن 
من إصدار  14الفصل  CIBSE Guide Mيجب أن يتبع مسال الحالة إرشادات سنوات ف 

2014[ .3]  

 

 أدلة التشغيل والصيانة

 

 ة في المرفق.( لكل نظام من النظم المذكورة أعاله والمركبO&M)ضع أدلة التشغيل والصيانة 

 

( بالغة األهمية لتمكين فريق التشغيل والصيانة من توفير الصيانة الوقائية والتصحيحية والتنبؤية الالزمة O&Mإن أدلة )

 [2] للنظم المركبة. والغرض منها هو دمج وشرح ما هي األنظمة التي تم تركيبها وكيفية تكوينها وتشغيلها وصيانتها.

 

 [2] ( البيانات التالية كحد أدنى:O&Mيجب أن تتضمن أدلة )

 رسومات مصممة حسب األصول ومواد معتمدة 

 كتيبات الشركة المصنعة للمعدات األصلية، وأدلة التشغيل والصيانة، وأدلة قطع الغيار 

 متطلبات التثبيت 

 متطلبات بدء التشغيل 

 ن الموقع )كيف يجب تكوين األنظمة في التشغيل العادي.(إجراءات تكوي 

 إجراءات العمل الموحدة 

 ( إجراءات التشغيل الطارئةEOPs يتم تطبيق هذا أثناء حدوث انهيار أو أي حدث غير طبيعي آخر، وذلك إلعادة( )

 نظمة(العملية إلى أقرب نقطة يمكن أن تصل إليها حالة التصميم، ولوقف أي تدهور إضافي في األ

 نظام الصيانة على النحو المحدد سابقا 

 )الدراسات )مثل الكهرباء، الميكانيكية، قاطع الدائرة 

 التشغيل تقارير إعداد 

 )شهادات الضمان )بما في ذلك أي إتفاقيات دعم 

 تسلسل عمليات النظم 

 أصناف مخزون قطع الغيار الموصى بها 

 ( عملية التحديث المستمر ألدلة التشغيل والصيانةO&M ،عند إدخال تغييرات على تكوينات النظام واإلعدادات )

 إلخ، أو بعد إستبدال المكونات أو عمليات اإلصالح، إلخ.

 

 ( شائعة بير  المعايير التالية: O&Mإن المتطلبات المذكورة أعاله ألدلة )

Si-4.5, Si-4.6, Wa-5.5, We-3.1, En-8.4  
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 نظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب

 

 يق نظام إلدارة المرفق بمساعدة الحاسوب لتوجيه ومراقبة وتوثيق أنشطة الصيانة في المرفق.تطب

 

يخزن نظام إلدارة المرفق بمساعدة الحاسوب سجل أصول المرفق، وأنشطة الصيانة، وقراءات مقياس المرافق، واألعطال 

 [1]فق نظاما للمعلومات اإلدارية. واإلصالحات السابقة، والتحديثات واالستبداالت. ولذلك، يشكل هذا المر

 

 :[1]المتطلبات الدنيا التالية  CAFMيجب أن تتوفر في 

  سجل األصول )يقوم سجل األصول بتخزين المعلومات، مثل الميزات الرئيسية ومعلومات لوحة األسماء

 وتفاصيل الضمان والموردين، إلخ(. والمواصفات وتاريخ الخدمة

  أوامر العمل )تشمل أوامر العمل تخطيط الوظائف وتخصيص الموظفين وحجز المواد واألدوات الالزمة وتعقب

 التكاليف(

 ( الصيانة الوقائية( الصيانة الوقائيةPM هي عبارة عن جدولة وإصدار أوامر العمل تلقائيا بمجرد الوصول إلى )

 آخر إكمال(الفترة من تاريخ 

 أوامر عمل الطوارئ 

 طلبات الخدمة 

 مراقبة المخزون 

 .إعداد التقارير 

 

وط المذكورة أعاله فيما يتعلق بالهيئة عىل المعايير التالية:   يشيع تطبيق الشر

Si-4.5, Si-4.6, Wa-5.5, We-3.1, En-8.4  

 

 متطلبات خاصة 11.8.4.5

 ال شيء

 

 المستندات المطلوبة 11.8.4.6

 ذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات الداعمة الم

 
 . المستندات المطلوبة2 -11.8.4

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالسترات 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 متطلبات الصيانة
يجب أن تتضمن وثائق العطاء قسما يحدد متطلبات الصيانة لنظم الطاقة والحد األدنى  

 المطلوب من الترددات. 

متطلبات أدلة التشغيل 
 والصيانة

 والصيانة جزءا من مستندات العطاءات.تكون الشروط الوارده في كتيبات التشغيل  

  CAFMمتطلبات 
يجب أن تتضمن وثائق العطاءات فرعا يبين أن متطلبات إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب  

 تفي بالحد األدنى من الميزات.
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 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار
فذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ين 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب تقديم القائمة الشاملة لألصول لكل نظام طاقة، التي تم تركيبها في المرفق.  قائمة األصول

خطط ووظائف 
 الصيانة الوقائية

عمل يجب توفير خطط عمل الصيانة الوقائية لنظم الطاقة وتردداتها.  التزام بتقديم خطط ال 
 المنفذة التي وقع عليها المفتش وحدد تاريخها للسنوات الثالث لشهادة الوظائف.

 يجب االلتزام بتوفير خطط العمل هذه من أجل تحقيق التوازن المطلوب لمدة ثالث سنوات.  خطط العمل

 أدلة التشغيل والصيانة
مرفق ويلبي الحد ( لكل نظام طاقة مثبت في الO&Mيجب توفير أدلة التشغيل والصيانة ) 

 األدنى من المتطلبات. 

إدارة المنشأة معلومات 
بمساعدة الكمبيوتر 

(CAFM ) 

( معلومات مثل CAFMيجب أن تتضمن خدمة إدارة المنشأة التي تتم بمساعدة الكمبيوتر ) 
 االسم واإلصدار والميزات التي تلبي الحد األدنى من المتطلبات.

مولدة من قبل وثائق 
رة المرافق برنامج إدا

 بمساعدة الحاسوب

( المستندات التي تم إنشاؤها CAFMجب أن تتضمن إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر ) 
 PMلسجل األصول ، وقائمة أوامر العمل ، وقائمة أصناف المخزون ، وخطط عمل 

 وتواترها.

 مبنى قائم

 سرد المعيار
ية التي ينفذها فريق المشروع يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيج 

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 يجب تقديم القائمة الشاملة لألصول لكل نظام طاقة، التي تم تركيبها في المرفق.  قائمة األصول

خطط ووظائف 
 الصيانة الوقائية

 يجب توفير خطط عمل الصيانة الوقائية لنظم الطاقة وتردداتها. 

 خطط العمل
يجب للمفتش أن يوقع على خطط العمل المتعلقة بالصيانة الوقائية المنفذة في نظم الطاقة  

وأن يحدد تاريخها.  ومن الضروري االلتزام بتوفير خطط العمل هذه من أجل تحقيق 
 التوازن بين السنوات الثالث المطلوبة

 أدلة التشغيل والصيانة
كل نظام طاقة مثبت في المرفق ويلبي الحد ( لO&Mيجب توفير أدلة التشغيل والصيانة ) 

 األدنى من المتطلبات.

إدارة معلومات 
المنشآت بمساعدة 

 ( CAFMالكمبيوتر )

( معلومات مثل CAFMيجب أن تتضمن خدمة إدارة المنشأة التي تتم بمساعدة الكمبيوتر ) 
 االسم واإلصدار والميزات التي تلبي الحد األدنى من المتطلبات.

ولدة من قبل موثائق 
برنامج إدارة المرافق 

 بمساعدة الحاسوب

يجب أن تتضمن إدارة المنشأة بمساعدة الحاسوب الوثائق المنشأة لسجل األصول، وقائمة  
 أوامر العمل، وقائمة أصناف المخزون، وخطط عمل مدير البرامج، وتردداتها.

مسال شروط جميع 
النظم والمعدات 

المستهلكة للطاقة 
 اوالمولدة له

يجب إجراء دراسة إستقصائية للشروط المتعلقة بجميع النظم والمعدات المستهلكة للطاقة  
 والمولدة لها وفقا لدليل دليل اإلدارة البيئية في مجال الطاقة.

 

 المشروع حرة في وفرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. 

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.
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 توزيع النقاط 11.8.4.7

وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إلى البارامترات المذكورة أعاله، وهي مدرجة في الفرع التالي.  وتطبق العوامل وعوامل 

 ي:الوزن على كل معيار على النحو التال

 
 . العوامل وعوامل الوزن لكل معامل3 -11.8.4

 نظام
المعلمة رقم 

(i) 
دد  بالنسبة  PMالحد األدئر لتر

 للمعلمات الثالثة 
العامل 

Fi" 
عامل الوزن 

WFi" 

 10 1/0 نعم / ال 1 مولدات الطوارئ

 3 1/0 نعم / ال 2 لوحات الشاشة

 5 1/0 نعم / ال 3 ظام تعتيمن

 4 1/0 نعم / ال 4 إنارة خارجية

 4 1/0 نعم / ال 5 إضاءة داخلية

 10 1/0 نعم / ال 6 وحدات مناولة الهواء

 5 1/0 نعم / ال 7 وحدات لفائف المروحة

 10 1/0 نعم / ال 8 وحدات حجم الهواء المتغير

 3 1/0 نعم / ال 9 هوائيةستائر 

 5 1/0 نعم / ال 10 مراوح العادم

 5 1/0 نعم / ال 11 مراوح هواء منعش

مراوح شفط لمواقف 
 السيارات تحت األرض

 5 1/0 نعم / ال 12

مراوح الهواء النقي لمواقف 
 السيارات تحت األرض

 5 1/0 نعم / ال 13

 5 1/0 نعم / ال 14 تقسيم وحدات التيار المتردد

 5 1/0 نعم / ال 15 وحدات حجم تبريد المتغير

 10 1/0 نعم / ال 16 غاليات

 10 1/0 نعم / ال 17 مبردات

 5 1/0 نعم / ال 18 غالياتمضخات ال

 7 1/0 نعم / ال 19 مضخات المياه المبردة

 7 1/0 نعم / ال 20 مضخات المياه المكثفة

 10 1/0 نعم / ال 21 أبراج التبريد

 5 1/0 نعم / ال 22 خزانات المياه الساخنة

دوران بالماء مضخات ال
 الساخن

 5 1/0 نعم / ال 23

 3 1/0 نعم / ال 24 خزانات توسعة

 5 1/0 نعم / ال 25 نقل مضخات المياه

 5 1/0 نعم / ال 26 مضخات التعزيز

 1 1/0 نعم / ال 27 مضخة تفريغ
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 3 1/0 نعم / ال 28 أجهزة ترطيب

 5 1/0 نعم / ال 29 نوافير المياه

 4 1/0 عم / الن 30 البرادات/الثالجات

 10 1/0 نعم / ال 31 نظام إدارة المباني

 7 1/0 نعم / ال 32 تسخين الماء الشمسي

 7 1/0 نعم / ال 33 كتلة حيوية

 7 1/0 نعم / ال 34 نظام الخاليا الضوئية

 7 1/0 نعم / ال 35 طاقة الرياح

 

 .iOM 0 =  عدا ذلك ، أو iOM 1 =فإن كما هو موضح أعاله،  O&Mإذا كان النظام مشموال بدليل 

 . .iCAFM 1 = عدا ذلك ، أو iCAFM 2 =فإن كما هو موضح أعاله،  CAFMفي حالة إدارة النظام من خالل 

 

 من أجل تحديد درجة المعيار ، يتم تطبيق الصيغة التالية فقط على األنظمة المثبتة في المنشأة ، وإال يتم حذف النظام:

 

درجة المعيار =  100 ∗  [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖 ∗ 𝑂𝑀𝑖 ∗ 𝐶𝐴𝐹𝑀𝑖)35

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖 ∗ 𝐶𝐴𝐹𝑀𝑖
35
𝑖=1

] 

 

وع عىل معدل  دد 100يحصل المشر ي  PM٪ إذا تم تحقيق الحد األدن  لي 
لكافة المعلمات الثالثة لكل نظام تم تثبيته ف 

وع نسبة المنشأة  : ٪ إذا تحقق ما 100. وعىل وجه التحديد، سيحقق المشر  يىلي

  ددات المقررة للصيانة الوقائية ددات المطلوبة أو أقل من الي   عدد الي 

  .وط المذكورة آنفا ي الشر
 
ي تستوف

ي كتيبات العمليات وعمليات الرصد الت 
 
 ترد تفاصيل النظام ف

يد من إجماىلي النقاط إىل CAFMإن إدارة صيانة نظام من خالل 
 ٪. 100، ستضاعف من وزن هذا النظام، وبالتاىلي سي  
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11.8.5 En-8.5  نظم الطاقة تشغيل 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.8.5.1

En-8.5نظم الطاقة : تشغيل 

 

 نوع المعيار 11.8.5.2

 إختياري

 

 نية 11.8.5.3

ي تستهدف الوظيفة والكفاءة والمتانة المقصودة 
ي إطار عملية ضمان الجودة الت 

ضمان تصميم المرفق وتشييده وتشغيله ف 

ي أنظمة الطاقة ا
ي المرفق. للمرفق. لتحسير  أداء الطاقة ف 

 لمستهلكة والمولدة ف 

 

 متطلبات عامة 11.8.5.4

إدارة التشغيل بإدارة الوحدة النمطية للموقع لجميع نظم إستهالك الطاقة  Si-4.9تنفيذ عملية التشغيل باالمتثال للمعيار 

 وتوليد الطاقة. 

 

 للبناء الجديد

رفق. تنفيذ المتطلبات األساسية التالية تطبيق عملية التشغيل كحد أدن  عىل النظم التالية حيثما ينطبق ذلك عىل الم

 كحد أدن  لهذا المعيار: 

 دة  شبكة توزي    ع المياه المير

o )قم بإجراء إختبار ضغط للشبكة بالكامل. )إنشاءات جديدة 

o  .افحص الشبكة بحثا عن مشاكل التكثيف 

o  .إجراء موازنة للماء وتوثيق إعداد جميع صمامات التوازن 

 توزع هواء مجدول 

o لتشب لنظام توزي    ع الهواء المزود. قم بإختبار ا 

o  .افحص الشبكة بحثا عن مشاكل التكثيف 

o  .قم بموازنة الهواء، وقم بتوثيق إعداد كافة أجهزة ضبط الموازنة 

o  قم بإجراء شطف خارج النظام قبل اإلشغال )المباني الجديدة( ، أو قم بتنظيف مجاري الهواء لألنظمة

 )المبنى الحالي(التي يبلغ عمرها خمس سنوات أو أكثر. 

 دة  محطة مياه مير

o  يد والمياه دات المياه وعىل جميع معدات المحطة، مثل أبراج التير تطبيق عملية التشغيل عىل مير

دة ومضخات المياه المكثفة األولية والثانوية، وجميع السيطرة المتعلقة بالمحطة.   المير

o  .تعريف نقاط المجموعة المثالية 

o بدء التشغيل وتعديل السعة وإغالقها أثناء أيام األسبوع والعطالت  تحديد تسلسل العملية أثناء

 األسبوعية. 

o  .ات موسمية لنقاط المجموعات والجداول المذكورة أعاله  تحديد أي تغيير



 

 

 

 
 

 

 586 من 562صفحة 

 مولدات الطوارئ 

o  تطبيق عملية التشغيل على المولدات الموجودة في الموقع وعلى جميع معدات المصنع ، مثل مفاتيال

ماتيكي ولوحات التوزيع والرادياتير عن بعد وأنظمة التبريد وإمدادات الوقود وألواح التحويل األوتو

 السحب الكهربائية من الشبكة وجميع أدوات التحكم ذات الصلة.

o  .تعريف نقاط المجموعة المثالية 

o  تحديد تسلسل العملية أثناء بدء التشغيل وتعديل السعة وإغالقها أثناء أيام األسبوع والعطالت

 سبوعية. األ 

o  .ات موسمية لنقاط المجموعات والجداول المذكورة أعاله  تحديد أي تغيير

o  .ي خطة التشغيل
 إدراج قياسات االنبعاثات ف 

  ي
 نظام إدارة المبان 

o  .تحديد جدول شغل مختلف مساحات المنشأة 

o  .تحديد تسلسل عملية لكافة األنظمة 

o  .تعريف نقاط المجموعة المثالية 

o اء بدء التشغيل وتعديل السعة وإغالقها أثناء أيام األسبوع والعطالت تحديد تسلسل العملية أثن

 األسبوعية. 

o  .ات موسمية لنقاط المجموعات والجداول المذكورة أعاله  تحديد أي تغيير

o  . ي المراقبة وزيادة التحسير 
 قم بإعداد سجالت االتجاهات للمساعدة ف 

 

 تشغيلال Si-4.9رجة أدناه من أجل االمتثال الكامل لمتطلبات معيار لألنظمة المد تشغيلعند االقتضاء ، قم بتنفيذ عملية ال

 اإلداري الموجود في وحدة الموقع:
 نظام الميكانيك النظم الكهربائية

 الغالياتمضخات  مولدات الطوارئ

دة لوحات الشاشة  مضخات المياه المير

 مضخات المياه المكثفة أنظمة تعتيم

يد إنارة خارجية  أبراج التير

 المياه الساخنة خزانات إضاءة داخلية

 مضخات الدوران بالماء الساخن  

 توسعة خزانات أنظمة ميكانيكية

 نقل مضخات المياه وحدات مناولة الهواء

 مضخات التعزيز وحدات لفائف المروحة

 أجهزة ترطيب وحدات حجم الهواء المتغير 

 نوافير المياه هوائيةستائر 

 ت/الثالجاتالبرادا مراوح العادم

   مراوح هواء منعش

 أنظمة طاقة متجددة مراوح شفط لمواقف السيارات تحت األرض

 تسخير  الماء الشمسي  مراوح الهواء النقي لمواقف السيارات تحت األرض

دد  كتلة حيوية تقسيم وحدات التيار المي 

يد المتغير   نظام الخاليا الضوئية وحدات حجم تير

 طاقة الرياح غاليات
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دات   مير

 

ي القائمة، إذا لم يخضع أي من النظم المذكورة أعاله لعملية تشغيل أثناء مرحلة التشييد، فنفذ عملية 
فيما يتعلق بالمبان 

ي الموقع. وعالوة عىل ذلك، تنفيذ  Si-4.9إعادة التشغيل بحيث تمتثل امتثاال تاما لمتطلبات المعيار 
إلدارة التشغيل ف 

ي 
خضعت لعملية إصالح أو تعديل رئيسية بعد آخر تشغيل. ومن أمثلة اإلصالحات الرئيسية إعادة تشغيل النظم الت 

، وما إىل ذلك.   إستبدال المعدات الرئيسية، وتعديل نظام التوزي    ع، وتغيير إستخدام الحير 

 

 متطلبات خاصة 11.8.5.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.8.5.6

 حلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة:تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مر

 
 . المستندات المطلوبة1 -11.8.5

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها  

 ع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.فريق المشرو

 (.CxA) تشغيلسلطة القم بتوفير اسم ومؤهالت   تشغيلسلطة ال

 النطاق المطلوب. تشغيلاليجب أن يبين العقد المبرم مع سلطة   (.CxA) تشغيلسلطة الالعقد المبرم مع 

إثبات أن األنظمة المختارة يتم تشغيلها وفقًا 
 Si-4.9 شغيلتلمتطلبات إدارة ال

 

 (OPRمتطلبات مشروع المالك )         ·

 تشغيلالنطاق وطريقة           ·

 تشغيلالفريق          ·

 أساس التصميم         ·

إعداد تقارير مراجعة التصميم )على أال تقل عن ثالث مراحل          ·
 من تطوير التصميم(

 تشغيلالخطة          ·

 تشغيلالمواصفات          ·

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها  

 فريق المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 (.CxA) تشغيلسلطة القم بتوفير اسم ومؤهالت   (.CxA) تشغيلسلطة ال

 يجب أن يبين العقد المبرم مع سلطة التشغيل النطاق المطلوب.  (.CxA) تشغيلالسلطة العقد المبرم مع 

إثبات أن األنظمة المختارة يتم تشغيلها وفقًا 
 Si-4.9 تشغيللمتطلبات إدارة ال

 (OPRمتطلبات مشروع المالك )         ·

 تشغيلنطاق وطريقة ال         ·

 تشغيلفريق ال         ·



 

 

 

 
 

 

 586 من 564صفحة 

 اس التصميمأس         ·

 (Cتشغيل متكامل )         ·

 ( Cجدول تشغيل )         ·

 مراجعة العروض المقدمة         ·

 قوائم إختيار ما قبل التثبيت         ·

 القوائم المرجعية للتثبيت وبدء التشغيل         ·

 إستراتيجية المراقبة         ·

 نظمأدلة تشغيل وصيانة ال         ·

 تدريب المشغل         ·

 أوراق حضور التدريب         ·

 (CTPبدء إجراءات االختبار )         ·

 (FPTإختبار األداء الوظيفي )         ·

 (FPT( و)CTPتقارير )         ·

 تقارير المشاكل )قائمة األصناف / قائمة العالمات(         ·

 إتجاه طويل         ·

 االختبارات الموسمية وغير الموسمية         ·

 إصدار التقارير قبل انتهاء سريان الضمان         ·

 تقارير التحسين         ·

 رصد التقارير         ·

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها  

 ي تلبية متطلبات هذا المعيار.فريق المشروع للمساعدة ف

 (.CxA) تشغيلسلطة القم بتوفير اسم ومؤهالت   (.CxA) تشغيلسلطة ال

 يجب أن يبين العقد المبرم مع سلطة التشغيل النطاق المطلوب.  (.CxA) تشغيلسلطة الالعقد المبرم مع 

إثبات أن األنظمة المختارة يتم تشغيلها وفقًا 
 Si-4.9 تشغيللمتطلبات إدارة ال

 (OPRمتطلبات مشروع المالك )         ·

 تشغيلفريق ال         ·

 (CxA) تشغيلمالحظات سلطة ال         ·

 (Cx) تشغيل( وخطة الCx) تشغيلنطاق ال         ·

 تقرير إختبار المكونات الفردية         ·

 تقرير إختبار النظام         ·

 والصيانة تشغيلتدريب موظفي ال         ·

 (Cx) تشغيلتقرير ال         ·

 والصيانة لضمان االستدامة التشغيلية تشغيلالتدريب على ال         ·

 

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها. تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن
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 توزيع النقاط 11.8.5.7

ي 
اتيجيات المبينة ف  توفير جدول لتوزي    ع النقاط لكل معيار وفقا لمستوى اإلنجاز )أي تحقيق حدود األداء أو تنفيذ االسي 

 أبواب 'االحتياجات'(. 

 
 . العوامل وعوامل الوزن لكل معامل2 -11.8.5

 نظام
المعلمة رقم 

(i) 
تم تعيين 
 النظام 

 "iFالعامل " 
   عامل الوزن

 "Wfi" 

         المتطلبات األساسية

   1/0 نعم / ال 1 شبكة توزيع المياه المبردة

   1/0 نعم / ال 2 توزع هواء مجدول 

   1/0 نعم / ال 3 لهاتسلسل محطة المياه المبردة وتشغي

   1/0 نعم / ال 4 إدارة حمل المولدات في حاالت الطوارئ

   1/0 نعم / ال 5 (BMS) نظام إدارة المباني

          

         النظم الكهربائية

 20 1/0 نعم / ال 6 مولدات الطوارئ

 3 1/0 نعم / ال 7 لوحات الشاشة

 4 1/0 نعم / ال 8 أنظمة تعتيم

 4 1/0 نعم / ال 9 خارجية إنارة

 4 1/0 نعم / ال 10 إضاءة داخلية

          

         أنظمة ميكانيكية

 20 1/0 نعم / ال 11 وحدات مناولة الهواء

 20 1/0 نعم / ال 12 وحدات لفائف المروحة

 20 1/0 نعم / ال 13 وحدات حجم الهواء المتغير

 3 1/0 نعم / ال 14 ستائر هوائية

 20 1/0 نعم / ال 15 العادم مراوح

 20 1/0 نعم / ال 16 مراوح هواء منعش

مراوح شفط لمواقف السيارات تحت 
 األرض

 20 1/0 نعم / ال 17

مراوح الهواء النقي لمواقف السيارات تحت 
 األرض

 20 1/0 نعم / ال 18

 20 1/0 نعم / ال 19 تقسيم وحدات التيار المتردد

 20 1/0 نعم / ال 20 وحدات حجم تبريد المتغير

 20 1/0 نعم / ال 21 غاليات

 20 1/0 نعم / ال 22 مبردات

 10 1/0 نعم / ال 23 مضخات الغاليات

 10 1/0 نعم / ال 24 مضخات المياه المبردة

 10 1/0 نعم / ال 25 مضخات المياه المكثفة

 20 1/0 نعم / ال 26 أبراج التبريد

 4 1/0 النعم /  27 خزانات المياه الساخنة
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 10 1/0 نعم / ال 28 مضخات الدوران بالماء الساخن

 3 1/0 نعم / ال 29 خزانات توسعة

 10 1/0 نعم / ال 30 نقل مضخات المياه
 10 1/0 نعم / ال 31 مضخات التعزيز

 3 1/0 نعم / ال 32 أجهزة ترطيب
 5 1/0 نعم / ال 33 نوافير المياه

 4 1/0 نعم / ال 34 البرادات/الثالجات

          

         أنظمة طاقة متجددة
 20 1/0 نعم / ال 35 تسخين الماء الشمسي

 20 1/0 نعم / ال 36 كتلة حيوية
 20 1/0 نعم / ال 37 نظام الخاليا الضوئية

 20 1/0 نعم / ال 38 طاقة الرياح

 

 للمبنر الجديد

 يتم تشغيل نظام في حالة 

 إدارة التشغيلسليم، وكانت عملية التشغيل تمتثل تماما لمتطلبات تم تشغيله أثناء البناء قبل الت Si-4.9 . 

 

 قائم الللمبنر 

 يتم تشغيل نظام في حالة

 تم تشغيله أثناء البناء قبل التسليم ولم يخضع إلصالح أو تعديل رئيسي، أو 

 تم إعادة تشغيله بعد التسليم ولم يخضع إلصالح أو تعديل رئيسي، أو 

 بعد إجراء عملية إصالح أو تعديل كبيرة تم إعادة تشغيله 

 . Si-4.9 تشغيلمتوافقة تماًما مع متطلبات إدارة الالتشغيل كانت عملية و

 

 ومن أجل تحديد درجة المعيار، ال تطبق الصيغة التالية إال على النظم المثبتة في المرفق، وإال فقد حذف النظام:

 

درجة المعيار =  100 ∗ [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)38

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
38
𝑖=1

] 

 

وع عىل نسبة   من خالل االمتثال لكل من المتطلبات المذكورة آنفا.  %100ويحصل المشر
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 العائلة: مكافأة 11.9

11.9.1  En-9.1  بناء نماذج الطاقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.9.1.1

En-9.1بناء نماذج الطاقة : 

 

 نوع المعيار 11.9.1.2

 إختياري

 

 نية 11.9.1.3

 تدابير الكفاءة البديلة فعالية )وضع نموذج للطاقة يحدد ويعطي 
( من أجل محاكاة إستهالك الطاقة EMCsاألولوية ألكير

 . ي المبت 
ي نهاية المطاف، سيكون له أكير تأثير عىل إستخدام الطاقة ف 

، والذي، ف  ي
ي المبان 

 ف 

 

 متطلبات عامة 11.9.1.4

يكون معتمدا من هيئة تصديق معترف أن يقوم خبير مؤهل في مجال نماذج الطاقة بوضع نموذج للطاقة واإلبالغ عنه،  يجب

بها في هذا المجال، أو لديه خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في وضع نماذج الطاقة. والغرض من نموذج الطاقة هو دعم 

 تصميم المباني العالية األداء لإلنشاءات الجديدة، أو تحسين أداء المباني القائمة باالعتماد على التدابير التالية:

 .وتحديد التدابير المحتملة لكفاءة الطاقة وتقرير نموذج الطاقة لمحاكاة والحسابات والمناقشاتالنمذجة وا

 

وضع نماذج للطاقة في مرحلة مبكرة من عملية التصميم من أجل حفز المزيد من يجب فيما يتعلق بمباني التشييد الجديدة، 

نمذجة أن تساعد في تقييم وترتيب أولويات الخيارات التي تقلل تطوير التصميم والتشييد. وبالنسبة للمباني القائمة، يمكن لل

 انبعاثات الكربون بصورة فعالة من حيث التكلفة.

 

 / ANSIفي معيار  Gجب تصميم أداء المبنى األساسي وفقًا لطريقة تصنيف أداء المبنى ، الموضحة في الملحق ي

ASHRAE / IESNA  ،90.1-2019 د األدنى من المعايير المقبولة لبناء النسيج ، باستخدام نموذج محاكاة والح

والتكييف ، واإلضاءة ، الطاقة ، تسخين مياه الخدمة ، إلخ. يجب تطوير خط األساس وأداء المبنى المقترح باستخدام برنامج 

ة ويجب أن تتم الموافقة عليها من قبل لجن ASHRAE Std. 90.1-2019في  Gنمذجة الطاقة المعتمد وفقًا للملحق 

 .ARZالمراجعة 

منال  ARZبالنسبة للعناصر أو المكونات التي ال يمكن نمذجة مباشرة بواسطة برنامج نمذجة الطاقة ، يجوز للجنة مراجعة 

. G  ،ASHRAE Std. 90.1-2019( على النحو المبين في الملحق ECMالموافقة على طريقة الحساب االستثنائية )

اقة من خالل شرح سردي باستخدام كل من المعلومات النظرية والتجريبية لوصف يجب أن توضال هذه الطريقة توفير الط

 المحاكاة ، ولتوفير الحسابات التي تدعم دقة تلك الطريقة.

 

 المنطقة المناخية والمتطلبات الحرارية لبناء المغلفات

 

و  En-2.2و  En-2.1ا لمعايير يجب تحديد تعريفات نوع المنطقة المناخية والمتطلبات الحرارية لمغلفات المبنى وفقً 

En-2.3 ARZ  أو وفقًا لمعاييرASHRAE std. 90.1-2019  الملحقG . 
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 يجب إستخدام نفس بيانات الطقس بشكل متماثل في كل من األساس والنموذج المقترح.

 

 

 

 الجداول

 

ك الماء الساخن للخدمة وطاقة الوعاء واستهال HVACيجب تحديد مدخالت الجدول الزمني لإلشغال واإلضاءة ونظام 

 .ASHRAE Stdبدقة في النموذج للحصول على أفضل النتائج. إذا كانت الجداول غير معروفة، فستجد الجداول في 

بدالً من ذلك. يجب أن تكون الجداول متطابقة في كل من خط  G دليل المستخدم ، يمكن استخدام الملحق  2019–90.1

 ASHRAEتم توثيقها في حساب استثنائي، أو مسموح بها على وجه التحديد من قبل األساس والحاالت المقترحة ما لم ي

Std. 90.1–2019  دليل المستخدم ، الملحقG  . 

 

 حموالت الوعاء والعملية

 

ح ي كل من نموذج الخط األساشي والنموذج المقي 
 . يجب نمذجة حموالت الوعاء والعملية بشكل متماثل ف 

 

  مكونات الحمل لالستخدام ا
 لنهائ 

 

 يشمل كل من نموذج خط األساس والنموذج المقترح على األقل مكون حمل االستخدام النهائي التالي:

 )اإلضاءة )الداخلية والخارجية 

 حموالت الوعاء والعملية 

 تدفئة المكان 

 تبريد المكان 

 رفض حراري 

 تبريد 

 مراوح 

 مضخات 

 .خدمة تسخين الماء 

 

 بناء األداء الفائق لتوفير الطاقة

 

  بأنه
ح ألداء المبائر  يعرف توفتر الطاقة المقتر

 

النسبة المئوية لتوفير الطاقة

 (%)
 = (

االستهالك المقترح للطاقة  -  استهالك الطاقة األساسي

استهالك الطاقة األساسي
)  ×100 

 

 ت في الساعة/سنة(.خط األساس واالستهالك المقترح للطاقة في المباني الذي توفره نتائج نموذج الطاقة هو )كيلووا
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8.  
 تقرير نمذجة الطاقة

 : يمكن تقديم تقرير نمذجة الطاقة مشفوعا بالموجز التالي الذي يتضمن كحد أدنى .9
10.  

 )الوصف األساسي للمبنى أو المنشأة )الموقع، اإلتجاه، خصائص الهندسة 

 د والتصويرالجوي، إن أمكنوالعوامل الديموغرافية والعرض ثالثي األبعا إستخدام المبنى والسطال باألمتارالمربعة 

 وصف وقدرات برنامج نمذجة الطاقة المستخدم 

 وصف نموذج الطاقة لكل من األساس والنماذج المقترحة 

 المنطقة المناخية وبيانات الطقس المستخدمة 

  وصف مغلف المبنى مع الخصائص الحرارية وفقا لمعاييرARZ (EN-2.1  وEN-2.2  وEN-2.3 الخاصة ببناء )

 طريقة األداء لكل من نموذج خط األساس والنموذج المقترح ASHRAE STD .90-1-2019، أو وفقا للمعيار المغلفات

  وصف نظامHVAC ونقاط الضبط والحد األدنى من متطلبات توفير الطاقة وحسابات طاقة المروحة وفقا لمعايير ARZ 

(EN-3.1  وEN-3.2  وEN-3.4  وEN-3.5  وEN-3.6  وEN-3.7 أو وفقا ) للمعيارARZ .90-1-2019 

 طريقة األداء لكل من نموذج خط األساس والنموذج المقترح

  يجب أن تنمذج نفس األوعية والحموالت اإلضافية وأحمال المعالجة بالجداول الزمنية لكل من نموذج األساس والنموذج

 المقترح

 ( جداول اإلضاءة وكثافة الطاقة الخفيفةLPD ونظام التحكم في اإلضاءة ) المعرفة وفقا لمعاييرARZ (EN-5.1 

 والنموذج المقترحلنموذج الخط األساسي  ASHRAE STD.90.1-2019( أو وفقا لطريقة األداء EN-5.2و 

 مع وصف مفصل لنظام اإلضاءة )نوع تجهيزات اإلضاءة والعدد والطاقة والطاقة اإلجمالية(

  المحدد وفقا لمعايير نظام خدمة المياه الساخنة وصفARZ (EN-4.1  وEN-4.2  وEN-4.3 أو وفقا لطريقة )

 لكل من األساس والنموذج المقترح ASHRAE STD.90.1-2019أداء 

  الوصف والعدد والجداول ومكاسب الحرارة لكل من األساس والنموذج المقترحنفس 

 تحديد تدابير محتملة قابلة للقياس والتحقيق والواقعية للحفاظ على البيئة 

 وتحليل التكاليف والفوائد لكل تدبير من تدابير حفظ الطاقة تحليل الحساسية 

  تنتج عن نتائج االستهالك الشهري والسنوي للطاقة وأقصى مستويات الطلب رسومات بيانية وجداول مع توزيع إستهالك

 الطاقة في جميع نظم الطاقة المستخدمة في نهاية المطاف

 ونتائج المحاكاة التفصيلية والحسابات مثل قيمة  الملحقات )الجداول والرسومات ومخططات الطوابقU  وLPD  وطاقة

 المروحة وما إلى ذلك(.

 

 متطلبات خاصة 11.9.1.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.9.1.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 . المستندات المطلوبة1 -11.9.1 

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 يجب توفير مؤهالت خبير وضع نماذج الطاقة.  المؤهالت
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تقرير نمذجة 
 الطاقة

 يجب تقديم تقرير نمذجة الطاقة على النحو المبين في قسم االحتياجات العامة. 

قالب نموذج 
 الطاقة 

 التي تلخص محاكاة نموذج الطاقة. ARZيجب ملء قالب نموذج الطاقة على بوابة  

 المواصفات
يجب توفير مواصفات جميع البارامترات المستخدمة في نموذج الطاقة مثل مؤتمر األطراف،  

 ، وما إلى ذلك.U، والقيم LPDومادة 

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 دث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(سرد المعيار المح  سرد المعيار

تقرير نمذجة 
 الطاقة

 تقرير نماذج الطاقة المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم( 

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

يجب أن تظهر أوراق بيانات الشركة المصنعة كافة معلمات األنظمة التي تم إدخالها في نموذج  
، LPD، وقوة تجهيزات الضوء المستخدمة في حساب HVACة وحدات الطاقة، مثل مركز مراقب

 ، إلخ.Uالموصل / المقاومة لطبقات مغلف البناء بقيم 

 مبنى قائم

 يجب توفير مؤهالت خبير وضع نماذج الطاقة.  المؤهالت

تقرير نمذجة 
 الطاقة

 امة.يجب تقديم تقرير نمذجة الطاقة على النحو المبين في قسم االحتياجات الع 

قالب نموذج 
 الطاقة 

 التي تلخص محاكاة نموذج الطاقة. ARZيجب ملء قالب نموذج الطاقة على بوابة  

أوراق بيانات 
 الشركة المصنعة 

يجب أن تظهر أوراق بيانات الشركة المصنعة كافة معلمات األنظمة التي تم إدخالها في نموذج  
، LPDهيزات الضوء المستخدمة لحساب ، وقوة تجHVACالطاقة، مثل مركز مراقبة وحدات 

 ، إلخ.Uالموصل / المقاومة لطبقات مغلف البناء بقيم 

 

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 خبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة ل

 

 توزيع النقاط 11.9.1.7

ي نموذج الطاقة. الحظ 
تحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل وفورات الطاقة المتولدة عن تدابير حفظ الطاقة المعتمدة ف 

وع يجب أن يمثل  ا للجدول ٪ من توفير الطاقة لكي يكون مؤهال لهذا المعيار. يتم تحديد درجة المعيار وفق15أن المشر

 :  التاىلي

 
 . توزي    ع النقاط2 -11.9.1

 درجة المعيار النسبة المئوية لتوفير الطاقة )٪(

 %0 < توفير الطاقة    %15

 %50 ٪ )شرط أساسي(15توفير الطاقة = 

50 ٪  توفير الطاقة15٪ 50 ٪ درجة المعيار100٪ 
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11.9.2 En-9.2  الحد األقصى لحمل العمل 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.9.2.1

En-9.2الحد األقىص لحمل العمل : 

 

 نوع المعيار 11.9.2.2

 إختياري

 

 نية 11.9.2.3

ي الحاجة إىل الهياكل األساسية للمرافق من 
تب عىل ذلك من زيادة ف  للحد من ذروة الطلب عىل الطاقة الكهربائية وما يي 

ي تتسم بالكفاءة. 
 خالل تصميم وتشغيل مبان 

 

 متطلبات عامة 11.9.2.4

وع يمكن ) ي المشر
اتيجيات الحد من ذروة الطلب عىل الكهرباء ف  ( خفض الحمل عىل البنية التحتية للتوريد، 1تنفيذ إسي 

وع عن طريق خفض االستهالك خالل 3( تحقيق إستقرار أفضل لشبكة التوزي    ع، )2) ي المشر
( خفض فواتير الكهرباء ف 

ات إرتفاع الرسوم الجمركية عىل ا اتيجيات إدارة جانب الطلب هذه ما يىلي في   لكهرباء. وتتضمن إسي 

 برنامج لالستجابة للطلب لتقليل الطلب أو تسويته أو تحويله 

 الجدولة إىل ساعات غير الذروة/  تحويل التحميل المباشر

 وحدة تخزين للطاقة تستخدم أثناء ذروة الطلب 

 مصادر الطاقة البديلة 

ي 
ي من خالل نمذجة الطاقة الديناميكية باستخدام ويجب تحديد ذروة الحمل الكهربان 

 والمتوسط السنوي للحمل الكهربان 
اتيجيات الحد  برنامج المحاكاة بالساعة. ويجب أن تشمل عملية المحاكاة جميع نظم بناء الطاقة وأن تتضمن جميع إسي 

ي الذروة. 
 من الحمل ف 

الكهرباء عىل المتوسط السنوي للطلب عىل الكهرباء يتم حساب عامل ذروة الحمل من خالل تقسيم ذروة الطلب عىل 

وع.  ي المشر
 ف 

= عامل ذروة الحمل 
الكهرباء عىل الطلب ذروة

الكهرباء عىل للطلب السنوي المتوسط  
  

ي ذروة الطلب عىل 
ي موجز الحمل السنوي أدناه. ويبير  الرسم البيان 

ويرد مثال عىل نتائج نمذجة الطاقة الديناميكية ف 
 (. B( والمتوسط السنوي للطلب عىل الكهرباء )A)الكهرباء 
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 مثال -. ملف تعريف الحمل السنوي 11.9.2-1 

 

A )ذروة الطلب عىل الكهرباء )كيلووات = 

B )متوسط الطلب السنوي عىل الكهرباء )كيلووات = 

وط الدنيا: وتحدد درجة هذا المعيار استنادا إىل  ي المرفق. وفيما يىلي الشر
 عامل الحمولة القصوى المحققة ف 

  حت  يكون مؤهال لهذا المعيار.  2.5يجب أن يكون عامل أقىص حمل أقل من 

 

 متطلبات خاصة 11.9.2.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.9.2.6

 ادة.تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشه

 
 . المستندات المطلوبة1 -11.9.2

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 ا المعيار.المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذ

 جدول المعدات المستهلكة للطاقة
يجب أن يتضمن جدول األجهزة المستهلكة للطاقة إستهالك الطاقة والجدول  

 الزمني لتشغيل كل قطعة من المعدات.

تفاصيل حول إستراتيجيات الحد 
 من الحمل في الذروة

يشمل ذلك وصف كل إستراتيجية ورسومات التصميم ومواصفات كل نظام  
 ة من المعدات.وقطع

 تقرير نمذجة الطاقة الديناميكية 
يجب أن يتضمن تقرير نمذجة الطاقة الديناميكية بيانات مدخالت التصميم ونتائج  

 النواتج التي تبين الذروة ومتوسط الطلب على الطاقة.
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 حسابات عامل حمل الذروة 
ذي يبين يجب أن تشمل حسابات عامل الحمل في الذروة ملف الحمل السنوي ال 

 الذروة ومتوسط الطلب على الطاقة.

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 جدول المعدات المستهلكة للطاقة
تهلكة للطاقة إستهالك الطاقة والجدول يجب أن يتضمن جدول األجهزة المس 

 الزمني لتشغيل كل قطعة من المعدات.

تفاصيل عن إستراتيجيات الحد 
 من الحمل في ذروته

ويشمل ذلك وصف كل إستراتيجية، والرسومات التي تم رسمها، وأوراق  
 البيانات أو صور لوحات األسماء لكل نظام وقطعة من المعدات.

 لديناميكية تقرير نمذجة الطاقة ا
يجب أن يتضمن تقرير نمذجة الطاقة الديناميكية بيانات مدخالت التصميم ونتائج  

 النواتج التي تبين الذروة ومتوسط الطلب على الطاقة.

 حسابات عامل حمل الذروة 
يجب أن تشمل حسابات عامل الحمل في الذروة ملف الحمل السنوي الذي يبين  

 اقة.الذروة ومتوسط الطلب على الط

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق  

 المشروع للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 جدول المعدات المستهلكة للطاقة
يجب أن يتضمن جدول األجهزة المستهلكة للطاقة إستهالك الطاقة والجدول  

 ل قطعة من المعدات.الزمني لتشغيل ك

تفاصيل حول إستراتيجيات الحد 
 من الحمل في الذروة

يشمل ذلك وصف كل إستراتيجية، والرسومات التي تم رسمها، وأوراق البيانات  
 أو صور لوحات األسماء لكل نظام وقطعة من المعدات.

 تقرير نمذجة الطاقة الديناميكية
مية بيانات مدخالت التصميم ونتائج يجب أن يتضمن تقرير نمذجة الطاقة الدينا 

 النواتج التي تبين الذروة ومتوسط الطلب على الطاقة.
 أو أو

البيانات السنوية لتسجيل الطاقة 
 في المرفق )بالساعة(

يجب أن تشمل البيانات السنوية المتعلقة بتسجيل الطاقة ذروة نشاط المرفق  
 ومتوسط حمله.

 حسابات عامل حمل الذروة 
أن تتضمن الحسابات ملف الحمل السنوي الذي يبين الذروة ومتوسط ويجب  

 الطلب على الطاقة.

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 ستعراض الشهادات للنظر فيها.تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إ

 

 توزيع النقاط 11.9.2.7

 لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة التالية: يتم تحديد درجة هذا المعيار استنادا إىل عامل حمل الذروة. 

درجة المعيار =  100 ∗ 𝐹1 

 ،حيث

  يتم حسابF1 :باستخدام الصيغة التالية 

 ،  2.5≥ عامل الحد األقصى≥  1.5إذا كان 

F1 = 1 - 
(1.5 - عامل الحد األقصى (

1
 

𝐹1،   1.5إذا كان عامل أقصى حمل >  = 1 
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𝐹1،   2.5إذا كان عامل أقصى حمل <  = 0 

  .1.5 يساويأقل من أو ممكن  إذا كان عامل الحد األقصى 100يكسب المشروع نتيجة قدرها %
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11.9.3 En-9.3  تدقيق الطاقة 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.9.3.1

En-9.3الطاقة : تدقيق 

 

 نوع المعيار 11.9.3.2

 إختياري

 

 نية 11.9.3.3

 . إلجراء تدقيق للطاقة لحساب استخدام الطاقة، وللتعرف على طرق بسيطة لتوفير الطاقة من خالل تنفيذ بعض تدابير الحفظ

 

 متطلبات عامة 11.9.3.4

ركة إجراء تدقيق الطاقة واإلبالغ عنه بواسطة خبير تدقيق طاقة مؤهل من جهة خارجية ، أو مباشرة بواسطة ش يجب

 : ( لتحسين كفاءة الطاقة للنظام من خالل االعتماد على التدابير التاليةESCOخدمات طاقة مؤهلة )

 
، والتقارير، والمناقشات، وتحديد تدابير الحفظ المحتملة، والتخطيط  مالحظات التدقيقالقياس والتحقق، والحسابات، و

 ووضع اللمسات النهائية عىل العملية ثم التنفيذ. 

 

 راء تدقيق للطاقة لكل نوع من أنواع المشاري    ع ولكل مجال من مجاالت االستخدام: إج يجب

 قياس الطاقة والتحكم فيها 

 بناء  غالف 

 يد باستخدام نظم التحكم  التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتير

 أنظمة اإلضاءة والتحكم 

 )اق والبخار والهواء المضغوط  أنظمة الطاقة )مثل أنظمة االحي 

 ي قل )مثل المصعد/ النظام ن
م الكهربان 

 
 ( مشاية كهربائية / سل

 أنظمة طاقة متجددة 

 شبكة معالجة المياه والمياه المستعملة 

 صيانة أنظمة المياه الساخنة 

  .أنظمة الضخ والتحكم 

 

ي 
ي مراجعة الطاقة المتطلبات المحددة ف 

 أو المحددة لمراجعة طاقة البناء التجاري ASHRAEإجراءات يجب أن تستوف 

ي 
أو المعايير المتوافقة األخرى. يمكن أن يكون المخطط التاىلي جزءا من تقرير مراجعة حسابات  EN 16247-2:2014ف 

 الطاقة: 

 

 

 موجز تنفيذي - 1
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 معلومات أساسية حول زيارة المبت  أو المنشأة والموقع 

 ي المبت  أو المرفق
 إجماىلي االستخدام السنوي للطاقة ف 

 بير حفظ الطاقةالوفورات المقدرة من تدا 

  والمردود البسيطالتكلفة المقدرة  . 

 

ي أو المرافق - 2
 وصف المبان 

 كيبة السكانية والتصويرالجوي المرب  ع، والي  ي المي 
ي والسطح ف 

 إستخدام المبان 

 ي والمنشآت
 نظرة عامة عىل الممتلكات والمبان 

 )خصائص إستخدام الطاقة )تحليل نهاية إستخدام الطاقة 

  جميع نقاط ضبطHVAC ونظام اإلضاءة 

  ، جميع الجداول الزمنية ، على ستتتبيل المثال ال الحصتتتر: اإلضتتتاءة ، والطاقة ، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء

 ومقاييس أداء استخدام الطاقة في المباني أو المرافق

 

 خطة كفاءة الطاقة - 3

 تتطلب خطة كفاءة الطاقة

 الموقع  زيارةعىل  يع االستخدامات النهائية للطاقة بناءا تقارير زيارة الموقع مع صور لبيان حالة جم 

  ي تستخدم الطاقة
 قياس إستهالك الطاقة، وتقديرات إستخدام كل النظم الت 

  ان إستخدام الطاقة لتتبع الطاقة من مصادرها إىل إستهالكها  مخطط مير 

 التقدير الكمي للتكاليف المرتبطة بكل نشاط من أنشطة إستخدام الطاقة 

 د تدابير محتملة قابلة للقياس والتحقيق والواقعية للحفاظ عىل البيئةتحدي 

 تقدير وفورات االستهالك لكل تدبير من تدابير الحفظ 

 تحليل التكاليف والفوائد لكل تدبير من تدابير حفظ الطاقة 

 ي سيتم تنفيذها عىل أساس التكاليف والفوائد والقوى العاملة المتاح
 ةتحديد أولويات الخطة الت 

  .تحديد الشخص المسؤول عن تنفيذ الخطة 

 

  المرفقات - 4

 أوراق جمع البيانات والقوائم المرجعية والحسابات 

 نسخ من فواتير الطاقة 

  ي رسومات المواقع ورسومات
 المبان 

 مالحظات المقابلة والقوائم المرجعية 

 ي التقطت خالل زيارة الموقع
 جميع الصور الت 

 ياناتوصف أدوات القياس ومسارات الب 

  .المصطلحات والتعاريف 

 

 متطلبات خاصة 11.9.3.5

ء ي
 ال شر
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 المستندات المطلوبة 11.9.3.6

 تقديم المستندات الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.

 
 . المستندات المطلوبة1 -11.9.3

 تندوصف المس اسم المستند

 قائم مبنى

 مؤهالت خبراء التدقيق في الطاقة التابعين لجهات خارجية أو المنظمة. المؤهالت

 تقرير مراجعة حسابات الطاقة، بما في ذلك خطة كفاءة الطاقة. تدقيق الطاقة تقرير

 

المشروع حرة في  فرقار. ومالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعي

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.9.3.7

إذا لم يتم إجراء تدقيق الطاقة واإلبالغ عنه، فإن  يتم تحديد درجة هذا المعيار بناء على التنفيذ وإحالة التدقيق في الطاقة. 

لهذا المعيار إذا تم إعداد تقرير مراجعة حسابات  100٪. ويحصل المشروع على درجة %0ة هذا المعيار ستكون نتيج

 . الطاقة واإلبالغ عنه
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11.9.4 En-9.4  ابتكار 

 

 مرجع المعيار والعنوان 11.9.4.1

En-9.4ابتكار : 

 

 نوع المعيار 11.9.4.2

 إختياري

 

 نية 11.9.4.3

لطاقة مع الحد من إستهالك الطاقة من خالل تكنولوجيات دعم االبتكار وإيجاد حلول جديدة لالستخدام الذكي لموارد ا

 .  القياسية ARZمعايير بالخاصة  القياسيةأو نظم أو عمليات موفرة للطاقة ال تكافئها المعايير 

 

 متطلبات عامة 11.9.4.4

اع أو تصميم أو بناء أو تشغيل أو صيانة أو معالجة، وهي غير مشمو  لة بنص إظهار أي حلول ذكية جديدة أو تقنية أو أخي 

ARZ 2.0 ويجب أن يوافق . ي تثبت فعاليتها من حيث توفير أداء الطاقة والتحليل الماىلي
عىل االبتكار أثناء   LGBC، والت 

 :  التقييم الرسمي للطلب المقدم. ويجب أن يكون االبتكار هاما وقابال للتحقيق وقابال للقياس من خالل تحديد ما يىلي

 ح  الغرض من معيار االبتكار المقي 

 حة لالمتثال  المتطلبات العامة والخاصة المقي 

  .حة المطلوبة إلثبات االمتثال  واإلحاالت المقي 

 

:  5يتوفر ما يصل إىل  ي المجموع من مجموعة تضم ما يىلي
 عنارص إبتكارية ف 

 
 االبتكار المعتمد (1

 . لية مراجعة التقديمبعد عم LGBCيمكن منال ائتمان ابتكار واحد أو أكثر لكل نموذج طلب ابتكار معتمد من قبل  

 

 ( في وحدة الطاقةARZ) لمعاييرمستوى مثالي من األداء وفقا  (2

 من معايير تقييم 
وع عىل أداء مثاىلي إذا ما تم استيفاء واحد أو أكير

هن المشر :  ARZيير  التالية بمستوى أداء مثاىلي

   En-1.2 مقياس الطاقة االستيعابي 

 En-4.2  قا للمعيار طاقة المياه الساخنة المنزلية وف 

   En-7.1مصادر الطاقة البديلة 

   En-8.3معيار لتعقب إستهالك الطاقة 

 En-8.4  أنظمة الطاقة التشغيل والصيانة 

   En-8.5أنظمة الطاقة تشغيل  

   En-9.1تصميم طاقة المباني 

 En-9.2  الحد من الحمل األقصى  
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 متطلبات خاصة 11.9.4.5

ء ي
 ال شر

 

 المستندات المطلوبة 11.9.4.6

 الداعمة المذكورة في الجدول أدناه لكل مرحلة من مراحل عملية مراجعة الشهادة.تقديم المستندات 

 
 المستندات المطلوبة 11.9.4-1

 وصف المستند اسم المستند

 المبنى الجديد في مرحلة التصميم

 سرد المعيار
لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع للمساعدة  يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا 

 في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 تقديم رسوم االبتكار المقترح أو نموذج األداء )إن وجدت(  رسومات

 تقديم مقتطف من مواصفات االبتكار المقترح أو األداء النموذجي )إن وجد(.  المواصفات

 مبنى جديد في مرحلة البناء

 سرد المعيار المحدث )إذا كان مختلفا عن مرحلة التصميم(  معيارسرد ال

 رسومات مدمجة
بتقديم الرسومات التي تم رسمها بالصورة األصلية لالبتكار المقترح أو األداء المثالي )إن  

 أمكن(.

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

 اء المثالي )إن أمكن(.تقديم أوراق بيانات الشركة المصنعة لالبتكار المقترح أو األد 

 توفير دليل إرشادي للوثائق حول كيفية تحقيق االبتكار المقترح.  توجيهية

 مبنى قائم

 سرد المعيار
يجب أن يقدم سرد المعايير وصفا موجزا لالستراتيجية التي ينفذها فريق المشروع  

 للمساعدة في تلبية متطلبات هذا المعيار.

 رسومات مدمجة
ومات التي تم رسمها بالصورة األصلية لالبتكار المقترح أو األداء المثالي )إن بتقديم الرس 

 أمكن(.

الشركة أوراق بيانات 
 المصنعة 

بتقديم أوراق بيانات / فهارس الشركة المصنعة لالبتكار المقترح أو األداء المثالي )إن كان  
 متوفرا(.

 يق االبتكار المقترح.توفير دليل إرشادي للوثائق حول كيفية تحق  توجيهية

 

المشروع حرة في  فرقمالحظة: يتضمن الجدول أعاله الحد األدنى من المستندات المطلوبة إلثبات االمتثال لهذا المعيار. و

 تقديم وثائق داعمة أخرى يمكن أن توفر معلومات إضافية ذات صلة لخبراء إستعراض الشهادات للنظر فيها.

 

 توزيع النقاط 11.9.4.7

يقوم أعضاء  أنار االبتكار استنادا إىل االبتكار أو األداء المثاىلي الذي تحقق. وسيحدد عامل الوزن بمجرد تحدد درجة معي

 بتقييم أصل االبتكار المقدم وأدائه.  ARZلجنة 
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 . معامل الوزن لكل متطلب معيار11.9.4-2

 "WF" عامل الوزن شرط المعيار 

 WF1 58 1-ميزة االبتكار

 WF2 10 2-ميزة االبتكار

 WF3 10 3-ميزة االبتكار

 WF4 10 4-ميزة االبتكار

 WF5 10 5-ميزة االبتكار

 

ستحدد أداة الحساب درجة أولية لالمتثال للمتطلبات وفقا للمتوسط المرجح. لتحديد درجة المعيار، يتم تطبيق الصيغة 

 التالية: 

 

ةدرج المعيار =  100 ∗ [
∑ (𝐹𝑖 ∗ 𝑊𝐹𝑖)5

𝑖=1

∑ 𝑊𝐹𝑖
5
𝑖=1

] 

 

 ،حيث

 

𝐹𝑖  :يتم حسابه باستخدام المعادلة التالية 

ات االبتكار، وع يتضمن مير   𝐹𝑖 =   1      إذا المشر

ات االبتكار، وع لم يتضمن مير   𝐹𝑖 =   0   إذا المشر
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