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 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ختصارات وتعاريفإ

 

 االول  القسم

 وتعاريفختصارات إ

 ختصاراتإ - 1الفصل  101

AC    تكييف الهواء 

ASHRAE الجمعية األمريكية ملهندس ي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء 

ATTMA  ضغط الهواء فحصجمعية قياس و 

BMS نظام إدارة املبنى 

BSRIA  البناءجمعية أبحاث ومعلومات خدمات 

BUA مساحة البناء الكلية 

CFC كلوروفلوروكربونات 

CIBSE معهد تشارترد ملهندس ي خدمات البناء 

COP ُمعامل األداء 

CWMP خطة إدارة مخلفات البناء 

EER معدل كفاءة الطاقة 

ESMA هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس 

EV املركبة الكهربائية 

GFA  الطابقيةإجمالي املساحة 

GWP  االحتباس الحراري معدل 

HCFC مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية 

HFC املركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية 

HVAC التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

IPLV قيمة الحمل الجزئي املتكامل 

LED  إل إي دي 

LPD  اإلضاءةشدة 
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 ختصارات وتعاريفإ

 

MEP  والكهربائية والسباكةاألعمال امليكانيكية 

MERV الحد األدنى ملعدل كفاءة مرشح الهواء 

ODP  احتمالية استنزاف االوزون 

OWMP خطة إدارة النفايات التشغيل 

RAK  رأس الخيمةإمارة 

SHGC معامل الكسب الحراري الشمس ي 

SRI معامل االنعكاس الشمس ي 

VOC  املركبات العضوية املتطايرة 
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 تعاريف – 2الفصل  102

 االصناف املتكيفة

(Adaptive Species) 

نوع من النباتات ليس بالضرورة جزء من النظام البيئي الطبيعي, والذي تطور الى مستوى تسمح فيها 

 أو املناخ وطبيعة االرض بنمو طبيعي للنباتات بمتطلبات ري محدودة  أو الظروف البيئية مثل التربة 

 بدون ري.

 

 الفتحات. أو تدفق الهواء بشكل غير منضبط إلى املبنى من خالل الشقوق  (Air Leakage)تسرب الهواء 

 

 غالف املبنى

(Building Envelope) 

العناصر الخارجية للمبنى التي تفصل بين املساحات الداخلية والخارجية، وبالنسبة ملبنى مكيف، 

 تفصل املساحات املكيفة عن املحيط الخارجي. ُيعرف غالف املبنى على أنه عناصر املبنى التي

 

 تدشين املبنى

(Building Commissioning) 

والتركيبات في املبنى قد تم تصميمها  نظمة أن جميع األ من  التحققعملية ضمان جودة منهجية 

 لفكرة التصميم االساسية
ً
 ووثائق العقد واحتياجات املالك التشغيلية. وتركيبها واختبارها وفقا

 

امليكانيكية والكهربائية للمبنى  نظمة نظام تحكم الكتروني يثبت في املبنى للمراقبة والتحكم في األ  (BMS)نظام إدارة املبنى 

 الطاقة والحريق واألمن. أنظمة التهوية واإلضاءة و  أنظمة مثل 

 

ساعات كحد أدنى  8املبنى ملدة  إستخدام االشخاص الذين يستخدمون املبنى. االشغال الكامل هو             (Building Users)شاغلي املبنى

ساعات في معظم  8املبنى ملدة تقل عن  إستخدام في معظم االيام. بينما يشير اإلشغال الجزئي الى 

 االيام.

 

 .بالتملك أو الحيازة واءس سمهإب االرض أو البناء سجلت الذي عتباري اإل  أو الطبيعي الشخص (Building Owner)مالك املبنى 

 

 البناء رخصة

(Building Permit) 

 محددة أرض أ قطعة على تنفيذها املراد البناء أعمال  جازةإبالسلطة املختصة   من الصادر التصريح

 .املعتمدة والشروط واملواصفات ملخططاتا  وفق

 

 خدمات البناء

(Building Services) 

 امليكانيكية والكهربائية وغيرها. نظمة السباكة واأل  أنظمة كافة الخدمات الالزمة لتشغيل املبنى مثل 

 

 مركبات الكلوروفلوروكربونات

(CFCs) 

مواد كيميائية غير سامة عديمة اللون والرائحة وغير قابلة لالشتعال تستخدم في تطبيقات مختلفة، 

 استنزاف طبقة األوزون.سوائل التبريد املستخدمة في الثالجات ومكيفات الهواء و تسبب  مثل

 

 السلطة املختصة

(Competent Authority) 

 أي جهة لديها السلطة والتفويض لتنفيذ الئحة شروط املباني الخضراء.

 شهادة اإلنجاز

(Completion Certificate)  

فيد بأن املشروع تم انجازه وفًقا لرخصة البناء.شهادة تصدرها السلطة املختصة 
ُ
 وت
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 ختصارات وتعاريفإ

 

 الشاملة شروط املباني الخضراء الئحة

(Comprehensive Regul.) 

 

هذه الالئحة اكثر تفصيال وتوضيحا مقارنة بالئحة الشروط األساسية، ومخصصة للتطبيق للمباني 

 
ً
 واألكثر تعقيدا

ً
 . األكبر حجما

 .البخار من خاللها إلى الحالة السائلة أو العملية التي يتحول الغاز  Condensation)التكثيف )

 

 مخلفات البناء

(Construction Waste) 

صنف أنقاض  أو املخلفات الناتجة عن تشييد وترميم وهدم املبنى 
ُ
تفكيك االنشاءات. وفي العادة ال ت

 إخالء وتجهيز مواقع البناء بما في ذلك التربة والنباتات والصخور كمخلفات بناء. 

 

 التحكم أنظمة 

(Control System) 

 ضبط مستوى اإلنارة وتكييف الهواء في املكان. أو  ر و/ة تحكم تسمح للمستخدمين بتغييأجهز 

 

 مقدار الطاقة الحرارية املطلوب ازالتها من املكان للحفاظ على درجة الحرارة ضمن املعدل املقبول. (Cooling Load)حمل التبريد 

 

نظام ري عالي الكفاءة حيث يتم توزيع مياه الري بضغط منخفض من خالل أنابيب مدفونة وأخرى  (Drip Irrigation) الري بالتنقيط 

 أنابيب تنقيط. أو فرعية تقوم بتوزيع املياه على التربة عن طريق شبكة من األنابيب املثقبة 

 محطة شحن املركبات الكهربائية

 ( (EV 

 .الكهربائية السيارات بطاريات لشحن ستخدمي يتشغيل موقع إلى يشير  عام مصطلح

 

 .1و  0فعالية املادة في إنبعاث الطاقة كإشعاع حراري. يعبر عنه كمعامل ذي قيم بين  Emissivity)االنبعاثية )

 األساسيةالئحة شروط املباني الخضراء 

(Fundamental Regul.) 

السكنية واملكاتب الئحة شروط مبسطة مخصصة للتطبيق للمباني الصناعية والفلل واملباني 

 واملحالت التجارية الصغيرة.

 العناصر املزججة

Glazed Elements)) 

 

لواح كافة املساحات ضمن غالف املبنى الخارجي والتي تسمح بنفاذ الضوء وتشمل النوافذ واأل

 البالستيكة و املنأور والطابوق الزجاجي.

 الغازات الدفيئة املنبعثة الى الغالف الجوي في حدوث ظاهرة االحتباس الحراري.تعبير عن مساهمة  (GWP) احتمالية االحتباس الحراري 

 

 فلل التمويل الحكومي

(Government Funded Villas) 

 فلل تنشئها هيئات حكومية ملواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 األسطح الخضراء

(Green Roofs) 

وسيط  أو كلًيا بالنباتات. يتكون السطح األخضر من غطاء النباتي وتربة ،  أو سقف مغطى جزئًيا 

زراعي على طبقة عازلة للمياه. كما قد تشتمل االسطح الخضراء على طبقات إضافية ، مثل موانع 

 التصريف والري. أنظمة الجذور و 

 

العامة صرف الصحي والصادرة من املباني السكنية و مياه المياه صرف عادمة خالية من التلوث ب Greywater)املياه الرمادية )

التجارية. وتشمل مصادر املياه الرمادية املغاسل ومرشات وأحواض االستحمام وغساالت املالبس و 
 وغساالت الصحون وغيرها من أدوات املطبخ.
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 ختصارات وتعاريفإ

 

 

 إخماد وإطفاء الحريق والتي تسبب استنزاف طبقة األوزون. أنظمة املواد املستخدمة في  Halons)الهالونات )

استثناء مساحة املبنى واملرصوفة بمواد صلبة مثل الخرسانة باملساحات داخل حدود املشروع  Hardscape)الرصف الخارجي )
 وتشمل الطرق, مواقف السيارات الخارجية, الباحات واألفنية واملماش ي.

 

 النفايات الخطرة
(Hazardous Waste) 

 

 البيئة بسبب خصائصها الخطرة. أو املمتلكات  أو النفايات التي يمكن أن تسبب ضررا كبيرا لالنسان 

 نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
(HVAC) 

مشترك خدمات التدفئة, التهوية,  أو التوزيع واملحطات التي توفر بشكل منفصل أنظمة األجهزة و 
 جزئيا. أو نى كليا تكييف الهواء للمبو 

 

عناصر معمارية تراثية ويقع ضمن منطقة رأس الخيمة التاريخية. ال يسمح بأعمال هدم  يضممبنى  (Heritage Building)املبنى التراثي
 تعديل في املبنى التراثي إال بعد الحصول على موافقة من الجهة املختصة. أو 

 

مركبات الكربون الهيدروكلورية 

 (HCFC) الفلورية
 

 غازات التبريد املستخدمة في اجهزة تبريد املبنى والتي تسبب استنزاف طبقة األوزون.

املركبات الكربونية الفلورية 

 (HFCs)  الهيدروجينية
 

غير أن بعض هذه املركبات يحتمل ان يكون لها غازات التبريد التي ال تسبب استنزاف طبقة األوزون, 

 االحتباس الحراري العاملي.دور كبير في زيادة معدالت 

 تاريخ التطبيق

(Implementation Date) 
 

 تاريخ دخول الئحة شروط املباني الخضراء حيز التنفيذ.

 فيال سكنية يقوم ببنائها مواطني دولة االمارات العربية املتحدة وغير مخصصة لالستخدام التجاري. (Private Villa)فيال خاصة 

 

 املبنى الصناعي

(Industrial Building) 

 

 أو املشاريع اإلنتاجية التقنية  أو التشغيل  أو أي مبنى يستخدم بشكل مباشر في عمليات التصنيع 

 التخزين، ويشمل ذلك الورش واملصانع واملستودعات.

 التأجير. أو فيال سكنية يتم بناؤها الغراض تجارية )استثمارية( اما بغرض البيع  (Invest. Villas)فيال استثمارية 

 مخلفات تهيئة االرض

(Land Clearing Debris) 
 

املخلفات الصلبة الناتجة بشكل اساس ي عن اعمال إخالء وتجهيز مواقع البناء، وتشمل أغصان 

 وجذوع االشجار ومواد التربة والصخور.

 من وكذلك عناصر غير نباتية ، (Softscape) اتالنبات من وغيرها والشجيرات واملروج األشجار  زراعة (Landscape)املناظر الطبيعية 

 ضاغر أل   (Hardscape)اإلنسان صنع
ً
 .يةوظيف أو  يةجمالا

 

البكتيريا املسببة ملرض الغيالقة والذي من اعراضه حمى البونتياك. تنمو هذه البكتيريا في املاء في  Legionellaبكتريا الليجيونيال 

 ويمكن أن تنتشر من خالل رذاذ املاء.درجة مئوية  45و  20درجة حرارة بين 
 

 .جهاز من أشباه املوصالت يصدر ضوء بطيف ضيق ومتشتت  LED مصباح ثنائي باعث للضوء
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ختصارات وتعاريفإ

 

 

 لكل متر مربع. وعادة تقاس بالواط لكل وحدة مساحة، اإلضاءةتمثل الحد األقص ى من طاقة  (LPD) اإلضاءةشدة 

 

 الحد االدنى ملعدل  كفاءة مرشح الهواء

(MERV) 

من معايير  52.2معيار االختبار رقم تعبير عن كفاءة الترشيح ملرشح الهواء الذي تم تقييمه باستخدام 

. يتم تحديد أداء مرشح الهواء من خالل الجمعية األمريكية ملهندس ي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء

وعدد الجسيمات الخارجة من  مرشح الهواءالهواء الداخلة عبر  مقارنة عدد الجسيمات املحمولة في

العالية, كفاءة  أي جهاز تنقية هواء آخر( تحت ظروف مختبرية. وتمثل نتيجة االختبار أو )املرشح 

 ترشيح أعلى.

 

 أصناف النباتات االصلية

 (Native Species) 

 

 نظام بيئي دون تدخل بشري. أو اصناف نباتية تنمو بشكل طبيعي داخل منطقة  

 السطحصافي مساحة 

(Clear Roof Area) 

ور ومهبط الطائرات واجهزة تسخين املياه بالطاقة امساحة السطح املتبقية بعد استبعاد مساحة املن

الشمسية من املساحة اإلجمالية لسطح املبنى. مساحة السقوف املائلة والباحات و احواض السباحة 

الصيانة تعتبر جزء من صافي مساحة  في السطح واجهزة التدفئة والتبريد وفتحات التهوية ومداخل

 السطح.

 

 االصناف غير االصلية

(Non-Native Species) 

  
ً
 الى تلك املنطقة نتيجة للنشاط  أو اصناف نباتية ال تنتمى إلى منطقة معينة والتي وصلت خطأ

ً
عمدا

 البشري ولم تتكيف مع الظروف البيئية لتلك املنطقة.

 

 مياه غير صالحة للشرب

(Non-Potable Water) 

 

 مياه الصرف أو املياه املتكثفة الراجعة  أو املياه التي ال تصلح لالستهالك البشري مثل املياه الرمادية 

 الصحي املعالجة.

 مستشعر اإلشغال

(Occupancy Sensor) 

 

األجهزة وفًقا لوجود االشخاص في املكان  أو املعدات  أو جهاز يعمل على تنظيم تشغيل اجهزة اإلنارة 

 املحدد.

 أجهزة التحكم باإلضاءة

(Occup. Lighting Controls) 

اجهزة للتحكم في مستوى اإلضاء التي يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل شاغلي املبنى، وتشمل 

 مفتايح التشغيل و االغالق الكهربائية.

 

التي ال ينفذ منها الضوء والتي ال يدخل من ضمنها جميع نوافذ احات في غالف املبنى كافة املس (Opaque)املناطق املعتمة 

 التهوية. وشبكات والتهوية املوجودة باملبنى مثل فتحات اإلضاءةوفتحات 

 

 املساهمة في استنزاف طبقة األوزون. (ODP)احتمالية استنزاف األوزون 

 

 الكهربائية من الطاقة الشمسية.نظام توليد الطاقة  (PV)  الشمسيةلواح األ

 املياه الصالحة للشرب

(Potable Water) 

 املياه الصالحة لالستهالك البشري.
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 املباني الخضراءالئحة شروط 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ختصارات وتعاريفإ

 

 فرق الضغط

(Pressure Difference) 

 بين مكانين مختلفين في املبنى. أو الفرق في الضغط بين نقطتين في نظام ما 

 السائد اإلستخدام نوع 

Prevalent Usage Type)) 

 اإلستخدام  انواعالذي يمثل أعلى حصة من إجمالي مساحة البناء الكلية للمبنى مقارنة باإلستخدام نوع 

 األخرى املخصصة لبقية املساحات.

 النفايات.وتقليل مواد يمكن االستفادة منها نتاج مواد جديدة ملنع الهدر في ال معالجة املواد املستعملة  (Recycling) إعادة التدوير 

ر عنه كمعامل ذي قيمة بين مقياس قدرة املادة على عكس الطاقة الشمسية من سطحها إلى الجو. يعب (Reflectivityاالنعكاسية )

 .1و  0

املوائع املستخدمة في دورة نظام التبريد والتي تمتص الحرارة عند درجات حرارة منخفضة وتطلقها عند  (Refrigerants)غازات التبريد 

 الحرارة املرتفعة.درجات 

 املناطق املشغولة بانتظام

(Regularly Occupied Areas) 

 اكثر بانتظام للقيام بأنشطة مختلفة داخل املبنى. أو مناطق يشغلها شخص 

 الرطوبة النسبية

(Relative Humidity) 

يمكن أن يحملها نسبة كمية بخار املاء في الهواء عند درجة حرارة محددة إلى أقص ى كمية من بخار املاء 

 الهواء عند نفس درجة الحرارة و يعبر عنها كنسبة مئوية.

 نسبيا. أو أي نشاط يؤدي إلى إطالة عمر مادة ما ويكون غالبا باعادة استخدامها بشكل فعال كليا  (Reuse)  اإلستخدام إعادة 

 تبريد أكبر من الشروط التصميمية. أو قيمة السماحية لتغطية أي حمل تدفئة  (Safety Factorمعامل األمان )

ات. زراعة املحاصيل الزراعية التعتبر مساحات والشجيرات وغيرها من النبات واملروجاألشجار  زراعة املساحات الخضراء

 خضراء.

على هيكل انشائي مجاور للمبنى )مثل موقف سيارات مغطى، مبنى خدمة،  أو مساحة على سطح املبنى  (Solar Zone)املنطقة الشمسية 

 الشمسية.األلواح  مظلة حديقة( تخصص لتثبيت

 

معامل كسب الحرارة الشمس ي 

(SHGC) 

، وكلما انخفض 1إلى  0ين ويتم قياسها بمعيار تتراوح قيمته بفعالية الزجاج في ممانعة كسب الحرارة 

يؤدي الى تقليل كمية الحرارة ، وبالتالي زادت معدالت منع الحرارةمعامل كسب الحرارة الشمس ي كلما 

املنتقلة الى داخل املبنى. كما تختلف معدالت الكسب الحراري بين كل من الزجاج وإطار النوافذ حيث 

 معدل كسب الحرارة بمنطقة اإلطار عن الن
ً
وافذ الزجاجية، كما أن معامل كسب الحرارة يقل نسبيا

 لوح الزجاج بمفرده.معامل الكسب لللنافذة يقل بشكل عام عن قيمة 

مؤشر يجمع بين االنعكاسية واالنبعاثية من خالل قياس قدرة املادة على منع الحرارة الشمسية. املواد  (SRI)مؤشر االنعكاس الشمس ي 

 أقل ويمكن أن تقلل من تأثير الجزر الحرارية.ذات مؤشر انعكاس عالي تمتص حرارة 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ختصارات وتعاريفإ

 

 املبنى الخاص

(Special Building) 

 

متميز( من قبل السلطة املختصة بالنسبة للمباني ذات  أو يتم تحديد حالة املبنى باعتباره مبنى خاص )

ذات االستخدامات املميزة والتي في نفس الوقت ال تستطيع استيفاء  أو التصاميم املميزة والفريدة 

 اشتراطات معينة من هذه الالئحة.

 

 الري من باطن االرض

(Subsoil Irrigation) 

 

 أو توفير منتظم لكميات صغيرة من املاء على فترات متقاربة تحت سطح التربة من نقاط نفث منفصلة 

 من خط انابيب.

 املبنى املؤقت

(Temporary Building) 

 أي مبنى سيتم إزالته خالل عامين من إنشائه.

 الجسور الحرارية

(Thermal Bridges) 

اتصال مباشر بين داخل وخارج املبنى من خالل عناصر ذات توصيل حراري أعلى من املواد املحيطة 

 من خالل مناطق االتصال بين مختلف عناصر الغالف. أو 

 العزل الحراري 

(Thermal Insulation) 

 الحرارة.  إنتقالواجراءات مستخدمة للحد من  أنظمة  أو مواد 

 الحراري  نتقالمعامل اإل 

(Thermal Transmittance) 

 

ء مقسوًما الحرارة )بالواط( خالل متر مربع واحد من البنا إنتقالمعدل ( وهو U-Valueيعرف اختصارا )

ويكون  (W/m²K)لفن ك –على الفرق في درجة الحرارة عبر البناء. ويعبر عنها بالواط لكل متر مربع 

حراري منخفض في حين أن األجزاء ذات العزل الضعيف  إنتقاللألجزاء جيدة العزل من املبنى معدل 

 حراري عالي. إنتقالفي املبنى لها معدل 

 إطار كاسر للحرارة

(Thermally Broken Frame 

الحرارة  إنتقالإطار يتكون من مادة فاصلة عازلة بين اإلطارات الداخلية والخارجية ملنع التكثيف و 

 عبر اإلطار.

مياه ناتجة عن عملية إزالة امللوثات والشوائب الطبيعية والكيميائية والبيولوجية من مياه الصرف  (TSE)مياه الصرف الصحي املعالجة 

التصريف دون تأثير بيئي  أو  اإلستخدام الصحي وينتج عنها مياه صرف صحي معالَجة مناسبة إلعادة 

 الى جانب بعض الرواسب الصلبة.

 

 تأثير الجزر الحرارية

(Urban Heat Island Effect)  

 

 يحدث تأثير الُجزر الحرارية عند ارتفاع درجات الحرارة في املناطق الحضرية واألماكن املبنية باملقارنة

مع املناطق املجاورة غير املبنية وذلك بسبب احتباس الطاقة الشمسية على األسطح املشيدة. ومن 

ساهم في تأثير الجزر الحرارية الشوارع املعبدة واألرصفة وم
ُ
 واقف السيارات واملباني. األسطح التي ت

جزيئات تحتوي على الكربون ونسب متفاوتة من العناصر األخرى مثل الهيدروجين واألوكسجين  (VOC)املركبات العضوية املتطايرة 

والفلور والكلور وهى "املولدات" التي تتفاعل في ضوء الشمس والحرارة لتشكيل األوزون على مستوى 

 األرض.

 



 
 

 الثاني القسم

 تمهيــــد 





 

 

  
 

 11 

 املباني الخضراءالئحة شروط 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 تمهيد

 القسم الثاني

 تمهيد

  عام - 1الفصل  201

شار إليها الحقا في هذه بارجيل" ويُ “وتسمى مارة رأس الخيمة، املباني الخضراء إل  شروطاملنصوص عليها في هذه الوثيقة الئحة  الشروطتمثل 

  الوثيقة ب "الالئحة".

 الهدف 201.01

كثر استدامة لتلبية االحتياجات أومدن  ومجمعاتالغرض من هذه الالئحة هو دعم رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة في انشاء مباني 

   مستقبال.حاضرا و االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية لألجيال 

 امارة رأس الخيمة إلى تحقيق األهداف التالية: والتشييد فيتهدف هذه الالئحة الى توجيه قطاع البناء 

 

 الحفاظ على موارد الطاقة

 

 الحفاظ على موارد املياه

 

 استعمال الطاقة املتجددة

 

 وتقليل النفاياتمواد البناء املستدامة  إستخدام تعزيز 

 

 .والرفاهية للسكانتعزيز الراحة 

 دورة حياة املبنى.على مدى انخفاض في تكاليف التشغيل سوف يؤدي الى على موارد الطاقة واملياه من خالل تطبيق هذه الالئحة  املحافظةن إ

 النطاق والسلطة املختصة 201.02

  الالئحة على كافة املباني في عموم إمارة رأس الخيمة.هذه تطبق 

هيئة الحرة مثل املناطق تختص هيئات املناطق االقتصادية و كما  نطاق سلطتها.بلدية رأس الخيمة هي الجهة املختصة بتطبيق الالئحة ضمن 

في نطاق كُل ومطار رأس الخيمة بتطبيق الالئحة وميناء رأس الخيمة مناطق رأس الخيمة االقتصادية )راكز( ومدينة رأس الخيمة املالحية 

 .اطتهسل
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 تمهيد

 الحالية لوائحالالتوافق مع  201.03

 لبلدية رأس الخيمة للمشاريع التي تقع ضمن نطاق سلطة البلدية. البناء ومواصفات شروطكملة لالئحة الخضراء ُم  املباني شروطتعتبر الئحة 

السابقة  اللوائحبنود  صالحيةتأثير على استمرارية  يالئحة سابقة في حال وجود تعارض بينهما بدون أأي بنود هذه الالئحة محل  بنودتحل 

 .هذه الالئحة بنود غير متعارضة معال

باشتراطات  اإللتزام يتم  الخيمة،إدارة الدفاع املدني في رأس طات واشتراذه الالئحة في هاملنصوص عليها  الشروطفي حال وجود اختالف بين 

  إدارة الدفاع املدني في رأس الخيمة.

 .في حال وجود تعارض بين النسختينيعتبر النص باللغة العربية هو املعمول به  ,صدرت هذه الالئحة بنسخة عربية ونسخة انكليزية

 املباني انواع 201.04

 املباني كالتالي: انواعألغراض تطبيق بنود هذه الالئحة، تم تحديد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطبيق نطاق 201.05

  انواعبفيما يتعلق  .أ
ُ
 يلي:طبق الالئحة على ما املباني املوضحة أعاله، ت

  قامة على جميع املباني الجديدة
ُ
 ة خاليالراض ي قطع األ امل

ُ
والتي تم تقديم طلب  لةشغو ضافة على قطع االراض ي املواملباني الجديدة امل

 البناء الخاص بها بعد تاريخ تطبيق هذه الالئحة.  رخيصت

 املباني الخضراء. شروطاملباني التي تم ترخيصها بموجب الئحة  تجديد أو و/  توسعة طلبات ترخيص 

ستثني  .ب
ُ
 الالئحة: هذه شروطتطبيق املباني التالية من  انواعت

 .املباني املؤقتة 

 .)املباني التراثية )التاريخية 

 املباني العامة

 املعارض و مراكز املهرجانات

  واملرافق الرياضية(

 ,املباني العامة االخرى )بنك

 سينما, مسرح,مكتب بريد, 

 متحف(

مبنى حكومي 

منشأة تعليمية 

مرافق الرعاية الصحية 

املساجد و دور العبادة 

 املباني السكنية

 مباني

الطوابق مبنى سكني متعدد 

سكن موظفين 

سكن عمال 

سكن طالب 

 تال يف

فيال خاصة 

فيال تمويل حكومي 

فيال استثمارية 

ملحق فيال 

مصنع 

مستودع 

لورشة عم 

فندق 

 نزل 

منتجع 

شقق فندقية 

مبنى مكاتب 

مراكز التسوق واملجمعات التجارية 

محالت البيع بالتجزئة واملعارض 

)مختبر )قطاع خاص 

 مباني تجارية مباني فندقية مباني صناعية
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 املباني الخضراءالئحة شروط 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 تمهيد

  قامة علىجميع املباني الجديدة
ُ
ضافة على قطع االراض ي املشغولة قطع االراض ي  امل

ُ
والتي تم تقديم طلب الخالية واملباني الجديدة امل

 بشكل كامل الى االدارة املختصة قبل تاريخ تطبيق هذه الالئحة.تصريح البناء الخاص بها 

 قبل تاريخ تطبيق هذه الالئحة.الصادر لها تصاريح البناء املباني تجديد  أو و/  توسعة طلبات ترخيص 

في هذه الحالة يخضع املبنى لالشتراطات املنطبقة  ،إستخدامر من املتعدد، حيث يتضمن املبنى أكثاإلستخدام فيما يتعلق باملباني ذات  .ت

د نوع يحدالسائد في املبنى، يتم ت اإلستخدام املختصة. في حالة عدم وضوح نوع  سلطةال بموجب موافقةبه السائد  اإلستخدام على 

 املختصة. سلطةتطبيق هذه الالئحة بالتنسيق مع ال ألغراضالسائد  اإلستخدام 

 الخاصة بكل نوع من املباني. الشروطفيما يتعلق باملشاريع التي تضم مباني متعددة، يتم تطبيق  .ث

  اإللتزام وطرق النهج التنظيمي  201.06

توسعات املباني القائمة )التي تم ترخيصها بموجب و املباني الخضراء وتطبيقها على املباني الجديدة  شروطوضع هو الهدف من هذه الالئحة 

صنف 
ُ
 هذه الالئحة إلى مجموعتين: شروطهذه الالئحة( في عموم إمارة رأس الخيمة. ت

 :املباني الخضراء االساسية شروطالئحة  .أ

التي يتطلب االمتثال لها من خالل قياس  الشروطإلزامي مع بعض  بسطة يتطلب االمتثال لها بشكلامل الشروطمن مجموعة وهي عبارة عن 

البسيطة حيث يكون  أو مخصصة للمباني الصغيرة نسبيا و/هي بشكل رئيس ي على الحفاظ على املوارد و  الشروطاالداء. تركز هذه املجموعة من 

 مكلًفا. أو الشاملة بالنسبة لهذه املباني معقًدا  املباني الخضراء شروطبتطبيق  اإللتزام 

 :االساسية املباني الخاضعة لالئحة شروط املباني الخضراء انواعيوضح الجدول التالي 

 املباني انواع –الئحة شروط املباني الخضراء االساسية     1جدول رقم 

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

 ورشة عمل متر مربع( 1000اقل من مبنى مكاتب )مساحة بناء  فيال خاصة + املالحق

 تمويل حكومي + املالحقفيال خاصة 
اقل )مساحة بناء  محالت بيع التجزئة و صاالت العرض

 متر مربع( 1000من 
 مستودع

 مصنع مباني عامة فيال استثمارية + املالحق

 متر مربع( 1000اقل من  )مساحة بناء مبنى سكني
 1000بناء اقل من  )مساحة مباني املسجد ودور العبادة

 متر مربع(
 

اقل  )مساحة بناء سكن املوظفين والعمال والطالب

 متر مربع( 1000من 

)مساحة بناء اقل من  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000
 

حسب مساحة البناء الكلية لكل مبنى بشكل منفصل.
ُ
 ت

 

 

 



 

 
   

 

14 14 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 تمهيد

 الشاملة: املباني الخضراء شروطالئحة  .ب

  شروطمجموعة وهي عبارة عن 
ً
التي يتطلب االمتثال لها قياس االداء، وبصرف النظر عن كفاءة الطاقة واملياه،  الشروطتركز على و أكثر تفصيال

على مخصصة للتطبيق  اأنهو والراحة والرفاهية لشاغلي املبنى، كما مجموعة واسعة من املواضيع املتعلقة باملواد واملوارد  الشروطتتناول هذه 

 كثر تعقيًدا.واألمساحة باني األكبر امل

 الشاملة:  شروط املباني الخضراءاملباني الخاضعة لالئحة  انواعيوضح الجدول التالي 

 املباني انواع – الشاملة الخضراء املباني شروط الئحة    2جدول رقم 

حسب مساحة البناء الكلية لكل مبنى بشكل منفصل.
ُ
 ت

 املباني الخاصة: .ت

 املتميز والتي ال تستطيع في ذات الوقت استيفاء اشتراطات معينة من هذه الالئحة اإلستخدام  أو الفريد املباني املميزة ذات التصميم املعماري 

 لهذه  مما
ً
حدد يُ  الشروطيتطلب التواصل مع السلطة املختصة لتحديد حالة املبنى باعتباره "مبنى خاص". قد تتبع املباني الخاصة نهًجا بديال

 بها. اإللتزام التي ال يمكن  الشروطلتعويض بديلة تدابير إيجاد هدف إلى يبالتنسيق مع السلطة املختصة و 

صنف املباني 
ُ
 التالية على أنها مباني خاصة:على سبيل املثال، ت

 .الحدائق املائية ومنتزهات املغامرات 

 .املباني ذات التصميم املعماري املميز والفريد 

 .مراكز التسوق التجارية املزودة بمنحدرات التزلج 

 زودة بمهابط لطائرات الهليكوبتر.املفنادق ال 

 التخصصيةختبرات امل. 

 .مباني القفز باملظالت 

 يخضع تصنيف املبنى كمبنى خاص لقرار حصري من السلطة املختصة. الالئحة،ذه تطبيق ه ألغراض

 

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (متر مربع 1000

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى مكاتب 

 (متر مربع 1000

)مساحة مباني املسجد ودور العبادة 

 (متر مربع 1000البناء الكلية اكبر من 

)مساحة سكن املوظفين والعمال والطالب 

 (متر مربع 1000البناء الكلية اكبر من 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض )مساحة 

 (متر مربع 1000البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية

 منشأة تعليمية مراكز التسوق واملجمعات التجارية فندقيةمباني 

 مرافق الرعاية الصحية املختبرات النزل الفندق و 

  شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات و املرافق 

 الرياضة

 املباني العامة األخرى   منتجع
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 املباني الخضراءالئحة شروط 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 تمهيد

 هيكل الالئحة 201.07

 .1موضح في الشكل رقم هو الشاملة الى خمس فئات كما  املباني الخضراء روطشو األساسية  املباني الخضراء شروطتنقسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فئات الئحة شروط املباني الخضراء    1شكل رقم 

 منها تتضمن الفئات عدد من البنود يصف كل 
ً
 بندا

ً
 الالئحة.من بنود تنظيميا

 :يتم تنظيم وصف كل بند تنظيمي على النحو التالي

   :هدفال .أ

 من تطبيق هذا البند. املرجو نبذة عن الهدف  جزءهذا ال ُيقّدم

  املباني:  انواع .ب

 املباني التي تتطلب االمتثال للبند التنظيمي. انواع الجزءيوضح هذا 

  : الشروط .ت

 لتحقيق االمتثال للبند التنظيمي. استيفاؤهاالتي يتعين  الشروطالحد األدنى من  الجزءيصف هذا 

  اإلرشادات:  .ث

وال توجيهية فقط  ألغراضاالرشادات هذه وقد ُوضعت  ،شروطشير إلى الطرق املمكنة لتحقيق االمتثال للالتوجيه ويُ الجزء هذا  ُيقّدم

 .لهذه االئحة االمتثالبالضرورة ذه التوجيهات اليضمن به اإللتزام أن و اشتراطات على تصميم وانشاء املبنى، كما  أو تفرض أي قيود 

  : مراحل التقديم واملستندات .ج

  .إلثبات االمتثال للبند التنظيمياملستندات املطلوبة تفاصيل و إلى مراحل التقديم  الجزءيشير هذا 

 من هذا القسم من الالئحة. 2حسب التفصيل املوضح في الفصل إلى السلطة املختصة املستندات املطلوبة  تقديميجب 

 كفاءة

 الطاقة 

الطاقة 

 املتجددة

الراحة 

 والرفاهية

املواد 

 واملوارد
 كفاءة

 املياه 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 تمهيد

 املستنداتتقديم  عملية - 2الفصل  202

هذه كل بند تنظيمي من  يحدد كمامرحلتي التصميم واالنشاء.  تفديم املستندات في خاللمن املباني الخضراء  ةاالمتثال لالئحيمكن اثبات 

 .مرحلةلكل قديم واملستندات املطلوبة مرحلة التالالئحة 

 لعملية تقديم املستنداتأدناه  202.02و 202.01تتضمن الفقرتين 
ً
ضمن نطاق مختلفة  آلية تقديم ضعاملختصة أن تللسلطة يجوز و  ,وصفا

 .سلطتها

 تقديم مستندات مرحلة التصميم  202.01

قدم 
ُ
 الى جنب مع غيرها من جميع املستندات ت

ً
املستندات والرسومات األخرى املطلوبة لطلب الحصول على الخاصة بمرحلة التصميم جنبا

 السلطة املختصة. شتراطاتبناء وفًقا ال الرخصة 

 في املستندات والحسابات والرسومات التي يتم تقديمها. املباني الخضراء لالئحةاالمتثال  باثبات املتعلقةاألجزاء بوضوح على  االشارةيجب 

تناقض مع املستندات  أو دون أي تعارض و/ املنطبقة على املشروع املباني الخضراء  ئحةكافة شروط ال من استيفاء  على مقّدم الطلب أن يتأكد

 البناء. رخيصمن طلب ت والرسومات األخرى املطلوبة كجزء

 األخرى على النحو الذي تحدده السلطة املختصة. الشروطاملباني الخضراء باإلضافة إلى  ئحةيعتمد إصدار رخصة البناء على امتثال املشروع لال 

 تقديم مستندات مرحلة التنفيذ )البناء( 202.02

قدمو  بشكل شهري رحلة البناء الثبوتية مل املستنداتيجب توثيق 
ُ
 .املختصة حال طلبها للسلطة هذه االثباتات املوثقة أن ت

 النشاء.مرحلة اب الخاصة شروطللاالمتثال للتأكد من  ملختصة زيارات ميدانية في أي وقتا السلطة قد تجري 

 
ُ
 الى جنب  نشاءمرحلة االأثناء  الالئحةشروط االمتثال لاملستندات التي تثبت قّدم ت

ً
 شهادةإلصدار املطلوبة  رسوماتمع كافة املستندات والجنبا

 . املختصةالسلطة  اشتراطاتحسب و اإلنجاز 

 لمواد. ل ومعلومات املنتج الفنيةبيانات الأوراق  يجب االشارة بوضوح على األجزاء املتعلقة باثبات االمتثال لالئحة املباني الخضراء في

تناقض مع املستندات  أو على مقّدم الطلب أن يتأكد من استيفاء كافة شروط الئحة املباني الخضراء املنطبقة على املشروع دون أي تعارض و/ 

 . والرسومات الخاصة باالختصاصات االخرى 

لالئحة املباني الخضراء باإلضافة إلى الشروط األخرى على النحو الذي تحدده السلطة املختصة.يعتمد إصدار شهادة اإلنجاز على امتثال املشروع 



 

 

 

 الثالثالقسم 

 الئحة شروط

 ساسيةاأل  الخضراءاملباني 
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 الخضراءالئحة شروط املباني 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 القسم الثالث

 االساسية الخضراءالئحة شروط املباني 

 املباني التالية: انواعاألساسية على  الشروطتطبق الئحة 

 املباني انواع -الئحة شروط املباني الخضراء األساسية     3جدول رقم 

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

 ورشة عمل متر مربع( 1000اقل من مبنى مكاتب )مساحة بناء  فيال خاصة + املالحق

 فيال خاصة تمويل حكومي + املالحق
)مساحة بناء اقل  محالت بيع التجزئة و صاالت العرض

 متر مربع( 1000من 
 مستودع

 مصنع مباني عامة فيال استثمارية + املالحق

 متر مربع( 1000اقل من  سكني)مساحة بناءمبنى 
 1000)مساحة بناء اقل من  مباني املسجد و دور العبادة

 متر مربع(
 

اقل فين والعمال والطالب)مساحة بناء سكن املوظ

 متر مربع( 1000من 

)مساحة بناء اقل  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000من 
 

 األساسية.الئحة شروط املباني الخضراء البنود التنظيمية التي تشكل  2كل الش وضحي
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 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 

 البنود التنظيمية -الئحة شروط املباني الخضراء األساسية     2شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أداء غالف املبنى

 

 إحكام الهواء

 

وارد )الطاقة املالتركيز على الحفاظ على 

 واملياه والخامات( وتحقيق وفورات تشغيلية

  

 

 شتراطات إضافية للراحة والرفاهيةإ

  

 

 أداء غالف املبنى

 معايير تصميم أنظمة التدفئة و التهوية و التكييف

 التحكم بالتدفئة و التهوية و التكييفكفاءة وأنظمة 

 كفاءة أنظمة اإلنارة

 إحكام الهواء

 

 كفاءة تجهيزات وتركيبات املياه 

 

 تسخين املياه بالطاقة املتجددة

 ألنظمة األلواح الشمسيةجاهزية املبنى 

  

 ادارة مخلفات البناء

 محددات املكونات العضوية املتطايرة

 

 الئحة شروط املباني الخضراء األساسية
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 الخضراءالئحة شروط املباني 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 كفاءة الطاقة - 1الفصل  301

 أداء غالف املبنى 301.01

 :الهدف

سطح املبنى وبالتالي تقليل حمل التبريد قدر اإلمكان والذي يشكل الجزء االكبر من إجمالي استهالك و الحرارة من خالل واجهات  امتصاصتقليل 

 الطاقة في املباني.

 املباني: انواع

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

  ورشة عمل  متر مربع( 1000)مساحة بناء  اقل من  مكاتبمبنى   فيال خاصة + املالحق

  تمويل حكومي + املالحقفيال خاصة 
محالت البيع بالتجزئة وصاالت العرض )مساحة 

 متر مربع( 1000بناء  اقل من 
 مستودع  

  مصنع مباني عامة  فيال استثمارية + املالحق

 1000مبنى سكني )مساحة بناء  اقل من 

 متر مربع(
 

مباني املساجد ودور العبادة )مساحة بناء  اقل من 

 متر مربع( 1000
  

سكن املوظفين  والعمال والطالب 

 متر مربع( 1000)مساحة بناء  اقل من 
 

)مساحة بناء  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000اقل من 
  

 :الشروط

عتمةأداء غالف املبنى بشكل منفصل لكل من العناصر  شروط ضعتوُ 
ُ
زججة ( والعناصر طح)الجدران الخارجية واألس امل

ُ
)النوافذ والجدران امل

 الزجاجية واملناور(.

عتبر العناصر الزجاجية املعتمة )ذات 
ُ
 الحرارة للجدران. إنتقالتحقق قيمة معامل  يجبمعزولة( بمثابة عناصر معتمة، وبالتالي خلفية ألواح ت

 :العناصر املعتمة شروط .أ

  لألسقف والجدران الخارجية )املعرضة للظروف املحيطة( القيم التالية: الحرارة إنتقاليجب أال يتجاوز متوسط معامل 

 .كلفن.2مواط/  0.48≥ للجدار  الحرارة إنتقالمعامل متوسط  -

 .كلفن.2مواط/  0.3≥ للسقف  الحرارة إنتقالمعامل متوسط  -

  الطابوق  إستخدام املحددة أعاله في حالة و للجدار  الحرارة إنتقالمعامل  اشتراطاتعفاة من تعتبر الفلل الخاصة ذات التمويل الفردي ُم

 .كلفن.2مواط /  0.5حرارة بقيمة  إنتقالمعدل ذات و  ممل 200 سماكة الحراري 

 والجسور الخرسانية الخارجية وذلك لتفادي ما يعرف بظاهرة الجسر  يجب أن يتم عزل األعمدة، في جميع املباني باستثناء الفلل الخاصة

 .الحراري 
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 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 املزّججة:العناصر  شروط .ب

، ا
ً
ل الجزء الكبير من غالف املبنى متص الحرارة ويفقدها بسرعة كبيرة،حيث أن الزجاج يالختيار األمثل للنوافذ مهم جدا

ّ
 ما يشك

ً
 .وهو غالبا

زججةلألجزاء  الكسب الحراري الشمس يومعامل الحرارة  إنتقالمعامل متوسط يجب أال يتجاوز وعليه 
ُ
 :من املبنى القيم التالية امل

  كلفن.2م /واط 1.8 ≥ للنافذةالحرارة لللوح الزجاجي  إنتقالمعامل. 

  كلفن.2مواط/  1.8 ≥ للمنور الحرارة لللوح الزجاجي  إنتقالمعامل.  

  0.3 ≥للنافذة واملنور   الكسب الحراري الشمس يمعامل.     

 :االستثناءات

 هذا البند. ألحكامغير مكّيفة الال تخضع املباني 

 :اإلرشادات

 :العناصر املعتمة .أ

 املطلوبة للسقف والجدران الخارجية: الحرارة إنتقال ليمكن أن تحقق الخيارات التالية قيم معام

 الجدران الخارجية:

  لخاصة:ا الفيال 

لياسة باإلضافة الى طبقتي  )حد اقص ى(كلفن .2مواط/  0.5حرارة  إنتقالبمعامل ملم  200 ةكاالطابوق الحراري سم إستخدام  -

(Plaster)  ملم لكل طبقة.  25 سماكةداخلية وخارجية 

  لهذا البند املباني األخرى الخاضعة انواعجميع : 

داخلية وخارجية بُسمك  (Plaster)لياسة باإلضافة الى طبقتي ملم  250أو 200 سماكةطبقة من الطابوق الحراري  إستخدام  :1الخيار -

بالجسور يعرف الحرارة الى داخل املبنى عبر ما  إنتقاللتجنب  حراريا الخرسانية جسور كما يجب عزل األعمدة وال  ,لكل طبقةملم  25

 . كلفن.2مواط/  0.48 بقيمة الحرارة عبر الجدران إنتقال وتحقيق معاملالحرارية 

الحراري طبقة العزل  تثبت. تسليح مشًبكو  لياسة رابطةطبقة و ملم  100 و  50تراوح بين ت سماكةب حراري  وضع طبقة عزل : 2الخيار -

غطي جميع الفجوات بين عناصر الخرسانية ويجب أن والجسور املفرغ واألعمدة الخرساني الطابوق  ىعل مباشرة
ُ
 املبنى. غالفت

 السقف:

 ملم. 50 -30سطح مع طبقة عزل حراري بسمك لأل  نظام العزل املتكامل 

 :املزّججةالعناصر  .ب

 الزجاجية:لواح يمكن أن تحقق الخيارات التالية الخصائص املطلوبة لأل

  الجانب الداخلي  علىتظليل خفيفة ( مع طبقة ملم 6بسمك  + لوح زجاجي فجوة هوائيةملم  12+ ملم  6بسمك مزدوج )لوح زجاجي تزجيج

 الزجاج الخارجي.من لوح 
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 الخضراءالئحة شروط املباني 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 :املستنداتحل التقديم و امر 

 مرحلة التصميم:

  لحاسبة  إنتقالحسابات معامل 
ً
  )غير الزامي للفيالت الخاصة(.بارجيل الحرارة وفقا

  الجدران الخارجية و السطح )بما في ذلك القياسات و املواد  انواعوالسطح توّضح تفاصيل و مكونات كافة مقاطع عرضية للجدران

 املستخدمة(.

  ومعامل الكسب الحراري  الحرارة إنتقالمعامل مقتبس من وثائق املناقصة )املواصفات و جدول الكميات( توضح. 

 مرحلة البناء:

  الطابوق الحراري  أو ورقة بيانات مواد العزل و/  أو معلومات املنتج الفنية. 

  طبقات العزل  أو الحراري و/ موقعية مؤرخة توضح تركيب الطابوق صور. 

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أنظمة معايير تصميم  301.02

 الهدف:

 الزيادة الكبيرة في حجم أجهزة تكييف الهواء عن طريق مراعاة ظروف الطقس املحلية واالشتراطات الداخلية املطلوبة وأداء غالف املبنى.تجنب 

 املباني: انواع

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

  ورشة عمل  متر مربع( 1000)مساحة بناء  اقل من  مكاتبمبنى   فيال خاصة + املالحق

  تمويل حكومي + املالحقفيال خاصة 
محالت البيع بالتجزئة وصاالت العرض )مساحة 

 متر مربع( 1000بناء  اقل من 
 مستودع  

  مصنع مباني عامة  استثمارية + املالحقفيال 

 1000مبنى سكني )مساحة بناء  اقل من 

 متر مربع(
 

مباني املساجد ودور العبادة )مساحة بناء  اقل من 

 متر مربع( 1000
  

سكن املوظفين  والعمال والطالب 

 متر مربع( 1000)مساحة بناء  اقل من 
 

)مساحة بناء  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000اقل من 
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 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 :الشروط

 التبريد وفًقا ملعايير التصميم التالية: ليجب حساب حم

 غالف املبنى  عوامل .أ

" أداء  301.01الحرارة للجدران واألسطح والزجاج هي معامالت التصميم الفعلية ويجب أن تتوافق مع املادة  إنتقاليجب أن تكون معامالت 

 غالف املبنى".

 الظروف خارج املبنى .ب

  درجة مئوية 46: ةحرارة الجافالدرجة. 

  درجة مئوية 29: ةحرارة الرطبالدرجة. 

  شم°  25.5 ،رأس الخيمة إلمارةاملوقع الجغرافي( 
ً
 .ال خط االستواء(شماال

 الظروف داخل املبنى .ت

 باستثناء املساحات املخصصة للتصنيع واإلنتاج والتخزين:بانتظام, الغرف املشغولة لجميع 

 (درجة مئوية 1 -+/)درجة مئوية  24: الجافة درجة الحرارة. 

  :(٪10 -+/)٪ 50الرطوبة النسبية. 

 .2013الجمعية األمريكية ملهندس ي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء معايير ير املنصوص عليها في امعامالت التغ إستخدام يجب 

 عوامل األمان .ث

 عن القيم التالية: ستخدمةتزيد عوامل األمان املأال يجب 

  :10الحرارة الحساسة ٪ 

  :5الحرارة الكامنة ٪ 

 :االستثناءات

  .هذا البندألحكام غير مكّيفة الال تخضع املباني 

 :اإلرشادات

  الفعلية والظروف الخارجية والداخلية املحددة في حسابات حمل التبريد. التصميمية الحرارة إنتقالمعامالت  إستخدام 

 يمكن تقديمها إلثبات ملثل هذه البرمجيات توفير تقارير مختلفة سابات حمل التبريد حيث يمكن ينصح باستخدام البرمجيات املناسبة لح

 االمتثال لهذا البند.

 :واملستنداتالتقديم  حلامر 

 مرحلة التصميم:

  اجهزة التكييف.  سعةمخططات تكييف مبسطة توضح نوع و 

  ة.مالتي توضح معايير التصميم املستخد)النمذجة(  املحاكاةوتقارير حسابات حمل التبريد 
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 الخضراءالئحة شروط املباني 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أنظمة  وضبطكفاءة  301.03

 الهدف:

م التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وضمان وجود أجهزة  أنظمة لتعزيز كفاءة 
ّ
درجة الحرارة مستوى ضبط في متاحة لسكان املبنى للتحكم تحك

 والتهوية.

 املباني: انواع

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

  ورشة عمل  متر مربع( 1000اقل من  )مساحة بناء مكاتبمبنى   فيال خاصة + املالحق

  تمويل حكومي + املالحقفيال خاصة 
لتجزئة وصاالت العرض )مساحة محالت البيع با

 متر مربع( 1000اقل من  بناء
 مستودع  

  مصنع مباني عامة  فيال استثمارية + املالحق

 1000اقل من  مبنى سكني )مساحة بناء

 متر مربع(
 

اقل من ساجد ودور العبادة )مساحة بناء مباني امل

 متر مربع( 1000
  

ين  والعمال والطالب سكن املوظف

 متر مربع( 1000اقل من  )مساحة بناء
 

)مساحة بناء  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000اقل من 
  

 :الشروط

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أنظمة كفاءة  .أ

  كفاءة الطاقة معدلكفاءة استهالك الطاقة )لالحد األدنى  متطلبات وتكييف الهواء معالتدفئة والتهوية أنظمة يجب أن تتوافق جميع أجهزة و 

الحد  متطلباتمع  املجمعة التبريد وحدات كما يجب أن تتوافق ,6 رقم والجدول  5 رقم والجدول  4 رقم ول معامل األداء( املدرجة في الجد /

 .7 رقم الجدول في املحدد  (IPLV)املتكامل  الجزئي قيمة الحمللاألدنى 

 الكهربائية املنفصلة أجهزة تكييف الهواء - ساسيةالئحة شروط املباني الخضراء األ     4جدول رقم 

 

 نوع املعدات

 

 سعة الوحدة

في األجواء   كيلوواط)

 (T3الحارة 

 الحد األدنى من كفاءة الحمولة الكاملة

 

 ظروف التقييم

 الطاقةتقييم كفاءة 

(EER Btu/h/W   في

 (T3األجواء الحارة 

معامل األداء 

(COP  في األجواء

 (T3الحارة 

 ملعيار هيئة اإلمارات  2.20 7.51 جميع السعات مكّيف هواء شباك
ً
تم اختباره وفقا

 UAE.Sللمواصفات واملقاييس رقم 

ISO 5151:2017 

منفصل مباشر مكيف هواء 

(Split) 

 2.44 8.31 جميع السعات

مكيف هواء منفصل غير 

 مباشر

 وحدات التبريد املدمجةو  

  2.58 8.80 40 <سعة الوحدة 

 ل 
ً
 2.52 8.59 70سعة الوحدة >  ≤ISO 13253 40تم اختباره وفقا

 2.42 8.27 223سعة الوحدة >  ≤70

 2.33 7.95 223≤ سعة الوحدة 
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 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 وحدات التبريد املدمجة –الئحة شروط املباني الخضراء األساسية     5جدول رقم   

 نوع املعدات

 سعة الوحدة

في األجواء   كيلوواط)

 (T3 الحارة

 

معامل أداء التبريد 

  CSPFاملوسمي )

Btu/h/W   في األجواء

 (T3 الحارة

 قيمة الحمل

املتكامل الجزئي 

)في األجواء 

 (T3الحارة 

 ظروف التقييم

منفصل نظام تكييف 

 متعدد الوحدات

 ملعيار هيئة اإلمارات  4.59 ينطبقال  40 <سعة الوحدة 
ً
تم اختباره وفقا

 UAE.S ISOللمواصفات واملقاييس رقم 

15042  

 4.45 ينطبقال  220 <سعة الوحدة  ≤ 40

 4.35 ينطبقال  220≤ سعة الوحدة 

 ملعيار هيئة اإلمارات  ينطبقال  14.84 40 <سعة الوحدة  VRFأنظمة تبريد 
ً
تم اختباره وفقا

 UAE.S ISOللمواصفات واملقاييس رقم 

16358-2013/Amd.1:2019 

 ينطبقال  13.78 220 <سعة الوحدة  ≤ 40

 ينطبقال  13.25 220≤ سعة الوحدة 

 حراريةمضخات   -الئحة شروط املباني الخضراء األساسية     6جدول رقم 

 نوع املعدات

 سعة الوحدة

في األجواء   كيلوواط)

 (T3الحارة 

 الحد األدنى من كفاءة الحمولة الكاملة

 EER) تقييم كفاءة الطاقة ظروف التقييم

Btu/h/W   في األجواء الحارة

T3) 

 COPمعامل األداء )

 في األجواء الحارة

T3) 

 ةوحدة ضخ حراري

 تعمل بمصدر مياه

درجة جميع السعات، 

حرارة السائل الداخل 

 درجة مئوية 30

8.35 2.45 

 ملعياري هيئة تم 
ً
اختباره وفقا

  اإلمارات للمواصفات واملقاييس

 رقم

 UAE.S ISO 13256-1:1998  

 و

UAE.S ISO 13256-2:1998 

 ةوحدة ضخ حراري

تعمل بمصدر مياه 

 ةجوفي

جميع السعات، درجة 

حرارة السائل الداخل 

 درجة مئوية 25

9.2 2.7 
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 الخضراءالئحة شروط املباني 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 وحدات التبريد املركزي  -الئحة شروط املباني الخضراء األساسية     7جدول رقم 

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء: أنظمة أجهزة التحكم في  .ب

  م التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في املبنى إلى مناطق  أنظمة ب التحكم نظاميجب تقسيم
ّ
 أو الغرف  ما يتماش ى مع مختلفبمستقلة تحك

 داخل املبنى. منتظم بشكل ةاملشغولاألماكن 

  يجب التحكم بنقطة ضبط درجة الحرارة والتهوية لكل منطقة بشكل مستقل بغض النظر عن نقطة ضبط درجة الحرارة والتهوية ملناطق

كل منطقة بما يسمح في للتحكم في مستوى درجة الحرارة والتهوية رموستات( ثالحرارة ) مستشعر . يجب تركيب التحكم األخرى في املبني

  . الحرارة والتهوية ةاملبنى من ضبط مستوى درج لشاغلي

 نوع املعدات

 سعة الوحدة

ظروف التشغيل   كيلوواط) 

 (T1في األجواء املعتدلة 

قيمة الحمل  الحد األدنى من كفاءة الحمولة الكاملة

الجزئي 

املتكامل )في 

األجواء 

 (T1الحارة 

 

 ظروف التقييم

تقييم كفاءة 

 EER) الطاقة

Btu/h/W   في

 (T1األجواء الحارة 

معامل األداء 

(COP  في األجواء

 (T1 الحارة

وحدات التبريد بالهواء املدمجة 

 بدون مكثف

 4.05 3.29 11.21 جميع السعات

 
ً
تم اختباره وفقا

معهد  ملعيار 

تكييف الهواء 

والتدفئة 

والتبريد رقم 

590/550 

 

وحدات التبريد بالهواء املدمجة 

 مع مكثف

 4.05 2.97 10.13 528 <سعة الوحدة 

 4.14 2.97 10.13 528≤ سعة الوحدة 

وحدات التبريد باملاء ذات 

 (reciprocatingاإلزاحة املوجبة )

 4.45 15.19 جميع السعات

 

5.63 

ذات  التبريد باملياهوحدات 

 اإلزاحة املوجبة

(rotary and scroll) 

 

 

 5.87 4.69 16.01 264 <سعة الوحدة 

 6.29 4.99 17.03 528 <سعة الوحدة  ≤264

 6.52 5.33 18.19 1,055 <سعة الوحدة  ≤ 528

 6.77 5.77 19.69 2,110 <سعة الوحدة  ≤ 1,055

 7.04 6.23 21.26 2,110≤ سعة الوحدة 

وحدات التبريد باملاء 

(centerfugal) 

 6.77 6.36 21.71 528 <سعة الوحدة 

 7.04 6.89 23.51 528≤ سعة الوحدة 

أنظمة  التبريد بالهواء عن طريق 

 االمتصاص )أحادية التأثير(

 ال ينطبق 0.60 2.05 جميع السعات

 
ً
تم اختباره وفقا

ملعيار معهد 

تكييف الهواء 

والتدفئة 

والتبريد رقم 

560 

أنظمة  التبريد باملياه عن طريق 

 االمتصاص )أحادية التأثير(

 ال ينطبق 0.70 2.39 جميع السعات

أنظمة  التبريد باالمتصاص 

)مزدوجة التأثير( والتي تعمل عن 

 طريق التسخين غير املباشر

 1.05 1.00 3.41 جميع السعات

أنظمة  التبريد باالمتصاص 

التأثير( والتي تعمل عن )مزدوجة 

 طريق التسخين املباشر

 1.00 1.00 3.41 جميع السعات



 

    

  
 

 27 

 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

  على إغالق وتشغيل اجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  نظمة أجهزة التحكم أل يجب أن تكون 
ً
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء قادرة

 ملنطقة تحكم معينة حسب حاجة شاغلي نفس منطقة التحكم.

  تقوم أجهزة التحكم بنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بإيقاف تشغيل  , يجب أناملركزي لتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ا نظامفي حالة

عند توقف مستشعر  الحرارة )ثرموستات(  أو اجهزة التبريد املركزي عند الوصول إلى نقطة ضبط درجة الحرارة في جميع مناطق التحكم 

 في كافة مناطق التحكم.عن العمل 

 اإلرشادات:

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء: أنظمة كفاءة  .أ

 :املطلوبة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أنظمة كفاءة  اشتراطاتالخيارات التالية تحقق يمكن أن 

  املباشرة  املنفصلة أو وحدات تكييف الهواء الشباكية إستخدام(Split)  حسب تصنيف هيئة اإلمارات للمواصفات  ادنىحد ب نجمة 2بتقييم

 .ESMA UAE.S 5010-1:2019) )واملقاييس 

  الغير املباشرة  وحدات تكييف الهواء املنفصلةإستخدام(Ducted Split)  وحدات التبريد املدمجة و (Packaged Units) كفاءة تزيد بما ذات

ة ٪ من الحد األدنى من معايير الكفاءة الصادرة عن هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس التابعة لدولة األمارات العربية املتحد6ال يقل عن 

 .ESMA UAE.S 5010-5: 2019رقم 

  الوحدات  ةالتكييف املنفصلة متعدد أنظمةإستخدام (Multi-Split)( وأنظمة تبريدVRF)  من الحد 6عن  كفاءة تزيد بما ال يقلذات ٪

 ESMA UAE.Sاألدنى من معايير الكفاءة الصادرة عن هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس التابعة لدولة األمارات العربية املتحدة رقم 

5010-5: 2019. 

  إستخدام وحدات التبريد املركزي(Chilling Packages)  7التي تلبي على األقل متطلبات الكفاءة املبينة في الجدول .  

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء: أنظمة أجهزة التحكم في  .ب

 .توفير منظم درجة الحرارة لكل غرفة مشغولة بشكل منتظم بالقرب من مدخل الغرفة 

  :املستنداتمراحل التقديم و 

 :مرحلة التصميم

  التدفئة والتهوية وتكييف الهواء و تصنف قدراتها والكفاءات  أنظمة مقتبس من وثائق املناقصة )املواصفات و جداول الكميات( تحدد

  وجدت(.املرتبطة بها )معامل الكفاءة / تقييم كفاءة الطاقة وقيمة الحمل الجزئي املتكامل إن 

  الهواء.مخططات أجهزة التحكم في التدفئة والتهوية وتكييف 

  :مرحلة البناء

  علومات التالية:الهواء والتي تتضمن املعدات التدفئة والتهوية وتكييف مللبيانات اورقة  أو املعلومات التقنية للمنتج 

 .قًدرةسعة املال -

 (فقط املركزي  لوحدات التبريد وقيمة الحمل الجزئي املتكامل ). املتكامل لجزئيوقيمة الحمل اكفاءة الطاقة  معدلمعامل األداء /  -

 .أسلوب الفحص -
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 الخضراءالئحة شروط املباني 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 اإلضاءةكفاءة  301.04

 الهدف:

 . م كفؤةكوتح إضاءة أجهزة إستخدام تخفيض استهالك الكهرباء من خالل فرض 

 املباني: انواع

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

  ورشة عمل  متر مربع( 1000)مساحة بناء اقل من  مكاتبمبنى   فيال خاصة + املالحق

  تمويل حكومي + املالحقفيال خاصة 
محالت البيع بالتجزئة وصاالت العرض )مساحة 

 متر مربع( 1000بناء اقل من 
 مستودع  

  مصنع مباني عامة  فيال استثمارية + املالحق

 1000اقل من  مبنى سكني )مساحة بناء

 متر مربع(
 

اقل من ساجد ودور العبادة )مساحة بناء مباني امل

 متر مربع( 1000
  

ن  والعمال والطالب سكن املوظفي

 متر مربع( 1000اقل من )مساحة بناء 
 

)مساحة بناء  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000اقل من 
  

 :الشروط

 اإلضاءةكفاءة  .أ

ان تتوافق, بحد ادنى، مع متطلبات هيئة  أو  (LED)الخارجية والداخلية للمبنى من النوع ثنائي االنبعاث  اإلضاءةيجب ان تكون جميع أجهزة  

 نجوم. 3اإلمارات للمواصفات واملقاييس بتقييم 

 باإلضاءةأجهزة التحكم  .ب

 مفتاح تحكم باخفات الضوء بالقرب من مدخل كل غرفة. أو واحد  إضاءةيجب توفير بحد ادنى مفتاح 

  :االستثناءات

ستثنى 
ُ
 :اإلضاءةكفاءة  شروطالتالية من  اإلضاءة انواعت

 املعدات املتخصصة.و  واآلالتالخاصة باملصانع  اإلضاءةجهزة أ 

 امللونة. اإلضاءة 

 نمو النباتاتاملستخدمة في عملية  اإلضاءةجهزة أ. 

  عاقات البصرية.ألصحاب الهمم من ذوي اإل  اإلضاءةاجهزة 
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 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 :اإلرشادات

  ثنائية االنبعاث  إضاءةمصابيح  إستخدام يفضل(LED)  بدال من املصابيح العادية )املتوهجة( حيث أنها موفرة للطاقة وتتميز بمتوسط

 عمر افتراض ي طويل.

  بما يتناسب مع مهامهم وتفضيالتهم  اإلضاءةمتعددة للسماح للسكان بتعديل  إضاءةمفاتيح  أو ينصح بتوفير مفاتيح تخفيف الضوء

 الشخصية.

 :املستنداتمراحل التقديم و 

 مرحلة التصميم

  تقييم التصنيف من فئة النجمة الصادرة عن هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس )للمصابيح اإلضاءةنوع جهاز يوضح  اإلضاءةجدول ,

 املتوهجة( والقوة الكهربائية.

  اإلضاءة.بمخططات أجهزة التحكم 
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 الخضراءالئحة شروط املباني 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 إحكام الهواء 301.05

 الهدف:

 تحقيق أقص ى إحكام للهواء للمبانى وتقليل تسرب الهواء. 

، يتسرب الهواء يعتبر التحكم في تسرب الهواء ضرورًيا لتحسين أداء الطاقة في املبنى, في حال لم تكن جدران املبنى محكمة بما فيه الكفاية 

كما قد يسبب تسرب الهواء أيًضا مشاكل ستهالك الطاقة، البارد ويدخل الهواء الساخن من خالل الفجوات والشقوق، مما يؤدي إلى ارتفاع ا

 كثيف التي تسرع في نمو الفطريات.الت

 املباني: انواع

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

  ورشة عمل  متر مربع( 1000)مساحة بناء اقل من  مكاتبمبنى   فيال خاصة + املالحق

  تمويل حكومي + املالحقفيال خاصة 
محالت البيع بالتجزئة وصاالت العرض )مساحة 

 متر مربع( 1000بناء اقل من 
 مستودع  

  مصنع مباني عامة  فيال استثمارية + املالحق

 1000مبنى سكني )مساحة بناء اقل من 

 متر مربع(
 

مباني املساجد ودور العبادة )مساحة بناء اقل من 

 متر مربع( 1000
  

والعمال والطالب سكن املوظفين  

 متر مربع( 1000)مساحة بناء اقل من 
 

)مساحة بناء  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000اقل من 
  

 :الشروط 

 االستشاري املشرف أو املقاول ويعتمد من االستشاري ٪ من غالف املبنى من قبل 60املوقعي لتسرب الهواء عند اكتمال  الكشفيجب اجراء  .أ

. يجب تسجيل املالحظات واالصالحات/التعديالت املطلوبة في تقرير الفحص املوقعي لتسرب الهواء وعلى املقاول تصحيح وإستيفاء كافة املشرف

  املالحظات الرئيسية وتقديم ملخص لإلجراءات التي تم اتخاذها.

 حسبلفلل بمن كل نوع متطابق من اعينات على  ملوقعيالكشف اإجراء يجب  متطابقةاستثمارية فلل في املشاريع السكنية التي تتضمن  .ب

فلل, يمكن  10)ألقل من  بواسطة شركة مختصة في هذا املجال ومعتمدة من السلطة املختصة الكشف املوقعييتم إجراء . 8 رقم الجدول 

املالحظات واالصالحات/التعديالت املطلوبة يجب تسجيل  .اجراء الكشف املوقعي من قبل االستشاري أو املقاول ويعتمد من االستشاري املشرف(

   .في تقرير الفحص املوقعي لتسرب الهواء وعلى املقاول تصحيح وإستيفاء كافة املالحظات الرئيسية وتقديم ملخص لإلجراءات التي تم اتخاذها

من كل نوع متطابق التي تتضمن فلل متطابقة يجب إجراء فحص عينات على عدد نموذجي املمولة من الحكومة و في املشاريع السكنية   .ت

 فحصفي حال فشل ال. بواسطة شركة مختصة في هذا املجال ومعتمدة من السلطة املختصةويتم الفحص  8لفلل بحسب الجدول رقم من ا

يجب أال يتجاوز . عينات في الفحصحتى يتم نجاح ال 8 رقم حسب الجدول بمن نفس النوع املتطابق اخرى على فلل كامل بال فحصكرر اليُ 

 50( في فرق ضغط مطّبق ²الساعة/م/³م 7.5متر مكعب من الهواء في الساعة لكل متر مربع من غالف البناء ) 7.5تسرب الهواء من أو الى املبنى 

 .لفحصتقوم الشركة املختصة باختيار الفلل التي ستخضع ل جميع األحوال،في  .بسكال
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 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 فحص إحكام الهواء –الئحة شروط املباني الخضراء األساسية     8جدول رقم 

 )النوع املتطابق( إجمالي عدد الفلل
 كشف تسرب الهواء التي يجري عليهاعدد الفلل 

 )الفلل االستثمارية(

 فحص تسرب الهواء التي يجري عليهاعدد الفلل 

 الحكومة()الفلل املمولة من 

 1 1 10أقل من 

 2 2 49 الى 10من 

 3 3 99 الى 50من 

 4 4 100أكثر من 

 تسرب الهواء: صحفأحد املعايير أدناه في  إستخدام يجب 

  املعيار الفني رقمL1.  نفاذية الهواء في مخططات املباني السكنية. واملخصص لقياس جمعية قياس واختبار ضغط الهواء الصادر عن 

  املعيار الفني رقمL2.  غير سكنية.النفاذية الهواء في مخططات املباني واملخصص لقياس جمعية قياس واختبار ضغط الهواء الصادر عن 

  املعيار رقمCIBSE TM23  البناء. ملهندس ي خدمات تشارتردمعهد الصادر عن 

 ( رقماملنظمة الدولية للمعاييرمعيار األيزو ) 9972. 

 اإلرشادات: 

 مراعاة اإلجراءات التالية للحد من تسرب الهواء: 

  .إعتماد تفاصيل بناء بسيطة وسهلة التطبيق 

  ،في حالة عدم إمكانية تجنب االختراق، يتم التأكد من أن نقاط االختراق مغلقة بشكل مناسب.وتقليل نقاط اختراق غالف العزل الحراري 

 للفتح واإلغالق. إحكام عزل األبواب و الشبابيك الخارجية القابلة 

 .غلق الشقوق والفتحات بين مكونات املبنى الثابتة, على سبيل املثال حول إطارات األبواب والنوافذ 

 :مراحل التقديم واملستندات

 مرحلة التصميم:

  تسرب الهواء. فحصالكشف املوقعي/جداول الكميات يوضح متطلبات  أو مقتبس من مواصفات املناقصة 

 مرحلة البناء:

  فحص تسرب الهواء.الكشف املوقعي / تقرير تقرير 
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 الخضراءالئحة شروط املباني 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 املياه إستخدام  كفاءة -2الفصل   302

 املياه   وتركيباتتجهيزات كفاءة  302.01

 :الهدف

 لتقليل استهالك مياه الشرب في املباني وبالتالي تقليل الطاقة الالزمة لعمليات تحلية املياه.

 املباني: انواع

 صناعيةمباني  مباني تجارية مباني سكنية

  ورشة عمل  متر مربع( 1000)مساحة بناء اقل من  مكاتبمبنى   فيال خاصة + املالحق

  تمويل حكومي + املالحقفيال خاصة 
محالت البيع بالتجزئة وصاالت العرض )مساحة 

 متر مربع( 1000بناء اقل من 
 مستودع  

  مصنع مباني عامة  فيال استثمارية + املالحق

 1000اقل من مبنى سكني )مساحة بناء 

 متر مربع(
 

مباني املساجد ودور العبادة )مساحة بناء اقل من 

 متر مربع( 1000
  

سكن املوظفين  والعمال والطالب 

 متر مربع( 1000)مساحة بناء اقل من 
 

)مساحة بناء  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000اقل من 
  

 :الشروط

 : معدالت تدفق وانسياب املياه1الخيار رقم  .أ

 .9 رقم نسياب والتدفق املحددة في الجدول يجب ان تحقق جميع تركيبات ومعدات املياه الحد األقص ى املسموح به ملعدالت اإل

 وانسياب املياهالحد االقص ى لتدفق  –الئحة شروط املباني الخضراء األساسية     9جدول رقم 

 املياه انسياب أو  تدفق الحد األقص ى ملعدل ركيباتنوع الت

 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  8 االستحمام مرشات

 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  10   املعلقةاالستحمام  مرشات

 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  5 )خاصة( صنابير أحواض غسل األيدي

 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  1.9 )عامة( األيديصنابير أحواض غسل 

 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  5 صنابير أحواض املطابخ

 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  6 وضوءوحدات الصنابير 

 مزدوجةطرد  أنظمة مراحيض ب
 كامل طردلتر  4.5

 جزئي  طردلتر  3

 لتر  واحدبسعة طرد  املباول 
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 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 : حساب ميزانية املياه2 رقم خيار ال .ب

  بمعدالت انسياب وتدفق املياه املحددة، يجب اال يتجاوز معدل االستهالك التقديري من املياه  اإللتزام بالنسبة للمباني التي يتعذر فيها

 .ببارجيل حاسبة ميزانية املياه الخاصة  إستخدام كمية االستهالك األساس ي وذلك من خالل 

 1 رقم املياه األساس ي وفقا ملعدالت االنسياب والتدفق املحددة في الخيار  يتم حساب كمية استهالك. 

 اإلرشادات:

  تركيبات وتجهيزات عالية الكفاءة ومنخفضة التدفق واالنسياب لتقليل استهالك املياه الصالحة للشرب والحد من هدر املياه.  إستخدام 

  املياه.  إستخدام تركيب مهويات للصنابير لضمان أقص ى حد لكفاءة 

 .لتقليل إجمالي استهالك املياه الصالحة للشرب 
ً
 اضافيا

ً
 تعتبر املباول الجافة خيارا

 :املستنداتمراحل التقديم و 

 مرحلة التصميم:

  جدول الكميات لتحديد معدالت التدفق. أو مواصفات املناقصة و جدول املواد مقتبس من 

  (2 رقم )مطلوبة فقط في الخيار ببارجيل حساب ميزانية املياه باستخدام الحاسبة الخاصة. 

 مرحلة البناء:

  التدفق.و  نسياباإل ورقة البيانات الخاصة بالتركيبات والتجهيزات الصحية لتحديد معدالت أو معلومات املنتج الفنية  



 

 
  

 

 34 

 الخضراءالئحة شروط املباني 

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 املتجددة املوارد - 3الفصل  303

 تسخين املياه بالطاقة املتجددة 303.01

  الهدف:

 الطاقة املتجددة والحد من االعتماد على شبكة الكهرباء. إستخدام لتعزيز 

 
ً
 باستخدام الطاقة املتجددة.املياه واقتصادية لتسخين موثوقة  تقدم سخانات املياه بالطاقة الشمسية ومضخات الهواء الحرارية حلوال

 املباني: انواع

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

  فيال خاصة + املالحق
متر  1000اقل من )مساحة بناء  مكاتبمبنى 

 مربع(
 ورشة عمل  

  تمويل حكومي + املالحقفيال خاصة 
لتجزئة وصاالت العرض )مساحة محالت البيع با

 متر مربع( 1000اقل من  بناء
 مستودع  

  مصنع مباني عامة  فيال استثمارية + املالحق

 1000اقل من مبنى سكني )مساحة بناء 

 مربع( متر 
 

اقل من ساجد ودور العبادة )مساحة بناء مباني امل

 متر مربع( 1000
  

ين  والعمال والطالب سكن املوظف

 متر مربع( 1000اقل من  )مساحة بناء
 

)مساحة بناء  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000اقل من 
  

 :الشروط

 غراض الصناعية.لأل عمليات التسخين نطبق على ي لالستخدام الداخلي وال املياه  عمليات تسخينعلى  لبندا انطبق هذي

  :الساخنة لالستخدام الداخلياملياه  جهيز لت ينالتاليالخيارين  حدأ إستخدام كافة املباني الخاضعة لهذا البند  يجب على

  تسخين بالطاقة الشمسية.ال :1 رقم الخيار 

  مثل مضخات الهواء الحرارية أو أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية لمياهل الحراري الديناميكي لتسخينا: 2 رقم الخيار. 

بتمويل حكومي  الخاصة بالنسبة للفيالت االستثمارية والفيالتلمياه الساخنة )لتر/يوم( ل الطلب اليوميمعدل  يتم تحديدالالئحة،هذه  ألغراض

 سكن العمال على النحو التالي:و 

  لتر/يوم لكل  80و تواليتلتر/يوم لكل  30و حماملكل لتر/يوم  50 :االستثمارية والفيالت الخاصة بتمويل حكومي )ومالحقها(للفيالت

 مطبخ. 

  :للوضوء يوملتر/ 600ولتر/يوم للمطبخ املركزي  1000لتر/يوم لكل فرد و 20لسكن العمال. 
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هو معدل الطلب في الفيالت االستثمارية والفيالت الخاصة بتمويل حكومي وسكن العمال  لالستخدام الداخليالطلب السنوي للمياه الساخنة 

 يوم. 365 فياليومي مضروبا 

لجمعية الصادر عن ا 2015 لعاملكافة املباني االخرى بناًء على الكتيب اإلرشادي ي لداخلاُيحسب الطلب السنوي للمياه الساخنة لالستعمال 

 .(ASHRAE) والتبريد وتكييف الهواء األمريكية ملهندس ي التدفئة

 املياه بالطاقة الشمسية : تسخين1رقم  الخيار  .أ

  من الطلب السنوي للمياه الساخنة 75بسعة تجهيز ال تقل عن  ,تركيب نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية في مكان مناسبيجب %

 . لالستعمال الداخلي

 بخزانات لتخزين املياه الساخنة وأنابيب معزولة مجهزة ومعدة وفًقا لتوصيات الشركة  يجب تجهيز نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية

 % من الطلب الداخلي اليومي للمياه.75املصنعة وأال يقل الحد األدنى لسعة تخزين املياه الساخنة عن 

 ي غير كاٍف بحيث يكون هذا املصدر الثانوي التوريد الحراري الشمس  عندما يكون تسخين احتياطي لتوفير املياه الساخنة توفير مصدر  يجب

 على رفع درجة حرارة املياه الساخنة 
ً
، كما نيالظهور ونمو العوامل املمرضة مثل بكتيريا الليجو درجة مئوية للحد من  60إلى بانتظام قادرا

 . الحرارة )الترموستات( مستشعر التحكم في زيادة درجة الحرارة عن طريق يجب إتاحة إمكانية 

  لمياهل الحراري الديناميكي لتسخينا: 2 رقم الخيار  .ب

  من الطلب السنوي الداخلي للمياه.75لتوفير ما ال يقل عن الحراري الديناميكي للمياه التسخين نظام يجب تركيب % 

 أن يتناسب حجم خزان املياه الساخنة مع أقص ى قدرة تسخين ممكنة ملضخة الحرارة.  يجب 

  مئوية، يجب أن يكون درجة  60ثانوي لتسخين املياه إذا لم تتمكن مضخة الحرارة من تسخين املياه لدرجة توفير مصدر حرارة يجب

 على رفع درجة حرارة 
ً
العوامل املمرضة مثل ظهور ونمو درجة مئوية للحد من  60إلى املياه الساخنة بانتظام مصدر الحرارة الثانوي قادرا

 . منظم درجة الحرارة )الترموستات(التحكم في زيادة درجة الحرارة عن طريق مكانية كما يجب إتاحة إنيال، بكتيريا الليجو 

 :االستثناءات

  الطاقة الشمسية ألواح ال ينطبق هذا البند على املباني التي يتم فيها تركيب نظام(PV)  من  30خالل مرحلة البناء بمساحة تعادل %

 بالقرب من املبنى على ان يتم ربط النظام بالشبكة الكهربائية للمبنى. أو صافي مساحة سطح املبنى, 

  من الطلب الداخلي للمياه الساخنة إذا كان صافي مساحة السطح املتوفرة 75قد يوفر نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية أقل من %

شمسية إجمالي صافي مساحة السطح باستثناء مناطق غير كافية لذلك وفي هذه الحالة يجب أن يغطي نظام تسخين املياه بالطاقة ال

امليكانيكية والكهربائية والسباكة و فتحات التهوية و مناطق الوصول الخاصة باعمال الصيانة. تعريف صافي مساحة  نظمة معدات األ 

 الشمسية".األلواح  نظمة "جاهزية البناء أل  303.02السطح في البند 

 اإلرشادات: 

 الشمسية: تسخين املياه بالطاقة 1 رقمالخيار  .أ

 .تقليل املعدات في السطح و تجميعها قدر املستطاع في مكان واحد من السطح لتوفير مساحة واسعة لسخانات املياه بالطاقة الشمسية 
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 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

  يام بدراسة حالة املحاذية للمبنى. الق أو مساحة مناسبة على سطح املبنى بعيدة عن ظل املباني املجاورة الشمسية في املجمعات تثبيت

 املوسمي على املوقع املقترح. أو الظل تساعد على تحليل تأثيرات الظل الدائمي 

  تسخين املياه بالطاقة الشمسية. أنظمة توفير هيكل انشائي للتظليل فوق السطح قادر من الناحية االنشائية على تحمل أوزان 

 درجة من املستوى األفقي. 25و 15بين ميل تتراوح الشمسية إلى الجنوب بزاوية املجمعات ه يتوج 

  املبادل الحراري في املناطق التي تكون فيها نوعية املياه رديئة لفصل املياه الصالحة للشرب عن السوائل املستخدمة في مجمعات  إستخدام

خالل املبادل الحراري. يتم الطاقة الشمسية. وفي هذه الحالة يتم تمرير سائل مانع للصدأ في مجمعات الطاقة الشمسية  وإعادته من 

 الحرارة إلى خزان املاء الساخن عن طريق املالمسة مع أنبوب سائل التسخين. إنتقال

  يتطلب توفير غرف خدمات بمساحات كافية الستيعاب خزانات املياه واملضخات واألنابيب ، ذات الوحدات املنفصلة نظمة بالنسبة لأل

 ت الطاقة الشمسية على مقربة من خزان املاء الساخن لتقليل فقدان الحرارة.ووحدات التحكم على ان يتم تثبيت مجمعا

 .عزل األنابيب وخزانات املياه الساخنة حراريا لتقليل فقدان الحرارة 

 السخانات الكهربائية واملراجل واملضخات الحرارية.بتسخين املياه االحتياطية املحتملة عند الطوارئ  أنظمة  تمثلت 

  التصميم االنشائي للمبنى.حسابات مراعاة وزن نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية بما في ذلك خزان تخزين املاء الساخن في 

  و حماية األنابيب و  ةالحرار  إنتقاللغالف املبنى بشكل محكم لضمان عدم تسرب الهواء و  أماكن إختراق األنابيبالفجوات في غلق

 مجمعات الحرارة من العوامل املناخية بشكل صحيح.

  جهزة سالمة و تحكم مناسبة لنظام مضخة الهواء الحرارية لتنظيم درجات الحرارة والضغط داخل النظام، وتوفير صمامات تخفيف أتوفير

 الحرارة و الضغط في أنابيب و خزانات املاء الساخن.

  صمام التعديل أو )املزود بمنظم لدرجة الحرارة( الحراري  جصمام املز  إستخدام يساعد  حيث ملنع الغليانة الالزمحتياطات أخذ اإل 

 .الحمامات ودورات املياه واملطابخدرجة حرارة املياه التي يتم توصيلها إلى  في تحديدالحراري 

  لمياهل الحراري الديناميكي لتسخينا: 2الخيار رقم  .ب

 ( لتقليل الفاقد وغرفة الوضوء)مثل دورة املياه واملطبخ  ةالساخن املياه إستخدام املضخة الحرارية في مكان قريب من مناطق  وضع

فتكون املسافة بين املضخة الحرارية الخارجية وخزان املاء الساخن الداخلي عند ذات الوحدات املنفصلة  نظمة . أما في حالة األ الحراري 

 الحد األدنى.

  سببدون بعازل للحد من احتمالية تشغيل وإيقاف تشغيل املضخة الحرارية  أو خزان عاكس باستخدام يوص ى. 

  كفاءة و ضبط اجهزة التدفئة والتهوية  301.03مع الحد األدنى من ُمعامل األداء املحدد في املادة رقم تتوافق مضخة حرارية  إستخدام"

 .‟وتكييف الهواء

 عمال الصيانة.اليها إلجراء أرك مساحة كافية حول مكونات املضخة الحرارية إلمكانية الوصول ت 

  على الجدار باتجاه الجنوب للحصول على اعلى كمية من الحرارة  مع توفير تدفق هواء كافي حول الجهاز.املضخة الحرارية تثبيت 

  فاقد الحراري.لتقليل ال املياه الساخنة وخزانات والقنواتعزل األنابيب 

  تسخين املياه االحتياطية املحتملة عند الطوارئ بالسخانات الكهربائية واملراجل أنظمة تتمثل.  
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  في الحسابات الخاصة والواح الطاقة الشمسية )ان وجدت( مراعاة وزن املضخة الحرارية وما يرتبط بها من خزانات املياه الساخنة

 بالتصميم االنشائي للمبنى.

  الحرارة و حماية األنابيب و مجمعات  إنتقالاملبنى بشكل محكم لضمان عدم تسرب الهواء و  لغالفأماكن إختراق األنابيب غلق الفجوات

 الحرارة من العوامل املناخية بشكل صحيح.

 .تصريف مياه التكثيف الناتجة من املضخة الحرارية بشكل مناسب 

  ضخة الهواء الحرارية لتنظيم درجات الحرارة والضغط داخل النظام، وتوفير صمامات املجهزة سالمة و تحكم مناسبة لنظام أتوفير

 .البخار أو التي تستقبل املياه الساخنة تخفيف الحرارة و الضغط في األنابيب و خزانات املاء الساخن 

  صمام التعديل  أو صمام املزج الحراري )املزود بمنظم لدرجة الحرارة(   إستخدامأخذ االحتياطات الالزمة ملنع الغليان حيث يساعد

 دورات املياه واملطابخ.الحمامات و الحراري في تحديد درجة حرارة املياه التي يتم توصيلها إلى 

 :واملستنداتمراحل التقديم 

 : تسخين املياه بالطاقة الشمسية1رقم الخيار  .أ

 مرحلة التصميم:

  السنوي للمياه الساخنة لالستعمال الداخلي.حسابات الطلب 

  .حسابات تصميم نظام التسخين بالطاقة الشمسية 

  .حسابات األحمال االنشائية لتوضيح استيعاب السقف لتحمل أوزان سخانات املياه بالطاقة الشمسية 

  املعمارية التي توضح موقع معدات تسخين املياه بالطاقة الشمسية.  خططاتامل 

  يبين متطلبات تسخين املياه بالطاقة الشمسية. جدول الكميات أو مقتبس من مواصفات املناقصة و جدول املواد 

 ت(وجد إن) الشمسية بالطاقة املياه تسخين نظام تصميم وثائق. 

  عدم  )بسبب% من احتياجات املياه الساخنة 75التسخين بالطاقة الشمسية توفر أقل من  أنظمة تقديم اثباتات إضافية في حال كانت

 مساحة السطح(:كفاية 

  بارجيلحساب مساحة املنطقة املخصصة للنظام باستخدام حاسبة . 

 سطح توّضح ما يلي: رسومات ال 

 موقع سخانات املياه بالطاقة الشمسية. -

 إجمالي صافي مساحة السطح. -

 فتحات التهوية.و املعدات امليكانيكية والكهربائية والسباكة مواقع  -

 للصيانة. خصصةاملناطق امل -

 املناور )إن وجدت(. -

 )إن وجد(. املروحيةطائرات ال بطمه -
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 مرحلة البناء:

 البيانات الخاصة بنظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية ةقور  أو املعلومات الفنية للمنتج  تقديم. 

 مؤرخة توّضح تثبيت نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية.صور موقعية  تقديم 

  لمياهل الحراري الديناميكي لتسخينا: 2الخيار رقم  .ب

 :مرحلة التصميم

 .حسابات الطلب السنوي للمياه الساخنة لالستعمال الداخلي 

  لمياهل الحراري الديناميكي لتسخيناحسابات تصميم نظام . 

 استيعاب السقف لتحمل أوزان معدات نظام التسخين. حسابات األحمال االنشائية لتوضيح 

  املضخة الحرارية والواح الطاقة الشمسية )ان وجدت(املخططات املعمارية التي توضح موقع معدات. 

  يبين متطلبات تسخين املياه بالطاقة الشمسية. جدول الكميات أو مقتبس من مواصفات املناقصة و جدول املواد 

  ت(.تسخين املياه بالطاقة الشمسية )إن وجدوثائق تصميم نظام 

 مرحلة البناء:

  لمياهل الحراري الديناميكي لتسخينابنظام ورقة البيانات الخاصة  أو تقديم املعلومات الفنية للمنتج. 

  لمياهل الحراري الديناميكي لتسخيننظام اتقديم صور موقعية مؤرخة توّضح تثبيت . 
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 (PV)الشمسية األلواح نظمة جاهزية البناء أل  303.02

  الهدف:

في تصميم املبنى حاليا، مما يعزز الجدوى و الفرص املحتملة مستقبال  (PV) الشمسيةاأللواح  أنظمة األخذ بعين االعتبار متطلبات تثبيت 

 على سطح املبنى. نظمة لتثبيت هذه األ 

  كلفةر كبير في يوفتسطح األ الشمسية املثبتة على األلواح  أنظمة تحقق 
ً
بالطاقة الكهربائية املجهزة من الشبكة الرئيسية، ومن الطاقة مقارنة

عند انشاء  نظمة في املستقبل مما يجعل االستثمار في تهيئة البنية التحتية لهذه األ  نظمة املتوقع تحسن الجدوى االقتصادية والتقنية لهذه األ 

 الغير مجّهز لهذا الغرض. املبنى اكثر توفيرا في التكاليف مقارنة بتركيبها في املبنى

 املباني: انواع

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

  ورشة عمل  متر مربع( 1000)مساحة بناء اقل من  مكاتبمبنى   فيال خاصة + املالحق

  تمويل حكومي + املالحقفيال خاصة 
محالت البيع بالتجزئة وصاالت العرض )مساحة 

 مربع(متر  1000بناء اقل من 
 مستودع  

  مصنع مباني عامة  فيال استثمارية + املالحق

 1000مبنى سكني )مساحة بناء اقل من 

 متر مربع(
 

مباني املساجد ودور العبادة )مساحة بناء اقل من 

 متر مربع( 1000
  

سكن املوظفين  والعمال والطالب 

 متر مربع( 1000)مساحة بناء اقل من 
 

)مساحة  سكنية او تجارية أخرى ليستمباني 

 متر مربع( 1000بناء اقل من 
  

 :الشروط

 نطقة الشمسية:املتهيئة : 1الخيار رقم  .أ

  من صافي مساحة سطح املبنى كمنطقة طاقة شمسية.30يجب تخصيص ما ال يقل عن  % 

  ومعدات  ةاملروحيالطائرات ط بمهور و ا, تحسب مساحة السطح الصافية من خالل طرح مساحة املناملنطقة الشمسية ألغراض تحديد

حواض أسطح املائلة واملصطبات والشرفات و سخانات املياه الشمسية من املساحة الكلية لسطح املبنى. تشمل مساحة السطح الصافية األ 

 السباحة واملناطق املخصصة ملعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء واملناطق املخصصة العمال الصيانة في السطح.

 تر. م1.5صغر بعد للمنطقة الفرعية عن أالشمسية من عدة مناطق فرعية منفصلة وفي هذه الحالة يجب اال يقل املنطقة كن أن تتألف يم 

 منطقة الطاقة الشمسية في أي من املواقع التالية: يمكن تخصيص 

 الشرفات. أو املظالت في السطح، ويشمل املصطبات  أو سطح املبنى  -

قدم( من املبنى مثل )مواقف السيارات املغطاة  250) متر  75 ضمن مسافةمظالت سطح املنشآت امللحقة باملبنى والتي تقع  أو سطح  -

 مظلة حديقة ... الخ( . أو ملحق خدمات  أو 
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  املبنى  أنظمة صة باملعدات الخا أو مداخل و مخارج التهوية, عناصر معمارية, مناور  ,نطقة الشمسية خالية من أي أنابيبامليجب أن تكون

.الشمسية األلواح  نظاماالخرى و املحافظة عليها جاهزة لتثبيت 
ً

 مستقبال

 تلك املعدات عن ضعف ارتفاع أعلى نقطة في املنطقة الشمسية وبين على السطح عوائق موجودة  أو ال تقل املسافة بين أي معدات يجب أ

املثبتة في الجهة على املعدات الشرط ال ينطبق هذا الى أقل حد ممكن. لمنطقة الشمسية ل هاتظليلاحتماالت وذلك لتقليل  العوائق أو 

 منطقة الشمسيةا.لل الشمالية

  260و ° 100وية ااذا كان توجيه هذا السطح بين ز  فقط افقيا° 10وية اكبر من ايسمح بتحديد املنطقة الشمسية على السطح املائل بز °

 الضوئية املستقبلية بشكل مباشر الشعة الشمس.  األلواح  أنظمة املغناطيس ي( لضمان تعرض  من الشمال الحقيقي )ليس الشمال

   املناطق املخصصة ملعدات التدفئة والتهوية  أو فوق املصطبات والشرفات و احواض السباحة يمكن تحديد موقع املنطقة الشمسية

% من املساحة الصافية للسطح كمنطقة شمسية. في هذه الحالة يجب 30وتكييف الهواء فقط اذا تعذر من الناحية العملية تخصيص 

يذ اساسات هذه املظلة الشمسية في املستقبل على ان يتم تنفاأللواح  ان يتضمن تصميم املبنى توفير هيكل انشائي ملظلة قادرة على حمل

 عند انشاء املبنى دون املظلة. 

 إن األلواح  تثبيتهياكل بما في ذلك  ²كغم/م 25الشمسية مع الهيكل الحامل لها األلواح  الغراض الحسابات االنشائية, يكون وزن(

 ها فوق أرضية األسطح والشرفات واملعدات املوجودة على السطح. ؤ التي يتم انشاوجدت( 

  ملرور قنوات كهربائية من املنطقة الشمسية الى نقطة الربط مع الشبكة الكهربائية للمبنى.  مسالك أو يجب تخصيص ممرات 

  في غرفة  أو املستقبلية سواء على سطح املبنى  الشمسيةاأللواح  نظمة يجب تخصيص منطقة للمحوالت ومعدات القياس الضرورية لأل

 نطقة الشمسية املطلوبة و تكون بمقدار يتناسب مع نظاماملحتسب مساحة هذه املنطقة ضمن مساحة للمبنى وال ت ئيةالخدمات الكهربا

 الشمسية الذي سيغطي منطقة الطاقة الشمسية بأكملها.األلواح 

 الشمسيةاأللواح  : تركيب نظام2الخيار رقم  .ب

  لمبنى.ل الشبكة الكهربائية يجب ربط النظام مع% من املساحة الصافية للسطح و 30شمسية على مساحة تعادل ألواح تركيب نظام 

 داء غالف املبنىأ: تحسين 3الخيار رقم  .ت

  الحراري للجدران  نتقالوز متوسط معامل اإل اال يتجتعويض ذلك بأن , يجب 2 رقم الخيار  أو  1 رقم املشاريع التي يتعذر فيها تطبيق الخيار

 كلفن. 2واط/ م 0.40الخارجية 

 :اإلرشادات

 نطقة الشمسيةاملتهيئة : 1الخيار رقم  .أ

 الشمسية املستقبلية األلواح  تقليل املعدات في السطح و تجميعها قدر املستطاع في مكان واحد من السطح لتوفير مساحة واسعة لنظام

 على سطح املبنى.

 االنشائي للسقف بأكمله.في التصميم و هياكل املظالت اإلضافية الشمسية األلواح  األخذ بعين االعتبار وزن نظام 

  ، تكون املساحة االكبر من السقف املائل باتجاه الجنوب لزيادة مساحة السطح املناسبة  أنتصميم يراعى في الفي حالة السقف املائل

 منطقة الشمسية.لل
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشمسيةاأللواح  : تركيب نظام2الخيار رقم  .ب

  الشمسية في مساحة مناسبة على األلواح  الشمسية. وضعاأللواح  لتركيبحساب مساحة السطح الصافية و تحديد االماكن املناسبة

 أو املحاذية للمبنى. القيام بدراسة حالة الظل تساعد على تحليل تأثيرات الظل الدائمي  أو ورة اسطح املبنى بعيدة عن ظل املباني املج

 املوسمي على املوقع املقترح.

 : تحسين اداء غالف املبنى3الخيار رقم  .ت

 كلفن. 2واط/ م 0.40الحراري بمقدار  نتقالاري للجدران لتحقيق متوسط معامل اإل ر دة العزل الحزيا 

 :واملستنداتمراحل التقديم 

 الشمسيةنطقة املهيئة ت: 1الخيار رقم  .أ

 مرحلة التصميم:

  بارجيلحسابات املنطقة الشمسية بواسط حاسبة . 

  :املخططات التفصيلية  للسطح توّضح ما يلي 

 الشمسية. املنطقة -

 اجمالي مساحة السطح الصافية. -

 ور )إن وجدت(.ااملن -

 سخانات املياه بالطاقة الشمسية )إن وجدت(. -

 مهبط الطائرات املروحية )إن وجد(. -

 الشمسية و الشبكة الكهربائية للمبنى.األلواح  بينالواصلة مرور القنوات الكهربائية  رسم تخطيطي يوضح مسالك 

 ة لتوضيح استيعاب السقف لتحمل األوزان اإلضافية ملنطقة الطاقة الشمسية.حسابات األحمال االنشائي 

 مرحلة البناء:

  نطقة الشمسية من العوائق.خلو املصور مؤرخة النجاز السطح توّضح 

 .)صور مؤرخة تبين تنفيذ قواعد هيكل املظالت )ان وجدت 

 الشمسيةاأللواح  : تركيب نظام2الخيار رقم  .ب

 مرحلة التصميم:

  بارجيلحسابات املنطقة الشمسية بواسط حاسبة . 

 الشمسية.األلواح  املخططات املعمارية توضح موقع معدات نظام 

 .تصميم نظام االلواح الشمسية 

  يبين متطلبات نظام االلواح الشمسية. جدول الكميات أو مقتبس من مواصفات املناقصة و جدول املواد 
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 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 مرحلة البناء:

  الشمسية.األلواح  املواصفات الخاصة بنظام أو توفير املعلومات الفنية 

 الشمسية.األلواح  صور مؤرخة توضح تركيب نظام 

 : تحسين اداء غالف املبنى3الخيار رقم  .ت

 "أداء غالف املبنى". 301.01مراجعة املستندات املطلوبة ملرحلتي التصميم والبناء للبند 
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 ساسيةاأل  املباني الخضراء الئحة شروط

 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 واملوارد املواد - 4الفصل  304

 إدارة مخلفات البناء 304.01

 الهدف:

رسل إلى مكب تل
ُ
 وبالتالي تقليل الطلب على املواد الخام. النفاياتقليل كمية مخلفات البناء التي ت

 املباني: انواع

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

  ورشة عمل  متر مربع( 1000اقل من )مساحة بناء  مكاتبمبنى   فيال خاصة + املالحق

  تمويل حكومي + املالحقفيال خاصة 
ة وصاالت العرض )مساحة محالت البيع بالتجزئ

 متر مربع( 1000اقل من  بناء
 مستودع  

  مصنع مباني عامة  فيال استثمارية + املالحق

 1000اقل من  مبنى سكني )مساحة بناء

 متر مربع(
 

اقل من ساجد ودور العبادة )مساحة بناء مباني امل

 متر مربع( 1000
  

سكن املوظفين  والعمال والطالب 

 متر مربع( 1000اقل من ة بناء )مساح
 

)مساحة بناء  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000اقل من 
  

 :الشروط

 :تدويرإعادة تسهيل ل البناء موقعيامخلفات يجب فصل 

 مخلفات حفر التربة وبقايا خلطات مواد البناءالخرسانة , 

 واملعادن والورق والكرتون  البالستيك مثل التدوير  إلعادة قابلة مواد من خليط 

 خطرة.الاملخلفات  والخشب والسجاد والرغوة واملطاط التالف/امللوث البالستيك مثل البناء مخلفات من خليط 

 .تحددها هيئة إدارة املخلفات في رأس الخيمة مخصصة لذلك مواقع في النفايات من التخلص يجب

 :اإلرشادات 

 يوص ى بتنفيذ الخطوات التالية: اإلطار ، وفي هذا هابإعادة تدوير وبما يسمح توافق مع هذا البند التنظيمي يبما فصل مخلفات البناء 

  الواجب إجراءات إدارة املخلفات  لكافةفصل املخلفات و املناسبة لبالطرق املوقع ومقاولي الباطن على دراية  العاملين فيالتأكد من أن

 قع.افي املو تطبيقها 

  واضحة للمنطقة املخصصة لكل نوع من مخلفات البناء.وضع عالمات 
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 الخضراءالئحة شروط املباني 

 إمارة رأس الخيمة
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 فيها النفايات وفصل جمع لضمانخلفات بشكل منتظم امل منطقة فصل فحص . 

  إذا لم يتم فصل  تصحيحيةاإلجتماعات املوقعية وإتخاذ إجراءات نتظام في إبأخذ صور مؤرخة لتتبع العملية و مناقشة االجراءات

 مخلفات البناء بالشكل املالئم.

 :املستنداتحل التقديم و امر 

 مرحلة البناء:

 .بين فصل مخلفات البناء
ُ
 صور مؤرخة ت
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الراحة والرفاهية – 5الفصل  305

 املتطايرةلمركبات العضوية القصوى ل عدالتامل 305.01

 الهدف:

 تقليل تركيز امللوثات الكيميائية التي يمكن أن تضر بجودة الهواء وصحة اإلنسان.ل

 املباني: انواع

 مباني صناعية مباني تجارية مباني سكنية

  ورشة عمل  متر مربع( 1000)مساحة بناء اقل من  مكاتبمبنى   فيال خاصة + املالحق

  املالحقتمويل حكومي + فيال خاصة 
محالت البيع بالتجزئة وصاالت العرض )مساحة 

 متر مربع( 1000بناء اقل من 
 مستودع  

  مصنع مباني عامة  فيال استثمارية + املالحق

 1000اقل من  مبنى سكني )مساحة بناء

 متر مربع(
 

اقل من دور العبادة )مساحة بناء مباني املساجد و 

 متر مربع( 1000
  

ين  والعمال والطالب املوظفسكن 

 متر مربع( 1000اقل من  )مساحة بناء
 

)مساحة  أخرى ليست سكنية او تجاريةمباني 

 متر مربع( 1000بناء اقل من 
  

 :الشروط

 دهانات كافة الجدران والسقوف الداخلية مع الحدود القصوى ملحتوى املركبات العضوية املتطايرة التالية: انواعيجب أن تتوافق 

 املعدالت القصوى للمركبات العضوية املتطايرة –الئحة شروط املباني الخضراء األساسية     10جدول رقم 

 جم / لتر لمركبات العضوية املتطايرةاملعدالت القصوى ل نوع الدهان الداخلي

 30 درجة مئوية( 25:60مطفي )المـع > 

 100 مئوية( درجة 25:60المع )المـع < 

 :اإلرشادات

 ادراج حدود محتوى املركبات العضوية املتطايرة في مستندات املناقصة والتأكد من أن الدهانات التي تم تجهيزها متوافقة مع هذه الحدود.

 :املستنداتحل التقديم و امر 

 مرحلة التصميم:

  جداول الكميات توضح حدود املركبات العضوية املتطايرة للدهانات. أو مقتبس من مواصفات املناقصة وجدول املواد 

 مرحلة البناء:

  ورقة البيانات لجميع الدهانات الداخلية والتي توضح محتوى املركبات العضوية املتطايرة. أو توفير املعلومات الفنية للمنتج 
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 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 القسم الرابع

 الئحة شروط

 املباني الخضراء الشاملة 
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 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 القسم الرابع

 الشاملة املباني الخضراء شروطالئحة 

 املباني التالية: انواعالشاملة على  املباني الخضراء شروطتطبق الئحة 

 املباني املطبقة انواع -الئحة شروط املباني الخضراء الشاملة     11جدول رقم  

 البنود التنظيمية التي تشكل الئحة شروط املباني الخضراء الشاملة. 3يوضح الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 متر مربع( 1000

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى مكاتب 

 متر مربع( 1000

)مساحة مباني املسجد ودور العبادة 

 متر مربع( 1000البناء الكلية اكبر من 

)مساحة سكن املوظفون والعمال والطالب 

 متر مربع( 1000البناء الكلية اكبر من 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض )مساحة 

 متر مربع( 1000البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية

 منشأة تعليمية مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

 مرافق الرعاية الصحية املختبرات الفندق و لنزل 

  شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات و املرافق 

 الرياضة

 املباني العامة األخرى   منتجع
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 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 البنود التنظيمية - الشاملة الئحة شروط املباني الخضراء    3شكل رقم 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخفيض أثر الجزر الحرارية

 الحد االدنى لجودة الهواء الداخلي

 الراحة الحرارية الخارجية

 مناطق التدخين و عدم التدخين

 
 االساسيةالئحة شروط املباني الخضراء  

 

 

 محددات املركبات العضوية املتطايرة

 

 

 تدشين املبنى

 عدادات الطاقة

 

 كفاءة انظمة الري 

 تكيفةو املأالنباتات املحلية أصناق 

 استرجاع املياه املتكثفة

 عدادات املياه

 

 الكهربائي  شحنال نصاتم 

 والهجينة لمركبات الكهربائيةل

 الئحة شروط املباني الخضراء الشاملة

 

 

 العضويةات خلفادارة امل

 غازات التبريد شروط ومواصفات

 

 كفاءة تجهيزات و تركيبات املياه

 

 تسخين املياه بالطاقة املتجددة

 جاهزية املبنى لالنظمة الكهروضوئية

 

 

 ادارة مخلفات البناء

 

 

 أداء غالف املبنى

 معايير تصميم أنظمة التدفئة و التهوية و التكييف

 كفاءة وأنظمة التحكم بالتدفئة و التهوية و التكييف

 كفاءة أنظمة اإلنارة

 إحكام الهواء

 

 

 محددات املركبات العضوية املتطايرة
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 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 كفاءة الطاقة - 1الفصل  401

 أداء غالف املبنى 401.01

 :الهدف

سطح املبنى وبالتالي تقليل حمل التبريد قدر اإلمكان والذي يشكل الجزء االكبر من إجمالي استهالك امتصاص الحرارة من خالل واجهات و تقليل ل

 الطاقة في املباني.

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

زّججة أداء غالف املبنى بشكل منفصل لكل من العناصر املعتمة )الجدران الخارجية واألسطح( والعناصر  شروطوضعت 
ُ
)النوافذ والجدران امل

 الزجاجية واملناور(.

عتبر العناصر الزجاجية املعتمة )ذات 
ُ
 للجدران. الحرارة إنتقالمعامل تحقق قيمة  يجب، وبالتالي ( بمثابة عناصر معتمةمعزولةخلفية ألواح ت

 العناصر املعتمة شروط .أ

  لألسقف والجدران الخارجية )املعرضة للظروف املحيطة( القيم التالية: الحرارة إنتقالمعامل يجب أال يتجاوز متوسط 

 كلفن..2واط/ م 0.48≥ للجدار  الحرارة إنتقالمعامل متوسط  -

 .كلفن.2مواط/  0.3≥ للسقف  الحرارة إنتقالمعامل متوسط  -

  الحراري األعمدة والجسور الخرسانية الخارجية لتفادي ما يعرف بظاهرة الجسر يجب عزل جميع. 
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 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

زّججةالعناصر  شروط     .ب
ُ
 امل

, حيث أن الزجاج يمتص الحرارة ويفقدها
ً
 ما يشك االختيار األمثل للنوافذ مهم جدا

ً
 ل الجزء الكبير من غالف املبنى.بسرعة كبيرة، وهو غالبا

زججة من املبنى القيم التالية: إنتقالوعليه يجب أال يتجاوز متوسط معامل 
ُ
 الحرارة ومعامل الكسب الحراري الشمس ي لألجزاء امل

  كلفن.2مواط/   2.2 ≥الزجاجية واالطار(  لواح الحرارة للنافذة )األ إنتقالمتوسط قيمة معامل. 

  الحرارة للوح  إنتقالالحرارة للعنصر اإلنشائي متاًحا، فاملشروع يجب أن يحقق معامل  إنتقالفي حالة لم يكن متوسط قيمة معامل

 كلفن مع إطار كاسر للحرارة. -2واط/ م 1.8 ≥زجاجي مركزي بقيمة  

  كلفن.2مواط/  1.8≥  للمنور الحرارة لللوح الزجاجي  إنتقالمعامل . 

  0.3 ≥معامل الكسب الحراري الشمس ي للنافذة واملنور.      

 االستثناءات

 ال تخضع املباني الغير مكّيفة الشتراطات هذا البند.

 :اإلرشادات

 العناصر املعتمة .أ

 الحرارة املطلوبة للسقف والجدران الخارجية: إنتقاليمكن أن تحقق الخيارات التالية قيم معامل 

 الجدران الخارجية:

  ملم باإلضافة الى طبقتي لياسة  250 أو  200طبقة من الطابوق الحراري سماكة إستخدام : 1رقم  الخيار(Plaster)  داخلية وخارجية

الحرارة الى داخل املبنى عبر ما يعرف  إنتقالملم لكل طبقة,  كما يجب عزل األعمدة والجسور الخرسانية حراريا لتجنب  25بُسمك 

 . كلفن.2مواط/  0.48الحرارة عبر الجدران بقيمة  إنتقالبالجسور الحرارية وتحقيق معامل 

  ملم وطبقة لياسة رابطة ومشًبك تسليح. تثبت طبقة العزل الحراري  100الى  50: وضع طبقة عزل حراري بسماكة تتراوح بين 2رقم  الخيار

غطي جميع الفجوات بين عناصر غالف املبنى.
ُ
 مباشرة على الطابوق الخرساني املفرغ واألعمدة والجسور الخرسانية ويجب أن ت

 السقف:

 ملم. 50 - 30زل املتكامل لألسطح مع طبقة عزل حراري بسمك نظام الع 

 العناصر املزّججة .ب

 الزجاجية:لواح يمكن أن تحقق الخيارات التالية الخصائص املطلوبة لأل

  ملم( مع طبقة تظليل خفيفة على الجانب  6ملم فجوة هوائية + لوح زجاجي بسمك  12ملم +  6تزجيج مزدوج )لوح زجاجي بسمك

 من لوح الزجاج الخارجي وإطار كاسر للحرارة.الداخلي 

 :واملستنداتحل التقديم امر 

 مرحلة التصميم:

  لحاسبة  إنتقالحسابات معامل 
ً
 .بارجيلالحرارة وفقا
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 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

  (.الجدران الخارجية والسطح )بما في ذلك القياسات واملواد انواعمقاطع عرضية للجدران والسطح توّضح تفاصيل ومكونات كافة  

  الحرارة ومعامل الكسب الحراري. إنتقالمقتبس من وثائق املناقصة )املواصفات و جدول الكميات( توضح معامل 

 مرحلة البناء:

  الطابوق الحراري. أو ورقة بيانات مواد العزل و/  أو معلومات املنتج الفنية 

 /طبقات العزل. أو صور موقعية مؤرخة توضح تركيب الطابوق الحراري و 

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  أنظمة معايير تصميم  401.02

 الهدف:

 شتراطات الداخلية املطلوبة وأداء غالف املبنى.تجنب الزيادة الكبيرة في حجم أجهزة تكييف الهواء عن طريق مراعاة ظروف الطقس املحلية واإل 

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 الرياضيةواملرافق 
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

 يجب حساب حمولة التبريد وفًقا ملعايير التصميم التالية:

 عوامل غالف املبنى  .أ

" أداء  401.01الحرارة للجدران واألسطح والزجاج هي معامالت التصميم الفعلية ويجب أن تتوافق مع البند  إنتقاليجب أن تكون معامالت 

 غالف املبنى".
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 الظروف خارج املبنى .ب

  :درجة مئوية 46درجة الحرارة الجافة. 

  :درجة مئوية 29درجة الحرارة الرطبة. 

  ,شم°  25.5املوقع الجغرافي إلمارة رأس الخيمة( 
ً
 .ال خط االستواء(شماال

 الظروف داخل املبنى .ت

 لجميع الغرف املشغولة بشكل منتظم, باستثناء املساحات املخصصة للتصنيع واإلنتاج والتخزين:

  :درجة مئوية( 1 -درجة مئوية )+/ 24درجة الحرارة الجافة. 

  :(10 -٪ )+/50الرطوبة النسبية٪. 

  2013معامالت التغاير املنصوص عليها في معايير الجمعية األمريكية ملهندس ي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء  إستخدام يجب. 

 عوامل األمان .ث

 يجب أال تزيد عوامل األمان املستخدمة عن القيم التالية:

  :10الحرارة الحساسة٪ 

  :5الحرارة الكامنة٪ 

 االستثناءات

 ال تخضع املباني الغير مكّيفة ألحكام هذا البند. 

 :اإلرشادات

  الحرارة التصميمة الفعلية والظروف الخارجية والداخلية املحددة في حسابات حمل التبريد. إنتقالمعامالت  إستخدام يجب 

  تقارير مختلفة يمكن تقديمها إلثبات  ينصح باستخدام البرمجيات املناسبة لحسابات حمل التبريد حيث يمكن ملثل هذه البرمجيات توفير

 االمتثال لهذا البند.

 :املستنداتحل التقديم و امر 

 مرحلة التصميم:

  .مخططات تكييف مبسطة توضح نوع وسعة اجهزة التكييف 

  .تقديم حسابات حمل التبريد وتقارير املحاكاة )النمذجة( التي توضح معايير التصميم املستخدمة 
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 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  وضبط كفاءة 401.03

 الهدف:

م أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وضمان وجود  أنظمة لتعزيز كفاءة 
ّ
متاحة لسكان املبنى للتحكم في ضبط مستوى درجة  تحك

 الحرارة والتهوية.

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 الرياضيةواملرافق 
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أنظمة كفاءة  .أ

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مع متطلبات الحد األدنى لكفاءة استهالك الطاقة )معدل كفاءة الطاقة أنظمة و  أجهزة يجب أن تتوافق جميع 

كما يجب أن تتوافق وحدات التبريد املجمعة مع متطلبات  ,14 رقم والجدول  13 رقم والجدول  12الجدول رقم معامل األداء( املدرجة في  /

 .15 رقم املحدد في الجدول  (IPLV)الحمل الجزئي املتكامل  الحد األدنى لقيمة
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 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

  تكييف الهواء املنفصلة الكهربائيةأجهزة  -الئحة شروط املباني الخضراء الشاملة     12جدول رقم 

 

 

 نوع املعدات

 

 

 سعة الوحدة

 (T3في األجواء الحارة )

 الحد األدنى من كفاءة الحمولة الكاملة

 ظروف التقييم
 تقييم كفاءة الطاقة

(EER Btu/h/W   في

 (T3األجواء الحارة 

معامل األداء 

(COP  في األجواء

 (T3الحارة 

 ملعيار هيئة  2.20 7.51 السعاتجميع  مكّيف هواء شباك
ً
تم اختباره وفقا

اإلمارات للمواصفات واملقاييس رقم 

UAE.S ISO 5151:2017 
منفصل مكيف هواء 

 (Split)مباشر 

 2.44 8.31 جميع السعات

مكيف هواء منفصل 

 غير مباشر

وحدات التبريد و 

  املدمجة 

  2.58 8.80 40 <سعة الوحدة 

 ل 
ً
 ISOتم اختباره وفقا

 13253 

 2.52 8.59 70سعة الوحدة >  ≤40

 2.42 8.27 223سعة الوحدة >  ≤70

 2.33 7.95 223≤ سعة الوحدة 

 وحدات التبريد املدمجة  - الشاملة الخضراء املباني شروط الئحة    13جدول رقم 

 نوع املعدات
 سعة الوحدة

 (T3 الحارةفي األجواء )

معامل أداء التبريد 

  CSPFاملوسمي )

Btu/h/W   في األجواء

 (T3 الحارة

 قيمة الحمل

املتكامل الجزئي 

)في األجواء 

 (T3الحارة 

 ظروف التقييم

أنظمة التكييف متعددة 

 اإلنقسام

 ملعيار هيئة اإلمارات  4.59 ينطبقال  40 <سعة الوحدة 
ً
تم اختباره وفقا

 للمواصفات واملقاييس رقم

 UAE.S ISO 15042  
 4.45 ينطبقال  220 <سعة الوحدة  ≤ 40

 4.35 ينطبقال  220 ≤سعة الوحدة 

 ملعيار هيئة اإلمارات  ينطبقال  14.84 40 <سعة الوحدة  VRFأنظمة تبريد 
ً
تم اختباره وفقا

 للمواصفات واملقاييس رقم

 UAE.S ISO 16358-2013/Amd.1:2019 
 ينطبقال  13.78 220 <سعة الوحدة  ≤ 40

 ينطبقال  13.25 220 ≤سعة الوحدة 

 املضخات الحرارية – الشاملة الخضراء املباني شروط الئحة    14 رقم جدول 

 نوع املعدات
 سعة الوحدة

 (T3في األجواء الحارة   كيلوواط) 

 الحد األدنى من كفاءة الحمولة الكاملة

 ظروف التقييم
 تقييم كفاءة الطاقة

(EER Btu/h/W   في

 (T3األجواء الحارة 

معامل األداء 

(COP  في األجواء

 (T3الحارة 

 ةوحدة ضخ حراري

 تعمل بمصدر مياه

جميع السعات، درجة حرارة 

 درجة مئوية 30السائل الداخل 
8.35 2.45 

 ملعياري هيئة 
ً
تم اختباره وفقا

  اإلمارات للمواصفات واملقاييس

 رقم

 UAE.S ISO 13256-1:1998  و 

UAE.S ISO 13256-2:1998 

 ةوحدة ضخ حراري

تعمل بمصدر مياه 

 ةجوفي

جميع السعات، درجة حرارة 

 درجة مئوية 25السائل الداخل 
9.2 2.7 
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 ريد املركزي بوحدات الت – الشاملة الخضراء املباني شروط الئحة    15 رقم جدول 

 املعداتنوع 
 سعة الوحدة

 (T1في األجواء املعتدلة  كيلوواط)

 الحد األدنى من كفاءة الحمولة الكاملة

 قيمة الحمل

املتكامل الجزئي 

)في األجواء 

 (T1املعتدلة 

 ظروف التقييم

 تقييم كفاءة الطاقة

(EER Btu/h/W   في

 (T1املعتدلة األجواء 

معامل األداء 

(COP  في

املعتدلة األجواء 

T1) 

وحدات التبريد بالهواء املدمجة 

 بدون مكثف

  4.05 3.29 11.21 جميع السعات

 

 

 

 

 
ً
تم اختباره وفقا

ملعيار معهد 

تكييف الهواء 

 والتدفئة والتبريد

  590/550 رقم

وحدات التبريد بالهواء املدمجة 

 مع مكثف

 4.05 2.97 10.13 < سعة الوحدة 528

 4.14 2.97 10.13 سعة الوحدة ≤ 528

وحدات التبريد باملاء ذات اإلزاحة 

 (reciprocatingاملوجبة )

 15.19 جميع السعات

 

4.45 

 

5.63 

ذات  وحدات التبريد باملياه

 rotary and) اإلزاحة املوجبة

scroll) 

 5.87 4.69 16.01 264 <سعة الوحدة 

 6.29 4.99 17.03 528 <سعة الوحدة  ≤264

 6.52 5.33 18.19 1,055 <سعة الوحدة  ≤ 528

 6.77 5.77 19.69 2,110 <سعة الوحدة  ≤ 1,055

 7.04 6.23 21.26 2,110≤ سعة الوحدة 

وحدات التبريد باملاء 

(centerfugal) 

 6.77 6.36 21.71 528 <سعة الوحدة 

 7.04 6.89 23.51 528≤ سعة الوحدة 

أنظمة  التبريد بالهواء عن طريق 

 التأثير(االمتصاص )أحادية 

  ال ينطبق 0.60 2.05 جميع السعات
ً
تم اختباره وفقا

ملعيار معهد 

تكييف الهواء 

والتدفئة والتبريد 

 560رقم 

أنظمة  التبريد باملياه عن طريق 

 االمتصاص )أحادية التأثير(

 ال ينطبق 0.70 2.39 جميع السعات

أنظمة  التبريد باالمتصاص 

)مزدوجة التأثير( والتي تعمل عن 

 طريق التسخين غير املباشر

 1.05 1.00 3.41 جميع السعات

أنظمة  التبريد باالمتصاص 

)مزدوجة التأثير( والتي تعمل عن 

 طريق التسخين املباشر

 1.00 1.00 3.41 جميع السعات

 

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أنظمة أجهزة  التحكم في  .ب

 م مستقلة بما يتماش ى مع مختلف الغرف  أنظمة يجب تقسيم نظام التحكم ب
ّ
 أو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في املبنى إلى مناطق تحك

 األماكن املشغولة بشكل منتظم داخل املبنى.

  يجب التحكم بنقطة ضبط درجة الحرارة والتهوية لكل منطقة بشكل مستقل بغض النظر عن نقطة ضبط درجة الحرارة والتهوية ملناطق

األخرى في املبني. يجب تركيب مستشعر الحرارة )ثرموستات( للتحكم في مستوى درجة الحرارة والتهوية في كل منطقة بما يسمح  التحكم

 لشاغلي املبنى من ضبط مستوى درجة الحرارة والتهوية.  
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  على إغالق وتشغيل نظمة التحكم أل أجهزة يجب أن تكون 
ً
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء زة أجهالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء قادرة

 ملنطقة تحكم معينة حسب حاجة شاغلي نفس منطقة التحكم.

  التحكم بنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بإيقاف تشغيل أجهزة في حالة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء املركزي, يجب أن تقوم

عند توقف مستشعر الحرارة )ثرموستات(  أو بط درجة الحرارة في جميع مناطق التحكم التبريد املركزي عند الوصول إلى نقطة ضأجهزة 

 عن العمل في كافة مناطق التحكم.

 . استرجاع الطاقة .ت

  على  1000يجب توفير نظام استرجاع الطاقة لكافة املباني التي تتطلب هواء خارجي أكثر من 
ً
لتر/ثانية, ويكون نظام استرجاع الطاقة قادرا

 ٪ على االقل من كفاءة استرجاع الحمل املحسوسة.70٪ من إجمالي الهواء العادم، وبكفاءة 50ل بحد ادنى مع التعام

 االستثناءات: 

 :التالية من شرط استرجاع الطاقة نظمة تستثنى األ 

 مداخن العادم الخاصة باملختبرات. 

  أو االبخرة أو الغباراألنظمة الباعثة للغازات السامة والقابلة لالشتعال واملسببة للتآكل.  

  .مداخن املطابخ التجارية التي تقوم بتجميع وتصريف بخار الشحوم 

 اإلرشادات:

 كفاءة نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء .أ

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء املطلوبة:أنظمة يمكن أن تحقق الخيارات التالية اشتراطات كفاءة 

  املباشرة  الشباكية أو املنفصلةإستخدام وحدات تكييف الهواء(Split)  حد ادنى حسب تصنيف هيئة اإلمارات للمواصفات بنجمة  2بتقييم

 .ESMA UAE.S 5010-1:2019) )واملقاييس 

 الغير املباشرة  إستخدام وحدات تكييف الهواء املنفصلة(Ducted Split)  وحدات التبريد املدمجة و (Packaged Units) كفاءة تزيد بما ذات

ة ٪ من الحد األدنى من معايير الكفاءة الصادرة عن هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس التابعة لدولة األمارات العربية املتحد6ال يقل عن 

 .ESMA UAE.S 5010-5: 2019رقم 

  أنظمة التكييف املنفصلة متعددة الوحدات إستخدام (Multi-Split)( وأنظمة تبريدVRF) من الحد 6يقل عن  كفاءة تزيد بما ال  ذات ٪

 ESMA UAE.Sاألدنى من معايير الكفاءة الصادرة عن هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس التابعة لدولة األمارات العربية املتحدة رقم 

5010-5: 2019. 

  إستخدام وحدات التبريد املركزي(Chilling Packages) 15 رقم فاءة املبينة في الجدول التي تلبي على األقل متطلبات الك.   

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أنظمة التحكم في  أجهزة  .ب

 .توفير منظم درجة الحرارة لكل غرفة مشغولة بشكل منتظم بالقرب من مدخل الغرفة 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 . استرجاع الطاقة  .ت

 التالية السترجاع الطاقة: نظمة يمكن إستخدم األ 

  .العجلة الحرارية 

  املناورة.نظام 

 .األنابيب الحرارية 

 :حل التقديم واملستنداتامر 

 :مرحلة التصميم

  التدفئة والتهوية وتكييف الهواء و تصنف قدراتها والكفاءات  أنظمة مقتبس من وثائق املناقصة )املواصفات و جداول الكميات( تحدد

 باإلضافة الى استرجاع الطاقة )إن وجد(.  ,املرتبطة بها )معامل الكفاءة / تقييم كفاءة الطاقة وقيمة الحمل الجزئي املتكامل إن وجدت(

  التحكم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. أجهزة مخططات 

 طاقة )إن وجد(حسابات استرجاع ال. 

  :مرحلة البناء

  ورقة البيانات ملعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتي تتضمن املعلومات التالية: أو املعلومات التقنية للمنتج 

 السعة املقًدرة. -

 .التبريد املركزي فقط(معامل األداء / معدل كفاءة الطاقة وقيمة الحمل الجزئي املتكامل. )وقيمة الحمل الجزئي املتكامل لوحدات  -

  .أسلوب الفحص -

  االسترجاع )إن وجد( أنظمة ورقة البيانات الخاصة ب أو املعلومات الفنية. 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 اإلضاءةكفاءة  401.04

 الهدف:

 وتحكم كفوءة.  إضاءةأجهزة  إستخدامتخفيض استهالك الكهرباء من خالل فرض 

 املباني: انواع

 عامةمباني  مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر من مكاتب مبنى 

 (2م 1000
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 الرياضيةواملرافق 
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

 اإلضاءةكفاءة  .أ

ان تتوافق, بحد ادنى مع متطلبات هيئة  أو  (LED)الخارجية والداخلية للمبنى من النوع ثنائي االنبعاث  اإلضاءة أجهزةيجب ان تكون جميع 

 نجوم. 4اإلمارات للمواصفات واملقاييس بتقييم 

 .2واط/م 8.8في املباني الحكومية  )LPD( اإلضاءةيجب ان تكون شدة 

 التحكم باإلضاءة أجهزة  .ب

  اإلضاءةتخفيف مستوى  أو يجب تركيب مفتاح واحد على األقل بالقرب من مدخل كل غرفة لتشغيل واطفاء. 

  في املباني املكتبية والسكنية والحكومية, يجب توفير مستشعرات حركة في املمرات والساللم والحمامات العامة )ُيستثنى من ذلك ردهات

 تلقائًيا عندما تكون تلك املناطق غير مشغولة.  اإلضاءةأجهزة ملصاعد( وتكون لهذه املستشعرات القابلية على إطفاء ا

  الخارجية مجهزة بعناصر تحكم تلقائية من أحد النوعين التاليين:  ءةاإلضا أجهزة يجب ان تكون 

- .
ً
 مستشعر ضوء النهار الذي يقوم بإطفاء األنوار الخارجية تلقائًيا إذا كان ضوء النهار كافيا

 الخارجية تلقائًيا خالل ساعات النهار. اإلضاءةجهاز تحكم قابل للبرمجة يقوم بإطفاء  أو جهاز توقيت  -
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 عن طريق نظام  أو الخارجية وإضاءة املنطقة املشتركة الداخلية من خالل لوحة التحكم املركزية  اإلضاءةإمكانية التحكم في ر ييجب توف

 . ةستثنائيإألغراض إستخدام  أو التحكم التلقائي أجهزة في حال تعطل  اإلضاءةللتحكم في  (BMS) إدارة املبنى

  االستثناءات

 :اإلضاءةالتالية من شروط كفاءة  اإلضاءة انواعتستثنى 

 امللونة اإلضاءة. 

 الخاصة باملصانع واآلليات واملعدات املتخصصة اإلضاءة. 

 املستخدمة في عملية نمو النباتات اإلضاءة. 

 الخاصة بأصحاب الهمم من ذوي اإلعاقات البصرية. اإلضاءة 

 املستخدمة ألغراض العرض في املتاحف واملعالم االثرية واملعارض الفنية. اإلضاءة 

 املستخدمة في النشاطات الرياضية.  اإلضاءة 

 أو العمليات الجراحية، على سبيل املثال في املستشفيات واملراكز الطبية  أو الغراض طبية واملستخدمة في إجراء الفحوصات  اإلضاءة 

 سنان. وعيادات األ  األطباءعيادات 

 في املسارح وستوديوهات محطات التلفزيون. اإلضاءة 

 :اإلرشادات

  ثنائية االنبعاث  إضاءةمصابيح إستخدام يفضل(LED)  بدال من املصابيح العادية )املتوهجة( حيث أنها موفرة للطاقة وتتميز بمتوسط

 عمر افتراض ي طويل.

  بما يتناسب مع مهامهم وتفضيالتهم  اإلضاءةمتعددة للسماح للسكان بتعديل  إضاءةمفاتيح  أو ينصح بتوفير مفاتيح تخفيف الضوء

 الشخصية.

  للمباني الحكومية كالتالي: اإلضاءةيوص ى بحساب معدل شدة 

هو  اإلضاءةلكل غرفة/فضاء داخلي )مثل املكاتب واملراحيض واملمرات وما إلى ذلك(. معدل شدة  اإلضاءةحساب معدل شدة  -

 في القوة الكهربائية )واط( ومقسوًما على مساحة الغرقة.  اإلضاءة زة أجهحاصل ضرب عدد 

لكل غرف وفضاءات املبنى )مثل املكاتب واملمرات واملراحيض  اإلضاءةللمبنى ككل هو حاصل جمع معدل شدة  اإلضاءةمعدل شدة  -

 وما إلى ذلك(.

 :املستنداتحل التقديم و امر 

 :مرحلة التصميم

  تقييم التصنيف من فئة النجمة الصادرة عن هيئة اإلمارات للمواصفات واملقاييس )للمصابيح اإلضاءةيوضح نوع جهاز  اإلضاءةجدول ,

 املتوهجة( والقوة الكهربائية.

  التحكم باإلضاءة. أجهزة رسومات 

  فقط(. للمباني الحكومية) اإلضاءةحسابات شدة  
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 قياس استهالك الطاقة 401.05

 :الهدف

 .هاوفهم أنماط استخدامالطاقة استهالك تحسين لتحديد فرص  االساسيةاملبنى وتوفير البيانات ملراقبة أداء الطاقة في 

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  واملجمعات التجاريةمراكز التسوق  مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

  الدقة في حساب التعرفة( لقياس استهالك الكهرباء للمنشأة ككل.يجب تزويد كافة املباني بعدادات استهالك الطاقة )من الفئة ذات 

 .تركيب عدادات لكل وحدة إيجاريه في املباني متعددة املستأجرين 

  )وتجهيزها للمستأجرين بشك أو بالنسبة للمباني التي يتم فيها إنتاج املياه املثلجة مركزًيا )الغراض تكييف الهواء  
ً
ل يتم انتاجها خارجيا

 ملختلف مناطق املبنى، يجب تركيب عدادات مياه منفصلة لقياس تجهيز املياه املثلجة  لكل وحدة. أو منفصل 

  غرفة. يجب أن تستخدم العدادات الفرعية نظام  150يتم تركيب عدادات كهرباء فرعية في املباني الحكومية والفنادق التي تضم أكثر من

االستهالك  أنظمة يجب أن ترصد العدادات الفرعية   أية وسيلة تواصل مماثلة. أو اي فاي( الشبكة الالسلكية )الو  أو  (BMS)إدارة املبنى 

 الرئيسية التالية:

 .التبريد واملراوح -

 لالستخدام الداخلي. الساخنة املياه -

 وغيرها من املعدات األخرى من خالل نفس العداد الفرعي. يجب أن يتم رصد كل طابق بشكل منفصل. اإلضاءة أنظمة يمكن رصد   -
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 اإلرشادات: 

 في مكان يسهل الوصول اليه ألخذ القراءات و الصيانة. بردة )ألغراض التكييف(تركيب عدادات الطاقة وعدادات املياه امل 

  بنظام إدارة املبنى )إن وجد( للسماح باملراقبة املستمرة الستهالك بردة )ألغراض التكييف(امليوص ى بتوصيل عدادات الطاقة وعدادات املياه 

 الطاقة.

 :املستنداتحل التقديم و امر 

 مرحلة التصميم:

 الرسومات التخطيطية لقياس إستهالك الطاقة. 

  الطاقةاستهالك وصف استراتيجية قياس. 

 إحكام الهواء 401.06

 :الهدف

 لتحقيق أقص ى إحكام للهواء للمبانى وتقليل تسرب الهواء. 

هواء يعتبر التحكم في تسرب الهواء ضرورًيا لتحسين أداء الطاقة في املبنى, في حال لم تكن جدران املبنى محكمة بما فيه الكفاية ، يتسرب ال

استهالك الطاقة، كما قد يسبب تسرب الهواء أيًضا مشاكل البارد ويدخل الهواء الساخن من خالل الفجوات والشقوق، مما يؤدي إلى ارتفاع 

 التكثيف التي تسرع في نمو الفطريات.

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مكاتب مبنى 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  واملجمعات التجاريةمراكز التسوق  مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع
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 الئحة شروط املباني الخضراء
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 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 :الشروط

 متر مربع )مساحة البناء الكلية(. 5000التي تزيد مساحتها عن  املباني انواعينطبق هذا البند على كافة املباني الحكومية وكافة 

٪ من غالف املبنى من قبل شركة متخصصة في مجال اختبارات تسرب الهواء 60املوقعي لتسرب الهواء عند اكتمال  كشفيجب اجراء ال .أ

ومعتمدة لدى السلطة املختصة. يجب تسجيل املالحظات واالصالحات/التعديالت املطلوبة في تقرير الفحص املوقعي لتسرب الهواء وعلى 

 الرئيسية وتقديم ملخص لإلجراءات التي تم اتخاذها. املقاول تصحيح وإستيفاء كافة املالحظات

 تزيد مساحتهااملباني االخرى التي  انواع)بغض النظر عن املساحة البنائية الكلية( و يجب اجراء فحص تسرب الهواء للمباني الحكومية  .ب

كور عند اكتمال البناء باالضافة الى الفحص املوقعي املذ أكثر  أو ميغاوات واحد فيها التكييف حمل التيأو متر مربع  5000عن  البنائية الكلية

( ²الساعة/م/³م 7.5)متر مكعب من الهواء في الساعة لكل متر مريع من غالف البناء  7.5الى املبنى  أو أعاله. يجب أال يتجاوز تسرب الهواء من 

ركة متخصصة في هذا املجال ومعتمدة من السلطة بسكال، ويجب أن يتم إجراء اختبار تسرب الهواء من قبل ش 50عند فرق ضغط قدره 

 املختصة.

 تسرب الهواء: فحصأحد املعايير أدناه في  إستخدام يجب 

  املعيار الفني رقمL1.  .الصادر عن جمعية قياس واختبار ضغط الهواء واملخصص لقياس نفاذية الهواء في مخططات املباني السكنية 

  املعيار الفني رقمL2. .الصادر عن جمعية قياس واختبار ضغط الهواء واملخصص لقياس نفاذية الهواء في مخططات املباني غير السكنية 

  املعيار رقمcibse tm23 .الصادر عن معهد تشارترد ملهندس ي خدمات 

  9972معيار األيزو )املنظمة الدولية للمعايير( رقم. 

 اإلرشادات: 

 تسرب الهواء: مراعاة اإلجراءات التالية للحد من 

  .إعتماد تفاصيل بناء بسيطة وسهلة التطبيق 

  يتم التأكد من أن نقاط االختراق مغلقة بشكل مناسب.ذلكتقليل نقاط اختراق غالف العزل الحراري، أما في حالة عدم إمكانية ، 

 .إحكام عزل األبواب و الشبابيك الخارجية القابلة للفتح واإلغالق 

 مكونات املبنى الثابتة, على سبيل املثال حول إطارات األبواب والنوافذ. غلق الشقوق والفتحات بين 

 مراحل التقديم واملستندات:

 مرحلة التصميم:

  متطلبات فحص تسرب الهواء للمباني  أو املوقعي لتسرب الهواء  الكشفجداول الكميات تشير الى  أو مقتبس من مواصفات املناقصة

  .أكثر أو ميغاوات واحد فيها التكييف حمل التيأو متر مربع  5000عن  البنائية الكلية تزيد مساحتهااملباني االخرى التي  انواعو  الحكومية

 مرحلة البناء:

  املوقعي لتسرب الهواءالكشف تقرير.  

 التكييف حمل التيأو متر مربع  5000عن  البنائية الكلية تزيد مساحتهااملباني االخرى التي  انواعو  مستندات إضافية للمباني الحكومية 

 : تقرير فحص تسرب الهواء. أكثر أو ميغاوات واحد فيها
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 تدشين املبنى 401.07

 الهدف:

 الطاقة و املياه في املبنى بشكل صحيح ومجهزة وفًقا ملتطلبات مالك املشروع ووثائق املناقصة. أنظمة لضمان تركيب جميع 

 املباني: انواع

 مباني عامة تجاريةمباني  مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 الرياضيةواملرافق 
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 الشروط:

أثناء "( خدمات تدشينوكيل )يشار اليه الحقا " او مهندس معتمد لدى الهيئة االتحادية للكهرباء واملياه خدمات تدشين شركة مشاركة .أ

 املباني التالية: أنظمة بحد أدنى  تدشينالخدمات فترة التنفيذ وتدشين املبنى. يجب ان تتضمن عملية التدشين التي يديرها وكيل 

 التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. أنظمة 

  الطاقة املتجددة. أنظمة 

  الكهربائية. نظمة األ 

  املياه الساخنة والباردة لالستخدام الداخلي. أنظمة 

  معالجة املياه داخل املوقع )إن وجدت(. أنظمة 

  إدارة املبنى )إن وجدت(. أنظمة 

 وكيل خدمات التدشين خالل مرحلة التنفيذ إعداد خطة التدشين والتي تتضمن ما يلي:يجب على  .ب

 .نظرة عامة على عملية التدشين 

 .األدوار واملسؤوليات املتعلقة بتدشين املبنى 
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 .وصف تفصيلي ألنشطة التدشين وجدولتها 

  التي تم تدشينها ووصف إجراءات التقييم. نظمة قائمة األ 

 عة الخاصة بتقييم أعمال التدشين ونماذج الفحص باإلضافة الى سجل للمشكالت والحلول املقترحة. صيغة لقوائم املراج 

 يجب على وكيل خدمات التدشين أن يقوم بمراجعة الوثائق التالية: .ت

 .الرسومات التنفيذية 

 .املستندات الخاصة باملعدات 

 .بيان طريقة التركيب 

صيل املياه والكهرباء للمبنى عن طريق الهيئة االتحادية للكهرباء واملياه على أن يتولى وكيل يتم البدء في إجراءات تدشين املبنى بعد تو  .ث

خدمات التدشين إدارة تلك اإلجراءات. ويمكن للمقاول أن يتولى القيام بأعمال االختبار ولكن في حضور وكيل خدمات التدشين من أجل 

ئج االختبار. يتم توثيق جميع املشكالت / العيوب التي يتم اكتشافها أثناء إجراءات اإلشراف على التنفيذ الصحيح لكل اختبار وتسجيل نتا

 التدشين في سجل املشكالت والحلول. 

 على وكيل خدمات التدشين إصدار تقرير التدشين النهائي على أن يتضمن بحد ادنى ما يلي: .ج

  التي تم تدشينها. نظمة قائمة األ 

  التي تم تدشينها. نظمة الفحص املُنجزة فيما يتعلق باأل نسخة من قوائم التقييم ونماذج 

 .نسخة من سجل املشكالت والحلول توضح بشكل تفصيلي املشكالت العالقة واملنتهية 

  .خطة تصحيح املشكالت العالقة 

 اإلرشادات: 

 املراجع التالية لعمليات التدشين واألدوات املطلوبة: إستخدام 

  نظمة: عملية تدشين املباني واأل 2013-202ملهندس ي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء رقم معيار الجمعية األمريكية. 

  عملية التدشين2005-0دليل الجمعية األمريكية ملهندس ي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء :.  

  التدفئة والتهوية نظمة ات الفنية أل : الشروط واملواصف2007-1.1دليل الجمعية األمريكية ملهندس ي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء

 وتكييف الهواء والتبريد الخاص بعملية التدشين.

 .قوانين التدشين الصادرة من معهد تشارترد ملهندس ي خدمات البناء 

  دليل املبانيBG2  املياه. أنظمة الصادر عن جمعية أبحاث ومعلومات خدمات البناء بشأن تدشين 

  دليل املبانيBG11-2010 الصادر عن جمعية أبحاث ومعلومات خدمات البناء بشأن وظيفة التدشين. 

  دليل املبانيBG29-2012  التنظيف قبل التدشينأعمال جمعية أبحاث ومعلومات خدمات البناء بشأن الصادر عن. 

  دليل املبانيBG49-2013  التهوية. أنظمة جمعية أبحاث ومعلومات خدمات البناء بشأن تشغيل الصادر عن 
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 مراحل التقديم واملستندات:

 مرحلة التصميم:

  جداول الكميات( التي توضح متطلبات عملية التدشين. أو مقتبس من وثائق املناقصة )مواصفات 

 مرحلة البناء:

 .خطة التدشين األولية 

 التركيب. مالحظات وكيل خدمات التدشين على الرسومات التنفيذية ومستندات اعتماد املعدات وبيان طريقة 

 .خطاب التزام املطور بإصدار تقرير التدشين النهائي بعد توصيل الكهرباء واملاء وبعد االنتهاء من عملية التدشين 

 (تقديم تقرير التدشين النهائي )يمكن تقديمه في آخر مرحلة في حال عدم توفره في مرحلة التنفيذ. 
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 املياه إستخدام كفاءة   - 2الفصل  402

 تجهيزات وتركيبات املياه عالية الكفاءة  402.01

 :الهدف

 لتقليل استهالك مياه الشرب في املباني وبالتالي تقليل الطاقة الالزمة لعمليات تحلية املياه.

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
  حكوميةمباني  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

 وانسياب املياه: معدالت تدفق 1الخيار رقم  .أ

 .16 رقم يجب ان تحقق جميع تركيبات ومعدات املياه الحد األقص ى املسموح به ملعدالت االنسياب والتدفق املحددة في الجدول 

 الحد االقص ى لتدفق وانسياب املياه –الئحة شروط املباني الخضراء الشاملة     16جدول رقم   

 انسياب املياه أو الحد األقص ى ملعدل تدفق  نوع التركيبات
 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  8 مرشات االستحمام
 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  10 املعلقةمرشات االستحمام 

 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  5 صنابير أحواض غسل األيدي )خاصة(
 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  1.9 صنابير أحواض غسل األيدي )عامة(

 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  5 صنابير أحواض املطابخ
 بار 3عند الضغط  دقيقة/لتر  6 الوضوءصنابير وحدات 

 طرد مزدوجة أنظمة مراحيض ب
 لتر طرد كامل 4.5

 لتر طرد جزئي 3
 طرد بسعة واحد لتر املباول 
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 : حساب ميزانية املياه2رقم خيار ال .ب

 ستهالك التقديري من املياه كميةنسياب وتدفق املياه املحددة، يجب اال يتجاوز معدل اإل إبمعدالت  اإللتزام بالنسبة للمباني التي يتعذر فيها 

 .ببارجيلحاسبة ميزانية املياه الخاصة إستخدام ستهالك األساس ي وذلك من خالل اإل 

 .1نسياب والتدفق املحددة في االختيار ملعدالت اإلستهالك املياه األساس ي وفقا إيتم حساب كمية 

 اإلرشادات:

  نسيابية لتقليل استهالك املياه الصالحة للشرب والحد من هدر املياه.تركيبات وتجهيزات عالية الكفاءة ومنخفضة التدفق واإلإستخدام  

  املياه.  إستخدام تركيب مهويات للصنابير لضمان أقص ى حد لكفاءة 

  لتقليل إجمالي استهالك املياه الصالحة للشرب.تعتبر 
ً
 اضافيا

ً
 املباول الجافة خيارا

 مراحل التقديم واملستندات:

 مرحلة التصميم:

  جدول الكميات تحدد معدالت التدفق. أو مقتبس من مواصفات املناقصة وجدول املواد 

  (2)مطلوبة فقط في الخيار  ببارجيلحساب ميزانية املياه باستخدام الحاسبة الخاصة. 

 مرحلة البناء:

  ورقة البيانات الخاصة بالتركيبات والتجهيزات الصحية لتحديد معدالت التدفق. أو معلومات املنتج الفنية 
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 الري  أنظمة كفاءة  402.02

  :الهدف

 مياه الصرف الصحي املعالجة. أو ة الرمادية املستعادمصادر مياه بديلة مثل املياه إستخدام املياه وتشجيع إستخدام زيادة كفاءة 

واستخدام مصادر  وءةفكالري الاساليب يستهلك ري املساحات الخضراء بشكل خاص كميات كبيرة من املياه الصالحة للشرب، واستخدام 

 مياه بديلة يمكن أن تقلل بشكل كبير من استهالك املياه الصالحة للشرب.

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية سكنيةمباني 

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

  أنظمة  أو الري بالتنقيط  أنظمة يجب ري جميع املساحات الخضراء )بما في ذلك األسطح الخضراء(، باستثناء املساحات الُعشبية بواسطة 

 بالرش للمساحات الُعشبية.الري أنظمة إستخدام الري تحت التربة. يمكن 

  أو املياه الرمادية  أو بالنسبة للفنادق يجب ري املساحات الخضراء باستخدام املياه الغير صالحة للشرب، مثل مياه التكثيف املستعادة 

 مياه الصرف الصحي املعالجة في حال كانت تكلفة الري بهذه املياه ال تتجاوز تكلفة الري باستخدام املياه الصالحة للشرب.

 اإلرشادات:

  تحت التربة لري الزهور واألشجار والشجيرات. أو ري مزدوجة من رشاشات لري املساحات العشبية ونظام ري بالتنقيط أنظمة تصميم 

  املياه الغير صالحة للشرب ألغراض الري. إستخدام بالنسبة للفنادق، يتم تقييم الجدوى االقتصادية وتكلفة 
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 مراحل التقديم واملستندات:

 مرحلة التصميم:

 الري.أنظمة التي تبين  املخططات 

 مستندات إضافية خاصة بالفنادق: 

 مياه الصرف الصحي املعالجة )إن وجدت( أو املياه الرمادية و/ أو و/الري التي توضح التوصيالت الخاصة بمياه التكثيف  مخططات 

 الري باملياه الصالحة للشرب )في حال أنظمة الري باستخدام املياه الغير صالحة للشرب في مقابل نظمة قتصادي أل اإل - التقييم الفني

 استخدام نظام الري باملياه الصالحة للشرب(. 

 تكيفةامل أو  املحلّية أصناف النباتات  402.03

 :الهدف

تكيفة التي يمكنها التعايش بشكل امل أو  املحلّية  الحد من الطلب على املياه ألغراض الري، وذلك من خالل التوجيه باستخدام أصناف النباتات ا

 جيد في مناخ إمارة رأس الخيمة دونما الحاجة إلى الري املفرط.

 املباني: انواع

 عامةمباني  مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 الرياضيةواملرافق 
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

٪( من تلك املساحة بما فيها  30متر مربع، يجب زراعة ما ال يقل عن ثالثين باملئة ) 1000للمشاريع التي تضم مساحات خضراء تزيد عن 

 متكيفة مع الظروف املناخية والتربة في امارة رأس الخيمة. أو اشجار محلّية  أو املساحات العشبية، باستخدام أصناف نباتات 
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 اإلرشادات:

 :الخارجية املساحات الخضراءفي للزراعة  املناسبةاملحلّية أمثلة ألصناف النباتات  الجدول ادناه يتضمن

 محلي / تكيفي شكل)مظهر( النمو االسم العربي االسم االنجليزي  االسم العلمي

ُمُر، سالم Umbrella thorn السنط امللتوي   محلية شجرة السَّ

 Kapok bush  محلية شجيرة 

 ,Foxtailgrass, buffel grass السبط املهدب

sand burr 

 محلية نجيلة راب البيتادد -غراز 

 محلية نجيلة خزمزم Feathrfinger grass الكلورس

 محلية زهرة طفيلية ثانون ضامن Desert hyacinth ذؤنون أنبوبي

شاري، هاندل موراه،  Desert squash, bitter gourd الحنظل

 حنظل، سوري، التحوط

 محلية الغطاء األرض ي

 Morning glory family محلية شجيرة حب الريشة 

ِخر املتغير
ْ
الصبار، عشب  Incense grass اإلذ

 احمر،اذخار، خصب

 محلية نجيلة

 محلية شجيرة عسبق Euphorbia العسبق

 محلية شجيره مرخ Firemaker/broom bush شجرة النار أو مرخ 

 محلية شجرة الدفلى، حبان Oleander الدفلى الزيتية

 محلية نخلة نخلة Date palm نخلة التمر

 محلية شجرة الغاف، حرب،عوض،أديب Mimosa family الغاف الرمادي

 محلية شجيرة  Mignonette family الخزام أو البليحاء 

 محلية شجرة  Plumose triple awned grass النص ي

 محلية نجيلة  Drop seed grass سبوروبولس

 محلية شجيرة جيرم، همد، طاهر Sea blite السويداء الدودية

 محلية شجرة أثل،الطرفاء Tamrisk األثل العربي

 محلية شجرة سدر، بير، الب، نابك، دوم Christ thorn سدر الزفيزف

هرم، روتريت، بلبل،  Bean caper الهرم

 ثيرومت

 محلية شجيرة

 متكيفة في املساحات الخضراء. أو النباتات املحددة من قبل هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة كنباتات محلّية إستخدام يمكن 

  أو تصميم املساحات الخضراء الخارجية بطريقة تساعد على تقليل 
ً
 (.Xeriscapingاستبعاد الحاجة الى مياه اضافية للري )تعرف اصطالحا

 مراحل التقديم واملستندات:

 مرحلة التصميم:

 النباتات املستخدمة في كل منطقة. انواعتوضح مختلف مناطق املساحات الخضراء وتحدد كذلك  مخططات 

  صناف النباتات.أل  بارجيلحاسبة 
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 استرجاع املياه املتكثفة 402.04

 الهدف

  املياه املكثفة بشكل مناسب لتقليل استهالك املياه الصالحة للشرب وضمان بيئة صحية. إستخدام لتنظيم جمع وتصريف واعادة 

 باملبنى وتسبب مخاطر صحية باعتبارها بيئة مناسبة لنمو الحشرات والعفن. املياه
ً
 املتكثفة لديها القدرة على الحاق الضررا

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

 يجب إسترجاع املياه املتكثفة من معدات تكييف الهواء متر مربع 2000التي تزيد مساحتها البنائية الكلية عن  لكافة املباني الحكومية ,

 أي غرض آخر غير مالمس لجسم االنسان.  أو وشطف املراحيض  املالمسة للهواء الخارجي على أن تستخدم املياه املتكثفة ألغراض الري 

  ملم لربط أنابيب التكثيف  25كابح هوائي بحد ادني  إستخدام يجب تصريف املياه املتكثفة غير املسترجعة إلى نظام الصرف الصحي. يجب

 بأنابيب الصرف الصحي باإلضافة الى مصائد مياه بقياسات مناسبة.

 اإلرشادات:

  التكييف. أنظمة املواقع التي قد يحدث فيها التكثيف في املبنى، مثل وحدات مناولة الهواء و تحديد 

  مراعاة توفير ميول مناسبة في جميع أحواض وأنابيب تجميع املياه املتكثفة بما يسمح بتصريف مياه التكثيف بقوة الجاذبية باتجاه نظام

 لربط مع نظام الصرف الصحي.الصرف الصحي.مراعاة تثبيت مصيدة مياه عند نقطة ا

 :حل التقديم واملستنداتامر 

 مرحلة التصميم:

 .التقرير الخاص باألعمال امليكانيكية والكهربائية والسباكة 

 .رسومات تصميم أعمال السباكة 
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 قياس استهالك املياه  402.05

 :الهدف

 املياه.إستخدام مراقبة استهالك املياه في املبنى وتوفير البيانات الهامة في تحديد فرص تحسين وفهم أنماط 

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  واملجمعات التجاريةمراكز التسوق  مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

 املباني )فئة العدادات التي تقوم بحساب قيمة االستهالك( لقياس استهالك املياه للمبنى ككل.  كافةيجب تركيب عدادات استهالك مياه ل 

 .يجب تركيب عدادات مياه لكل وحدة ايجاريه في املباني متعددة املستأجرين 

  2م1,000الخضراء يجب تركيب عدادات مياه فرعية لكل حمام سباحة وللمياه املستخدمة في الري إذا تجاوزت مساحة املساحات. 

 اإلرشادات:

 .يجب تركيب عدادات املياه في أماكن يسهل الوصول اليها ألخذ القراءات والصيانة 

 دارة املبنى )إن وجد( للسماح بمراقبة إستهالك املياه بشكل مستمر.إ ربط عدادات املياه بنظام 

 مراحل التقديم واملستندات:

 مرحلة التصميم:

 مخططات تركيب العدادات 

 .وصف استراتيجية قياس استهالك املياه 



 

 73 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 املوارد املتجددة - 3الفصل  403

 تسخين املياه بالطاقة املتجددة 403.01

 الهدف:

 الطاقة املتجددة والحد من االعتماد على شبكة الكهرباء. إستخدام لتعزيز 

 املياه باستخدام الطاقة املتجددة.تقدم سخانات املياه بالطاقة الشمسية ومضخات الهواء الحرارية حلول موثوقة واقتصادية لتسخين 

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب ياملوظف سكن

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  الرعاية الصحيةمرافق   املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 الشروط:

 ينطبق هذا البند على عمليات تسخين املياه لالستخدام الداخلي وال ينطبق على عمليات التسخين لألغراض الصناعية.

 أحد الخيارين التاليين لتجهيز املياه الساخنة لالستخدام الداخلي: إستخدام يجب على كافة املباني الخاضعة لهذا البند 

  التسخين بالطاقة الشمسية.1رقم  الخيار : 

  الحرارية الشمسية الطاقة أنظمةالحراري الديناميكي للمياه مثل مضخات الهواء الحرارية أو : التسخين 2 رقم الخيار. 

لتر/يوم لكل  20ألغراض هذه الالئحة، ُيحّدد معدل الطلب اليومي على املياه الساخنة لالستخدام الداخلي )لتر/يوم( بالنسبة لسكن العمال 

 لتر/يوم للوضوء. 600لتر/يوم للمطبخ املركزي و 1000فرد و

 يوم. 365الطلب اليومي مضروبا في  الطلب السنوي للمياه الساخنة لالستخدام الداخلي لسكن العمال هو معدل



  

 74 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

الصادر عن الجمعية  2015لكافة املباني االخرى بناًء على الكتيب اإلرشادي لعام لالستخدام الداخلي ُيحسب الطلب السنوي للمياه الساخنة 

 األمريكية ملهندس ي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء.

 : تسخين املياه بالطاقة الشمسية1 رقم الخيار  .أ

  من الطلب السنوي للمياه الساخنة 75يجب تركيب نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية في مكان مناسب, بسعة تجهيز ال تقل عن %

 لالستعمال الداخلي. 

 يجب تجهيز نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية بخزانات لتخزين املياه الساخنة وأنابيب معزولة مجهزة ومعدة وفًقا لتوصيات الشركة 

 % من الطلب الداخلي اليومي للمياه.75املصنعة وأال يقل الحد األدنى لسعة تخزين املياه الساخنة عن 

  يجب توفير مصدر تسخين احتياطي لتوفير املياه الساخنة في حالة كان التوريد الحراري الشمس ي غير كاٍف بحيث يكون هذا املصدر الثانوي

 على رفع درجة حرارة املياه الساخنة بانتظام إلى 
ً
 درجة مئوية للحد من ظهور ونمو العوامل املمرضة مثل بكتيريا الليجونيال، كما 60قادرا

 إتاحة إمكانية التحكم في زيادة درجة الحرارة عن طريق مستشعر الحرارة )الترموستات(.  يجب

 التسخين الحراري الديناميكي للمياه: 2 رقم الخيار  .ب

   من الطلب السنوي الداخلي للمياه.75لتوفير ما ال يقل عن الحراري الديناميكي للمياه التسخين نظام يجب تركيب % 

  .يجب أن يتناسب حجم خزان املياه الساخنة مع أقص ى قدرة تسخين ممكنة ملضخة الحرارة 

  درجة مئوية، يجب أن يكون  60يجب توفير مصدر حرارة ثانوي لتسخين املياه إذا لم تتمكن مضخة الحرارة من تسخين املياه لدرجة

 على رفع درجة حرارة املياه الساخنة
ً
درجة مئوية للحد من ظهور ونمو العوامل املمرضة مثل  60بانتظام إلى  مصدر الحرارة الثانوي قادرا

 بكتيريا الليجونيال، كما يجب إتاحة إمكانية التحكم في زيادة درجة الحرارة عن طريق منظم درجة الحرارة )الترموستات(. 

 االستثناءات

  الطاقة الشمسية ألواح ال ينطبق هذا البند على املباني التي يتم فيها تركيب نظام(PV)  من  30خالل مرحلة البناء  بمساحة تعادل %

 بالقرب من املبنى على ان يتم ربط النظام بالشبكة الكهربائية للمبنى. أو صافي مساحة سطح املبنى , 

  ة السطح املتوفرة % من الطلب الداخلي للمياه الساخنة إذا كان صافي مساح75قد يوفر نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية  أقل من

غير كافية لذلك وفي هذه الحالة يجب أن يغطي نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية إجمالي صافي مساحة السطح باستثناء مناطق 

امليكانيكية والكهربائية والسباكة و فتحات التهوية و مناطق الوصول الخاصة باعمال الصيانة. تعريف صافي مساحة  نظمة معدات األ 

 الشمسية".األلواح  نظمة " جاهزية البناء أل  403.02في البند  السطح

 اإلرشادات: 

 : تسخين املياه بالطاقة الشمسية1 رقم الخيار  .أ

 .تقليل املعدات في السطح و تجميعها قدر املستطاع في مكان واحد من السطح لتوفير مساحة واسعة لسخانات املياه بالطاقة الشمسية 

  املحاذية للمبنى. القيام بدراسة حالة  أو تثبيت املجمعات الشمسية في مساحة مناسبة على سطح املبنى بعيدة عن ظل املباني املجاورة

 املوسمي على املوقع املقترح. أو الظل تساعد على تحليل تأثيرات الظل الدائمي 

 تسخين املياه بالطاقة الشمسية. أنظمة على تحمل أوزان  توفير هيكل انشائي للتظليل فوق السطح قادر من الناحية االنشائية 
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  درجة من املستوى األفقي. 25و 15توجيه املجمعات الشمسية إلى الجنوب بزاوية ميل تتراوح بين 

  في مجمعات  املبادل الحراري في املناطق التي تكون فيها نوعية املياه رديئة لفصل املياه الصالحة للشرب عن السوائل املستخدمة إستخدام

الطاقة الشمسية. وفي هذه الحالة يتم تمرير سائل مانع للصدأ في مجمعات الطاقة الشمسية  وإعادته من خالل املبادل الحراري. يتم 

 الحرارة إلى خزان املاء الساخن عن طريق املالمسة مع أنبوب سائل التسخين. إنتقال

  ير غرف خدمات بمساحات كافية الستيعاب خزانات املياه واملضخات واألنابيب ذات الوحدات املنفصلة، يتطلب توف نظمة بالنسبة لأل

 ووحدات التحكم على ان يتم تثبيت مجمعات الطاقة الشمسية على مقربة من خزان املاء الساخن لتقليل فقدان الحرارة.

 .عزل األنابيب وخزانات املياه الساخنة حراريا لتقليل فقدان الحرارة 

  ين املياه االحتياطية املحتملة عند الطوارئ بالسخانات الكهربائية واملراجل واملضخات الحرارية.تسخ أنظمة تتمثل 

  مراعاة وزن نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية بما في ذلك خزان تخزين املاء الساخن في الحسابات الخاصة بالتصميم االنشائي

 للمبنى.

  الحرارو و حماية األنابيب و  إنتقالف املبنى بشكل محكم لضمان عدم تسرب الهواء و غلق الفجوات في اماكن اختراق االنابيب لغال

 مجمعات الحرارة من العوامل املناخية بشكل صحيح.

  سالمة و تحكم مناسبة لنظام تسخين املياه بمضخة الهواء الحرارية لتنظيم درجات الحرارة والضغط داخل النظام، وتوفير  أجهزة توفير

 صمامات تخفيف الحرارة و الضغط في أنابيب و خزانات املاء الساخن.

  صمام التعديل  أو نظم لدرجة الحرارة( صمام املزج الحراري )املزود بم إستخدام أخذ االحتياطات الالزمة ملنع الغليان حيث يساعد

 الحراري في تحديد درجة حرارة املياه التي يتم توصيلها إلى غرفة دورات املياه واملطابخ.

 التسخين الحراري الديناميكي للمياه: 2الخيار رقم  .ب

   املياه الساخنة )مثل دورة املياه واملطبخ وغرفة الوضوء( لتقليل الفاقد  إستخدام وضع املضخة الحرارية في مكان قريب من مناطق

ذات الوحدات املنفصلة فتكون املسافة بين املضخة الحرارية الخارجية وخزان املاء الساخن الداخلي عند  نظمة الحراري. أما في حالة األ 

 الحد األدنى.

  تشغيل وإيقاف تشغيل املضخة الحرارية بدون سبب.عازل للحد من احتمالية  أو يوص ى باستخدام خزان عاكس 

  التدفئة والتهوية  أجهزة "كفاءة و ضبط  401.03مضخة حرارية تتوافق مع الحد األدنى من ُمعامل األداء املحدد في املادة رقم  إستخدام

 .‟وتكييف الهواء

 ء أعمال الصيانة.ترك مساحة كافية حول مكونات املضخة الحرارية إلمكانية الوصول اليها إلجرا 

  على الجدار باتجاه الجنوب للحصول على اعلى كمية من الحرارة  مع توفير تدفق هواء كافي حول الجهاز. املضخة الحراريةتثبيت 

 .عزل األنابيب والقنوات وخزانات املياه الساخنة لتقليل الفاقد الحراري 

  تسخين املياه االحتياطية املحتملة عند الطوارئ بالسخانات الكهربائية واملراجل  أنظمة تتمثل 

  في الحسابات الخاصة والواح الطاقة الشمسية )ان وجدت( مراعاة وزن املضخة الحرارية وما يرتبط بها من خزانات املياه الساخنة

 بالتصميم االنشائي للمبنى.
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 الحرارة و حماية األنابيب و  إنتقاللغالف املبنى بشكل محكم لضمان عدم تسرب الهواء و  غلق الفجوات في اماكن اختراق االنابيب

 مجمعات الحرارة من العوامل املناخية بشكل صحيح.

 .تصريف مياه التكثيف الناتجة من املضخة الحرارية بشكل مناسب 

  ات الحرارة والضغط داخل النظام، وتوفير صمامات سالمة و تحكم مناسبة لنظام مضخة الهواء الحرارية لتنظيم درج أجهزة توفير

 البخار. أو تخفيف الحرارة و الضغط في األنابيب و خزانات املاء الساخن التي تستقبل املياه الساخنة 

  ل صمام التعدي أو صمام املزج الحراري )املزود بمنظم لدرجة الحرارة(  إستخدام أخذ االحتياطات الالزمة ملنع الغليان حيث يساعد

 الحراري في تحديد درجة حرارة املياه التي يتم توصيلها إلى غرفة دورات املياه واملطابخ.

 :حل التقديم واملستنداتامر 

 : تسخين املياه بالطاقة الشمسية1 رقم الخيار  .أ

 مرحلة التصميم:

 .حسابات الطلب السنوي للمياه الساخنة لالستعمال الداخلي 

  .حسابات تصميم نظام التسخين بالطاقة الشمسية 

  .حسابات األحمال االنشائية لتوضيح استيعاب السقف لتحمل أوزان سخانات املياه بالطاقة الشمسية 

  املعمارية التي توضح موقع معدات تسخين املياه بالطاقة الشمسية. املخططات 

  الكميات يبين متطلبات تسخين املياه بالطاقة الشمسية.مقتبس من مواصفات املناقصة و جدول املواد أو جدول 

 )وثائق تصميم نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية )إن وجدت 

% من احتياجات املياه الساخنة )بسبب عدم كفاية 75التسخين بالطاقة الشمسية توفر أقل من أنظمة تقديم اثباتات إضافية في حال كانت 

 مساحة السطح(:

  بارجيلاملنطقة املخصصة للنظام باستخدام حاسبةحساب مساحة . 

 السطح توّضح ما يلي:  مخططات 

 موقع سخانات املياه بالطاقة الشمسية. -

 إجمالي صافي مساحة السطح. -

 مواقع املعدات امليكانيكية والكهربائية والسباكة وفتحات التهوية. -

 املناطق املخصصة للصيانة. -

 املناور )إن وجدت(. -

 املروحية )إن وجدت(.مهبط الطائرات  -

 مرحلة البناء:

  ورقة البيانات الخاصة بنظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية  أو تقديم املعلومات الفنية للمنتج 

 .تقديم صور موقعية مؤرخة توّضح تثبيت نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية 
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 التسخين الحراري الديناميكي للمياه: 2الخيار رقم  .ب

 :مرحلة التصميم 

 .حسابات الطلب السنوي للمياه الساخنة لالستعمال الداخلي 

  التسخين الحراري الديناميكي للمياه حسابات تصميم نظام 

 .حسابات األحمال االنشائية لتوضيح استيعاب السقف لتحمل أوزان معدات نظام التسخين 

 الشمسية )ان وجدت( املضخة الحرارية والواح الطاقة املخططات املعمارية التي توضح موقع معدات. 

 .مقتبس من مواصفات املناقصة و جدول املواد أو جدول الكميات يبين متطلبات تسخين املياه بالطاقة الشمسية 

 .)وثائق تصميم نظام تسخين املياه بالطاقة الشمسية )إن وجدت 

 مرحلة البناء:

  التسخين الحراري الديناميكي للمياهورقة البيانات الخاصة بنظام  أو تقديم املعلومات الفنية للمنتج.  

  التسخين الحراري الديناميكي للمياهنظام تقديم صور موقعية مؤرخة توّضح تثبيت.  
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 (PVالشمسية )األلواح  نظمة جاهزية البناء أل  403.02

  الهدف:

في تصميم املبنى حاليا، مما يعزز الجدوى و الفرص املحتملة مستقبال  (PV)الشمسية األلواح  أنظمة األخذ بعين االعتبار متطلبات تثبيت 

 على سطح املبنى.نظمة لتثبيت هذه األ 

 بالطاقة الكهربائية املجهزة من الشبكة الرئيسية، ومن األلواح  أنظمة تحقق 
ً
الشمسية املثبتة على السطح توفير كبير في كلفة الطاقة مقارنة

عند انشاء  نظمة في املستقبل مما يجعل االستثمار في تهيئة البنية التحتية لهذه األ  نظمة صادية والتقنية لهذه األ املتوقع تحسن الجدوى االقت

 املبنى اكثر توفيرا في التكاليف مقارنة بتركيبها في املبنى الغير مجّهز لهذا الغرض.

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 الرياضيةواملرافق 
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

 الشمسيةتهيئة املنطقة  .أ

  من صافي مساحة سطح املبنى كمنطقة طاقة شمسية.30تخصيص ما ال يقل عن يجب  % 

  معدات  ألغراض تحديد املنطقة الشمسية , تحسب مساحة السطح الصافية من خالل طرح مساحة املناور و مهبط الطائرات املروحية و

سخانات املياه الشمسية من املساحة الكلية لسطح املبنى. تشمل مساحة السطح الصافية األسطح املائلة و املصطبات والشرفات و 

 احواض السباحة و املناطق املخصصة ملعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء و املناطق املخصصة العمال الصيانة.

  متر. 1.5يجب اال يقل اصغر بعد للمنطقة الفرعية عن اطق فرعية منفصلة و من عدة منيمكن أن تتألف املنطقة الشمسية  

 :يمكن تخصيص املنطقة الشمسية في أي من املواقع التالية 

 الشرفات. أو املظالت في السطح، ويشمل املصطبات  أو سطح املبنى  -
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قدم( من املبنى مثل )مواقف السيارات املغطاة  250متر ) 75مظالت سطح املنشآت امللحقة باملبنى و التي تقع ضمن مسافة  أو سطح  -

 مظلة حديقة ... الخ( . أو ملحق خدمات  أو 

  املبنى  أنظمة اصة باملعدات الخ أو يجب أن تكون املنطقة الشمسية خالية من أي أنابيب, مداخل و مخارج التهوية, عناصر معمارية, مناور

.األلواح  االخرى و املحافظة عليها جاهزة لتثبيت نظام
ً

 الشمسية مستقبال

  عوائق موجودة على السطح وبين املنطقة الشمسية عن ضعف إرتفاع أعلى نقطة في تلك املعدات  أو يجب أال تقل املسافة بين أي معدات

شمسية الى أقل حد ممكن. ال ينطبق هذا الشرط على املعدات املثبتة في الجهة العوائق وذلك لتقليل احتماالت تظليلها للمنطقة ال أو 

 الشمالية للمنطقة الشمسية.

  260و ° 100افقيا فقط اذا كان توجيه هذا السطح بين زأوية ° 10يسمح بتحديد املنطقة الشمسية على السطح املائل بزاوية اكبر من °

 الضوئية املستقبلية بشكل مباشر الشعة الشمس.  األلواح  أنظمة ي( لضمان تعرض من الشمال الحقيقي )ليس الشمال املغناطيس 

   املناطق املخصصة ملعدات التدفئة والتهوية  أو يمكن تحديد موقع املنطقة الشمسية فوق املصطبات والشرفات و احواض السباحة

لصافية للسطح كمنطقة شمسية. في هذه الحالة يجب % من املساحة ا30وتكييف الهواء فقط اذا تعذر من الناحية العملية تخصيص 

الشمسية في املستقبل على ان يتم تنفيذ اساسات هذه املظلة األلواح  ان يتضمن تصميم املبنى توفير هيكل انشائي ملظلة قادرة على حمل

 عند انشاء املبنى دون املظلة. 

 إن األلواح  بما في ذلك هياكل تثبيت ²كغم/م 25يكل الحامل لها الشمسية مع الهاأللواح  الغراض الحسابات االنشائية, يكون وزن(

 وجدت( التي يتم انشاؤها فوق أرضية األسطح والشرفات واملعدات املوجودة على السطح. 

  ملرور قنوات كهربائية من املنطقة الشمسية الى نقطة الربط مع الشبكة الكهربائية للمبنى.  مسالك أو يجب تخصيص ممرات 

  في غرفة  أو الشمسية املستقبلية سواء على سطح املبنى لواح الأل نظمة تخصيص منطقة للمحوالت ومعدات القياس الضرورية أل يجب

 الخدمات الكهرباء للمبنى وال تحتسب مساحة هذه املنطقة ضمن مساحة املنطقة الشمسية املطلوبة و تكون بمقدار يتناسب مع نظام

 نطقة الشمسية بأكملها.الشمسية الذي سيغطي املاأللواح 

 الشمسيةاأللواح  : تركيب نظام2الخيار رقم  .ب

  لمبنى.ل الشبكة الكهربائية % من املساحة الصافية للسطح و يجب ربط النظام مع30شمسية على مساحة تعادل ألواح تركيب نظام 

 داء غالف املبنىأ: تحسين 3الخيار رقم  .ت

  الحراري للجدران  نتقالال يتجاوز متوسط معامل اإل ن أتعويض ذلك ب, يجب 2 رقم الخيار  أو  1 رقم املشاريع التي يتعذر فيها تطبيق الخيار

   كلفن. 2واط/ م 0.40الخارجية 

 االستثناءات

 طوابق. 10الينطبق هذا البند على املباني السكنية و التجارية التي يزيد ارتفاعها عن 

 :اإلرشادات

 : تهيئة املنطقة الشمسية1الخيار رقم  .أ

 الشمسية املستقبلية األلواح  تقليل املعدات في السطح و تجميعها قدر املستطاع في مكان واحد من السطح لتوفير مساحة واسعة لنظام

 على سطح املبنى.
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 الشمسية وهياكل املظالت اإلضافية في التصميم االنشائي للسقف بأكمله.األلواح  األخذ بعين االعتبار وزن نظام 

  املائل ، يجب تصميمه  مع أقص ى ان تكون املساحة االكبر من السقف املائل باتجاه الجنوب، لزيادة مساحة السطح في حالة السقف

 املناسبة للمنطقة الشمسية.

 الشمسيةاأللواح  : تركيب نظام2الخيار رقم  .ب

لشمسية في مساحة مناسبة على سطح ااأللواح  الشمسية. وضعاأللواح  حساب مساحة السطح الصافية و تحديد االماكن املناسبة لتركيب

املوسمي على  أو املحاذية للمبنى. القيام بدراسة حالة الظل تساعد على تحليل تأثيرات الظل الدائمي  أو املبنى بعيدة عن ظل املباني املجاورة 

 املوقع املقترح.

 : تحسين اداء غالف املبنى3الخيار رقم  .ت

 كلفن. 2واط/ م 0.40الحراري بمقدار  نتقالمعامل اإل  زيادة العزل الحراري للجدران لتحقيق متوسط

 :التقديم واملستندات حلامر 

 : تهيئة املنطقة الشمسية1الخيار رقم  .أ

 مرحلة التصميم:

  بارجيلحسابات املنطقة الشمسية بواسط حاسبة . 

  :املخططات التفصيلية  للسطح توّضح ما يلي 

 املنطقة الشمسية. -

 اجمالي مساحة السطح الصافية. -

 هيكل التظليل )إن وجد(. -

 املناور )إن وجدت(. -

 سخانات املياه بالطاقة الشمسية )إن وجدت(. -

 مهبط الطائرات املروحية )إن وجد(. -

 الشمسية و الشبكة الكهربائية للمبنى.األلواح  مرور القنوات الكهربائية الواصلة بين رسم تخطيطي يوضح مسالك 

 اب السقف لتحمل األوزان اإلضافية ملنطقة الطاقة الشمسية.حسابات األحمال االنشائية لتوضيح استيع 

 مرحلة البناء:

 .صور مؤرخة النجاز السطح توّضح خلو املنطقة  الشمسية من العوائق 

 .)صور مؤرخة تبين تنفيذ قواعد هيكل املظالت )ان وجدت 

 الشمسيةاأللواح  : تركيب نظام2الخيار رقم  .ب

 مرحلة التصميم:

  بارجيلحاسبة  ةالشمسية بواسطحسابات املنطقة . 

 الشمسية.األلواح  املخططات املعمارية توضح موقع معدات نظام 
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 .تصميم نظام االلواح الشمسية 

 .مقتبس من مواصفات املناقصة و جدول املواد أو جدول الكميات يبين متطلبات نظام االلواح الشمسية 

 مرحلة البناء:

  الشمسية.األلواح  املواصفات الخاصة بنظام أو توفير املعلومات الفنية 

 الشمسية.األلواح  صور مؤرخة توضح تركيب نظام 

 : تحسين اداء غالف املبنى3الخيار رقم  .ت

  أداء غالف املبنى". 401.01مراجعة املستندات املطلوبة ملرحلتي التصميم و البناء للبند" 

 للمركبات الكهربائية والهجينةالشحن الكهربائي  منصات 403.03

  الهدف:

للمركبات الكهربائية في املباني الرئيسية العامة طريق توفير وسائل الشحن املركبات الكهربائية والهجينة عن طريق توفير  إستخدام تشجيع 

 والتجارية والسكنية والترفيهية. 

طلق السيارات الكهربائية الغازات الدفيئة بكمية أقل مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبترول والديزل، لذا تساهم السيارات الكهربائي
ُ
ة بشكل ت

ية هي مباشر في تحسين جودة الهواء في املناطق الحضرية وتساهم في تخفيف التغير املناخي. من املتوقع ان تصبح تكنولوجيا السيارات الكهربائ

عرف بالشواحن الخضراء على نطاق واسع سيساهم في تبني  أو السائدة في املستقبل لذا فإن توفير منّصات الشحن للمركبات الكهربائية 
ُ
ما ت

 السيارات الكهربائية على نطاق واسع.  إستخدام 

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 الرياضيةواملرافق 
 

  املباني العامة األخرى    منتجع
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 :الشروط

  تثبيت منصات , باالضافة الى 17 رقم وفقا للجدول ملباني كافة ال الكهربائيةملركبات اشحن منصات  حديد اماكن وتجهيز مستلزماتتيجب

 .17باني الحكومية وفقا للجدول رقم شحن املركبات الكهربائية في امل

  االعتبار الحمل الكهربائي املطلوب عند تثبيت منصات الشحن للمركبات الكهربائية مستقبال حتى عند عدم تثبيت يجب االخذ بنظر

 املنصات اثناء البناء.

  يجب أن تكون كافة االماكن املزودة بمنّصات شحن للمركبات الكهربائية متاحة لجميع زوار وسكان املبنى و يجب اال يتم حجزها ألي

 ألي أغراض اخرى.  أو ملبنى لسكان ا أو شخص 

 .وضع عالمات ارشادية كافية ملواقف املركبات الكهربائية 

 محطات شحن املركبات الكهربائية –الئحة شروط املباني الخضراء الشاملة     17جدول رقم  

 العدد الكلي ملواقف السيارات
 املركباتالحد األدنى لعدد محطات شحن 

 املطلوب تثبيتها الكهربائية

جّهزة لتركيب محطاتالحد األدنى 
ُ
 لألماكن امل

  الكهربائية ركباتشحن امل

 0 0 20اقل من 

 1 0 49و  20بين 

 1 1 99و  50بين 

 1 3 200و  100بين 

 2 4 200اكثر من 

 اإلرشادات:

  حساب العدد الكلي ملواقف السيارات بموجب الئحة البناء لتحديد الحد االدنى لعدد محطات شحن املركبات الكهربائية املطلوبة حسب

 .17 رقم لجدول ا

  تحديد وتوضيح أماكن محطات شحن املركبات الكهربائية في مخططات املواقف. ينصح بتثبيت محطات الشحن قرب املداخل لزيادة

 املركبات الكهربائية. إستخدام  التشجيع على

  االخذ بنظر االعتبار تأثير محطات شحن املركبات الكهربائية ضمن حسابات الحمل الكهربائي لضمان استيعاب النظام الكهربائي للمبنى

 الحمل الكهربائي االضافي ملحطات الشحن.

 ات الكهربائية.االمتثال ملتطلبات مزود الخدمة )ان وجدت( قبل تركيب محطات شحن املركب 

 حل التقديم واملستندات:امر 

 مرحلة التصميم:

  محطة شحن املركبات الكهربائية.ب الخاصة بارجيلحاسبة 

 مواقف املركبات الكهربائية يوضحمواقف السيارات  مخطط.  

 الكهربائية التي توضح نقاط الربط مع مصدر الكهرباء وأماكن محطات شحن املركبات الكهربائية.  املخططات 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 .مقتبس من مواصفات وجداول كيات املناقصة توضح شروط محطات شحن املركبات الكهربائية 

 مرحلة البناء:

  ورقة البيانات الخاصة بمحطات شحن املركبات الكهربائية.  أو معلومات املنتج الفنية 

   .صور مؤرخة لتثبيت وحدات شحن املركبات الكهربائية في املواقف املخصصة لها 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 واملوارد املواد- 4الفصل  404

 إدارة مخلفات البناء 404.01

 الهدف:

رسل إلى مكب النفايات وبالتالي تقليل الطلب على املواد الخام.
ُ
 لتقليل كمية مخلفات البناء التي ت

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 الشروط:

الحجم( من مخلفات البناء والهدم. وينطبق هذا البند على جميع مخلفات  أو % )بالوزن 25ما ال يقل عن إستخدام إعادة  أو يجب إعادة تدوير 

 .وبقايا تسوية األرضالبناء باستثناء التربة املستخرجة أثناء أعمال الحفر 

 تسهيل إعادة تدوير:البناء موقعيا لمخلفات  فصليجب 

 مخلفات حفر التربة وبقايا خلطات مواد البناء, الخرسانة. 

 واملعادن والورق والكرتون  البالستيك مثل التدوير  إلعادة قابلة مواد من خليط 

 والخشب والسجاد والرغوة واملطاط التالف/امللوث البالستيك مثل البناء مخلفات من خليط 

 املعادن 

 الخشب 

  الخطرة.املخلفات 

 مواقع مناسبة محددة من قبل هيئة ادارة املخلفات برأس الخيمة.الى مخلفات البناء نقل يجب 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 :اإلرشادات

  :يمكن تقليل كمية مخلفات البناء من خالل االجراءات التالية 

 التصميم بقياسات قياسية لتجنب الهدر.  -

 تجنب طلب توريد مواد بناء بكميات تتجاوز بكثير الحاجة الفعلية. -

التنسيق مع املوردين للتقليل من التغليف الغير ضروري ملواد البناء وبصفة خاصة املواد التي ال تتأثر بعوامل الطقس ومراجعة  -

 املوردين للتحقق من إمكانية إعادة مواد التغليف. 

املقررة يساعد على الحد من  تخزين املواد بشكل مناسب مع اإلبقاء عليها مغلفة لتجنب تلفها. كما ان تسليم املواد في مواعيدها -

 العوامل الجوية.  أو مخاطر التعرض للتلف بسبب سوء التخزين 

 تنفيذ االعمال بترتيبها الزمني الصحيح لتقليل االجراءات التصحيحية.  -

  املواد:  إستخدام مراعاة الخيارات التالية للتحفير على إعادة 

 املوقعوضع بدائل ملوازنة كميات القطع و التركيب في  -

 قوالب صب الخرسانة لبقية أجزاء املبنى املتبقية.  إستخدام تنظيم عملية صب الخرسانة على مراحل بما يسمح بإعادة  -

وحدات جديدة من املواد و التاكد من تخزن االجزاء الناتجة من قطع املواد بشكل  إستخدام استعمال االجزاء املقطوعة بدال من  -

 دة استخدامها.  مناسب لتجنب تلفها بهدف اعا

 :فصل مخلفات البناء لالمتثال لهذا البند والسماح بإعادة التدوير. من املناسب اتخاذ الخطوات التالية 

 املنطقة املخصصة لكل نوع من النفايات ترميز  -

 بشكل واضح.  -

ولكافة إجراءات إدارة املخلفات الواجب التأكد من أن العاملين في املوقع ومقاولي الباطن على دراية بالطرق املناسبة لفصل املخلفات  -

 تطبيقها في املواقع.

 مخلفات البناء بشكل منتظم للتأكد من أن املخلفات توضع في الحاويات املخصصة لها.  التحقق من فصل -

يتم فصل  أخذ صور مؤرخة لتتبع العملية و مناقشة االجراءات بانتظام في االجتماعات املوقعية واتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لم -

 مخلفات البناء بالشكل املالئم.

ما يسمح باملتابعة الدقيقة مخلفات البناء ب تتبع -اداة بارجيل متابعة كافة مخلفات البناء التي تغادر موقع العمل, يوص ى باستخدام  -

 للمخلفات التي يتم ازالتها من موقع العمل. 

ق املستهدف من إعادة التدوير  مع االحتفاظ بإيصاالت  نقل املخلفات بشكل دوري لضمان تحقيمخلفات البناء مراجعة نتائج تتبع  -

 لغرض التوثيق. 

السادي وخليط مخلفات البناء الى مكب الجزيرة الى موقع  الخرسانة, مخلفات حفر التربة وبقايا خلطات مواد البناءنقل مخلفات  -

 والخشب الى مصنع االسمنت.

 :حل التقديم واملستنداتامر 

 البناء:مرحلة 

 .بين فصل مخلفات البناء
ُ
 صور مؤرخة ت

  مخلفات البناء.  تتبع  –حاسبة بارجيل 

 .إيصاالت املتعهد لنقل املخلفات املرسلة العادة التدوير واملخلفات املرسلة الى مكب النفايات 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 ادارة املخلفات العضوية 404.02

 الهدف:

 تقليل كمية مخلفات الطعام املرسلة الى مكب النفايات.ل

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 الشروط:

 , يجبنجوم واملراكز التجارية ومراكز التسوق التي يوجد بها صاالت طعام ومراكز الرعاية الصحية التي توفر الطعام 5و  4الفنادق فئة لكافة 

أجهزة  أو  Digestersمراجل الهضم  أو قتصادي ملعدات إدارة املخلفات العضوية داخل املوقع مثل معدات الكمبوستر ا -م تقييم فني يتقد

 على أن يتضمن التقييم ما يلي:  Liquefiersالتنقية 

 .نموذج تولد املخلفات وإجمالي كمية مخلفات الطعام التخمينية 

  .حساب مبسط لفترة االسترداد 

 إذا كان زمن االسترداد اقل من 
ً
 سنوات.  7يجب إجراء تقييم خيار إدارة املخلفات العضوية موقعيا

 اإلرشادات:

 ات تقدير ناتج املخلفات العضوية ) كجم / يوم ( بناء على املعدالت الدولية واملحلية الخاصة وتحليل التكلفة التقديرية للتخلص من املخلف

 العضوية. 

  أسعار ملعدات ادارة املخلفات العضوية.الحصول على عروض 

 .حساب زمن االسترداد ووضع تقرير مللخص النتائج 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 :حل التقديم واملستنداتامر 

 مرحلة التصميم:

  :نموذج تولد املخلفات يتضمن على 

 إجمالي كمية مخلفات الطعام التخمينية  -

 الفرضيات األساسية مثل معدالت انتاج املخلفات. -

 ادارة للمخلفات العضوية موقعيا يوضح التكلفة املبدئية لهذا الخيار. عروض االسعار ملعدات 

  :حساب مبسط لزمن االسترداد يتضمن على االقل ما يلي 

 التكلفة بالدرهم االماراتي  -

 التوفير السنوي في تكلفة جمع ونقل املخلفات بالدرهم االماراتي  -

 بالدرهم االماراتي. العمر االفتراض ي املتوقع ملعدات ادارة املخلفات موقعيا -

 تكاليف التشغيل السنوية ملعدات ادارة املخلفات العضوية موقعيا بالدرهم االماراتي. -

 سنوات: 7مستندات إضافية اذا كان زمن االسترداد أقل من 

 مرحلة التصميم: 

 املعمارية توضح موقع  معدات ادارة املخلفات العضوية موقعيا.  املخططات 

 جداول الكميات توضح شروط ومواصفات معدات ادارة املخلفات العضوية موقعيا. أو ناقصة مقتبس من مواصفات امل 

 مرحلة البناء: 

  ورقة البيانات ملعدات ادارة املخلفات العضوية موقعيا.  أو معلومات املنتج الفنية 

 .صور مؤرخة لتثبيت معدات ادارة املخلفات العضوية موقعيا 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 التبريد غازاتشروط ومواصفات  404.03

 الهدف:

 لتقليل األثار السلبية لغازات التبريد على البيئة.

 في ظاهرة االحتباس الحراري العاملي  لغازاتمن املمكن أن يكون 
ً
 كبيرا

ً
 في استنزاف طبقة األوزون. أو التبريد تأثيرا

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 الرياضيةواملرافق 
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 :الشروط

  التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على غازات تبريد ال تساهم في استنزاف طبقة  أنظمة الخاصة ب جهزة يجب أن تحتوي كل املعدات واأل

 .100حتمالية املساهمة في االحتباس الحراري أقل من إتكون  أو االوزون 

  مركبات كلوروفلوروكربونات  أو يجب اال تحتوي معدات مكافحة الحرائق على مواد مستنفذة لألوزون مثل الهالون(CFCs)   مركبات  أو

 .(HCFCs)الكربون الهيدروكلورية الفلورية 

 اإلرشادات: 

  ،يبين معدالت افتراضية. .18الجدول رقم اختيار غازات تبريد ذات احتمالية قليلة في استنزاف طبقة االوزون و في االحتباس الحراري 

  تعتبر جميع مركبات الكلوروفلوروكربونات و مركبات الكربون الهيدروكلورية الفلورية(HCFC-22)  منة الخاصة غير مطابقة للمعدالت اآل

 .التدفئة و التهوية و تكييف الهواء أنظمة االحتباس الحراري وعليه ال يمكن استخدامها في  أو باستنزاف طبقة األوزون 
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 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط

 

 غازات التبريد  -الئحة شروط املباني الخضراء الشاملة     18جدول رقم  

 معدل التسبب في ظاهرة االحتباس الحراري  معدل استنزاف طبقة األوزون  مركبات الكلوروفلوروكربونات

CFC-11 1.0 4,680 

CFC-12 1.0 10,720 

CFC-114 0.940 9,800 

CFC-500 0.605 7,900 

CFC-502 0.221 4,600 

 معدل التسبب في ظاهرة االحتباس الحراري  معدل استنزاف طبقة األوزون  مركبات الكربون الهيدروكلورية الفلورية

HCFC-22 0.040 1,780 

HCFC-123 0.020 76 

 معدل التسبب في ظاهرة االحتباس الحراري  معدل استنزاف طبقة األوزون  املركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية

HFC-23 0 12,240 

HFC-134a 0 1,320 

HFC-245fa 0 1,020 

HFC-404A 0 3,900 

HFC-407A 0 1,700 

HFC-410A 0 1,890 

HFC-507A 0 3,900 

 ظاهرة االحتباس الحراري معدل التسبب في  معدل استنزاف طبقة األوزون  التبريد الطبيعية غازات

Carbon Dioxide (CO2) 0 1.0 

Ammonia (NH3) 0 0 

Propane 0 3 

 :حل التقديم واملستنداتامر 

 مرحلة التصميم:

  جدول الكميات توضح شروط غازات التبريد.  أو مقتبس من مواصفات املناقصة 

 مرحلة البناء: 

  مكافحة الحرائق التي توضح غازات التبريد. أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء و عدات ملورقة البيانات  أو معلومات املنتج الفنية 
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 الراحة والرفاهية – 5الفصل   405

 املعدالت القصوى للمركبات العضوية املتطايرة 405.01

 الهدف:

 تقليل تركيز امللوثات الكيميائية التي يمكن أن تضر بجودة الهواء وصحة اإلنسان.ل

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية سكنيةمباني 

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 الشروط:

 دهانات كافة الجدران والسقوف الداخلية مع الحدود القصوى ملحتوى املركبات العضوية املتطايرة التالية: انواعيجب أن تتوافق 

 املعدالت القصوى للمركبات العضوية املتطايرة  –شروط املباني الخضراء الشاملة  الئحة    19جدول رقم  

   جم / لتر حدود محتوى املركبات العضوية املتطايرة نوع الدهان الداخلي

 30 درجة مئوية( 25:60مطفي )المـع > 

 100 درجة مئوية( 25:60المع )المـع < 

 :اإلرشادات

 العضوية املتطايرة في مستندات املناقصة والتأكد من أن الدهانات التي تم تجهيزها متوافقة مع هذه الحدود.ادراج حدود محتوى املركبات 
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 :حل التقديم واملستنداتامر 

 مرحلة التصميم:

  جداول الكميات توضح حدود املركبات العضوية املتطايرة للدهانات. أو مقتبس من مواصفات املناقصة وجدول املواد 

 البناء:مرحلة 

  ورقة البيانات لجميع الدهانات الداخلية والتي توضح محتوى املركبات العضوية املتطايرة. أو توفير املعلومات الفنية للمنتج 

 

 الحرارية  تخفيض أثر الُجزر  405.02

 الهدف:

 انعكاسية السطح والتضليل.اشتراطات زر الحرارية من خالل الجتحسين الراحة الخارجية في املناطق الحضرية عن طريق تقليل تأثير ا

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  الصحيةمرافق الرعاية   املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 الشروط:

  من مساحة سطح املبنى املصمت بإستثناء مساحة املناور و 75يجب ان يكون الحد االدنى ملؤشر االنعكاس الشمس ي ملا ال يقل عن %

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء( كما  أجهزة الشمسية و األلواح  املبنى مثل )سخانات املياه الشمسية ومعداتاالسطح الخضراء و معدات 

 محدد أدناه:

   29: ≤ 1:6االسطح املائلة بانحدار اكثر من  -

 78≤ والقليلة االنحدار:  ويةاالسطح املست -

  من املساحات الخارجية املبلطة 50يجب ان يكون مؤشر االنعكاس الشمس ي ملا ال يقل عن %(hardscape) ≥ 29. 
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 اإلرشادات:

 مواد السطح فاتحة اللون ذات معدل انعكاس شمس ي عالي. ادناه قيم استرشادية ملعدالت االنعكاس الشمس ي ملختلف األلوان:  إستخدام 

 (SRI ~ 90)املواد ذات اللون األبيض  -

 (SRI ~ 80)املواد ذات اللون البيج  -

 (SRI ~ 75)الرمادي  الفاتح  أو املواد ذات اللون األصفر الفاتح  -

  مواد فاتحة اللون في الساحات الخارجية املبلطة  إستخدام(hardscape) ادناه قيم استرشادية ملعدالت االنعكاس الشمس ي ملختلف :

 األلوان: 

 (SRI ~ 35)خرسانة رمادية قياسية  -

 (SRI ~ 86)خرسانة بيضاء قياسية  -

 (SRI ~ 0)االسفلت الجديدة  -

  االسطح الخضراء.  إستخدام 

 حل التقديم واملستندات:امر 

 مرحلة التصميم:

  ؤشر االنعكاس الشمس يبارجيل ملحاسبة.  

 الساحات الخارجية املبلطة  مخططات(hardscape)  .توضح مختلف املواد املستخدمة ومؤشر االنعكاس الشمس ي املرتبط بها 

 السطح توضح مختلف املواد املستخدمة ومؤشر االنعكاس الشمس ي املر تبط بها. مخططات 

  جدول الكميات التي توضح مؤشر االنعكاس الشمس ي املطلوب.   أو مقتبس من مواصفات املناقصة 

 مرحلة البناء: 

  ورقة البيانات الخاصة بمؤشر االنعكاس الشمس ي. أو معلومات املنتج الفنية 
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 الحد االدنى لجودة الهواء الداخلي  405.03

 الهدف:

 .ىضمان درجة عالية من جودة الهواء الداخلي لسكان املبن

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 الرياضيةواملرافق 
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 الشروط:

ف د وتكيييجب أن تتوافق كافة املباني املكّيفة مع الحد االدنى ملعدالت التهوية املحددة في معيار الجمعية األمريكية ملهندس ي التدفئة والتبري

 .  2013 -62.1الهواء رقم  

 .6أن يكون الحد االدنى ملعدل كفاءة مرشح الهواء  منظفات الهواء يجب أو لكافة املرشحات و املنقيات 

 اإلرشادات:

  لتهويةبارجيل لاستكمال حاسبة.  

  إذا بينت حاسبة التهوية ان التصميم ال يوفر قدر كاف من الهواء الخارجي بما يحقق شروط معيار الجمعية األمريكية ملهندس ي التدفئة

تبعا لذلك لتأكيد يل ارج، يجب مراجعة التصميم وتحديث حاسبة التهوية الخاصة ببASHRAE 62.1-2013 والتبريد وتكييف الهواء رقم

 .االمتثال للشروط

 (.6) بمعيار  التأكد من أن كافة املرشحات و املنقيات و منظفات الهواء تحقق الحد االدنى ملعدل  كفاءة مرشح الهواء 

 :حل التقديم واملستنداتامر 

 مرحلة التصميم:

  بارجيل لحسابات التهويةحاسبة  
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 املعمارية التي توضح املناطق املشغولة. يجب أن يتوافق الرمز التعريفي للغرفة/ الفضاء الداخلي في الرسومات املعمارية مع  املخططات

 التهويةبارجيل لحسابات الرمز التعريفي للغرف/ الفضاء الداخلي في حاسبة 

  منظفات الهواء. أو ل الكميات التي توضح معدل كفاءة مرشح الهواء لكافة املرشحات و املنقيات جدو  أو مقتبس من مواصفات املناقصة 

 مرحلة البناء: 

  منظفات الهواء.  أو ورقة البيانات التي تشير الى معدل كفاءة مرشح الهواء للمرشحات و املنقيات و/ أو معلومات املنتج الفنية 

 الراحة الحرارية الخارجية 405.04

 الهدف:

 لتحسين الراحة الحرارية الخارجية وتقليل عدم الراحة الحرارية الخارجية خصوصا خالل أشهر الصيف في املناطق العامة واملماش ي. 

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
  حكوميةمباني  

  منشأة تعليمية  مراكز التسوق واملجمعات التجارية مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 الشروط:

في أثناء فترة  13:00عند الساعة  (hardscape)للمساحات الخارجية املبلطة  20في الجدول رقم املبينة التظليل  لنسبةيجب توفير الحد األدنى 

 .االعتدال الربيعي
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 الخارجي التظليل ومواصفات شروط – الشاملة الخضراء املباني شروط الئحة    20جدول رقم  

 نوع املساحة الخارجية التظليلالحد االدنى لنسبة 

املباني  انواعكافة % ل30) 45%

 (أو أقل نجوم 3فئة  الفندقية
 (املبنى مواقف )يشمل املواقف على سطح 10موقف سيارات خارجي يحتوي على أكثر من 

 ممرات املشاة الرئيسية  75%

 ساحات اللعب  50%

عًرف ممرات املشاة الرئيسية على أنها ممرات تربط بين ساحات مواقف السيارات واملداخل الرئيسية للمباني. 
ُ
 ت

غيرها من العناصر املعمارية األخرى، يجب أن يكون مؤشر االنعكاس الشمس ي  أو عندما يتم توفير التغطية من خالل إنشاءات مثل املظالت 

 .29بحد ادنى لألسطح الخارجية لعناصر التظليل 

 سنوات.  5يتم حساب التظليل باألشجار عند عمر 

 :اإلرشادات

  توفير مظالت على طول املمرات الرئيسية للمشاة وكذلك في وحول ساحات اللعب.  أو زراعة االشجار 

  املظالت ايضا في ممرات املشاة  إستخدام ملواقف السيارات الخارجية. يمكن  29توفير مظالت ذات مؤشر انعكاس شمس ي بحد ادنى

 الرئيسية وساحات اللعب. 

 :حل التقديم واملستنداتامر 

 مرحلة التصميم:

 املوقع توضح ما يلي:  مخطط 

 .ساحات اللعب -

  .مواقف السيارات الخارجية -

  .ممرات املشاة الرئيسية -

 .املظالت واالشجار -

  جدول الكميات التي توضح معدل مؤشر االنعكاس الشمس ي للمظالت. أو مقتبس من مواصفات املناقصة 

 ارجيل حاسبة التظليل الخارجي الخاصة بب  

 مرحلة البناء: 

  ورقة البيانات الخاصة باملظالت تتضمن مؤشر االنعكاس الشمس ي.  أو معلومات املنتج الفنية 
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 مناطق التدخين ومناطق عدم التدخين 405.05

 الهدف:

 تقليل التعرض لألثار الضارة لتدخين التبغ.  أو لتحسين رفاهية سكان املبنى بالتخلص من 

 املباني: انواع

 مباني عامة مباني تجارية مباني سكنية

)مساحة البناء الكلية اكبر من مبنى سكني 

 (2م 1000
 

)مساحة البناء الكلية اكبر مبنى مكاتب 

 (2م 1000من 
 

مباني املسجد ودور العبادة 

)مساحة البناء الكلية اكبر 

 (2م 1000من 

 

)مساحة ن والعمال والطالب يسكن املوظف

 (2م 1000البناء الكلية اكبر من 
 

محالت بيع التجزئة و صاالت العرض 

 (2م 1000)مساحة البناء الكلية اكبر من 
 مباني حكومية  

  منشأة تعليمية  واملجمعات التجاريةمراكز التسوق  مباني فندقية

  مرافق الرعاية الصحية  املختبرات  نزل الفندق وال

   شقة فندقية
املعارض ومراكز املهرجانات 

 واملرافق الرياضية
 

  املباني العامة األخرى    منتجع

 الشروط:

 بشأن مكافحة التبغ.  2009لسنة  15يجب ان تتوافق املشاريع مع القانون االتحادي رقم 

 :اإلرشادات

  .)وضع سياسة منع التدخين للمبنى مع تخصيص أماكن محددة للتدخين )اذا لزم االمر 

  .تزويد مناطق التدخين الداخلية بأبواب ذاتية الغلق 

  عن أي مدخل 
ً
 فتحات دخول الهواء لتجنب تسرب الدخان الى داخل املبنى.  أو تحديد مناطق التدخين الخارجية بعيدا

 :التقديم واملستندات حلامر 

 مرحلة التصميم:

 مدخل للمبنى وفتحة دخول الهواء. رسومات املوقع التي توضح املناطق املخصصة للمدخنين )إن وجدت( واملسافة بينها وبين أقرب 

 

 

 





 

 97 

 الئحة شروط املباني الخضراء

 إمارة رأس الخيمة

 

 

 الشاملة املباني الخضراء الئحة شروط
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