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 101الفصل  - 1إخحصارات
AC

جىُُف الهىاء

ASHRAE

الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخضؿئت والخبرًض وجىُُف الهىاء

ATTMA

ظمعُت كُاؽ وؿدو يؼِ الهىاء

BMS

هٓام بصاعة اإلابنى

BSRIA

ظمعُت ؤبدار ومعلىماث زضماث البىاء

BUA

مؿاخت البىاء اليلُت

CFC

ولىعوؿلىعوهغبىهاث

CIBSE

معهض حكاعجغص إلاهىضس ي زضماث البىاء
ُمعامل ألاصاء

CWMP

زُت بصاعة مسلـاث البىاء

EER

معضٌ هـاءة الُاكت

ESMA

هُئت ؤلاماعاث للمىانـاث واإلالاًِـ

EV

اإلاغهبت الىهغباثُت

GFA

بظمالي اإلاؿاخت الُابلُت

GWP

معضٌ الاخخباؽ الخغاعي

HCFC

مغهباث الىغبىن الهُضعوولىعٍت ؿلىعٍت

HFC

اإلاغهباث الىغبىهُت الـلىعٍت الهُضعوظُيُت

HVAC

الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء

IPLV

كُمت الخمل الجؼجي اإلاخيامل

LED

بٌ بي صي

LPD

قضة ؤلاياءة

COP

2

2
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MEP

ألاعماٌ اإلاُياهُىُت والىهغباثُت والؿباهت

MERV

الخض ألاصوى إلاعضٌ هـاءة مغشح الهىاء

ODP

اخخمالُت اؾخجزاؾ الاوػون

OWMP

زُت بصاعة الىـاًاث الدكؼُل

RAK

بماعة عؤؽ الخُمت

SHGC

معامل الىؿب الخغاعي الكمس ي

SRI

معامل الاوعياؽ الكمس ي

VOC

اإلاغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة
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الانىاؾ اإلاخىُـت
)(Adaptive Species

هىع مً الىباجاث لِـ بالًغوعة ظؼء مً الىٓام البُئي الُبُعي ,والظي جُىع الى مؿخىي حؿمذ
ؿيها الٓغوؾ البُئُت مشل التربت ؤو اإلاىار وَبُعت الاعى بىمى َبُعي للىباجاث بمخُلباث عي
مدضوصة ؤو بضون عي.

حؿغب الهىاء )(Air Leakage

جضؿم الهىاء بكيل ػحر مىًبِ بلى اإلابنى مً زالٌ الكلىق ؤو الـخداث.

ػالؾ اإلابنى
)(Building Envelope

العىانغ الخاعظُت للمبنى التي جـهل بحن اإلاؿاخاث الضازلُت والخاعظُت ،وباليؿبت إلابنى مىُف،
ٌُعغؾ ػالؾ اإلابنى على ؤهه عىانغ اإلابنى التي جـهل اإلاؿاخاث اإلاىُـت عً اإلادُِ الخاعجي.

جضقحن اإلابنى
)(Building Commissioning

عملُت يمان ظىصة مىهجُت الخدلم مً ؤن ظمُع ألاهٓمت والترهُباث في اإلابنى كض جم جهمُمها
ً
وجغهُبها وازخباعها وؿلا لـىغة الخهمُم الاؾاؾُت ووزاثم العلض واخخُاظاث اإلاالً الدكؼُلُت.

هٓام بصاعة اإلابنى )(BMS

هٓام جدىم الىترووي ًشبذ في اإلابنى للمغاكبت والخدىم في ألاهٓمت اإلاُياهُىُت والىهغباثُت للمبنى
مشل ؤهٓمت التهىٍت وؤلاياءة وؤهٓمت الُاكت والخغٍم وألامً.

قاػلي اإلابنى )(Building Users

الاشخام الظًً ٌؿخسضمىن اإلابنى .الاقؼاٌ اليامل هى بؾخسضام اإلابنى إلاضة  8ؾاعاث هدض ؤصوى
في معٓم الاًام .بِىما ٌكحر ؤلاقؼاٌ الجؼجي الى بؾخسضام اإلابنى إلاضة جلل عً  8ؾاعاث في معٓم
الاًام.

مالً اإلابنى )(Building Owner

الصخو الُبُعي ؤو ؤلاعخبا عي الظي سجلذ الاعى ؤو البىاء بةؾمه ؾىاء بالخملً ؤو الخُاػة.

عزهت البىاء )(Building Permit

الخهغٍذ الهاصع مً الؿلُت اإلاسخهت بةظاػة ؤعماٌ البىاء اإلاغاص جىـُظها على كُعت ؤ ؤعى مدضصة
وؿم اإلاسُُاث واإلاىانـاث والكغوٍ اإلاعخمضة.

زضماث البىاء)(Building Services

واؿت الخضماث الالػمت لدكؼُل اإلابنى مشل ؤهٓمت الؿباهت وألاهٓمت اإلاُياهُىُت والىهغباثُت
وػحرها.

مغهباث اليلىعوؿلىعوهغبىهاث
)(CFCs

مىاص هُمُاثُت ػحر ؾامت عضًمت اللىن والغاثدت وػحر كابلت لالقخعاٌ حؿخسضم في جُبُلاث
مسخلـت ،مشل ؾىاثل الخبرًض اإلاؿخسضمت في الشالظاث ومىُـاث الهىاء و حؿبب اؾخجزاؾ َبلت
ألاوػون.

الؿلُت اإلاسخهت
)(Competent Authority
قهاصة ؤلاهجاػ
)(Completion Certificate

ؤي ظهت لضيها الؿلُت والخـىٌٍ لخىـُظ الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء.
قهاصة جهضعها الؿلُت اإلاسخهت ُوجـُض بإن اإلاكغوع جم اهجاػه ً
وؿلا لغزهت البىاء.
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الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت
)(Comprehensive Regul.

هظه الالثدت اهثر جـهُال وجىيُدا ملاعهت بالثدت الكغوٍ ألاؾاؾُت ،ومسههت للخُبُم للمباوي
ً
ً
ألاهبر حجما وألاهثر حعلُضا.

الخىشُف ((Condensation

العملُت التي ًخدىٌ الؼاػ ؤو البساع مً زاللها بلى الخالت الؿاثلت ؤو اإلااء الىاجج مً هظه العملُت.

مسلـاث البىاء
)(Construction Waste

ُ
اإلاسلـاث الىاججت عً حكُِض وجغمُم وهضم اإلابنى ؤو جـىًُ الاوكاءاث .وفي العاصة ال جهىف
ؤهلاى بزالء وججهحز مىاكع البىاء بما في طلً التربت والىباجاث والصخىع همسلـاث بىاء.

ؤهٓمت الخدىم )(Control System

ؤظهؼة جدىم حؿمذ للمؿخسضمحن بخؼُحر و /ؤو يبِ مؿخىي ؤلاهاعة وجىُُف الهىاء في اإلايان.

خمل الخبرًض )(Cooling Load

ملضاع الُاكت الخغاعٍت اإلاُلىب اػالتها مً اإلايان للخـاّ على صعظت الخغاعة يمً اإلاعضٌ اإلالبىٌ.

الغي بالخىلُِ )(Drip Irrigation

هٓام عي عالي الىـاءة خُض ًخم جىػَع مُاه الغي بًؼِ مىسـٌ مً زالٌ ؤهابِب مضؿىهت
وؤزغي ؿغعُت جلىم بخىػَع اإلاُاه على التربت عً َغٍم قبىت مً ألاهابِب اإلاشلبت ؤو ؤهابِب جىلُِ.

مدُت شخً اإلاغهباث الىهغباثُت

جغهُباث ههغباثُت زابخت حكمل ،على ؾبُل اإلاشاٌ ال الخهغ ،لىخاث اإلاـاجُذ ,لىخاث الخىػَع,
وابالث ,كىىاث حؿلًُ ,خامل وابالث ,مأزظ الخُاع ومعضاث جىنُل الػمت إلعاصة شخً الؿُاعاث
الىهغباثُت.

الاهبعازُت ((Emissivity

ؿعالُت اإلااصة في بهبعار الُاكت هةقعاع خغاعيٌ .عبر عىه همعامل طي كُم بحن  0و .1

اإلاؿاخاث الخًغاء الخاعظُت

اقاعة الى ػعاعت العىانغ الىباجُت لخدؿحن الجىاهب البهغٍت للمؿاخت الخاعظُت مً اإلابنى .ال
جهىف ػعاعت اإلادانُل مؿاخاث زًغاء زاعظُت.

((EV

)(Exterior Soft Landscaping
الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت

الثدت قغوٍ مبؿُت مسههت للخُبُم للمباوي الهىاعُت والـلل واإلاباوي الؿىىُت واإلاياجب
واإلادالث الخجاعٍت الهؼحرة.

العىانغ اإلاؼججت
))Glazed Elements

واؿت اإلاؿاخاث يمً ػالؾ اإلابنى الخاعجي والتي حؿمذ بىـاط الًىء وحكمل الىىاؿظ وألالىاح
البالؾدُىت و اإلاىإوع والُابىق الؼظاجي.

اخخمالُت الاخخباؽ الخغاعي )(GWP

حعبحر عً مؿاهمت الؼاػاث الضؿُئت اإلاىبعشت الى الؼالؾ الجىي في خضور ْاهغة الاخخباؽ الخغاعي.

ؿلل الخمىٍل الخيىمي
)(Government Funded Villas

ؿلل جيكئها هُئاث خيىمُت إلاىاَني صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة.

)(Fundamental Regul.
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ألاؾُذ الخًغاء )(Green Roofs
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ظؼثُا ؤو ً
ؾلف مؼُى ً
ولُا بالىباجاثً .خيىن الؿُذ ألازًغ مً ػُاء الىباحي وجغبت  ،ؤو وؾُِ
ػعاعي على َبلت عاػلت للمُاه .هما كض حكخمل الاؾُذ الخًغاء على َبلاث بياؿُت  ،مشل مىاوع
الجظوع وؤهٓمت الخهغٍف والغي.

اإلاُاه الغماصًت ((Greywater

مُاه نغؾ عاصمت زالُت مً الخلىر بمُاه الهغؾ الهحي والهاصعة مً اإلاباوي الؿىىُت و العامت
و الخجاعٍت .وحكمل مهاصع اإلاُاه الغماصًت اإلاؼاؾل و مغقاث وؤخىاى الاؾخدمام وػؿاالث اإلاالبـ
وػؿاالث الصخىن وػحرها مً ؤصواث اإلاُبش.

الهالىهاث ((Halons
الغنف الخاعجي ((Hardscape

اإلاىاص اإلاؿخسضمت في ؤهٓمت بزماص وبَـاء الخغٍم والتي حؿبب اؾخجزاؾ َبلت ألاوػون.
اإلاؿاخاث الىاكعت صازل خضوص اإلاكغوع اؾخصىاء مؿاخت اإلابنى و اإلاغنىؿت باؾخسضام مىاص نلبت
مشل الخغؾاهت وحكمل الُغق ,مىاكف الؿُاعاث الخاعظُت ,الباخاث وألاؿىُت واإلاماش ي.

الىـاًاث الخُغة
()Hazardous Waste

الىـاًاث التي ًمىً ؤن حؿبب يغعا هبحرا لالوؿان ؤو اإلامخلياث ؤو البِئت بؿبب زهاثهها
الخُغة.

هٓام الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء
)(HVAC

ألاظهؼة وؤهٓمت الخىػَع واإلادُاث التي جىؿغ بكيل مىـهل ؤو مكترن زضماث الخضؿئت ,التهىٍت ,و
جىُُف الهىاء للمبنى ولُا ؤو ظؼثُا.

اإلابنى التراسي)(Heritage Building

مبنى ًًم عىانغ معماعٍت جغازُت وٍلع يمً مىُلت عؤؽ الخُمت الخاعٍسُت .ال ٌؿمذ بإعماٌ هضم
ؤو حعضًل في اإلابنى التراسي بال بعض الخهىٌ على مىاؿلت مً الجهت اإلاسخهت.

مغهباث الىغبىن الهُضعوولىعٍت
الـلىعٍت )(HCFC

ػاػاث الخبرًض اإلاؿخسضمت في اظهؼة جبرًض اإلابنى والتي حؿبب اؾخجزاؾ َبلت ألاوػون.

اإلاغهباث الىغبىهُت الـلىعٍت
الهُضعوظُيُت )(HFCs

ػاػاث الخبرًض التي ال حؿبب اؾخجزاؾ َبلت ألاوػون ,ػحر ؤن بعٌ هظه اإلاغهباث ًدخمل ان ًيىن
لها صوع هبحر في ػٍاصة معضالث الاخخباؽ الخغاعي العالمي.

جاعٍش الخُبُم
)(Implementation Date

جاعٍش صزىٌ الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء خحز الخىـُظ.

ؿُال زانت )(Private Villa

ؿُال ؾىىُت ًلىم ببىائها مىاَني صولت الاماعاث العغبُت اإلاخدضة و ػحر مسههت لالؾخسضام
الخجاعي.

اإلابنى الهىاعي
)(Industrial Building

ؤي مبنى ٌؿخسضم بكيل مباقغ في عملُاث الخهيُع ؤو الدكؼُل ؤو اإلاكاعَع ؤلاهخاظُت الخلىُت ؤو
الخسؼًٍ  ،وَكمل طلً الىعف واإلاهاوع واإلاؿخىصعاث.

ؿُال اؾدشماعٍت )(Invest. Villas
مسلـاث تهُئت الاعى
)(Land Clearing Debris

ؿُال ؾىىُت ًخم بىائها الػغاى ججاعٍت (اؾدشماعٍت) اما بؼغى البُع ؤو الخإظحر.
اإلاسلـاث الهلبت الىاججت بكيل اؾاس ي عً اعماٌ بزالء وججهحز مىاكع البىاء ،وحكمل ؤػهان
وظظوع الاشجاع ومىاص التربت والصخىع.
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بىترًا اللُجُىهُال Legionella

البىخحرًا اإلاؿببت إلاغى الؼُاللت والظي مً اعغايه خمى البىهدُان .جىمى هظه البىخحرًا في اإلااء في
صعظت خغاعة بحن  20و  45صعظت مئىٍت وٍمىً ؤن جىدكغ مً زالٌ عطاط اإلااء.

مهباح زىاجي باعض للًىء )(LED

ظهاػ مً ؤقباه اإلاىنالث ًهضع يىء بُُف يُم ومدكدذ.

قضة ؤلاياءة )(LPD

جمشل الخض ألاكص ى مً َاكت ؤلاياءة ليل وخضة مؿاخت  ،وعاصة جلاؽ بالىاٍ ليل متر مغبع.

الخض الاصوى إلاعضٌ هـاءة مغشح الهىاء
)(MERV

حعبحر عً هـاءة الترقُذ إلاغشح الهىاء الظي جم جلُُمه باؾخسضام معُاع الازخباع عكم  52.2مً
معاًحر الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخضؿئت والخبرًض وجىُُف الهىاءً .خم جدضًض ؤصاء مغشح الهىاء
مً زالٌ ملاعهت عضص الجؿُماث اإلادمىلت في الهىاء الضازلت عبر مغشح الهىاء وعضص الجؿُماث
الخاعظت مً اإلاغشح (ؤو ؤي ظهاػ جىلُت هىاء آزغ) جدذ ْغوؾ مسخبرًت .وجمشل هدُجت
الازخباعالعالُت ,هـاءة جغقُذ ؤعلى.

ؤنىاؾ الىباجاث الانلُت
)(Native Species

انىاؾ هباجُت جىمى بكيل َبُعي صازل مىُلت ؤو هٓام بُئي صون جضزل بكغي.

نافي مؿاخت الؿُذ
)(Clear Roof Area

مؿاخت الؿُذ اإلاخبلُت بعض اؾدبعاص مؿاخت اإلاىإوع ومهبِ الُاثغاث واظهؼة حسخحن اإلاُاه
بالُاكت الكمؿُت مً اإلاؿاخت ؤلاظمالُت لؿُذ اإلابنى .مؿاخت الؿلىؾ اإلااثلت و الباخاث و
اخىاى الؿباخت في الؿُذ و اظهؼة الخضؿئت و الخبرًض و ؿخداث التهىٍت و مضازل الهُاهت حعخبر
ظؼء مً نافي مؿاخت الؿُذ.

الانىاؾ ػحر الانلُت
)(Non-Native Species

ً
ً
انىاؾ هباجُت ال جيخمى بلى مىُلت معُىت والتي ونلذ زُإ ؤو عمضا الى جلً اإلاىُلت هدُجت
لليكاٍ البكغي ولم جخىُف مع الٓغوؾ البُئُت لخلً اإلاىُلت.

مُاه ػحر نالخت للكغب
)(Non-Potable Water

اإلاُاه التي ال جهلح لالؾتهالن البكغي مشل اإلاُاه الغماصًت ؤو اإلاُاه اإلاخىشـت الغاظعت ؤو مُاه الهغؾ
الهحي اإلاعالجت.

مؿدكعغ ؤلاقؼاٌ
)(Occupancy Sensor

ظهاػ ٌعمل على جىُٓم حكؼُل اظهؼة ؤلاهاعة ؤو اإلاعضاث ؤو ألاظهؼة ً
وؿلا لىظىص الاشخام في اإلايان
اإلادضص.

ؤظهؼة الخدىم باإلياءة
)(Occup. Lighting Controls

اظهؼة للخدىم في مؿخىي ؤلاياء التي ًمىً الىنىٌ بليها بؿهىلت مً كبل قاػلي اإلابنى ،وحكمل
مـخاًذ الدكؼُل و الاػالق الىهغباثُت.

اإلاىاَم اإلاعخمت )(Opaque

واؿت اإلاؿاخاث في ػالؾ اإلابنى التي ال ًىـظ منها الًىء والتي ال ًضزل مً يمنها ظمُع هىاؿظ
وؿخداث ؤلاياءة والتهىٍت اإلاىظىصة باإلابنى مشل ؿخداث وقبياث التهىٍت.

اخخمالُت اؾخجزاؾ ألاوػون )(ODP

اإلاؿاهمت في اؾخجزاؾ َبلت ألاوػون.

ألالىاح الكمؿُت )(PV
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اإلاُاه الهالخت للكغب
)(Potable Water

اإلاُاه الهالخت لالؾتهالن البكغي.

ؿغق الًؼِ
)(Pressure Difference

الـغق في الًؼِ بحن هلُخحن في هٓام ما ؤو بحن مياهحن مسخلـحن في اإلابنى.

هىع ؤلاؾخسضام الؿاثض
))Prevalent Usage Type

هىع ؤلاؾخسضام الظي ًمشل ؤعلى خهت مً بظمالي مؿاخت البىاء اليلُت للمبنى ملاعهت بإهىاع
ؤلاؾخسضام ألازغي اإلاسههت لبلُت اإلاؿاخاث.

بعاصة الخضوٍغ )(Recycling

معالجت اإلاىاص اإلاؿخعملت الهخاط مىاص ظضًضة إلاىع الهضع في مىاص ًمىً الاؾخـاصة منها وجللُل الىـاًاث.

الاوعياؾُت ()Reflectivity

ملُاؽ كضعة اإلااصة على عىـ الُاكت الكمؿُت مً ؾُدها بلى الجىٌ .عبر عىه همعامل طي كُمت
بحن  0و .1

ػاػاث الخبرًض )(Refrigerants

اإلاىاجع اإلاؿخسضمت في صوعة هٓام الخبرًض والتي جمخو الخغاعة عىض صعظاث خغاعة مىسـًت وجُللها
عىض صعظاث الخغاعة اإلاغجـعت.

اإلاىاَم اإلاكؼىلت باهخٓام
)(Regularly Occupied Areas

مىاَم ٌكؼلها شخو ؤو اهثر باهخٓام لللُام بإوكُت مسخلـت صازل اإلابنى.

الغَىبت اليؿبُت
)(Relative Humidity

وؿبت همُت بساع اإلااء في الهىاء عىض صعظت خغاعة مدضصة بلى ؤكص ى همُت مً بساع اإلااء ًمىً ؤن
ًدملها الهىاء عىض هــ صعظت الخغاعة و ٌعبر عنها هيؿبت مئىٍت.

بعاصة ؤلاؾخسضام ()Reuse

ؤي وكاٍ ًاصي بلى بَالت عمغ ماصة ما وٍيىن ػالبا باعاصة اؾخسضامها بكيل ؿعاٌ ولُا ؤو وؿبُا.

معامل ألامان ()Safety Factor

كُمت الؿماخُت لخؼُُت ؤي خمل جضؿئت ؤو جبرًض ؤهبر مً الكغوٍ الخهمُمُت.

معامل هؿب الخغاعة الكمس ي
)(SHGC

ؿعالُت الؼظاط في مماوعت هؿب الخغاعة وٍخم كُاؾها بمعُاع جتراوح كُمخه بحن  0بلى  ،1وولما اهسـٌ
معامل هؿب الخغاعة الكمس ي ولما ػاصث معضالث مىع الخغاعة ،وبالخالي ًاصي الى جللُل همُت الخغاعة
اإلاىخللت الى صازل اإلابنى .هما جسخلف معضالث الىؿب الخغاعي بحن ُ
ول مً الؼظاط وبَاع الىىاؿظ خُض
ً
ًلل وؿبُا معضٌ هؿب الخغاعة بمىُلت ؤلاَاع عً الىىاؿظ الؼظاظُت ،هما ؤن معامل هؿب الخغاعة
للىاؿظة ًلل بكيل عام عً كُمت معامل الىؿب للىح الؼظاط بمـغصه.
ماقغ ًجمع بحن الاوعياؾُت والاهبعازُت مً زالٌ كُاؽ كضعة اإلااصة على مىع الخغاعة الكمؿُت .اإلاىاص
طاث ماقغ اوعياؽ عالي جمخو خغاعة ؤكل وٍمىً ؤن جللل مً جإزحر الجؼع الخغاعٍت.

ماقغ الاوعياؽ الكمس ي )(SRI
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اإلاىُلت الكمؿُت )(Solar Zone

مؿاخت على ؾُذ اإلابنى ؤو على هُيل اوكاجي مجاوع للمبنى (مشل مىكف ؾُاعاث مؼُى  ،مبنى
زضمت  ،مٓلت خضًلت) جسهو لخشبُذ ألالىاح الكمؿُت.

اإلابنى الخام ()Special Building

ًخم جدضًض خالت اإلابنى باعخباعه مبنى زام (ؤو مخمحز) مً كبل الؿلُت اإلاسخهت باليؿبت للمباوي
طاث الخهامُم اإلامحزة و الـغٍضة ؤو طاث الاؾخسضاماث اإلامحزة و التي في هــ الىكذ ال حؿخُُع
اؾدُـاء اقتراَاث معُىت مً هظه الالثدت.

الغي مً باًَ الاعى
)(Subsoil Irrigation

جىؿحر مىخٓم لىمُاث نؼحرة مً اإلااء على ؿتراث مخلاعبت جدذ ؾُذ التربت مً هلاٍ هـض مىـهلت
ؤو مً زِ اهابِب.

اإلابنى اإلااكذ
)(Temporary Building

ؤي مبنى ؾِخم بػالخه زالٌ عامحن مً بوكاثه.

الجؿىع الخغاعٍت (Thermal
)Bridges

اجهاٌ مباقغ بحن صازل وزاعط اإلابنى مً زالٌ عىانغ طاث جىنُل خغاعي ؤعلى مً اإلاىاص اإلادُُت
ؤو مً زالٌ مىاَم الاجهاٌ بحن مسخلف عىانغ الؼالؾ.

العؼٌ الخغاعي
)(Thermal Insulation

مىاص ؤو ؤهٓمت و اظغاءاث مؿخسضمت للخض مً بهخلاٌ الخغاعة.

معامل ؤلاهخلاٌ الخغاعي
)(Thermal Transmittance

ٌعغؾ ازخهاعا ( )U-Valueوهى معضٌ بهخلاٌ الخغاعة (بالىاٍ) زالٌ متر مغبع واخض مً البىاء
ً
ملؿىما على الـغق في صعظت الخغاعة عبر البىاء .وَعبر عنها بالىاٍ ليل متر مغبع – ولـً )(W/m²K
وٍيىن لألظؼاء ظُضة العؼٌ مً اإلابنى معضٌ بهخلاٌ خغاعي مىسـٌ في خحن ؤن ألاظؼاء طاث العؼٌ
الًعُف في اإلابنى لها معضٌ بهخلاٌ خغاعي عالي.

بَاع واؾغ للخغاعة
(Thermally Broken Frame

بَاع ًخيىن مً ماصة ؿانلت عاػلت بحن ؤلاَاعاث الضازلُت والخاعظُت إلاىع الخىشُف و بهخلاٌ الخغاعة
عبر ؤلاَاع.

مُاه الهغؾ الهحي اإلاعالجت )(TSE

مُاه هاججت عً عملُت بػالت اإلالىزاث والكىاثب الُبُعُت والىُمُاثُت والبُىلىظُت مً مُاه الهغؾ
َ
معالجت مىاؾبت إلعاصة ؤلاؾخسضام ؤو الخهغٍف صون جإزحر بُئي
الهحي وٍيخج عنها مُاه نغؾ نحي
الى ظاهب بعٌ الغواؾب الهلبت.

جإزحر الجؼع الخغاعٍت
)(Urban Heat Island Effect

ًدضر جإزحر ُ
الجؼع الخغاعٍت عىض اعجـاع صعظاث الخغاعة في اإلاىاَم الخًغٍت وألاماهً اإلابيُت باإلالاعهت
مع اإلاىاَم اإلاجاوعة ػحر اإلابيُت وطلً بؿبب اخخباؽ الُاكت الكمؿُت على ألاؾُذ اإلاكُضة .ومً
ُ
ألاؾُذ التي حؿاهم في جإزحر الجؼع الخغاعٍت الكىاعع اإلاعبضة وألاعنـت ومىاكف الؿُاعاث واإلاباوي.

اإلاغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة )(VOC

ظؼٍئاث جدخىي على الىغبىن ووؿب مخـاوجت مً العىانغ ألازغي مشل الهُضعوظحن وألاوهسجحن
والـلىع واليلىع وهى "اإلاىلضاث" التي جخـاعل في يىء الكمـ والخغاعة لدكىُل ألاوػون على مؿخىي
ألاعى.

اللطم الثاوي

ثمهي ــد
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اللطم الثاوي

ثمهيد
 201الفصل  - 1عام
جمشل الكغوٍ اإلاىهىم عليها في هظه الىزُلت الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء إلماعة عؤؽ الخُمت ،وحؿمى “باعظُل" ُوَكاع بليها الخلا في هظه
الىزُلت ب "الالثدت".

 201101الهدف
الؼغى مً هظه الالثدت هى صعم عئٍت صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة في اوكاء مباوي ومجمعاث ومضن ؤهثر اؾخضامت لخلبُت الاخخُاظاث
الاظخماعُت والاكخهاصًت والشلاؿُت والبُئُت لألظُاٌ خايغا ومؿخلبال.
تهضؾ هظه الالثدت الى جىظُه كُاع البىاء والدكُِض في اماعة عؤؽ الخُمت بلى جدلُم ألاهضاؾ الخالُت:
الخـاّ على مىاعص الُاكت
الخـاّ على مىاعص اإلاُاه
اؾخعماٌ الُاكت اإلاخجضصة
حعؼٍؼ بؾخسضام مىاص البىاء اإلاؿخضامت وجللُل الىـاًاث
حعؼٍؼ الغاخت والغؿاهُت للؿيان.
بن اإلاداؿٓت على مىاعص الُاكت واإلاُاه مً زالٌ جُبُم هظه الالثدت ؾىؾ ًاصي هظلً الى اهسـاى في جيالُف الدكؼُل على مضي صوعة
خُاة اإلابنى.

 201102الىعاق والطلعة املخحصة
جُبم هظه الالثدت على واؿت اإلاباوي في عمىم بماعة عؤؽ الخُمت.
بلضًت عؤؽ الخُمت هي الجهت اإلاسخهت بخُبُم الالثدت يمً هُاق ؾلُتها .هما جسخو هُئاث اإلاىاَم الاكخهاصًت واإلاىاَم الخغة مشل هُئت
مىاَم عؤؽ الخُمت الاكخهاصًت (عاهؼ) ومضًىت عؤؽ الخُمت اإلاالخُت ومُىاء عؤؽ الخُمت ومُاع عؤؽ الخُمت بخُبُم الالثدت ُ
ول في هُاق
ؾلُتها.
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 201103الحوافم مع اللوائح الحالية
حعخبر الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ُمىملت لالثدت قغوٍ ومىانـاث البىاء لبلضًت عؤؽ الخُمت للمكاعَع التي جلع يمً هُاق ؾلُت
البلضًت.
جدل بىىص هظه الالثدت مدل بىىص ؤي الثدت ؾابلت في خاٌ وظىص حعاعى بُنهما بضون ؤي جإزحر على اؾخمغاعٍت نالخُت بىىص اللىاثذ الؿابلت
الؼحر مخعاعيت مع بىىص هظه الالثدت.
في خاٌ وظىص ازخالؾ بحن الكغوٍ اإلاىهىم عليها في هظه الالثدت واقتراَاث بصاعة الضؿاع اإلاضوي في عؤؽ الخُمتً ،خم ؤلالتزام باقتراَاث
بصاعة الضؿاع اإلاضوي في عؤؽ الخُمت.
نضعث هظه الالثدت بيسخت عغبُت ووسخت اهيلحزًتٌ ,عخبر الىو باللؼت العغبُت هى اإلاعمىٌ به في خاٌ وظىص حعاعى بحن اليسخخحن.

 201104اهواع املباوي
ألػغاى جُبُم بىىص هظه الالثدت ،جم جدضًض اهىاع اإلاباوي والخالي:
املباوي العامة

املباوي الطكىية

فيلت

مباوي

 مبنى خيىمي

 ؿُال زانت

 مبنى ؾىني مخعضص الُىابم

 ميكإة حعلُمُت

 ؿُال جمىٍل خيىمي

 ؾىً مىْـحن

 ؿُال اؾدشماعٍت

 ؾىً عماٌ
 ؾىً َالب

 مغاؿم الغعاًت الصخُت
 اإلاؿاظض و صوع العباصة

 ملخم ؿُال

 مغاهؼ الدؿىق و اإلاجمعاث الخجاعٍت

 مدالث البُع بالخجؼثت و اإلاعاعى

 مىخجع



مباني صناعية

مباني فندقية

 ؿىضق
 هؼٌ

مسخبر (كُاع زام)

مىخب بغٍض ,ؾِىما ,مؿغح,
مخدف)

مباني تجارية

 مبنى مياجب

 اإلاعاعى و مغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت)
 اإلاباوي العامت الازغي (بىً,

 مهىع
 مؿخىصع
 وعقت عمل

 قلم ؿىضكُت

 201105هعاق الحعبيم
ؤ.


ُ
ؿُما ًخعلم بإهىاع اإلاباوي اإلاىضخت ؤعاله ،جُبم الالثدت على ما ًلي:
ُ
ُ
ظمُع اإلاباوي الجضًضة اإلالامت على كُع ألاعاض ي الخالُت واإلاباوي الجضًضة اإلاًاؿت على كُع الاعاض ي اإلاكؼىلت والتي جم جلضًم َلب
جغزُو البىاء الخام بها بعض جاعٍش جُبُم هظه الالثدت.



12

َلباث جغزُو جىؾعت و /ؤو ججضًض اإلاباوي التي جم جغزُهها بمىظب الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء.
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ُ
ب .حؿدشني ؤهىاع اإلاباوي الخالُت مً جُبُم قغوٍ هظه الالثدت:


اإلاباوي اإلااكخت.



اإلاباوي الترازُت (الخاعٍسُت).
ُ
ُ
ظمُع اإلاباوي الجضًضة اإلالامت على كُع الاعاض ي الخالُت واإلاباوي الجضًضة اإلاًاؿت على كُع الاعاض ي اإلاكؼىلت والتي جم جلضًم َلب



جهغٍذ البىاء الخام بها بكيل وامل الى الاصاعة اإلاسخهت كبل جاعٍش جُبُم هظه الالثدت.


َلباث جغزُو جىؾعت و /ؤو ججضًض اإلاباوي الهاصع لها جهاعٍذ البىاء كبل جاعٍش جُبُم هظه الالثدت.

ث .ؿُما ًخعلم باإلاباوي طاث ؤلاؾخسضام اإلاخعضص ،خُض ًخًمً اإلابنى ؤهثر مً بؾخسضام  ،في هظه الخالت ًسًع اإلابنى لالقتراَاث اإلاىُبلت
ُ
على ؤلاؾخسضام الؿاثض به بمىظب مىاؿلت الؿلُت اإلاسخهت .في خالت عضم ويىح هىع ؤلاؾخسضام الؿاثض في اإلابنىً ،خم جدضًض هىع
ؤلاؾخسضام الؿاثض ألػغاى جُبُم هظه الالثدت بالخيؿُم مع الؿلُت اإلاسخهت.
ر .ؿُما ًخعلم باإلاكاعَع التي جًم مباوي مخعضصةً ،خم جُبُم الكغوٍ الخانت بيل هىع مً اإلاباوي.

 201106الىهج الحىظيمي وظزق إلالتزام
الهضؾ مً هظه الالثدت هى ويع قغوٍ اإلاباوي الخًغاء وجُبُلها على اإلاباوي الجضًضة وجىؾعاث اإلاباوي اللاثمت (التي جم جغزُهها بمىظب
ُ
هظه الالثدت) في عمىم بماعة عؤؽ الخُمت .جهىف قغوٍ هظه الالثدت بلى مجمىعخحن:
ؤ.

الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الاؾاؾُت:

وهي عباعة عً مجمىعت مً الكغوٍ اإلابؿُت ًخُلب الامخشاٌ لها بكيل بلؼامي مع بعٌ الكغوٍ التي ًخُلب الامخشاٌ لها مً زالٌ كُاؽ
الاصاء .جغهؼ هظه اإلاجمىعت مً الكغوٍ بكيل عثِس ي على الخـاّ على اإلاىاعص وهي مسههت للمباوي الهؼحرة وؿبُا و/ؤو البؿُُت خُض
معلضا ؤو ً
ً
ميلـا.
ًيىن ؤلالتزام بخُبُم قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت باليؿبت لهظه اإلاباوي
ًىضح الجضوٌ الخالي ؤهىاع اإلاباوي الخايعت لالثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الاؾاؾُت:
ظضوٌ عكم  1الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الاؾاؾُت – ؤهىاع اإلاباوي
مباوي ضكىية

مباوي ثجارية

مباوي صىاعية

ؿُال زانت  +اإلاالخم

مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

وعقت عمل

ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى(مؿاخت بىاء اكل
مً  1000متر مغبع)

مؿخىصع

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم

مباوي عامة

مهىع

مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)

ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب (مؿاخت بىاء اكل
مً  1000متر مغبع)
ُ
جدؿب مؿاخت البىاء اليلُت ليل مبنى بكيل مىـهل.
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ب .الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت:
ً
وهي عباعة عً مجمىعت قغوٍ ؤهثر جـهُال وجغهؼ على الكغوٍ التي ًخُلب الامخشاٌ لها كُاؽ الاصاء ،وبهغؾ الىٓغ عً هـاءة الُاكت
واإلاُاه ،جدىاوٌ هظه الكغوٍ مجمىعت واؾعت مً اإلاىايُع اإلاخعللت باإلاىاص واإلاىاعص والغاخت والغؿاهُت لكاػلي اإلابنى ،هما وؤنها مسههت
ً
حعلُضا.
للخُبُم على اإلاباوي ألاهبر مؿاخت وألاهثر
ًىضح الجضوٌ الخالي ؤهىاع اإلاباوي الخايعت لالثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت:
ظضوٌ عكم  2الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت – ؤهىاع اإلاباوي
مباوي ضكىية

مباوي ثجارية

مباوي عامة

مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب (مؿاخت
البىاء اليلُت اهبر مً  1000م)2

مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً
 1000م)2
مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى
2
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة (مؿاخت
البىاء اليلُت اهبر مً  1000م)2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

مباوي خيىمُت

مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

ميكإة حعلُمُت

اإلاسخبراث

مغاؿم الغعاًت الصخُت

قلت ؿىضكُت

اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث و اإلاغاؿم
الغٍايت

مىخجع

اإلاباوي العامت ألازغي

ُ
جدؿب مؿاخت البىاء اليلُت ليل مبنى بكيل مىـهل.
ث .اإلاباوي الخانت:
اإلاباوي اإلامحزة طاث الخهمُم اإلاعماعي الـغٍض ؤو ؤلاؾخسضام اإلاخمحز والتي ال حؿخُُع في طاث الىكذ اؾدُـاء اقتراَاث معُىت مً هظه الالثدت
ً
مما ًخُلب الخىانل مع الؿلُت اإلاسخهت لخدضًض خالت اإلابنى باعخباعه "مبنى زام" .كض جدبع اإلاباوي الخانت ً
ههجا بضًال لهظه الكغوٍ ًُدضص
بالخيؿُم مع الؿلُت اإلاسخهت ويهضؾ بلى بًجاص جضابحر بضًلت لخعىٌٍ الكغوٍ التي ال ًمىً ؤلالتزام بها.
ُ
على ؾبُل اإلاشاٌ ،جهىف اإلاباوي الخالُت على ؤنها مباوي زانت:


الخضاثم اإلااثُت ومىتزهاث اإلاؼامغاث.



اإلاباوي طاث الخهمُم اإلاعماعي اإلامحز والـغٍض.



مغاهؼ الدؿىق الخجاعٍت اإلاؼوصة بمىدضعاث التزلج.



الـىاصق اإلاؼوصة بمهابِ لُاثغاث الهلُيىبتر.



اإلاسخبراث الخسههُت.



مباوي اللـؼ باإلآالث.

ألػغاى جُبُم هظه الالثدتً ،سًع جهيُف اإلابنى همبنى زام للغاع خهغي مً الؿلُت اإلاسخهت.
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 201107هيال اللئحة
جىلؿم قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت وقغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت الى زمـ ؿئاث هما هى مىضح في الكيل عكم .1

الغاخت
والغؿاهُت

الُاكت
اإلاخجضصة
اإلاىاص
واإلاىاعص

هـاءة
الُاكت
هـاءة
اإلاُاه

قيل عكم  1ؿئاث الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء
ً
ً
جخًمً الـئاث عضص مً البىىص ًهف ول منها بىضا جىُٓمُا مً بىىص الالثدت.
ًخم جىُٓم ونف ول بىض جىُٓمي على الىدى الخالي:

أ1

الهدف:
ًُ ّ
لضم هظا الجؼء هبظة عً الهضؾ اإلاغظى مً جُبُم هظا البىض.

ب 1أهواع املباوي:
ًىضح هظا الجؼء ؤهىاع اإلاباوي التي جخُلب الامخشاٌ للبىض الخىُٓمي.
ت 1الشزوط:
ًهف هظا الجؼء الخض ألاصوى مً الكغوٍ التي ًخعحن اؾدُـائها لخدلُم الامخشاٌ للبىض الخىُٓمي.
ث 1إلارشادات:
ًُ ّ
لضم هظا الجؼء الخىظُه ُوَكحر بلى الُغق اإلامىىت لخدلُم الامخشاٌ للكغوٍ ،وكض ُويعذ هظه الاعقاصاث ألػغاى جىظيهُت ؿلِ وال
جـغى ؤي كُىص ؤو اقتراَاث على جهمُم واوكاء اإلابنى ،هما وؤن ؤلالتزام بهظه الخىظيهاث الًًمً بالًغوعة الامخشاٌ لهظه الاثدت.
ج 1مزاحل الحلديم واملطخىدات:
ٌكحر هظا الجؼء بلى مغاخل الخلضًم وجـانُل اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت إلزباث الامخشاٌ للبىض الخىُٓمي.
ًجب جلضًم اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت بلى الؿلُت اإلاسخهت خؿب الخـهُل اإلاىضح في الـهل  2مً هظا اللؿم مً الالثدت.
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 202الفصل  - 2عملية ثلديم املطخىدات
ًمىً ازباث الامخشاٌ لالثدت اإلاباوي الخًغاء مً زالٌ جـضًم اإلاؿدىضاث في مغخلتي الخهمُم والاوكاء .هما ًدضص ول بىض جىُٓمي مً هظه
الالثدت مغخلت الخلضًم واإلاؿدىضاث اإلاُلىبت ليل مغخلت.
ً
جخًمً الـلغجحن  202.01و 202.02ؤصهاه ونـا لعملُت جلضًم اإلاؿدىضاث ,وٍجىػ للؿلُت اإلاسخهت ؤن جًع آلُت جلضًم مسخلـت يمً هُاق
ؾلُتها.

 202101ثلديم مطخىدات مزحلة الحصميم
ً
ُ
جلضم ظمُع اإلاؿدىضاث الخانت بمغخلت الخهمُم ظىبا الى ظىب مع ػحرها مً اإلاؿدىضاث والغؾىماث ألازغي اإلاُلىبت لُلب الخهىٌ على
عزهت البىاء ً
وؿلا القتراَاث الؿلُت اإلاسخهت.
ًجب الاقاعة بىيىح على ألاظؼاء اإلاخعللت بازباث الامخشاٌ لالثدت اإلاباوي الخًغاء في اإلاؿدىضاث والخؿاباث والغؾىماث التي ًخم جلضًمها.
على ّ
ملضم الُلب ؤن ًخإهض مً اؾدُـاء واؿت قغوٍ الثدت اإلاباوي الخًغاء اإلاىُبلت على اإلاكغوع صون ؤي حعاعى و /ؤو جىاكٌ مع
اإلاؿدىضاث والغؾىماث ألازغي اإلاُلىبت هجؼء مً َلب جغزُو البىاء.
ٌعخمض بنضاع عزهت البىاء على امخشاٌ اإلاكغوع لالثدت اإلاباوي الخًغاء باإلياؿت بلى الكغوٍ ألازغي على الىدى الظي جدضصه الؿلُت
اإلاسخهت.

 202102ثلديم مطخىدات مزحلة الحىفيذ (البىاء)
ُ
ًجب جىزُم اإلاؿدىضاث الشبىجُت إلاغخلت البىاء بكيل قهغي وؤن جلضم هظه الازباجاث اإلاىزلت للؿلُت اإلاسخهت خاٌ َلبها.
كض ججغي الؿلُت اإلاسخهت ػٍاعاث مُضاهُت في ؤي وكذ للخإهض مً الامخشاٌ للكغوٍ الخانت بمغخلت الاوكاء.
ً
ُج ّ
لضم اإلاؿدىضاث التي جشبذ الامخشاٌ لكغوٍ الالثدت ؤزىاء مغخلت الاوكاء ظىبا الى ظىب مع واؿت اإلاؿدىضاث والغؾىماث اإلاُلىبت إلنضاع
قهاصة ؤلاهجاػ وخؿب اقتراَاث الؿلُت اإلاسخهت.
ًجب الاقاعة بىيىح على ألاظؼاء اإلاخعللت بازباث الامخشاٌ لالثدت اإلاباوي الخًغاء في ؤوعاق البُاهاث ومعلىماث اإلاىخج الـىُت للمىاص.
على ّ
ملضم الُلب ؤن ًخإهض مً اؾدُـاء واؿت قغوٍ الثدت اإلاباوي الخًغاء اإلاىُبلت على اإلاكغوع صون ؤي حعاعى و /ؤو جىاكٌ مع
اإلاؿدىضاث والغؾىماث الخانت باالزخهاناث الازغي.
ٌعخمض بنضاع قهاصة ؤلاهجاػ على امخشاٌ اإلاكغوع لالثدت اإلاباوي الخًغاء باإلياؿت بلى الكغوٍ ألازغي على الىدى الظي جدضصه الؿلُت
اإلاسخهت.
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اللطم الثالث

الئحة شزوط
املباوي الخضزاء لاضاضية

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

اللطم الثالث

الئحة شزوط املباوي الخضزاء الاضاضية
جُبم الثدت الكغوٍ ألاؾاؾُت على ؤهىاع اإلاباوي الخالُت:
ظضوٌ عكم  3الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت  -ؤهىاع اإلاباوي
مباوي ضكىية

مباوي ثجارية

مباوي صىاعية

ؿُال زانت  +اإلاالخم

مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

وعقت عمل

ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى (مؿاخت بىاء
اكل مً  1000متر مغبع)

مؿخىصع

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم

مباوي عامة

مهىع

مبنى ؾىني(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاسجض و صوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً
 1000متر مغبع)

ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب(مؿاخت بىاء اكل
مً  1000متر مغبع)
ًىضح الكيل  2البىىص الخىُٓمُت التي حكيل الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

قيل عكم  2الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت  -البىىص الخىُٓمُت

أداء غلف املبنى
معايير ثصميم أهظمة الحدفئة و التهوية و الحكييف
ؤصاء ػالؾ اإلابنى
هفاءة وأهظمة الححكم بالحدفئة و التهوية و الحكييف
هفاءة أهظمة إلاهارة
إحاام الهواء
بخيام الهىاء

هـاءة ججهحزاث وجغهُباث اإلاُاه

الترهحز على الخـاّ على اإلاىاعص (الُاكت
واإلاُاه والخاماث) وجدلُم وؿىعاث حكؼُلُت

حسخحن اإلاُاه بالُاكت اإلاخجضصة
ظاهؼٍت اإلابنى ألهٓمت ألالىاح الكمؿُت

اصاعة مسلـاث البىاء
اصاعة الىـاًاث الدكؼُلُت

مدضصاث اإلايىهاث العًىٍت اإلاخُاًغة

الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية
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بقتراَاث بياؿُت للغاخت والغؿاهُت

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

 301الفصل  - 1هفاءة العاكة
 301101أداء غلف املبنى
الهدف:
جللُل امخهام الخغاعة مً زالٌ واظهاث وؾُذ اإلابنى وبالخالي جللُل خمل الخبرًض كضع ؤلاميان والظي ٌكيل الجؼء الاهبر مً بظمالي
اؾتهالن الُاكت في اإلاباوي.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي صىاعية

مباوي ثجارية

ؿُال زانت  +اإلاالخم

 مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

 وعقت عمل



ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

 مؿخىصع



ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)

مهىع

مباوي عامة







الشزوط:

ُ
ُ
ُويعذ قغوٍ ؤصاء ػالؾ اإلابنى بكيل مىـهل ليل مً العىانغ اإلاعخمت (الجضعان الخاعظُت وألاؾُذ) والعىانغ اإلاؼججت (الىىاؿظ والجضعان
الؼظاظُت واإلاىاوع).
ُ
حعخبر العىانغ الؼظاظُت اإلاعخمت (طاث ؤلىاح زلـُت معؼولت) بمشابت عىانغ معخمت ،وبالخالي ًجب جدلم كُمت معامل بهخلاٌ الخغاعة للجضعان.
ؤ.

قغوٍ العىانغ اإلاعخمت:



ًجب ؤال ًخجاوػ مخىؾِ معامل بهخلاٌ الخغاعة لألؾلف والجضعان الخاعظُت (اإلاعغيت للٓغوؾ اإلادُُت) اللُم الخالُت:
- 2

 مخىؾِ معامل بهخلاٌ الخغاعة للجضاع ≤  0.48واٍ /م ولـً.

 مخىؾِ معامل بهخلاٌ الخغاعة للؿلف ≤  0.3واٍ /م- 2ولـً.حعخبر الـلل الخانت طاث الخمىٍل الـغصي ُمعـاة مً اقتراَاث معامل بهخلاٌ الخغاعة للجضاع واإلادضصة ؤعاله في خالت بؾخسضام
الُابىق الخغاعي ؾماهت  200ملم وطاث معضٌ بهخلاٌ خغاعة بلُمت  0.5واٍ  /م -2ولـً.



في ظمُع اإلاباوي باؾخصىاء الـلل الخانتً ،جب ؤن ًخم عؼٌ ألاعمضة والجؿىع الخغؾاهُت الخاعظُت وطلً لخـاصي ما ٌعغؾ بٓاهغة
الجؿغ الخغاعي.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

ب .قغوٍ العىانغ ّ
اإلاؼججت:

ً
ً
ّ
الازخُاع ألامشل للىىاؿظ مهم ظضا ،خُض ؤن الؼظاط ًمخو الخغاعة وٍـلضها بؿغعت هبحرة ،وهى ػالبا ما ٌكيل الجؼء الىبحر مً ػالؾ اإلابنى.
ُ
وعلُه ًجب ؤال ًخجاوػ مخىؾِ معامل بهخلاٌ الخغاعة ومعامل الىؿب الخغاعي الكمس ي لألظؼاء اإلاؼججت مً اإلابنى اللُم الخالُت:



مخىؾِ معامل بهخلاٌ الخغاعة للىاؿظة (ألالىاح الؼظاظُت وؤلاَاع) ≤ 2.2واٍ /م-2ولـً.
في خالت لم ًىً مخىؾِ معامل بهخلاٌ الخغاعة للىاؿظة ً
مخاخاً ،جب ؤن ًيىن معامل بهخلاٌ الخغاعة لللىح الؼظاجي بمـغصه ≤  1.8واٍ/
م -2ولـً مع بؾخسضام بَاع واؾغ للخغاعة.



اللىح الؼظاجي للمىىع ,معامل بهخلاٌ الخغاعة لللىح الؼظاجي بمـغصه ≤  1.8واٍ /م -2ولـً.



معامل الىؿب الخغاعي الكمس ي للىاؿظة واإلاىىع ≤ .0.3

الاؾخصىاءاث:
ال جسًع اإلاباوي الؼحر ّ
مىُـت ألخيام هظا البىض.

إلارشادات:
ؤ.

العىانغ اإلاعخمت:

ًمىً ؤن جدلم الخُاعاث الخالُت كُم معامل بهخلاٌ الخغاعة اإلاُلىبت للؿلف والجضعان الخاعظُت:
الجضعان الخاعظُت:


الـُال الخانت:
 بؾخسضام الُابىق الخغاعي ؾماهت  200ملم بمعامل بهخلاٌ خغاعة  0.5واٍ /م -2ولـً (خض اكص ى) باإلياؿت الى َبلتي لُاؾت) (Plasterصازلُت وزاعظُت ؾماهت  25ملم ليل َبلت.



ظمُع ؤهىاع اإلاباوي ألازغي الخايعت لهظا البىض:
 الخُاع :1بؾخسضام َبلت مً الُابىق الخغاعي ؾماهت  200ؤو 250ملم باإلياؿت الى َبلتي لُاؾت ) (Plasterصازلُت وزاعظُتُ
بؿمً  25ملم ليل َبلت ,هما ًجب عؼٌ ألاعمضة والجؿىع الخغؾاهُت خغاعٍا لخجىب بهخلاٌ الخغاعة الى صازل اإلابنى عبر ما ٌعغؾ
بالجؿىع الخغاعٍت وجدلُم معامل بهخلاٌ الخغاعة عبر الجضعان بلُمت  0.48واٍ /م -2ولـً.
ً
 الخُاع :2ويع َبلت عؼٌ خغاعي بؿماهت جتراوح بحن  50و  100ملم وَبلت لُاؾت عابُت ومكبً حؿلُذ .جشبذ َبلت العؼٌ الخغاعيُ
مباقغة على الُابىق الخغؾاوي اإلاـغغ وألاعمضة والجؿىع الخغؾاهُت وٍجب ؤن حؼُي ظمُع الـجىاث بحن عىانغ ػالؾ اإلابنى.

الؿلف:


هٓام العؼٌ اإلاخيامل لألؾُذ مع َبلت عؼٌ خغاعي بؿمً  50 -30ملم.

ب .العىانغ ّ
اإلاؼججت:
ًمىً ؤن جدلم الخُاعاث الخالُت الخهاثو اإلاُلىبت لأللىاح الؼظاظُت:


جؼظُج مؼصوط (لىح ػظاجي بؿمً  6ملم  12 +ملم ؿجىة هىاثُت  +لىح ػظاجي بؿمً  6ملم) مع َبلت جٓلُل زـُـت على الجاهب
الضازلي مً لىح الؼظاط الخاعجي وبَاع واؾغ للخغاعة.
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إمارة رأص الخيمة

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:



ً
خؿاباث معامل بهخلاٌ الخغاعة وؿلا لخاؾبت بلضًت عؤؽ الخُمت (ػحر الؼامي للـُالث الخانت).
ملاَع عغيُت للجضعان والؿُذ ّ
جىضح جـانُل و ميىهاث واؿت اهىاع الجضعان الخاعظُت و الؿُذ (بما في طلً اللُاؾاث و اإلاىاص
اإلاؿخسضمت).



ملخبـ مً وزاثم اإلاىاكهت (اإلاىانـاث و ظضوٌ الىمُاث) جىضح معامل بهخلاٌ الخغاعة ومعامل الىؿب الخغاعي.

مغخلت البىاء:


معلىماث اإلاىخج الـىُت ؤو وعكت بُاهاث مىاص العؼٌ و /ؤو الُابىق الخغاعي.



نىع مىكعُت ماعزت جىضح جغهُب الُابىق الخغاعي و/ؤو َبلاث العؼٌ.

 301102معايير ثصميم أهظمة الحدفئة والتهوية وثكييف الهواء
الهدف:
ججىب الؼٍاصة الىبحرة في حجم ؤظهؼة جىُُف الهىاء عً َغٍم مغاعاة ْغوؾ الُلـ اإلادلُت والاقتراَاث الضازلُت اإلاُلىبت وؤصاء ػالؾ
اإلابنى.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي صىاعية

مباوي ثجارية

ؿُال زانت  +اإلاالخم

 مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

 وعقت عمل



ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

 مؿخىصع



ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)

مهىع

مباوي عامة







الشزوط:

ًجب خؿاب خمل الخبرًض ً
وؿلا إلاعاًحر الخهمُم الخالُت:

ؤ.

عىامل ػالؾ اإلابنى

ًجب ؤن جيىن معامالث بهخلاٌ الخغاعة للجضعان وألاؾُذ والؼظاط هي معامالث الخهمُم الـعلُت وٍجب ؤن جخىاؿم مع اإلااصة  " 301.01ؤصاء
ػالؾ اإلابنى".
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ب .الٓغوؾ زاعط اإلابنى


صعظت الخغاعة الجاؿت 46 :صعظت مئىٍت.



صعظت الخغاعة الغَبت 29 :صعظت مئىٍت.



ً
اإلاىكع الجؼغافي إلماعة عؤؽ الخُمت ° 25.5 ،قماال (قماٌ زِ الاؾخىاء).

ث .الٓغوؾ صازل اإلابنى
لجمُع الؼغؾ اإلاكؼىلت باهخٓام ,باؾخصىاء اإلاؿاخاث اإلاسههت للخهيُع وؤلاهخاط والخسؼًٍ:


صعظت الخغاعة الجاؿت 24 :صعظت مئىٍت ( 1 -/+صعظت مئىٍت).



الغَىبت اليؿبُت.)٪10 -/+( ٪50 :

ًجب بؾخسضام معامالث الخؼاًغ اإلاىهىم عليها في معاًحر الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخضؿئت والخبرًض وجىُُف الهىاء .2013
ر .عىامل ألامان
ًجب ؤال جؼٍض عىامل ألامان اإلاؿخسضمت عً اللُم الخالُت:


الخغاعة الخؿاؾت٪ 10 :



الخغاعة اليامىت٪ 5 :

الاؾخصىاءاث:
ال جسًع اإلاباوي الؼحر ّ
مىُـت ألخيام هظا البىض.

إلارشادات:


بؾخسضام معامالث بهخلاٌ الخغاعة الخهمُمُت الـعلُت والٓغوؾ الخاعظُت والضازلُت اإلادضصة في خؿاباث خمل الخبرًض.



ًىصح باؾخسضام البرمجُاث اإلاىاؾبت لخؿاباث خمل الخبرًض خُض ًمىً إلاشل هظه البرمجُاث جىؿحر جلاعٍغ مسخلـت ًمىً جلضًمها إلزباث
الامخشاٌ لهظا البىض.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:
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 301103هفاءة وضبغ أهظمة الحدفئة والتهوية وثكييف الهواء
الهدف:

ّ
لخعؼٍؼ هـاءة ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء ويمان وظىص ؤظهؼة جدىم مخاخت لؿيان اإلابنى للخدىم في يبِ مؿخىي صعظت الخغاعة
والتهىٍت.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية
ؿُال زانت  +اإلاالخم
ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مباوي ثجارية
مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر

مغبع)
مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)

مباوي صىاعية


وعقت عمل





مؿخىصع



مهىع



مباوي عامة




الشزوط:
ؤ.

هـاءة ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء

ًجب ؤن جخىاؿم ظمُع ؤظهؼة وؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء مع مخُلباث الخض ألاصوى لىـاءة اؾتهالن الُاكت (معضٌ هـاءة
الُاكت  /معامل ألاصاء) اإلاضعظت في الجضوٌ عكم  4والجضوٌ عكم  5والجضوٌ عكم  ,6هما ًجب ؤن جخىاؿم وخضاث الخبرًض اإلاجمعت مع
مخُلباث الخض ألاصوى للُمت الخمل الجؼجي اإلاخيامل ) (IPLVاإلادضص في الجضوٌ عكم .6
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ظضوٌ عكم  4الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت  -ؤظهؼة جىُُف الهىاء اإلاىـهلت الىهغباثُت
الحد لادوى مً هفاءة الحمولة الااملة

ّ
مىُف هىاء قبان

ثلييم هفاءة العاكة
)ثلييم هفاءة العاكة /
املطاحة املبيية  /الارثفاع /
العزض ظزوف الخشغيل في
لاحواء الحارة )T3

معامل لاداء
(ظزوف الخشغيل
في لاحواء الحارة
)T3

ظمُع الؿعاث

6.81

2.00

مىُف هىاء مىـهل
مباقغ )(Split

ظمُع الؿعاث

7.11

2.08

8.59
ؾعت الىخضة > 40
 ≥40ؾعت الىخضة < 8.37 70
 ≥70ؾعت الىخضة < 7.95 223
7.63
 ≤ 223ؾعت الىخضة
8.10
ؾعت الىخضة > 40
 ≥40ؾعت الىخضة < 7.90 70
 ≥70ؾعت الىخضة < 7.50 223
7.20
 ≤ 223ؾعت الىخضة
8.3
ؾعت الىخضة > 12
 ≤12ؾعت الىخضة < 8.80 26
 ≤ 26ؾعت الىخضة> 8.27 40
7.95
 ≥ 40ؾعت الىخضة

2.52
2.45
2.33
2.24
2.37
2.32
2.20
2.11
2.43
2.58
2.42
2.33

ضعة الوحدة
( ن  /ط ظزوف الخشغيل
في لاحواء الحارة )T3

هوع املعدات

مىُف هىاء مىـهل
ػحر مباقغ (Ducted
)Split
هٓام جىُُف مغهؼي
بىخضاث مضمجت

هٓام جىُُف
مىـهل مخعضص
الىخضاث.

ظزوف الحلييم

ً
جم ازخباعه وؿلا إلاعُاع هُئت ؤلاماعاث
للمىانـاث واإلالاًِـ عكم
UAE.S ISO 5151:2011

ً
جم ازخباعه وؿلا إلاعُاع هُئت ؤلاماعاث
للمىانـاث واإلالاًِـ عكم
UAE.S ISO 13253:2011

ً
جم ازخباعه وؿلا إلاعُاع هُئت ؤلاماعاث
للمىانـاث واإلالاًِـ عكم
UAE.S ISO 15042:2011

ظضوٌ عكم  5الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت  -مطخاث خغاعٍت
الحد لادوى مً هفاءة الحمولة الااملة
هوع املعدات

وخضة ضخ خغاعي
حعمل بمهضع مُاه
وخضة ضخ خغاعي
حعمل بمهضع مُاه
ظىفي

25

ضعة الوحدة
( ن  /ط ظزوف الخشغيل في
لاحواء الحارة )T3

ظمُع الؿعاث ،صعظت
خغاعة الؿاثل الضازل 30
صعظت مئىٍت
ظمُع الؿعاث ،صعظت
خغاعة الؿاثل الضازل 25
صعظت مئىٍت

ثلييم هفاءة العاكة )ثلييم هفاءة
العاكة  /املطاحة املبيية  /الارثفاع /
العزض ظزوف الخشغيل في لاحواء
الحارة )T3

8.35

9.2

معامل لاداء (معامل
لاداء ظزوف الخشغيل
في لاحواء الحارة )T3

2.45

2.7

ظزوف الحلييم

ً
جم ازخباعه وؿلا إلاعُاعي
هُئت ؤلاماعاث
للمىانـاث واإلالاًِـ
عكم
UAE.S ISO 13256 1:1998و UAE.S ISO
13256-2:1998
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ُ
ظضوٌ عكم  6الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت  -وخضاث الخبرًض اإلاضمجت
الحد لادوى مً هفاءة الحمولة الااملة

هوع املعدات

وخضاث الخبرًض بالهىاء اإلاضمجت

وخضاث الخبرًض باإلاُاه اإلاضمجت

ؤهٓمت الخبرًض بالهىاء عً
َغٍم الامخهام (ؤخاصًت
الخإزحر)
ؤهٓمت الخبرًض باإلاُاه عً َغٍم
الامخهام (ؤخاصًت الخإزحر)
ؤهٓمت الخبرًض باالمخهام
(مؼصوظت الخإزحر) والتي حعمل
عً َغٍم الدسخحن ػحر اإلاباقغ
ؤهٓمت الخبرًض باالمخهام
(مؼصوظت الخإزحر) والتي حعمل
عً َغٍم الدسخحن اإلاباقغ

ضعة الوحدة
(ن/ط
ظزوف الخشغيل
في لاحواء
املعحدلة )T1

ثلييم هفاءة العاكة
) ثلييم هفاءة العاكة
 /املطاحة املبيية /
الارثفاع  /العزض
ظزوف الخشغيل في
لاحواء املعحدلة )T1

ثلييم هفاءة العاكة
)ثلييم هفاءة العاكة
 /املطاحة املبيية /
الارثفاع  /العزض
ظزوف الخشغيل في
لاحواء املعحدلة )T1

ؾعت الىخضة
< 528
 ≥ 528ؾعت
الىخضة
ؾعت الىخضة
> 528
 ≥ 528ؾعت
الىخضة >
1055
 ≥ 1055ؾعت
الىخضة
ظمُع
الؿعاث

9.66

2.83

3.69

9،66

2.83

3،77

15،39

4.51

5.59

17.67

5.18

6.07

19.38

5.68

6.52

جم ازخباعه
ً
وؿلا إلاعُاع
معهض جىُُف
الهىاء والخضؿئت
والخبرًض عكم
591-551

2.05

0.60

ال ًىظض

2.39

0.70

ال ًىظض

3.41

1.00

1.05

جم ازخباعه
ً
وؿلا إلاعُاع
معهض جىُُف
الهىاء والخضؿئت
والخبرًض عكم
560

3.41

1.00

1.00

ظمُع
الؿعاث
ظمُع
الؿعاث
ظمُع
الؿعاث

معدل الكفاءة الجشئي
(ظزوف الخشغيل في
لاحواء املعحدلة )T1

شزوط الحلييم
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ب .ؤظهؼة الخدىم في ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء:
ّ
ً جب جلؿُم هٓام الخدىم بإهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء في اإلابنى بلى مىاَم جدىم مؿخللت بما ًخماش ى مع مسخلف الؼغؾ
ؤو ألاماهً اإلاكؼىلت بكيل مىخٓم صازل اإلابنى.


ًجب الخدىم بىلُت يبِ صعظت الخغاعة والتهىٍت ليل مىُلت بكيل مؿخلل بؼٌ الىٓغ عً هلُت يبِ صعظت الخغاعة والتهىٍت
إلاىاَم الخدىم ألازغي في اإلابنيً .جب جغهُب مؿدكعغ الخغاعة (زغمىؾخاث) للخدىم في مؿخىي صعظت الخغاعة والتهىٍت في ول مىُلت بما



ٌؿمذ لكاػلي اإلابنى مً يبِ مؿخىي صعظت الخغاعة والتهىٍت.
ً
ًجب ؤن جيىن ؤظهؼة الخدىم ألهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء كاصعة على بػالق وحكؼُل اظهؼة الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء
إلاىُلت جدىم معُىت خؿب خاظت قاػلي هــ مىُلت الخدىم.



في خالت هٓام الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء اإلاغهؼيً ,جب ؤن جلىم ؤظهؼة الخدىم بىٓام الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء بةًلاؾ
حكؼُل اظهؼة الخبرًض اإلاغهؼي عىض الىنىٌ بلى هلُت يبِ صعظت الخغاعة في ظمُع مىاَم الخدىم ؤو عىض جىكف مؿدكعغ الخغاعة
(زغمىؾخاث) عً العمل في واؿت مىاَم الخدىم.

إلارشادات:
ؤ.

هـاءة ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء:

ًمىً ؤن جدلم الخُاعاث الخالُت اقتراَاث هـاءة ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء اإلاُلىبت:


بؾخسضام وخضاث جىُُف الهىاء الكباهُت ؤو اإلاىـهلت اإلاباقغة ) (Splitبخلُُم  2هجمت بدض اصوى خؿب جهيُف هُئت ؤلاماعاث
للمىانـاث واإلالاًِـ ).(ESMA



بؾخسضام وخضاث جىُُف الهىاء اإلاىـهلت الؼحر اإلاباقغة ) (Ducted Splitبىـاءة جؼٍض بما ال ًلل عً  ٪6مً الخض ألاصوى مً معاًحر
الىـاءة الهاصعة عً هُئت ؤلاماعاث للمىانـاث واإلالاًِـ الخابعت لضولت ألاماعاث العغبُت اإلاخدضة عكم .ESMA UAE.S 5010-5: 2016



بؾخسضام وخضاث الخبرًض اإلاضمجت ) (Packaged Unitsاإلاخىاؿلت مع الخض ألاصوى مً معاًحر الىـاءة الهاصعة عً هُئت ؤلاماعاث
للمىانـاث واإلالاًِـ الخابعت لضولت ألاماعاث العغبُت اإلاخدضة عكم .ESMA UAE.S 5010-5: 2016



بؾخسضام وخضاث الخبرًض اإلاغهؼي ) (Chilling Packagesالتي جلبي على ألاكل مخُلباث الىـاءة الهاصعة مً الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي
الخضؿئت والخبرًض وجىُُف الهىاء عكم  ASHRAE 90.1-2013الىاؿظة في  2010/1/1معُاع قغوٍ الخمل اليامل والجؼجي (الجمعُت
ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخضؿئت والخبرًض وجىُُف الهىاء عكم  ASHRAE 90.1-2013اظضوٌ  6.8.1.3والىاؿظ في .)2010/1/1

ب .ؤظهؼة الخدىم في ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء:


جىؿحر مىٓم صعظت الخغاعة ليل ػغؿت مكؼىلت بكيل مىخٓم باللغب مً مضزل الؼغؿت.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


ملخبـ مً وزاثم اإلاىاكهت (اإلاىانـاث و ظضاوٌ الىمُاث) جدضص ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء و جهىف كضعاتها والىـاءاث
اإلاغجبُت بها (معامل الىـاءة  /جلُُم هـاءة الُاكت وكُمت الخمل الجؼجي اإلاخيامل بن وظضث).
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مسُُاث ؤظهؼة الخدىم في الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء.

مغخلت البىاء:


اإلاعلىماث الخلىُت للمىخج ؤو وعكت البُاهاث إلاعضاث الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء والتي جخًمً اإلاعلىماث الخالُت:
 الؿعت اإلا ًلضعة.
 معامل ألاصاء  /معضٌ هـاءة الُاكت وكُمت الخمل الجؼجي اإلاخيامل( .وكُمت الخمل الجؼجي اإلاخيامل لىخضاث الخبرًض اإلاغهؼي ؿلِ) -ؤؾلىب الـدو.

 301104هفاءة إلاضاءة
الهدف:
جسـٌُ اؾتهالن الىهغباء مً زالٌ ؿغى بؾخسضام ؤظهؼة بياءة وجدىم هـاة.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية
ؿُال زانت  +اإلاالخم
ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مباوي ثجارية
مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر

مغبع)
مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)

مباوي صىاعية


وعقت عمل





مؿخىصع



مهىع



مباوي عامة




الشزوط:
ؤ.

هـاءة ؤلاياءة

ًجب ان جيىن ظمُع ؤظهؼة ؤلاياءة الخاعظُت والضازلُت للمبنى مً الىىع زىاجي الاهبعار ) (LEDؤو ان جخىاؿم ,بدض اصوى ،مع مخُلباث هُئت
ؤلاماعاث للمىانـاث واإلالاًِـ بخلُُم  3هجىم.
ب .ؤظهؼة الخدىم باإلياءة
ًجب جىؿحر بدض اصوى مـخاح بياءة واخض ؤو مـخاح جدىم بازـاث الًىء باللغب مً مضزل ول ػغؿت.

28

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

الاؾخصىاءاث:
ُ
حؿدشنى ؤهىاع ؤلاياءة الخالُت مً قغوٍ هـاءة ؤلاياءة:


ؤظهؼة ؤلاياءة الخانت باإلاهاوع وآلاالث واإلاعضاث اإلاخسههت.



ؤلاياءة اإلالىهت.



ؤظهؼة ؤلاياءة اإلاؿخسضمت في عملُت همى الىباجاث.



اظهؼة ؤلاياءة ألصخاب الهمم مً طوي ؤلاعاكاث البهغٍت.

إلارشادات:


ًـًل بؾخسضام مهابُذ بياءة زىاثُت الاهبعار ) (LEDبضال مً اإلاهابُذ العاصًت (اإلاخىهجت) خُض ؤنها مىؿغة للُاكت وجخمحز بمخىؾِ
عمغ اؿتراض ي َىٍل.



ًىصح بخىؿحر مـاجُذ جسـُف الًىء ؤو مـاجُذ بياءة مخعضصة للؿماح للؿيان بخعضًل ؤلاياءة بما ًدىاؾب مع مهامهم وجـًُالتهم
الصخهُت.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم


ظضوٌ ؤلاياءة ًىضح هىع ظهاػ ؤلاياءة ,جلُُم الخهيُف مً ؿئت الىجمت الهاصعة عً هُئت ؤلاماعاث للمىانـاث واإلالاًِـ (للمهابُذ
اإلاخىهجت) واللىة الىهغباثُت.
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 301105إحاام الهواء
الهدف:
جدلُم ؤكص ى بخيام للهىاء للمباوى وجللُل حؿغب الهىاء.
ً
يغوعٍا لخدؿحن ؤصاء الُاكت في اإلابنى ,في خاٌ لم جىً ظضعان اإلابنى مدىمت بما ؿُه الىـاًت ً ،دؿغب الهىاء
ٌعخبر الخدىم في حؿغب الهىاء

الباعص وٍضزل الهىاء الؿازً مً زالٌ الـجىاث والكلىق ،مما ًاصي بلى اعجـاع اؾتهالن الُاكت ،هما كض ٌؿبب حؿغب الهىاء ً
ؤًًا مكاول
الخىشُف التي حؿغع في همى الـُغٍاث.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي ثجارية

ؿُال زانت  +اإلاالخم
ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مباوي صىاعية

مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر

مغبع)
مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)



وعقت عمل





مؿخىصع



مهىع



مباوي عامة




الشزوط:
ؤ.

اإلاىُف والـغاغ الخاعجي الؼحر ّ
ًجب جىؿحر هٓام خاظؼ هىاجي بحن الـغاغ الضازلي ّ
مىُف.

بً .جب ؤال ًخجاوػ حؿغب الهىاء مً ؤو الى اإلابنى  7.5متر مىعب مً الهىاء في الؿاعت ليل متر مغبع مً ػالؾ البىاء ( 7.5متر مىعب/
الؿاعت /متر مغبع) في ؿغق يؼِ ّ
مُبم  50بؿياًٌ ،جب ؤن ًخم بظغاء ازخباع حؿغب الهىاء بىاؾُت قغهت مسخهت في هظا اإلاجاٌ
ومعخمضة مً الؿلُت اإلاسخهت.
ث .في اإلاكاعَع الؿىىُت التي جخًمً ؿلل مخُابلت ؾىاء ممىلت مً الخيىمت ؤو اؾدشماعٍت ًجب بظغاء ؿدو عُىاث على عضص همىطجي
للـلل بدؿب الجضوٌ عكم  ،7في خاٌ ؿكل الـدو ًُىغع الـدو باليامل على ؿلل ازغي بدؿب الجضوٌ عكم  7ختى ًخم هجاح
العُىاث في الـدو .في ظمُع ألاخىاٌ ،جلىم الكغهت اإلاسخهت بازخُاع الـلل التي ؾخسًع للـدو.
ظضوٌ عكم  7الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت – ؿدو بخيام الهىاء
إحمالي عدد الفلل

عدد الفلل التي يجزى عليها اخحبار جطزب الهواء

ؤكل مً 20
مً  20الى 49
مً  50الى 99
ؤهثر مً 100

1
2
3
4
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

ًجب بؾخسضام ؤخض اإلاعاًحر ؤصهاه في ازخباع حؿغب الهىاء:


اإلاعُاع الـني عكم  L1.الهاصع عً ظمعُت كُاؽ وازخباع يؼِ الهىاء واإلاسهو للُاؽ هـاطًت الهىاء في مسُُاث اإلاباوي الؿىىُت.



اإلاعُاع الـني عكم  L2.الهاصع عً ظمعُت كُاؽ وازخباع يؼِ الهىاء واإلاسهو للُاؽ هـاطًت الهىاء في مسُُاث اإلاباوي الؼحر ؾىىُت.



اإلاعُاع عكم  CIBSE TM23الهاصع عً معهض حكاعجغص إلاهىضس ي زضماث البىاء.



معُاع ألاًؼو (اإلاىٓمت الضولُت للمعاًحر) عكم .9972

إلارشادات:
مغاعاة ؤلاظغاءاث الخالُت للخض مً حؿغب الهىاء:


بعخماص جـانُل بىاء بؿُُت وؾهلت الخُبُم.



جىؿحر خاظؼ هىاجي إلاىع مغوع الهىاء بحن البِئت الضازلُت والخاعظُت.



جللُل هلاٍ ازتراق ػالؾ العؼٌ الخغاعي ،و في خالت عضم بمياهُت ججىب الازتراقً ،خم الخإهض مً ؤن هلاٍ الازتراق مؼللت بكيل
مىاؾب.



بخيام عؼٌ ألابىاب و الكبابًُ الخاعظُت اللابلت للـخذ وؤلاػالق.



ػلم الكلىق والـخداث بحن ميىهاث اإلابنى الشابخت ,على ؾبُل اإلاشاٌ خىٌ بَاعاث ألابىاب والىىاؿظ.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


جلضًم عؾىماث اإلالُع العغض ي جىضح الخاظؼ الهىاجي.



ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت ؤو ظضاوٌ الىمُاث ًىضح مخُلباث ازخباع حؿغب الهىاء.

مغخلت البىاء:
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جلغٍغ ؿدو حؿغب الهىاء.

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

 302الفصل  -2هفاءة إضحخدام املياه
 302101هفاءة ثجهيزات وثزهيبات املياه
الهدف:
لخللُل اؾتهالن مُاه الكغب في اإلاباوي وبالخالي جللُل الُاكت الالػمت لعملُاث جدلُت اإلاُاه.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي صىاعية

مباوي ثجارية

ؿُال زانت  +اإلاالخم

 مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

 وعقت عمل



ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

 مؿخىصع



مهىع

مباوي عامة

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)







الشزوط:
ؤ.

الخُاع عكم  :1معضالث جضؿم واوؿُاب اإلاُاه

ًجب ان جدلم ظمُع جغهُباث ومعضاث اإلاُاه الخض ألاكص ى اإلاؿمىح به إلاعضالث ؤلاوؿُاب والخضؿم اإلادضصة في الجضوٌ عكم .8
ظضوٌ عكم  8الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت – الخض الاكص ى لخضؿم واوؿُاب اإلاُاه
هىع الترهُباث

الخض ألاكص ى إلاعضٌ جضؿم ؤو اوؿُاب اإلاُاه

مغقاث الاؾخدمام
مغقاث الاؾخدمام اإلاعللت
نىابحر ؤخىاى ػؿل ألاًضي (زانت)
نىابحر ؤخىاى ػؿل ألاًضي (عامت)
نىابحر ؤخىاى اإلاُابش
نىابحر وخضاث الىيىء

 8لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 10لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 5لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 1.9لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 5لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 6لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 4.5لتر َغص وامل
 3لتر َغص ظؼجي
َغص بؿعت واخض لتر

مغاخٌُ بإهٓمت َغص مؼصوظت
اإلاباوٌ

32

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

ب .الخُاع عكم  :2خؿاب محزاهُت اإلاُاه


باليؿبت للمباوي التي ًخعظع ؿيها ؤلالتزام بمعضالث اوؿُاب وجضؿم اإلاُاه اإلادضصةً ،جب الا ًخجاوػ معضٌ الاؾتهالن الخلضًغي مً اإلاُاه
همُت الاؾتهالن ألاؾاس ي وطلً مً زالٌ بؾخسضام خاؾبت محزاهُت اإلاُاه الخانت ببلضًت عؤؽ الخُمت.



ًخم خؿاب همُت اؾتهالن اإلاُاه ألاؾاس ي وؿلا إلاعضالث الاوؿُاب والخضؿم اإلادضصة في الخُاع عكم .1

إلارشادات:


بؾخسضام جغهُباث وججهحزاث عالُت الىـاءة ومىسـًت الخضؿم والاوؿُاب لخللُل اؾتهالن اإلاُاه الهالخت للكغب والخض مً هضع اإلاُاه.



جغهُب مهىٍاث للهىابحر لًمان ؤكص ى خض لىـاءة بؾخسضام اإلاُاه.
ً
ً
حعخبر اإلاباوٌ الجاؿت زُاعا اياؿُا لخللُل بظمالي اؾتهالن اإلاُاه الهالخت للكغب.



مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت و ظضوٌ اإلاىاص ؤو ظضوٌ الىمُاث لخدضًض معضالث الخضؿم.



خؿاب محزاهُت اإلاُاه باؾخسضام الخاؾبت الخانت ببلضًت عاؽ الخُمت (مُلىبت ؿلِ في الخُاع عكم .)2

مغخلت البىاء:
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معلىماث اإلاىخج الـىُت ؤو وعكت البُاهاث الخانت بالترهُباث والخجهحزاث الصخُت لخدضًض معضالث ؤلاوؿُاب والخضؿم.

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

 303الفصل  - 3املوارد املحجددة
 303101جسخين املياه بالعاكة املحجددة
الهدف:
لخعؼٍؼ بؾخسضام الُاكت اإلاخجضصة والخض مً الاعخماص على قبىت الىهغباء.
ً
جلضم سخاهاث اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت ومطخاث الهىاء الخغاعٍت خلىال مىزىكت واكخهاصًت لدسخحن اإلاُاه باؾخسضام الُاكت اإلاخجضصة.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية
ؿُال زانت  +اإلاالخم
ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مباوي ثجارية
مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر

مغبع)
مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)

مباوي صىاعية


وعقت عمل





مؿخىصع



مهىع



مباوي عامة




الشزوط:
ًىُبم هظا البىض على عملُاث حسخحن اإلاُاه لالؾخسضام الضازلي وال ًىُبم على عملُاث الدسخحن لألػغاى الهىاعُت.
ًجب على واؿت اإلاباوي الخايعت لهظا البىض بؾخسضام ؤخض الخُاعًٍ الخالُحن لخجهحز اإلاُاه الؿازىت لالؾخسضام الضازلي:


الخُاع عكم  :1الدسخحن بالُاكت الكمؿُت.



الخُاع عكم  :2مطخاث الهىاء الخغاعٍت لدسخحن اإلاُاه.

ألػغاى هظه الالثدتً،خم جدضًض معضٌ الُلب الُىمي للمُاه الؿازىت (لترً /ىم) باليؿبت للـُالث الاؾدشماعٍت والـُالث الخانت بخمىٍل
خيىمي وؾىً العماٌ على الىدى الخالي:


للـُالث الاؾدشماعٍت والـُالث الخانت بخمىٍل خيىمي (وواؿت مالخلها) 50 :لترً/ىم ليل خمام و 30لترً/ىم ليل جىالُذ و 80لترً/ىم
ليل مُبش.



لؿىً العماٌ 10 :لترً/ىم ليل ؿغص و 1000لترً/ىم للمُبش اإلاغهؼي و 600لترً/ىم للىيىء.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

الُلب الؿىىي للمُاه الؿازىت لالؾخسضام الضازلي في الـُالث الاؾدشماعٍت والـُالث الخانت بخمىٍل خيىمي وؾىً العماٌ هى معضٌ
الُلب الُىمي مًغوبا في ً 365ىم.
ً
ًُدؿب الُلب الؿىىي للمُاه الؿازىت لالؾخعماٌ الضازلي لياؿت اإلاباوي الازغي بىاء على الىخِب ؤلاعقاصي لعام  2015الهاصع عً الجمعُت
ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخضؿئت والخبرًض وجىُُف الهىاء ).(ASHRAE
ؤ.

الخُاع عكم  :1حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت



ًجب جغهُب هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت في ميان مىاؾب ,بؿعت ججهحز ال جلل عً  %75مً الُلب الؿىىي للمُاه الؿازىت
لالؾخعماٌ الضازلي.



ًجب ججهحز هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت بسؼاهاث لخسؼًٍ اإلاُاه الؿازىت وؤهابِب معؼولت مجهؼة ومعضة ً
وؿلا لخىنُاث
الكغهت اإلاهىعت وؤال ًلل الخض ألاصوى لؿعت جسؼًٍ اإلاُاه الؿازىت عً  %75مً الُلب الضازلي الُىمي للمُاه.



واؾ بدُض ًيىن هظا اإلاهضع
ًجب جىؿحر مهضع حسخحن اخخُاَي لخىؿحر اإلاُاه الؿازىت عىضما ًيىن الخىعٍض الخغاعي الكمس ي ػحر ٍ
ً
الشاهىي كاصعا على عؿع صعظت خغاعة اإلاُاه الؿازىت باهخٓام بلى  60صعظت مئىٍت للخض مً ْهىع وهمى العىامل اإلامغيت مشل بىخحرًا
اللُجىهُال ،هما ًجب بجاخت بمياهُت الخدىم في ػٍاصة صعظت الخغاعة عً َغٍم مؿدكعغ الخغاعة (الترمىؾخاث).



ًجب اجساط الخضابحر الالػمت لخجىب الؼلُان بدُض ال جؼٍض صعظت خغاعة اإلاُاه الؿازىت اإلاجهؼة لالؾخسضام عً  50صعظت مئىٍت.

ب .الخُاع عكم  :2مطخاث الهىاء الخغاعٍت لدسخحن اإلاُاه


ًجب جغهُب مطخت هىاء خغاعٍت لدسخحن اإلاُاه لخىؿحر ما ال ًلل عً  %75مً الُلب الؿىىي الضازلي للمُاه.



ًجب ؤن ًدىاؾب حجم زؼان اإلاُاه الؿازىت مع ؤكص ى كضعة حسخحن ممىىت إلاطخت الخغاعة.



ًجب جىؿحر مهضع خغاعة زاهىي لدسخحن اإلاُاه بطا لم جخمىً مطخت الخغاعة مً حسخحن اإلاُاه لضعظت  60صعظت مئىٍتً ،جب ؤن ًيىن
ً
مهضع الخغاعة الشاهىي كاصعا على عؿع صعظت خغاعة اإلاُاه الؿازىت باهخٓام بلى  60صعظت مئىٍت للخض مً ْهىع وهمى العىامل اإلامغيت مشل
بىخحرًا اللُجىهُال ،هما ًجب بجاخت بمياهُت الخدىم في ػٍاصة صعظت الخغاعة عً َغٍم مىٓم صعظت الخغاعة (الترمىؾخاث).



ًجب اجساط الخضابحر الالػمت لخجىب الؼلُان بدُض ال جؼٍض صعظت خغاعة اإلاُاه الؿازىت اإلاجهؼة لالؾخسضام عً  50صعظت مئىٍت.

الاؾخصىاءاث:
ال ًىُبم هظا البىض على اإلاباوي التي ًخم ؿيها جغهُب هٓام ؤلىاح الُاكت الكمؿُت ) (PVزالٌ مغخلت البىاء بمؿاخت حعاصٌ  % 30مً نافي
مؿاخت ؾُذ اإلابنى ,ؤو باللغب مً اإلابنى على ان ًخم عبِ الىٓام بالكبىت الىهغباثُت للمبنى.


كض ًىؿغ هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت ؤكل مً  %75مً الُلب الضازلي للمُاه الؿازىت بطا وان نافي مؿاخت الؿُذ
اإلاخىؿغة ػحر واؿُت لظلً وفي هظه الخالت ًجب ؤن ٌؼُي هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت بظمالي نافي مؿاخت الؿُذ باؾخصىاء
مىاَم معضاث ألاهٓمت اإلاُياهُىُت والىهغباثُت والؿباهت و ؿخداث التهىٍت و مىاَم الىنىٌ الخانت باعماٌ الهُاهت .حعغٍف نافي
مؿاخت الؿُذ في البىض " 303.02ظاهؼٍت البىاء ألهٓمت ألالىاح الكمؿُت".
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إمارة رأص الخيمة

الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إلارشادات:
ؤ.

الخُاع عكم  :1حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت



جللُل اإلاعضاث في الؿُذ و ججمُعها كضع اإلاؿخُاع في ميان واخض مً الؿُذ لخىؿحر مؿاخت واؾعت لسخاهاث اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت.



جشبُذ اإلاجمعاث الكمؿُت في مؿاخت مىاؾبت على ؾُذ اإلابنى بعُضة عً ْل اإلاباوي اإلاجاوعة ؤو اإلاداطًت للمبنى .اللُام بضعاؾت خالت
الٓل حؿاعض على جدلُل جإزحراث الٓل الضاثمي ؤو اإلاىؾمي على اإلاىكع اإلالترح.



جىؿحر هُيل اوكاجي للخٓلُل ؿىق الؿُذ كاصع مً الىاخُت الاوكاثُت على جدمل ؤوػان ؤهٓمت حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت.



جىظُه اإلاجمعاث الكمؿُت بلى الجىىب بؼاوٍت مُل جتراوح بحن  15و 25صعظت مً اإلاؿخىي ألاؿلي.



بؾخسضام اإلاباصٌ الخغاعي في اإلاىاَم التي جيىن ؿيها هىعُت اإلاُاه عصًئت لـهل اإلاُاه الهالخت للكغب عً الؿىاثل اإلاؿخسضمت في
مجمعاث الُاكت الكمؿُت .وفي هظه الخالت ًخم جمغٍغ ؾاثل ماوع للهضؤ في مجمعاث الُاكت الكمؿُت وبعاصجه مً زالٌ اإلاباصٌ
الخغاعيً .خم بهخلاٌ الخغاعة بلى زؼان اإلااء الؿازً عً َغٍم اإلاالمؿت مع ؤهبىب ؾاثل الدسخحن.



باليؿبت لألهٓمت طاث الىخضاث اإلاىـهلتً ،خُلب جىؿحر ػغؾ زضماث بمؿاخاث واؿُت الؾدُعاب زؼاهاث اإلاُاه واإلاطخاث وألاهابِب
ووخضاث الخدىم على ان ًخم جشبُذ مجمعاث الُاكت الكمؿُت على ملغبت مً زؼان اإلااء الؿازً لخللُل ؿلضان الخغاعة.



عؼٌ ألاهابِب وزؼاهاث اإلاُاه الؿازىت خغاعٍا لخللُل ؿلضان الخغاعة.



جخمشل ؤهٓمت حسخحن اإلاُاه الاخخُاَُت اإلادخملت عىض الُىاعت بالسخاهاث الىهغباثُت واإلاغاظل واإلاطخاث الخغاعٍت.



مغاعاة وػن هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت بما في طلً زؼان جسؼًٍ اإلااء الؿازً في خؿاباث الخهمُم الاوكاجي للمبنى.



ػلم الـجىاث في ؤماهً بزتراق ألاهابِب لؼالؾ اإلابنى بكيل مدىم لًمان عضم حؿغب الهىاء و بهخلاٌ الخغاعة و خماًت ألاهابِب و
مجمعاث الخغاعة مً العىامل اإلاىازُت بكيل صخُذ.



جىؿحر ؤظهؼة ؾالمت و جدىم مىاؾبت لىٓام حسخحن اإلاُاه بمطخت الهىاء الخغاعٍت لخىُٓم صعظاث الخغاعة والًؼِ صازل الىٓام ،وجىؿحر
نماماث جسـُف الخغاعة و الًؼِ في ؤهابِب و زؼاهاث اإلااء الؿازً.



ؤزظ ؤلاخخُاَاث الالػمت إلاىع الؼلُان خُض ٌؿاعض بؾخسضام نمام اإلاؼط الخغاعي (اإلاؼوص بمىٓم لضعظت الخغاعة) ؤو نمام الخعضًل
الخغاعي في جدضًض صعظت خغاعة اإلاُاه التي ًخم جىنُلها بلى الخماماث وصوعاث اإلاُاه واإلاُابش.

ب .الخُاع عكم  :2مطخاث الهىاء الخغاعٍت لدسخحن اإلاُاه


ويع اإلاطخت الخغاعٍت في ميان كغٍب مً مىاَم بؾخسضام اإلاُاه الؿازىت (مشل صوعة اإلاُاه واإلاُبش وػغؿت الىيىء) لخللُل الـاكض
الخغاعي .ؤما في خالت ألاهٓمت طاث الىخضاث اإلاىـهلت ؿخيىن اإلاؿاؿت بحن اإلاطخت الخغاعٍت الخاعظُت وزؼان اإلااء الؿازً الضازلي
عىض الخض ألاصوى.




ًىص ى باؾخسضام زؼان عاهـ ؤو عاػٌ للخض مً اخخمالُت حكؼُل وبًلاؾ حكؼُل اإلاطخت الخغاعٍت بضون ؾبب.
بؾخسضام مطخت خغاعٍت جخىاؿم مع الخض ألاصوى مً ُمعامل ألاصاء اإلادضص في اإلااصة عكم " 301.03هـاءة و يبِ اظهؼة الخضؿئت والتهىٍت
وجىُُف الهىاء‟.



جغن مؿاخت واؿُت خىٌ ميىهاث اإلاطخت الخغاعٍت إلمياهُت الىنىٌ اليها إلظغاء ؤعماٌ الهُاهت.



جشبُذ الجهاػ على الجضاع باججاه الجىىب للخهىٌ على اعلى همُت مً الخغاعة مع جىؿحر جضؿم هىاء وافي خىٌ الجهاػ.
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عؼٌ ألاهابِب واللىىاث وزؼاهاث اإلاُاه الؿازىت لخللُل الـاكض الخغاعي.



جخمشل ؤهٓمت حسخحن اإلاُاه الاخخُاَُت اإلادخملت عىض الُىاعت بالسخاهاث الىهغباثُت واإلاغاظل



مغاعاة وػن اإلاطخت الخغاعٍت وما ًغجبِ بها مً زؼاهاث اإلاُاه الؿازىت في الخؿاباث الخانت بالخهمُم الاوكاجي للمبنى.



ػلم الـجىاث ؤماهً بزتراق ألاهابِب لؼالؾ اإلابنى بكيل مدىم لًمان عضم حؿغب الهىاء و بهخلاٌ الخغاعة و خماًت ألاهابِب و
مجمعاث الخغاعة مً العىامل اإلاىازُت بكيل صخُذ.



جهغٍف مُاه الخىشُف الىاججت مً اإلاطخت الخغاعٍت بكيل مىاؾب.



جىؿحر ؤظهؼة ؾالمت و جدىم مىاؾبت لىٓام حسخحن اإلاُاه بمطخت الهىاء الخغاعٍت لخىُٓم صعظاث الخغاعة والًؼِ صازل الىٓام ،وجىؿحر
نماماث جسـُف الخغاعة و الًؼِ في ألاهابِب و زؼاهاث اإلااء الؿازً التي حؿخلبل اإلاُاه الؿازىت ؤو البساع.



ؤزظ الاخخُاَاث الالػمت إلاىع الؼلُان خُض ٌؿاعض بؾخسضام نمام اإلاؼط الخغاعي (اإلاؼوص بمىٓم لضعظت الخغاعة) ؤو نمام الخعضًل
الخغاعي في جدضًض صعظت خغاعة اإلاُاه التي ًخم جىنُلها بلى الخماماث وصوعاث اإلاُاه واإلاُابش.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
ؤ.

الخُاع عكم  :1حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت

مغخلت الخهمُم:


خؿاباث الُلب الؿىىي للمُاه الؿازىت لالؾخعماٌ الضازلي.



خؿاباث جهمُم هٓام الدسخحن بالُاكت الكمؿُت.



خؿاباث ألاخماٌ الاوكاثُت لخىيُذ اؾدُعاب الؿلف لخدمل ؤوػان سخاهاث اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت.



الغؾىماث اإلاعماعٍت التي جىضح مىكع معضاث حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت.



مسُِ جسُُُي إلايىهاث هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُتً ،دضص بىيىح ما ًلي:
 مهضع اإلاُاه اإلاؼظًت للىٓام. اإلاىكع اإلادضص أللىاح ججمُع الُاكت الكمؿُت و زؼان ججمُع اإلاُاه الؿازىت و مجمىعت الطخ. -عبِ الىٓام بىلاٍ ججهحز اإلاُاه الؿازىت.

جلضًم ازباجاث بياؿُت في خاٌ واهذ ؤهٓمت الدسخحن بالُاكت الكمؿُت جىؿغ ؤكل مً  %75مً اخخُاظاث اإلاُاه الؿازىت (بؿبب عضم
هـاًت مؿاخت الؿُذ):



خؿاب مؿاخت اإلاىُلت اإلاسههت للىٓام باؾخسضام خاؾبت بلضًت عؤؽ الخُمت.
عؾىماث الؿُذ ّ
جىضح ما ًلي:
 مىكع سخاهاث اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت. بظمالي نافي مؿاخت الؿُذ. مىاكع اإلاعضاث اإلاُياهُىُت والىهغباثُت والؿباهت وؿخداث التهىٍت. -اإلاىاَم اإلاسههت للهُاهت.
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 اإلاىاوع (بن وظضث). مهبِ الُاثغاث اإلاغوخُت (بن وظض).مغخلت البىاء:



جلضًم اإلاعلىماث الـىُت للمىخج ؤو وعكت البُاهاث الخانت بىٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت بما في طلً اظغاءاث مىع ػلُان اإلاُاه.
جلضًم نىع مىكعُت ماعزت ّ
جىضح جشبُذ هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت.

ب .الخُاع عكم  :2مطخاث الهىاء الخغاعٍت لدسخحن اإلاُاه
مغخلت الخهمُم:


خؿاباث الُلب الؿىىي للمُاه الؿازىت لالؾخعماٌ الضازلي.



خؿاباث جهمُم هٓام الدسخحن بمطخت الهىاء الخغاعٍت.



خؿاباث ألاخماٌ الاوكاثُت لخىيُذ اؾدُعاب الؿلف لخدمل ؤوػان معضاث هٓام الدسخحن.



اإلاسُُاث اإلاعماعٍت التي جىضح مىكع معضاث هٓام الدسخحن.



مسُِ جسُُُي إلايىهاث هٓام حسخحن اإلاُاه بمطخت الهىاء الخغاعٍت ً ،دضص بىيىح ما ًلي:
 مهضع اإلاُاه اإلاؼظًت للىٓام. اإلاىكع اإلادضص للمطخت الخغاعٍت وزؼان ججمُع اإلاُاه الؿازىت ومجمىعت الطخ باإلياؿت الى مهضع الدسخحن الاخخُاَي.. -عبِ الىٓام بىلاٍ ججهحز اإلاُاه الؿازىت.

مغخلت البىاء:


جلضًم اإلاعلىماث الـىُت للمىخج ؤو وعكت البُاهاث الخانت بىٓام حسخحن اإلاُاه بمطخت الهىاء الخغاعٍت بما في طلً اظغاءاث مىع ػلُان
اإلاُاه.



جلضًم نىع مىكعُت ماعزت ّ
جىضح جشبُذ حسخحن اإلاُاه بمطخت الهىاء الخغاعٍت.

38

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

 303102حاهشية البىاء لهظمة لالواح الشمطية ()PV
الهدف:
ألازظ بعحن الاعخباع مخُلباث جشبُذ ؤهٓمت ألالىاح الكمؿُت ) (PVفي جهمُم اإلابنى خالُا ،مما ٌعؼػ الجضوي و الـغم اإلادخملت مؿخلبال
لخشبُذ هظه ألاهٓمت على ؾُذ اإلابنى.
ً
جدلم ؤهٓمت ألالىاح الكمؿُت اإلاشبخت على ألاؾُذ جىؿحر هبحر في ولـت الُاكت ملاعهت بالُاكت الىهغباثُت اإلاجهؼة مً الكبىت الغثِؿُت ،ومً
اإلاخىكع جدؿً الجضوي الاكخهاصًت والخلىُت لهظه ألاهٓمت في اإلاؿخلبل مما ًجعل الاؾدشماع في تهُئت البيُت الخدخُت لهظه ألاهٓمت عىض
اوكاء اإلابنى اهثر جىؿحرا في الخيالُف ملاعهت بترهُبها في اإلابنى الؼحر ّ
مجهؼ لهظا الؼغى.

أهواع املباوي:
مباوي ضكىية
ؿُال زانت  +اإلاالخم
ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مباوي ثجارية
مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر

مغبع)
مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)

مباوي صىاعية


وعقت عمل





مؿخىصع



مهىع



مباوي عامة




الشزوط:
ؤ.

الخُاع عكم  :1تهُئت اإلاىُلت الكمؿُت:



ًجب جسهُو ما ال ًلل عً  %30مً نافي مؿاخت ؾُذ اإلابنى همىُلت َاكت قمؿُت.



ألػغاى جدضًض اإلاىُلت الكمؿُت  ,جدؿب مؿاخت الؿُذ الهاؿُت مً زالٌ َغح مؿاخت اإلاىاوع ومهبِ الُاثغاث اإلاغوخُت ومعضاث
سخاهاث اإلاُاه الكمؿُت مً اإلاؿاخت اليلُت لؿُذ اإلابنى .حكمل مؿاخت الؿُذ الهاؿُت ألاؾُذ اإلااثلت واإلاهُباث والكغؿاث
وؤخىاى الؿباخت واإلاىاَم اإلاسههت إلاعضاث الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء واإلاىاَم اإلاسههت العماٌ الهُاهت في الؿُذ.



ًمىً ؤن جخإلف اإلاىُلت الكمؿُت مً عضة مىاَم ؿغعُت مىـهلت وفي هظه الخالت ًجب الا ًلل ؤنؼغ بعض للمىُلت الـغعُت عً 1.5
متر.



ًمىً جسهُو مىُلت الُاكت الكمؿُت في ؤي مً اإلاىاكع الخالُت:
 ؾُذ اإلابنى ؤو اإلآالث في الؿُذ ،وَكمل اإلاهُباث ؤو الكغؿاث. ؾُذ ؤو مٓالث ؾُذ اإلايكأث اإلالخلت باإلابنى والتي جلع يمً مؿاؿت  75مترا ( 250كضما) مً اإلابنى مشل (مىاكف الؿُاعاثاإلاؼُاة ؤو ملخم زضماث ؤو مٓلت خضًلت  ...الخ) .
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ًجب ؤن جيىن اإلاىُلت الكمؿُت زالُت مً ؤي ؤهابِب ,مضازل و مساعط التهىٍت ,عىانغ معماعٍت ,مىاوع ؤو اإلاعضاث الخانت بإهٓمت
ً
اإلابنى الازغي و اإلاداؿٓت عليها ظاهؼة لخشبُذ هٓام ألالىاح الكمؿُت مؿخلبال.



ًجب ؤال جلل اإلاؿاؿت بحن ؤي معضاث ؤو عىاثم مىظىصة على الؿُذ وبحن اإلاىُلت الكمؿُت عً يعف اعجـاع ؤعلى هلُت في جلً
اإلاعضاث ؤو العىاثم وطلً لخللُل اخخماالث جٓلُلها للمىُلت الكمؿُت الى ؤكل خض ممىً .ال ًىُبم هظا الكغٍ على اإلاعضاث اإلاشبخت في
الجهت الكمالُت للمىُلت الكمؿُتا.



ٌؿمذ بخدضًض اإلاىُلت الكمؿُت على الؿُذ اإلااثل بؼاوٍت اهبر مً  °10اؿلُا ؿلِ اطا وان جىظُه هظا الؿُذ بحن ػاوٍت  °100و °260
مً الكماٌ الخلُلي (لِـ الكماٌ اإلاؼىاَِس ي) لًمان حعغى ؤهٓمت ألالىاح الًىثُت اإلاؿخلبلُت بكيل مباقغ القعت الكمـ.



ًمىً جدضًض مىكع اإلاىُلت الكمؿُت ؿىق اإلاهُباث والكغؿاث و اخىاى الؿباخت ؤو اإلاىاَم اإلاسههت إلاعضاث الخضؿئت والتهىٍت
وجىُُف الهىاء ؿلِ اطا حعظع مً الىاخُت العملُت جسهُو  %30مً اإلاؿاخت الهاؿُت للؿُذ همىُلت قمؿُت .في هظه الخالت ًجب
ان ًخًمً جهمُم اإلابنى جىؿحر هُيل اوكاجي إلآلت كاصعة على خمل ألالىاح الكمؿُت في اإلاؿخلبل على ان ًخم جىـُظ اؾاؾاث هظه
اإلآلت عىض اوكاء اإلابنى صون اإلآلت.



الػغاى الخؿاباث الاوكاثُتً ,يىن وػن ألالىاح الكمؿُت مع الهُيل الخامل لها  25هؼم/م ²بما في طلً هُاول جشبُذ ألالىاح (بن
وظضث) التي ًخم اوكائها ؿىق ؤعيُت ألاؾُذ والكغؿاث واإلاعضاث اإلاىظىصة على الؿُذ.



ًجب جسهُو ممغاث ؤو مؿالً إلاغوع كىىاث ههغباثُت مً اإلاىُلت الكمؿُت الى هلُت الغبِ مع الكبىت الىهغباثُت للمبنى.



ًجب جسهُو مىُلت للمدىالث ومعضاث اللُاؽ الًغوعٍت لألهٓمت ألالىاح الكمؿُت اإلاؿخلبلُت ؾىاء على ؾُذ اإلابنى ؤو في ػغؿت
الخضماث الىهغباثُت للمبنى وال جددؿب مؿاخت هظه اإلاىُلت يمً مؿاخت اإلاىُلت الكمؿُت اإلاُلىبت و جيىن بملضاع ًدىاؾب مع هٓام
ألالىاح الكمؿُت الظي ؾُؼُي مىُلت الُاكت الكمؿُت بإهملها.

ب .الخُاع عكم  :2جغهُب هٓام ألالىاح الكمؿُت


جغهُب هٓام ؤلىاح قمؿُت على مؿاخت حعاصٌ  %30مً اإلاؿاخت الهاؿُت للؿُذ و ًجب عبِ الىٓام مع الكبىت الىهغباثُت للمبنى.

ث .الخُاع عكم  :3جدؿحن ؤصاء ػالؾ اإلابنى


اإلاكاعَع التي ًخعظع ؿيها جُبُم الخُاع عكم  1ؤو الخُاع عكم ً ,2جب حعىٌٍ طلً بإن ال ًخجاوػ مخىؾِ معامل ؤلاهخلاٌ الخغاعي
للجضعان الخاعظُت  0.40واٍ /م 2ولـً.

إلارشادات:
ؤ.

الخُاع عكم  :1تهُئت اإلاىُلت الكمؿُت



جللُل اإلاعضاث في الؿُذ و ججمُعها كضع اإلاؿخُاع في ميان واخض مً الؿُذ لخىؿحر مؿاخت واؾعت لىٓام ألالىاح الكمؿُت اإلاؿخلبلُت
على ؾُذ اإلابنى.



ألازظ بعحن الاعخباع وػن هٓام ألالىاح الكمؿُت و هُاول اإلآالث ؤلاياؿُت في الخهمُم الاوكاجي للؿلف بإهمله.



في خالت الؿلف اإلااثل ً ،غاعى في الخهمُم ؤن جيىن اإلاؿاخت الاهبر مً الؿلف اإلااثل باججاه الجىىب لؼٍاصة مؿاخت الؿُذ اإلاىاؾبت
للمىُلت الكمؿُت.

40

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

ب .الخُاع عكم  :2جغهُب هٓام ألالىاح الكمؿُت


خؿاب مؿاخت الؿُذ الهاؿُت و جدضًض الاماهً اإلاىاؾبت لترهُب ألالىاح الكمؿُت .ويع ألالىاح الكمؿُت في مؿاخت مىاؾبت على
ؾُذ اإلابنى بعُضة عً ْل اإلاباوي اإلاجاوعة ؤو اإلاداطًت للمبنى .اللُام بضعاؾت خالت الٓل حؿاعض على جدلُل جإزحراث الٓل الضاثمي ؤو
اإلاىؾمي على اإلاىكع اإلالترح.

ث .الخُاع عكم  :3جدؿحن اصاء ػالؾ اإلابنى


ػٍاصة العؼٌ الخغاعي للجضعان لخدلُم مخىؾِ معامل ؤلاهخلاٌ الخغاعي بملضاع  0.40واٍ /م 2ولـً.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
ؤ.

الخُاع عكم  :1تهُئت اإلاىُلت الكمؿُت

مغخلت الخهمُم:



خؿاباث اإلاىُلت الكمؿُت بىاؾِ خاؾبت بلضًت عؤؽ الخُمت.
اإلاسُُاث الخـهُلُت للؿُذ ّ
جىضح ما ًلي:
 اإلاىُلت الكمؿُت. اظمالي مؿاخت الؿُذ الهاؿُت. اإلاىاوع (بن وظضث). سخاهاث اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت (بن وظضث). -مهبِ الُاثغاث اإلاغوخُت (بن وظض).



عؾم جسُُُي ًىضح مؿالً مغوع اللىىاث الىهغباثُت الىانلت بحن ألالىاح الكمؿُت و الكبىت الىهغباثُت للمبنى.



خؿاباث ألاخماٌ الاوكاثُت لخىيُذ اؾدُعاب الؿلف لخدمل ألاوػان ؤلاياؿُت إلاىُلت الُاكت الكمؿُت.

مغخلت البىاء:
ّ
 نىع ماعزت الهجاػ الؿُذ جىضح زلى اإلاىُلت الكمؿُت مً العىاثم.


نىع ماعزت جبحن جىـُظ كىاعض هُيل اإلآالث (ان وظضث).

ب .الخُاع عكم  :2جغهُب هٓام ألالىاح الكمؿُت
مغخلت الخهمُم:
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خؿاباث اإلاىُلت الكمؿُت بىاؾِ خاؾبت بلضًت عؤؽ الخُمت.



الخؿاباث الخهمُمُت لىٓام ألالىاح الكمؿُت.



اإلاسُُاث اإلاعماعٍت جىضح مىكع معضاث هٓام ألالىاح الكمؿُت.

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
إمارة رأص الخيمة

الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

مغخلت البىاء:


جىؿحر اإلاعلىماث الـىُت ؤو اإلاىانـاث الخانت بىٓام ألالىاح الكمؿُت.



نىع ماعزت جىضح جغهُب هٓام ألالىاح الكمؿُت.

ث .الخُاع عكم  :3جدؿحن اصاء ػالؾ اإلابنى


مغاظعت اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت إلاغخلتي الخهمُم والبىاء للبىض " 301.01ؤصاء ػالؾ اإلابنى".
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

 304الفصل  - 4املواد واملوارد
 304101إدارة مخلفات البىاء
الهدف:

ُ
لخللُل همُت مسلـاث البىاء التي جغؾل بلى مىب الىـاًاث وبالخالي جللُل الُلب على اإلاىاص الخام.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية
ؿُال زانت  +اإلاالخم
ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مباوي ثجارية
مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر

مغبع)
مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)

مباوي صىاعية


وعقت عمل





مؿخىصع



مهىع



مباوي عامة




الشزوط:
جىؿحر خاوٍاث لجمع مسلـاث اإلاىاص الخالُت للؿماح بـهلها مً اإلاهضع وحؿهُل بعاصة جضوٍغها:


الخغؾاهت



اإلاعاصن



البالؾدًُ



الخكب



اإلاسلـاث العامت

ويع عالماث واضخت على خاوٍاث مسلـاث البىاء وٍمىً جلؿُمها بطا واهذ همُاث اإلاسلـاث اإلاخىكعت مىسـًت.
الخسلو مً مسلـاث الخـغ وبلاًا حؿىٍت ألاعاض ي واإلاسلـاث الخُغة في مىاكع مىاؾبت جدضصها هُئت بصاعة اإلاسلـاث في عؤؽ الخُمت.

إلارشادات:
ؿهل مسلـاث البىاء بما ًخىاؿم مع هظا البىض الخىُٓمي وبما ٌؿمذ بةعاصة جضوٍغها ،وفي هظا ؤلاَاع ًىص ى بدىـُظ الخُىاث الخالُت:


43

مغاعاة عضص الخاوٍاث اإلاُلىبت إلاسلـاث البىاء والخإهض مً ؾهىلت الىنىٌ اليها.

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة



ًمىً الخهىٌ على خاوٍاث مسلـاث البىاء اإلاىاؾبت مً هُئت بصاعة اإلاسلـاث بغؤؽ الخُمت.



ًجب جغمحز خاوٍاث مسلـاث البىاء باؾخسضام عمىػ ملىهت وجهيُـها بكيل واضح.



الخإهض مً ؤن العاملحن في اإلاىكع وملاولي الباًَ على صعاًت بالُغق اإلاىاؾبت لـهل اإلاسلـاث ولياؿت بظغاءاث بصاعة اإلاسلـاث الىاظب
جُبُلها في اإلاىاكع.



يغوعة ؿدو خاوٍاث مسلـاث البىاء بكيل مىخٓم للخإهض مً ؤن ول خاوٍت حؿخلبل اإلاسلـاث اإلاسههت لها.



ؤزظ نىع ماعزت لخدبع العملُت و مىاككت الاظغاءاث بةهخٓام في ؤلاظخماعاث اإلاىكعُت وبجساط بظغاءاث جصخُدُت بطا لم ًخم ؿهل
مسلـاث البىاء بالكيل اإلاالثم.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت البىاء:


ُ
نىع ماعزت جبحن ؿهل مسلـاث البىاء.



ؿىاجحر عؾىم هُئت بصاعة اإلاسلـاث في اماعة عؤؽ الخُمت للخسلو مً اإلاسلـاث الخُغة والتربت اإلاؿخسغظت وبلاًا حؿىٍت ألاعى (ًمىً
حجب مبلؽ الـاجىعة).

 304102إدارة الىفايات الخشغيلية
الهدف:
لخللُل همُت الىـاًاث الىاججت عً بقؼاٌ اإلابنى و اإلاغؾلت الى مىب الىـاًاث.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية
ؿُال زانت  +اإلاالخم
ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مباوي ثجارية
مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر

مغبع)
مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)

مباوي صىاعية


وعقت عمل





مؿخىصع



مهىع



مباوي عامة
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

الشزوط:
ًجب جىؿحر خاوٍت هـاًاث ملؿمت بلى زالزت اكؿام ؤو زالر خاوٍاث مىـهلت في اإلاُبش في الـُالث الخانت و الـُالث الخانت اإلامىلت خيىمُا
و الـُالث الاؾدشماعٍت و واؿت الكلم في اإلاباوي الؿىىُت.
في بلُت ؤهىاع اإلاباوي الازغي باؾخصىاء الـُالث الخانت و الـُالث اإلامىلت خيىمُا و الـُالث الاؾدشماعٍتً ,جب جىؿحر ما ًلي:


ًجب جىؿحر خاوٍت هـاًاث ملؿمت بلى زالزت اكؿام ؤو زالر خاوٍاث مىـهلت في ظمُع مىاكع خاوٍت الىـاًاث في الاماهً العامت واإلاكترهت.



ًجب جسهُو ػغؾ ؤو مؿاخاث ؤو مجمعاث للىـاًاث بمىظب الاقتراَاث الىاعصة في الثدت قغوٍ و مىانـاث اإلاباوي للمكاعَع
الىاكعت يمً ؾلُت بلضًت عؤؽ الخُمت ؤو على الىدى الظي جدضصه الؿلُت اإلاسخهت للمكاعَع الىاكعت يمً ؾلُت اإلاىاَم
الاكخهاصًت و اإلاىاَم الخغة.



ًجب ويع لىخاث اعقاصًت مىاؾبت لخىظُه قاػلي اإلابنى خىٌ ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت إلصاعة الىـاًاث ،بما في طلً ؿهل الىـاًاث .وٍجب
جشبُذ اللىخاث الاعقاصًت على الاكل في اإلاىاكع الخالُت:
 في ؤو باللغب مً خاوٍاث الىـاًاث في اإلاىاَم اإلاكترهت. ظمُع مضازل ػغؾ الىـاًاث. -اإلاىُلت اإلاكترهت ( العامت) ؤو الغصهت في ول َابم.

الاؾخصىاءاث:


حؿدشنى اإلاسلـاث الهىاعُت مً مخُلباث هظا البىض .كض جدضص الؿلُت اإلاسخهت مخُلباث اياؿُت للمسلـاث الهىاعُت.

إلارشادات:
ًمىً جدلُم الاقتراَاث الخانت بةصاعة الىـاًاث مً زالٌ الخُاعاث الخالُت:


ً
جىؿحر خاوٍاث ملؿمت في الـُالث و الىخضاث الؿىىُت و الاماهً اإلاكترهت بضال مً الخاوٍاث العاصًت.



جىؿحر لىخاث اعقاصًت عً الاظغاءاث اإلاىاؾبت الصاعة الىـاًاث عىض مضزل ػغؿت الىـاًاث واإلاىُلت اإلاكترهتً .جب ؤن حعؼػ اللىخاث
الاعقاصًت بؾخسضام ؤهُاؽ هـاًاث ملىهت هما ًلي:
 هِـ ؤؾىص ؤو قـاؾ – هـاًاث عامت هِـ ؤزًغ – مىاص مسخلُت كابلت إلعاصة الخضوٍغ. -هِـ بني  -ؿًالث َعام.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


الغؾىماث اإلاعماعٍت ومسُِ اإلاىكع جىضح ؤماهً الخاوٍاث اإلالؿمت ؤو الخاوٍاث اإلاىـهلت و الؼغؾ اإلاسههت للىـاًاث (بن وظضث).

مغخلت البىاء:
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نىع ماعزت للخاوٍاث اإلالؿمت ؤو الخاوٍاث اإلاىـهلت.



نىع ماعزت جبحن اللىخاث الاعقاصًت لخىظُه قاػلي اإلابنى خىٌ ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت إلصاعة الىـاًاث (بن وظضث).

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء لاضاضية

إمارة رأص الخيمة

 305الفصل  – 5الزاحة والزفاهية
 305101املعدالت اللصوى للمزهبات العضوية املحعايزة
الهدف:
لخللُل جغهحز اإلالىزاث الىُمُاثُت التي ًمىً ؤن جًغ بجىصة الهىاء وصخت ؤلاوؿان.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي ثجارية

ؿُال زانت  +اإلاالخم
ؿُال زانت جمىٍل خيىمي  +اإلاالخم

مباوي صىاعية

مبنى مياجب (مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر

مغبع)
مدالث البُع بالخجؼثت وناالث العغى (مؿاخت

بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

ؿُال اؾدشماعٍت  +اإلاالخم



مبنى ؾىني (مؿاخت بىاء اكل مً 1000
متر مغبع)
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت بىاء اكل مً  1000متر مغبع)

مباوي اإلاؿاظض وصوع العباصة (مؿاخت بىاء اكل مً

 1000متر مغبع)



وعقت عمل





مؿخىصع



مهىع



مباوي عامة




الشزوط:
ًجب ؤن جخىاؿم ؤهىاع صهاهاث واؿت الجضعان والؿلىؾ الضازلُت مع الخضوص اللهىي إلادخىي اإلاغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة الخالُت:
ظضوٌ عكم  9الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء ألاؾاؾُت – اإلاعضالث اللهىي للمغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة
هوع الدهان الداخلي
مُـي (المـع <  25:60صعظت مئىٍت)
المع (المـع >  25:60صعظت مئىٍت)

املعدالت اللصوى للمزهبات العضوية املحعايزة حم  /لتر
30
100

إلارشادات:
اصعاط خضوص مدخىي اإلاغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة في مؿدىضاث اإلاىاكهت والخإهض مً ؤن الضهاهاث التي جم ججهحزها مخىاؿلت مع هظه الخضوص.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت وظضوٌ اإلاىاص ؤو ظضاوٌ الىمُاث جىضح خضوص اإلاغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة للضهاهاث.

مغخلت البىاء:


جىؿحر اإلاعلىماث الـىُت للمىخج ؤو وعكت البُاهاث لجمُع الضهاهاث الضازلُت والتي جىضح مدخىي اإلاغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

اللطم الزابع

الئحة شزوط
املباوي الخضزاء الشاملة
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

اللطم الزابع

الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة
جُبم الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت على ؤهىاع اإلاباوي الخالُت:
ظضوٌ عكم  10الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت  -ؤهىاع اإلاباوي اإلاُبلت
مباوي ضكىية
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م)2
ؾىً اإلاىْـىن والعماٌ والُالب (مؿاخت البىاء
اليلُت اهبر مً  1000م)2
مباوي فىدكية
الـىضق و لجزٌ

مباوي ثجارية

مباوي عامة

مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2
مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى
2
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة (مؿاخت
البىاء اليلُت اهبر مً  1000م)2
مباوي خيىمُت

مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

ميكإة حعلُمُت

اإلاسخبراث

مغاؿم الغعاًت الصخُت

قلت ؿىضكُت

اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث و اإلاغاؿم
الغٍايت

مىخجع

اإلاباوي العامت ألازغي

ًىضح الكيل عكم  3البىىص الخىُٓمُت التي حكيل الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

قيل عكم  3الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت  -البىىص الخىُٓمُت
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة
أداء غلف املبنى
معايير ثصميم أهظمة الحدفئة و التهوية و الحكييف
هفاءة وأهظمة الححكم بالحدفئة و التهوية و الحكييف
هفاءة أهظمة إلاهارة
إحاام الهواء

ثدشين املبنى
عدادات العاكة

هفاءة ثجهيزات و ثزهيبات املياه

هفاءة اهظمة الزي
أصىاق الىباثات املحلية أو املحكيفة
اضترحاع املياه املحكثفة
عدادات املياه

جسخين املياه بالعاكة املحجددة
حاهشية املبنى للهظمة الكهزوضوئية

مىصات الشحً الكهزبائي

ادارة مخلفات البىاء
ادارة الىفايات الخشغيلية

ادارة املخلفات العضوية
شزوط ومواصفات غاسات الحبريد

محددات املزهبات العضوية املحعايزة

ثخفيض أثز الجشر الحزارية
الحد الادوى لجودة الهواء الداخلي
الزاحة الحزارية الخارحية
مىاظم الحدخين و عدم الحدخين

الئحة شزوط املباوي الخضزاء الاضاضية
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للمزهبات الكهزبائية والهجيىة

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

 401الفصل  - 1هفاءة العاكة
 401101أداء غلف املبنى
الهدف:
لخللُل امخهام الخغاعة مً زالٌ واظهاث وؾُذ اإلابنى وبالخالي جللُل خمل الخبرًض كضع ؤلاميان والظي ٌكيل الجؼء الاهبر مً بظمالي
اؾتهالن الُاكت في اإلاباوي.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:

ُ
اإلا ّ
ؼججت (الىىاؿظ والجضعان
ويعذ قغوٍ ؤصاء ػالؾ اإلابنى بكيل مىـهل ليل مً العىانغ اإلاعخمت (الجضعان الخاعظُت وألاؾُذ) والعىانغ
الؼظاظُت واإلاىاوع).
ُ
حعخبر العىانغ الؼظاظُت اإلاعخمت (طاث ؤلىاح زلـُت معؼولت) بمشابت عىانغ معخمت ،وبالخالي ًجب جدلم كُمت معامل بهخلاٌ الخغاعة للجضعان.
ؤ.

قغوٍ العىانغ اإلاعخمت

ًجب ؤال ًخجاوػ مخىؾِ معامل بهخلاٌ الخغاعة لألؾلف والجضعان الخاعظُت (اإلاعغيت للٓغوؾ اإلادُُت) اللُم الخالُت:


مخىؾِ معامل بهخلاٌ الخغاعة للجضاع ≤  0.48واٍ /م 2ولـً.



مخىؾِ معامل بهخلاٌ الخغاعة للؿلف ≤  0.3واٍ /م 2ولـً.

ًجب عؼٌ ظمُع ألاعمضة والجؿىع الخغؾاهُت الخاعظُت لخـاصي ما ٌعغؾ بٓاهغة الجؿغ الخغاعي.
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إمارة رأص الخيمة

قغوٍ العىانغ اإلاُ ّ
ؼججت
ب.
ً
ً
ّ
الازخُاع ألامشل للىىاؿظ مهم ظضا ,خُض ؤن الؼظاط ًمخو الخغاعة وٍـلضها بؿغعت هبحرة ،وهى ػالبا ما ٌكيل الجؼء الىبحر مً ػالؾ اإلابنى.
ُ
وعلُه ًجب ؤال ًخجاوػ مخىؾِ معامل بهخلاٌ الخغاعة ومعامل الىؿب الخغاعي الكمس ي لألظؼاء اإلاؼججت مً اإلابنى اللُم الخالُت:



مخىؾِ كُمت معامل بهخلاٌ الخغاعة للىاؿظة (ألالىاح الؼظاظُت والاَاع) < 2.2واٍ /م -2ولـً.
في خالت لم ًىً مخىؾِ كُمت معامل بهخلاٌ الخغاعة للعىهغ ؤلاوكاجي ً
مخاخا ،ؿاإلاكغوع ًجب ؤن ًدلم معامل بهخلاٌ الخغاعة للىح
ػظاجي مغهؼي بلُمت <  1.8واٍ /م -2ولـً مع بَاع واؾغ للخغاعة.



اللىح الؼظاجي للمىىع ,معامل بهخلاٌ الخغاعة لللىح الؼظاجي بمـغصه <  1.8واٍ /م -2ولـً.



معامل الىؿب الخغاعي الكمس ي للىاؿظة واإلاىىع < 0.3

الاؾخصىاءاث
ال جسًع اإلاباوي الؼحر ّ
مىُـت القتراَاث هظا البىض.

إلارشادات:
ؤ.

العىانغ اإلاعخمت

ًمىً ؤن جدلم الخُاعاث الخالُت كُم معامل بهخلاٌ الخغاعة اإلاُلىبت للؿلف والجضعان الخاعظُت:
الجضعان الخاعظُت:


الخُاع عكم  :1بؾخسضام َبلت مً الُابىق الخغاعي ؾماهت  200ؤو 250ملم باإلياؿت الى َبلتي لُاؾت ) (Plasterصازلُت وزاعظُت
ُ
بؿمً  25ملم ليل َبلت ,هما ًجب عؼٌ ألاعمضة والجؿىع الخغؾاهُت خغاعٍا لخجىب بهخلاٌ الخغاعة الى صازل اإلابنى عبر ما ٌعغؾ
بالجؿىع الخغاعٍت وجدلُم معامل بهخلاٌ الخغاعة عبر الجضعان بلُمت  0.48واٍ /م -2ولـً.



ً
ومكبً حؿلُذ .جشبذ َبلت العؼٌ
الخُاع عكم  :2ويع َبلت عؼٌ خغاعي بؿماهت جتراوح بحن  50الى  100ملم وَبلت لُاؾت عابُت
ُ
الخغاعي مباقغة على الُابىق الخغؾاوي اإلاـغغ وألاعمضة والجؿىع الخغؾاهُت وٍجب ؤن حؼُي ظمُع الـجىاث بحن عىانغ ػالؾ اإلابنى.

الؿلف:


هٓام العؼٌ اإلاخيامل لألؾُذ مع َبلت عؼٌ خغاعي بؿمً  50 -30ملم.

ب .العىانغ ّ
اإلاؼججت
ًمىً ؤن جدلم الخُاعاث الخالُت الخهاثو اإلاُلىبت لأللىاح الؼظاظُت:


جؼظُج مؼصوط (لىح ػظاجي بؿمً  6ملم  12 +ملم ؿجىة هىاثُت  +لىح ػظاجي بؿمً  6ملم) مع َبلت جٓلُل زـُـت على الجاهب
الضازلي مً لىح الؼظاط الخاعجي وبَاع واؾغ للخغاعة.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:
ً
 خؿاباث معامل بهخلاٌ الخغاعة وؿلا لخاؾبت بلضًت عؤؽ الخُمت (ػحر الؼامي للـُالث الخانت).
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إمارة رأص الخيمة

ملاَع عغيُت للجضعان والؿُذ ّ
جىضح جـانُل و ميىهاث واؿت اهىاع الجضعان الخاعظُت و الؿُذ (بما في طلً اللُاؾاث و اإلاىاص



اإلاؿخسضمت).


ملخبـ مً وزاثم اإلاىاكهت (اإلاىانـاث و ظضوٌ الىمُاث) جىضح معامل بهخلاٌ الخغاعة ومعامل الىؿب الخغاعي.

مغخلت البىاء:


معلىماث اإلاىخج الـىُت ؤو وعكت بُاهاث مىاص العؼٌ و /ؤو الُابىق الخغاعي.



نىع مىكعُت ماعزت جىضح جغهُب الُابىق الخغاعي و/ؤو َبلاث العؼٌ.

 401102معايير ثصميم أهظمة الحدفئة والتهوية وثكييف الهواء
الهدف:
ججىب الؼٍاصة الىبحرة في حجم ؤظهؼة جىُُف الهىاء عً َغٍم مغاعاة ْغوؾ الُلـ اإلادلُت وؤلاقتراَاث الضازلُت اإلاُلىبت وؤصاء ػالؾ
اإلابنى.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:

ًجب خؿاب خمىلت الخبرًض ً
وؿلا إلاعاًحر الخهمُم الخالُت:

ؤ.

عىامل ػالؾ اإلابنى

ًجب ؤن جيىن معامالث بهخلاٌ الخغاعة للجضعان وألاؾُذ والؼظاط هي معامالث الخهمُم الـعلُت وٍجب ؤن جخىاؿم مع البىض  " 401.01ؤصاء
ػالؾ اإلابنى".

52

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة
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ب .الٓغوؾ زاعط اإلابنى


صعظت الخغاعة الجاؿت 46 :صعظت مئىٍت.



صعظت الخغاعة الغَبت 29 :صعظت مئىٍت.



ً
اإلاىكع الجؼغافي إلماعة عؤؽ الخُمت ° 25.5 ,قماال (قماٌ زِ الاؾخىاء).

ث .الٓغوؾ صازل اإلابنى
لجمُع الؼغؾ اإلاكؼىلت بكيل مىخٓم ,باؾخصىاء اإلاؿاخاث اإلاسههت للخهيُع وؤلاهخاط والخسؼًٍ:


صعظت الخغاعة الجاؿت 24 :صعظت مئىٍت ( 1 -/+صعظت مئىٍت).



الغَىبت اليؿبُت.)٪10 -/+( ٪50 :



ًجب بؾخسضام معامالث الخؼاًغ اإلاىهىم عليها في معاًحر الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخضؿئت والخبرًض وجىُُف الهىاء .2013

ر .عىامل ألامان
ًجب ؤال جؼٍض عىامل ألامان اإلاؿخسضمت عً اللُم الخالُت:


الخغاعة الخؿاؾت٪ 10 :



الخغاعة اليامىت٪ 5 :

الاؾخصىاءاث
ال جسًع اإلاباوي الؼحر ّ
مىُـت ألخيام هظا البىض.

إلارشادات:


ًجب بؾخسضام معامالث بهخلاٌ الخغاعة الخهمُمت الـعلُت والٓغوؾ الخاعظُت والضازلُت اإلادضصة في خؿاباث خمل الخبرًض.



ًىصح باؾخسضام البرمجُاث اإلاىاؾبت لخؿاباث خمل الخبرًض خُض ًمىً إلاشل هظه البرمجُاث جىؿحر جلاعٍغ مسخلـت ًمىً جلضًمها إلزباث
الامخشاٌ لهظا البىض.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:
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 401103هفاءة وضبغ أحهشة الحدفئة والتهوية وثكييف الهواء
الهدف:

ّ
لخعؼٍؼ هـاءة ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء ويمان وظىص ؤظهؼة جدىم مخاخت لؿيان اإلابنى للخدىم في يبِ مؿخىي صعظت
الخغاعة والتهىٍت.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
ؤ.

هـاءة ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء

ًجب ؤن جخىاؿم ظمُع ؤظهؼة وؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء مع مخُلباث الخض ألاصوى لىـاءة اؾتهالن الُاكت (معضٌ هـاءة
الُاكت  /معامل ألاصاء) اإلاضعظت في الجضوٌ عكم  11والجضوٌ عكم  12والجضوٌ عكم  ,13هما ًجب ؤن جخىاؿم وخضاث الخبرًض اإلاجمعت مع
مخُلباث الخض ألاصوى للُمت الخمل الجؼجي اإلاخيامل ) (IPLVاإلادضص في الجضوٌ .13
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ظضوٌ عكم  11الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت  -ؤظهؼة جىُُف الهىاء اإلاىـهلت الىهغباثُت

هوع املعدات

ضعة الوحدة
( ن  /ط ظزوف الخشغيل في
لاحواء الحارة )T3

الحد لادوى مً هفاءة الحمولة الااملة
معامل لاداء
ثلييم هفاءة العاكة
(ظزوف الخشغيل
)ثلييم هفاءة العاكة /
في لاحواء الحارة
املطاحة املبيية  /الارثفاع /
)T3
العزض ظزوف الخشغيل في
لاحواء الحارة )T3

ّ
مىُف هىاء قبان

ظمُع الؿعاث

6.81

2.00

مىُف هىاء مىـهل
مباقغ )(Split

ظمُع الؿعاث

7.11

2.08

ؾعت الىخضة > 40
 ≥40ؾعت الىخضة < 70
 ≥70ؾعت الىخضة < 223
 ≤ 223ؾعت الىخضة
ؾعت الىخضة > 40
 ≥40ؾعت الىخضة < 70
 ≥70ؾعت الىخضة < 223
 ≤ 223ؾعت الىخضة
ؾعت الىخضة > 12
 ≤12ؾعت الىخضة < 26
 ≤ 26ؾعت الىخضة> 40
 ≥ 40ؾعت الىخضة

8.59
8.37
7.95
7.63
8.10
7.90
7.50
7.20
8.3
8.80
8.27
7.95

2.52
2.45
2.33
2.24
2.37
2.32
2.20
2.11
2.43
2.58
2.42
2.33

مىُف هىاء مىـهل
ػحر مباقغ (Ducted
)Split
هٓام جىُُف مغهؼي
بىخضاث مضمجت

هٓام جىُُف مىـهل
مخعضص الىخضاث.

ظزوف الحلييم

ً
جم ازخباعه وؿلا إلاعُاع هُئت
ؤلاماعاث للمىانـاث
واإلالاًِـ عكم
UAE.S ISO 5151:2011
ً
جم ازخباعه وؿلا إلاعُاع هُئت
ؤلاماعاث للمىانـاث
واإلالاًِـ عكم
UAE.S ISO 13253:2011

ً
جم ازخباعه وؿلا إلاعُاع هُئت
ؤلاماعاث للمىانـاث
واإلالاًِـ عكم
UAE.S ISO 15042:2011

ظضوٌ عكم  12الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت  -مطخاث خغاعٍت

هوع املعدات

ضعة الوحدة
( ن  /ط ظزوف الخشغيل في
لاحواء الحارة )T3

وخضة ضخ خغاعي حعمل ظمُع الؿعاث ،صعظت
خغاعة الؿاثل الضازل 30
بمهضع مُاه
صعظت مئىٍت
وخضة ضخ خغاعي حعمل ظمُع الؿعاث ،صعظت
خغاعة الؿاثل الضازل 25
بمهضع مُاه ظىفي
صعظت مئىٍت
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الحد لادوى مً هفاءة الحمولة الااملة
معامل لاداء
ثلييم هفاءة العاكة )ثلييم
(معامل لاداء
هفاءة العاكة  /املطاحة
ظزوف الخشغيل في
املبيية  /الارثفاع  /العزض
لاحواء الحارة )T3
ظزوف الخشغيل في لاحواء
الحارة )T3

8.35

2.45

9.2

2.7

ظزوف الحلييم

ً
جم ازخباعه وؿلا إلاعُاعي هُئت
ؤلاماعاث للمىانـاث
واإلالاًِـ عكم
UAE.S ISO 13256-1:1998
و UAE.S ISO 13256-2:1998
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ُ
ظضوٌ عكم  13الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت  -وخضاث الخبرًض اإلاضمجت
الحد لادوى مً هفاءة الحمولة الااملة

هوع املعدات

وخضاث الخبرًض بالهىاء
اإلاضمجت
وخضاث الخبرًض باإلاُاه
اإلاضمجت

ؤهٓمت الخبرًض بالهىاء عً
َغٍم الامخهام (ؤخاصًت
الخإزحر)
ؤهٓمت الخبرًض باإلاُاه عً
َغٍم الامخهام (ؤخاصًت
الخإزحر)
ؤهٓمت الخبرًض باالمخهام
(مؼصوظت الخإزحر) والتي
حعمل عً َغٍم الدسخحن
ػحر اإلاباقغ
ؤهٓمت الخبرًض باالمخهام
(مؼصوظت الخإزحر) والتي
حعمل عً َغٍم الدسخحن
اإلاباقغ

ثلييم هفاءة العاكة
)ثلييم هفاءة العاكة
 /املطاحة املبيية /
الارثفاع  /العزض
ظزوف الخشغيل في
لاحواء املعحدلة )T1

معدل الكفاءة الجشئي
(ظزوف الخشغيل في
لاحواء املعحدلة )T1

2.83
2.83
4.51
5.18

3.69
77،3
5.59
6.07

5.68

6.52

ظمُع الؿعاث

2.05

0.60

ال ًىظض

ظمُع الؿعاث

2.39

0.70

ال ًىظض

ظمُع الؿعاث

3.41

1.00

1.05

ظمُع الؿعاث

3.41

1.00

1.00

ضعة الوحدة
( ن  /ط ظزوف
الخشغيل في لاحواء
املعحدلة )T1

ثلييم هفاءة العاكة
)ثلييم هفاءة
العاكة  /املطاحة
املبيية  /الارثفاع /
العزض ظزوف
الخشغيل في لاحواء
املعحدلة )T1

9.66
ؾعت الىخضة < 528
9،66
ؾعت الىخضة ≥ 528
15،39
ؾعت الىخضة > 528
 ≥ 528ؾعت الىخضة > 17.67
1055
ؾعت الىخضة ≥ 19.38 1055

شزوط
الحلييم

جم ازخباعه
ً
وؿلا إلاعُاع
معهض
جىُُف
الهىاء
والخضؿئت
والخبرًض عكم
591-551
جم ازخباعه
ً
وؿلا إلاعُاع
معهض
جىُُف
الهىاء
والخضؿئت
والخبرًض عكم
560
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ب .ؤظهؼة الخدىم في ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء
ّ
ً جب جلؿُم هٓام الخدىم بإهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء في اإلابنى بلى مىاَم جدىم مؿخللت بما ًخماش ى مع مسخلف الؼغؾ
ؤو ألاماهً اإلاكؼىلت بكيل مىخٓم صازل اإلابنى.


ًجب الخدىم بىلُت يبِ صعظت الخغاعة والتهىٍت ليل مىُلت بكيل مؿخلل بؼٌ الىٓغ عً هلُت يبِ صعظت الخغاعة والتهىٍت
إلاىاَم الخدىم ألازغي في اإلابنيً .جب جغهُب مؿدكعغ الخغاعة (زغمىؾخاث) للخدىم في مؿخىي صعظت الخغاعة والتهىٍت في ول مىُلت بما



ٌؿمذ لكاػلي اإلابنى مً يبِ مؿخىي صعظت الخغاعة والتهىٍت.
ً
ًجب ؤن جيىن ؤظهؼة الخدىم ألهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء كاصعة على بػالق وحكؼُل ؤظهؼة الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف
الهىاء إلاىُلت جدىم معُىت خؿب خاظت قاػلي هــ مىُلت الخدىم.



في خالت هٓام الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء اإلاغهؼيً ,جب ؤن جلىم ؤظهؼة الخدىم بىٓام الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء بةًلاؾ
حكؼُل ؤظهؼة الخبرًض اإلاغهؼي عىض الىنىٌ بلى هلُت يبِ صعظت الخغاعة في ظمُع مىاَم الخدىم ؤو عىض جىكف مؿدكعغ الخغاعة
(زغمىؾخاث) عً العمل في واؿت مىاَم الخدىم.

ث . .اؾترظاع الُاكت


ً
ًجب جىؿحر هٓام اؾترظاع الُاكت لياؿت اإلاباوي التي جخُلب هىاء زاعجي ؤهثر مً  1000لتر/زاهُت ,وٍيىن هٓام اؾترظاع الُاكت كاصعا

على الخعامل بدض اصوى مع  ٪50مً بظمالي الهىاء العاصم ،وبىـاءة  ٪70على الاكل مً هـاءة اؾترظاع الخمل اإلادؿىؾت.
الاؾخصىاءاث:
حؿدشنى ألاهٓمت الخالُت مً قغٍ اؾترظاع الُاكت:


مضازً العاصم الخانت باإلاسخبراث.



ألاهٓمت الباعشت للؼاػاث الؿامت واللابلت لالقخعاٌ واإلاؿببت للخأول ؤو الابسغة ؤو الؼباع.



مضازً اإلاُابش الخجاعٍت التي جلىم بخجمُع وجهغٍف بساع الصخىم.

إلارشادات:
ؤ.

هـاءة هٓم الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء

ًمىً ؤن جدلم الخُاعاث الخالُت اقتراَاث هـاءة ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء اإلاُلىبت:


بؾخسضام وخضاث جىُُف الهىاء الكباهُت ؤو اإلاىـهلت اإلاباقغة ) (Splitبخلُُم  2هجمت هدض اصوى خؿب جهيُف هُئت ؤلاماعاث
للمىانـاث واإلالاًِـ ).(ESMA



بؾخسضام وخضاث جىُُف الهىاء اإلاىـهلت الؼحر اإلاباقغة ) (Ducted Splitبىـاءة جؼٍض بما ال ًلل عً  ٪6مً الخض ألاصوى مً معاًحر
الىـاءة الهاصعة عً هُئت ؤلاماعاث للمىانـاث واإلالاًِـ الخابعت لضولت ألاماعاث العغبُت اإلاخدضة عكم .ESMA UAE.S 5010-5: 2016



بؾخسضام وخضاث الخبرًض اإلاضمجت ) (Packaged Unitsاإلاخىاؿلت مع الخض ألاصوى مً معاًحر الىـاءة الهاصعة عً هُئت ؤلاماعاث
للمىانـاث واإلالاًِـ الخابعت لضولت ألاماعاث العغبُت اإلاخدضة عكم .ESMA UAE.S 5010-5: 2016
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بؾخسضام وخضاث الخبرًض اإلاغهؼي ) (Chilling Packagesالتي جلبي على ألاكل مخُلباث الىـاءة الهاصعة مً الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي
الخضؿئت والخبرًض وجىُُف الهىاء عكم  ASHRAE 90.1-2013الىاؿظة في  2010/1/1معُاع قغوٍ الخمل اليامل والجؼجي (الجمعُت
ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخضؿئت والخبرًض وجىُُف الهىاء عكم  ASHRAE 90.1-2013ظضوٌ  6.8.1.3والىاؿظ في .)2010/1/1

ب .ؤظهؼة الخدىم في ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء


جىؿحر مىٓم صعظت الخغاعة ليل ػغؿت مكؼىلت بكيل مىخٓم باللغب مً مضزل الؼغؿت.

ث . .اؾترظاع الُاكت
ًمىً بؾخسضم ألاهٓمت الخالُت الؾترظاع الُاكت:


العجلت الخغاعٍت.



هٓام اإلاىاوعة.



ألاهابِب الخغاعٍت.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


ملخبـ مً وزاثم اإلاىاكهت (اإلاىانـاث و ظضاوٌ الىمُاث) جدضص ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء و جهىف كضعاتها والىـاءاث
اإلاغجبُت بها (معامل الىـاءة  /جلُُم هـاءة الُاكت وكُمت الخمل الجؼجي اإلاخيامل بن وظضث) .باإلياؿت الى اؾترظاع الُاكت (بن وظض).



مسُُاث ؤظهؼة الخدىم في الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء.



خؿاباث اؾترظاع الُاكت (بن وظض)

مغخلت البىاء:


اإلاعلىماث الخلىُت للمىخج ؤو وعكت البُاهاث إلاعضاث الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء والتي جخًمً اإلاعلىماث الخالُت:
 الؿعت ًاإلالضعة.
 معامل ألاصاء  /معضٌ هـاءة الُاكت وكُمت الخمل الجؼجي اإلاخيامل( .وكُمت الخمل الجؼجي اإلاخيامل لىخضاث الخبرًض اإلاغهؼي ؿلِ). -ؤؾلىب الـدو.



اإلاعلىماث الـىُت ؤو وعكت البُاهاث الخانت بإهٓمت الاؾترظاع (بن وظض).
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 401104هفاءة إلاضاءة
الهدف:
جسـٌُ اؾتهالن الىهغباء مً زالٌ ؿغى بؾخسضام ؤظهؼة بياءة وجدىم هـىءة.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2

مباوي عامة

مباوي ثجارية
مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

 1000م)2

مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
 2
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



 مباوي خيىمُت



 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
ؤ.

هـاءة ؤلاياءة

ًجب ان جيىن ظمُع ؤظهؼة ؤلاياءة الخاعظُت والضازلُت للمبنى مً الىىع زىاجي الاهبعار ) (LEDؤو ان جخىاؿم ,بدض اصوى مع مخُلباث هُئت
ؤلاماعاث للمىانـاث واإلالاًِـ بخلُُم  4هجىم.
ًجب ان جيىن قضة ؤلاياءة ) (LPDفي اإلاباوي الخيىمُت  8.8واٍ  /م.2
ب .ؤظهؼة الخدىم باإلياءة


ًجب جغهُب مـخاح واخض على ألاكل باللغب مً مضزل ول ػغؿت لدكؼُل واَـاء ؤو جسـُف مؿخىي ؤلاياءة.



في اإلاباوي اإلاىخبُت والؿىىُت والخيىمُتً ,جب جىؿحر مؿدكعغاث خغهت في اإلامغاث والؿاللم والخماماث العامت ُ(ٌؿدشنى مً طلً عصهاث
ً
جللاثُا عىضما جيىن جلً اإلاىاَم ػحر مكؼىلت.
اإلاهاعض) وجيىن لهظه اإلاؿدكعغاث اللابلُت على بَـاء ؤظهؼة ؤلاياءة



ًجب ان جيىن ؤظهؼة ؤلاياءة الخاعظُت مجهؼة بعىانغ جدىم جللاثُت مً ؤخض الىىعحن الخالُحن:
ً
ً
جللاثُا بطا وان يىء النهاع واؿُا.
 مؿدكعغ يىء النهاع الظي ًلىم بةَـاء ألاهىاع الخاعظُتً
جللاثُا زالٌ ؾاعاث النهاع.
 -ظهاػ جىكُذ ؤو ظهاػ جدىم كابل للبرمجت ًلىم بةَـاء ؤلاياءة الخاعظُت



ًجب جىؿحر بمياهُت الخدىم في ؤلاياءة الخاعظُت وبياءة اإلاىُلت اإلاكترهت الضازلُت مً زالٌ لىخت الخدىم اإلاغهؼٍت ؤو عً َغٍم هٓام
بصاعة اإلابنى ) (BMSللخدىم في ؤلاياءة في خاٌ حعُل ؤظهؼة الخدىم الخللاجي ؤو ألػغاى بؾخسضام بؾخصىاثُت.
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الاؾخصىاءاث
حؿدشنى ؤهىاع ؤلاياءة الخالُت مً قغوٍ هـاءة ؤلاياءة:


ؤلاياءة اإلالىهت.



ؤلاياءة الخانت باإلاهاوع وآلالُاث واإلاعضاث اإلاخسههت.



ؤلاياءة اإلاؿخسضمت في عملُت همى الىباجاث.



ؤلاياءة الخانت بإصخاب الهمم مً طوي ؤلاعاكاث البهغٍت.



ؤلاياءة اإلاؿخسضمت ألػغاى العغى في اإلاخاخف واإلاعالم الازغٍت واإلاعاعى الـىُت.



ؤلاياءة اإلاؿخسضمت في اليكاَاث الغٍايُت.



ؤلاياءة الػغاى َبُت واإلاؿخسضمت في بظغاء الـدىناث ؤو العملُاث الجغاخُت ،على ؾبُل اإلاشاٌ في اإلاؿدكـُاث واإلاغاهؼ الُبُت ؤو
عُاصاث ألاَباء وعُاصاث ألاؾىان.



ؤلاياءة في اإلاؿاعح وؾخىصًىهاث مدُاث الخلـؼٍىن.

إلارشادات:


ًـًل بؾخسضام مهابُذ بياءة زىاثُت الاهبعار ) (LEDبضال مً اإلاهابُذ العاصًت (اإلاخىهجت) خُض ؤنها مىؿغة للُاكت وجخمحز بمخىؾِ
عمغ اؿتراض ي َىٍل.



ًىصح بخىؿحر مـاجُذ جسـُف الًىء ؤو مـاجُذ بياءة مخعضصة للؿماح للؿيان بخعضًل ؤلاياءة بما ًدىاؾب مع مهامهم وجـًُالتهم
الصخهُت.



ًىص ى بدؿاب معضٌ قضة ؤلاياءة للمباوي الخيىمُت والخالي:
 خؿاب معضٌ قضة ؤلاياءة ليل ػغؿت/ؿًاء صازلي (مشل اإلاياجب واإلاغاخٌُ واإلامغاث وما بلى طلً) .معضٌ قضة ؤلاياءة هىً
وملؿىما على مؿاخت الؼغكت.
خانل يغب عضص ؤظهؼة ؤلاياءة في اللىة الىهغباثُت (واٍ)
 معضٌ قضة ؤلاياءة للمبنى هيل هى خانل ظمع معضٌ قضة ؤلاياءة ليل ػغؾ و ؿًاءاث اإلابنى (مشل اإلاياجب واإلامغاث واإلاغاخٌُوما بلى طلً).

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


ظضوٌ ؤلاياءة ًىضح هىع ظهاػ ؤلاياءة ,جلُُم الخهيُف مً ؿئت الىجمت الهاصعة عً هُئت ؤلاماعاث للمىانـاث واإلالاًِـ (للمهابُذ
اإلاخىهجت) واللىة الىهغباثُت.



عؾىماث ؤظهؼة الخدىم باإلياءة.



خؿاباث قضة ؤلاياءة (للمباوي الخيىمُت ؿلِ).
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إمارة رأص الخيمة

 401105كياص اضتهلن العاكة
الهدف:
إلاغاكبت ؤصاء الُاكت في اإلابنى وجىؿحر البُاهاث الاؾاؾُت لخدضًض ؿغم جدؿحن اؾتهالن الُاكت وؿهم ؤهماٍ اؾخسضامها.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:


ًجب جؼوٍض واؿت اإلاباوي بعضاصاث اؾتهالن الُاكت (مً الـئت طاث الضكت في خؿاب الخعغؿت) للُاؽ اؾتهالن الىهغباء للميكإة هيل.



جغهُب عضاصاث ليل وخضة بًجاعٍه في اإلاباوي مخعضصة اإلاؿخإظغًٍ.
ً
ً
مغهؼٍا (الػغاى جىُُف الهىاء) ؤو ًخم اهخاظها زاعظُا وججهحزها للمؿخإظغًٍ بكيل
باليؿبت للمباوي التي ًخم ؿيها بهخاط اإلاُاه اإلاشلجت



مىـهل ؤو إلاسخلف مىاَم اإلابنىً ،جب جغهُب عضاصاث مُاه مىـهلت للُاؽ ججهحز اإلاُاه اإلاشلجت ليل وخضة.


ًخم جغهُب عضاصاث ههغباء ؿغعُت في اإلاباوي الخيىمُت والـىاصق التي جًم ؤهثر مً  150ػغؿتً .جب ؤن حؿخسضم العضاصاث الـغعُت
هٓام بصاعة اإلابنى ) (BMSؤو الكبىت الالؾلىُت (الىاي ؿاي) ؤو ؤًت وؾُلت جىانل ممازلتً .جب ؤن جغنض العضاصاث الـغعُت ؤهٓمت
الاؾتهالن الغثِؿُت الخالُت:
 الخبرًض واإلاغاوح. اإلاُاه الؿازىت لالؾخسضام الضازلي.ً -مىً عنض ؤهٓمت ؤلاياءة وػحرها مً اإلاعضاث ألازغي مً زالٌ هــ العضاص الـغعيً .جب ؤن ًخم عنض ول َابم بكيل مىـهل.

إلارشادات:
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إمارة رأص الخيمة



ًىص ى بخىنُل عضاصاث الُاكت وعضاصاث اإلاُاه اإلابرصة (ألػغاى الخىُُف) بىٓام بصاعة اإلابنى (بن وظض) للؿماح باإلاغاكبت اإلاؿخمغة
الؾتهالن الُاكت.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


الغؾىماث الخسُُُُت للُاؽ بؾتهالن الُاكت.



ونف اؾتراجُجُت كُاؽ اؾتهالن الُاكت.

 401106إحاام الهواء
الهدف:
لخدلُم ؤكص ى بخيام للهىاء للمباوى وجللُل حؿغب الهىاء.
ً
يغوعٍا لخدؿحن ؤصاء الُاكت في اإلابنى ,في خاٌ لم جىً ظضعان اإلابنى مدىمت بما ؿُه الىـاًت ً ،دؿغب الهىاء
ٌعخبر الخدىم في حؿغب الهىاء

الباعص وٍضزل الهىاء الؿازً مً زالٌ الـجىاث والكلىق ،مما ًاصي بلى اعجـاع اؾتهالن الُاكت ،هما كض ٌؿبب حؿغب الهىاء ً
ؤًًا مكاول
الخىشُف التي حؿغع في همى الـُغٍاث.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
ًىُبم هظا البىض على واؿت اإلاباوي الخيىمُت وواؿت ؤهىاع اإلاباوي التي جؼٍض مؿاختها عً  5000متر مغبع (مؿاخت البىاء اليلُت).
أ.

ًجب جىؿحر هٓام خاظؼ هىاجي للـهل بحن الـغاغ الضازلي اإلاىُف والـًاء الخاعجي الؼحر مىُف.
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ب.

إمارة رأص الخيمة

ًجب اظغاء الـدو اإلاىكعي لدؿغب الهىاء عىض اهخماٌ  ٪60مً ػالؾ اإلابنى مً كبل قغهت مخسههت في مجاٌ ازخباعاث حؿغب
الهىاء ومعخمضة لضي الؿلُت اإلاسخهتً .جب حسجُل اإلاالخٓاث والانالخاث/الخعضًالث اإلاُلىبت في جلغٍغ الـدو اإلاىكعي لدؿغب
الهىاء وعلى اإلالاوٌ جصخُذ وبؾدُـاء واؿت اإلاالخٓاث الغثِؿُت وجلضًم ملخو لإلظغاءاث االتي جم اجساطها.

تً .جب اظغاء ؿدو حؿغب الهىاء للمباوي الخيىمُت عىض اهخماٌ البىاء باالياؿت الى الـدو اإلاىكعي اإلاظوىع ؤعالهً .جب ؤال ًخجاوػ
حؿغب الهىاء مً ؤو الى اإلابنى  7.5متر مىعب مً الهىاء في الؿاعت ليل متر مغَع مً ػالؾ البىاء ( 7.5متر مىعب /الؿاعت /متر مغبع)
عىض ؿغق يؼِ كضعه  50بؿياٌ ،وٍجب ؤن ًخم بظغاء ازخباع حؿغب الهىاء مً كبل قغهت مخسههت في هظا اإلاجاٌ ومعخمضة مً
الؿلُت اإلاسخهت.
ًجب بؾخسضام ؤخض اإلاعاًحر ؤصهاه في ازخباع حؿغب الهىاء:


اإلاعُاع الـني عكم  L1.الهاصع عً ظمعُت كُاؽ وازخباع يؼِ الهىاء واإلاسهو للُاؽ هـاطًت الهىاء في مسُُاث اإلاباوي الؿىىُت.



اإلاعُاع الـني عكم  L2.الهاصع عً ظمعُت كُاؽ وازخباع يؼِ الهىاء واإلاسهو للُاؽ هـاطًت الهىاء في مسُُاث اإلاباوي ػحر الؿىىُت.



اإلاعُاع عكم  cibse tm23الهاصع عً معهض حكاعجغص إلاهىضس ي زضماث.



معُاع ألاًؼو (اإلاىٓمت الضولُت للمعاًحر) عكم .9972

إلارشادات:
مغاعاة ؤلاظغاءاث الخالُت للخض مً حؿغب الهىاء:


بعخماص جـانُل بىاء بؿُُت وؾهلت الخُبُم.



جىؿحر خاظؼ هىاجي إلاىع مغوع الهىاء بحن البِئت الضازلُت والخاعظُت.



جللُل هلاٍ ازتراق ػالؾ العؼٌ الخغاعي ،ؤما في خالت عضم بمياهُت ججىب الازتراقً ،خم الخإهض مً ؤن هلاٍ الازتراق مؼللت بكيل
مىاؾب.



بخيام عؼٌ ألابىاب و الكبابًُ الخاعظُت اللابلت للـخذ وؤلاػالق.



ػلم الكلىق والـخداث بحن ميىهاث اإلابنى الشابخت ,على ؾبُل اإلاشاٌ خىٌ بَاعاث ألابىاب والىىاؿظ.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


جلضًم عؾىماث اإلالُع العغض ي التي جىضح الخاظؼ الهىاجي.



ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت ؤو ظضاوٌ الىمُاث حكحر الى الـدو اإلاىكعي لدؿغب الهىاء ؤو مخُلباث ؿدو حؿغب الهىاء للمباوي
الخيىمُت.

مغخلت البىاء:
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جلغٍغ الـدو اإلاىكعي لدؿغب الهىاء.



مؿدىضاث بياؿُت للمباوي الخيىمُت :جلغٍغ ؿدو حؿغب الهىاء.
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إمارة رأص الخيمة

 401107ثدشين املبنى
الهدف:

لًمان جغهُب ظمُع ؤهٓمت الُاكت و اإلاُاه في اإلابنى بكيل صخُذ ومجهؼة ً
وؿلا إلاخُلباث مالً اإلاكغوع ووزاثم اإلاىاكهت.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
ؤ.

الخعاكض مع وهُل زضماث جضقحن معخمض مً كبل الؿلُت اإلاسخهت ؤزىاء ؿترة الخىـُظ وجضقحن اإلابنىً .جب ان جخًمً عملُت الخضقحن
التي ًضًغها وهُل زضماث جضقحن بدض ؤصوى ؤهٓمت اإلاباوي الخالُت:



ؤهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء.



ؤهٓمت الُاكت اإلاخجضصة.



ألاهٓمت الىهغباثُت.



ؤهٓمت اإلاُاه الؿازىت والباعصة لالؾخسضام الضازلي.



ؤهٓمت معالجت اإلاُاه صازل اإلاىكع (بن وظضث).



ؤهٓمت بصاعة اإلابنى (بن وظضث).

بً .جب على وهُل زضماث الخضقحن زالٌ مغخلت الخىـُظ بةعضاص زُت الخضقحن والتي جخًمً ما ًلي:


هٓغة عامت على عملُت الخضقحن.



ألاصواع واإلاؿاولُاث اإلاخعللت بخضقحن اإلابنى.



ونف جـهُلي ألوكُت الخضقحن وظضولتها.
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إمارة رأص الخيمة



كاثمت ألاهٓمت التي جم جضقُنها وونف بظغاءاث الخلُُم.



نُؼت للىاثم اإلاغاظعت الخانت بخلُُم ؤعماٌ الخضقحن وهماطط الـدو باإلياؿت الى سجل للمكىالث والخلىٌ اإلالترخت.

ثً .جب على وهُل زضماث الخضقحن ؤن ًلىم بمغاظعت الىزاثم الخالُت:


الغؾىماث الخىـُظًت.



اإلاؿدىضاث الخانت باإلاعضاث.



بُان َغٍلت الترهُب.

رً .خم البضء في بظغاءاث جضقحن اإلابنى بعض جىنُل اإلاُاه والىهغباء للمبنى عً َغٍم الهُئت الاجداصًت للىهغباء واإلاُاه على ؤن ًخىلى وهُل
زضماث الخضقحن بصاعة جلً ؤلاظغاءاث .وٍمىً للملاوٌ ؤن ًخىلى اللُام بإعماٌ الازخباع ولىً في خًىع وهُل زضماث الخضقحن مً ؤظل
ؤلاقغاؾ على الخىـُظ الصخُذ ليل ازخباع وحسجُل هخاثج الازخباعً .خم جىزُم ظمُع اإلاكىالث  /العُىب التي ًخم اهدكاؿها ؤزىاء
بظغاءاث الخضقحن في سجل اإلاكىالث والخلىٌ.
ط .على وهُل زضماث الخضقحن بنضاع جلغٍغ الخضقحن النهاجي على ؤن ًخًمً بدض اصوى ما ًلي:


كاثمت ألاهٓمت التي جم جضقُنها.



وسخت مً كىاثم الخلُُم وهماطط الـدو ُ
اإلاىجؼة ؿُما ًخعلم باألهٓمت التي جم جضقُنها.



وسخت مً سجل اإلاكىالث والخلىٌ جىضح بكيل جـهُلي اإلاكىالث العاللت واإلاىتهُت.



زُت جصخُذ اإلاكىالث العاللت.

إلارشادات:
بؾخسضام اإلاغاظع الخالُت لعملُاث الخضقحن وألاصواث اإلاُلىبت:


معُاع الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخبرًض والخضؿئت وجىُُف الهىاء عكم  :2013-202عملُت جضقحن اإلاباوي وألاهٓمت .



صلُل الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخبرًض والخضؿئت وجىُُف الهىاء  :2005-0عملُت الخضقحن.



صلُل الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخبرًض والخضؿئت وجىُُف الهىاء  :2007-1.1الكغوٍ واإلاىانـاث الـىُت ألهٓمت الخضؿئت والتهىٍت
وجىُُف الهىاء والخبرًض الخام بعملُت الخضقحن.
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كىاهحن الخضقحن الهاصعة مً معهض حكاعجغص إلاهىضس ي زضماث البىاء.



صلُل اإلاباوي  BG2الهاصع عً ظمعُت ؤبدار ومعلىماث زضماث البىاء بكإن جضقحن ؤهٓمت اإلاُاه.



صلُل اإلاباوي  BG11-2010الهاصع عً ظمعُت ؤبدار ومعلىماث زضماث البىاء بكإن وُْـت الخضقحن.



صلُل اإلاباوي  BG29-2012الهاصع عً ظمعُت ؤبدار ومعلىماث زضماث البىاء بكإن ؤعماٌ الخىُٓف كبل الخضقحن.



صلُل اإلاباوي  BG49-2013الهاصع عً ظمعُت ؤبدار ومعلىماث زضماث البىاء بكإن حكؼُل ؤهٓمت التهىٍت.

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
إمارة رأص الخيمة

الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


ملخبـ مً وزاثم اإلاىاكهت (مىانـاث ؤو ظضاوٌ الىمُاث) التي جىضح مخُلباث عملُت الخضقحن.

مغخلت البىاء:


العلض مع وهُل زضماث الخضقحن (ًمىً حجب ألاكؿام ػحر طاث نلت مشل الـلغاث اإلاالُت).



زُت الخضقحن ألاولُت.



مالخٓاث وهُل زضماث الخضقحن على الغؾىماث الخىـُظًت ومؿدىضاث اعخماص اإلاعضاث وبُان َغٍلت الترهُب.



زُاب التزام اإلاُىع بةنضاع جلغٍغ الخضقحن النهاجي بعض جىنُل الىهغباء واإلااء وبعض الاهتهاء مً عملُت الخضقحن.



جلضًم جلغٍغ الخضقحن النهاجي (ًمىً جلضًمه في آزغ مغخلت في خاٌ عضم جىؿغه في مغخلت الخىـُظ.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

 402الفصل  - 2هفاءة إضحخدام املياه
 402101ثجهيزات وثزهيبات املياه عالية الكفاءة
الهدف:
لخللُل اؾتهالن مُاه الكغب في اإلاباوي وبالخالي جللُل الُاكت الالػمت لعملُاث جدلُت اإلاُاه.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
ؤ.

الخُاع عكم  :1معضالث جضؿم واوؿُاب اإلاُاه

ًجب ان جدلم ظمُع جغهُباث ومعضاث اإلاُاه الخض ألاكص ى اإلاؿمىح به إلاعضالث الاوؿُاب والخضؿم اإلادضصة في الجضوٌ عكم .14
ظضوٌ عكم  14الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت – الخض الاكص ى لخضؿم واوؿُاب اإلاُاه
هىع الترهُباث
مغقاث الاؾخدمام
مغقاث الاؾخدمام اإلاعللت
نىابحر ؤخىاى ػؿل ألاًضي (زانت)
نىابحر ؤخىاى ػؿل ألاًضي (عامت)
نىابحر ؤخىاى اإلاُابش
نىابحر وخضاث الىيىء
مغاخٌُ بإهٓمت َغص مؼصوظت
اإلاباوٌ
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الخض ألاكص ى إلاعضٌ جضؿم ؤو اوؿُاب اإلاُاه
 8لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 10لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 5لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 1.9لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 5لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 6لتر /صكُلت عىض الًؼِ  3باع
 4.5لتر َغص وامل
 3لتر َغص ظؼجي
َغص بؿعت واخض لتر

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
إمارة رأص الخيمة

الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

ب .الخُاع عكم  :2خؿاب محزاهُت اإلاُاه
باليؿبت للمباوي التي ًخعظع ؿيها ؤلالتزام بمعضالث بوؿُاب وجضؿم اإلاُاه اإلادضصةً ،جب الا ًخجاوػ معضٌ ؤلاؾتهالن الخلضًغي مً اإلاُاه همُت
ؤلاؾتهالن ألاؾاس ي وطلً مً زالٌ بؾخسضام خاؾبت محزاهُت اإلاُاه الخانت ببلضًت عؤؽ الخُمت.
ًخم خؿاب همُت بؾتهالن اإلاُاه ألاؾاس ي وؿلا إلاعضالث ؤلاوؿُاب والخضؿم اإلادضصة في الازخُاع .1

إلارشادات:


بؾخسضام جغهُباث وججهحزاث عالُت الىـاءة ومىسـًت الخضؿم وؤلاوؿُابُت لخللُل اؾتهالن اإلاُاه الهالخت للكغب والخض مً هضع
اإلاُاه.




جغهُب مهىٍاث للهىابحر لًمان ؤكص ى خض لىـاءة بؾخسضام اإلاُاه.
ً
ً
حعخبر اإلاباوٌ الجاؿت زُاعا اياؿُا لخللُل بظمالي اؾتهالن اإلاُاه الهالخت للكغب.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت و ظضوٌ اإلاىاص ؤو ظضوٌ الىمُاث جدضص معضالث الخضؿم.



خؿاب محزاهُت اإلاُاه باؾخسضام الخاؾبت الخانت ببلضًت عاؽ الخُمت (مُلىبت ؿلِ في الخُاع .)2

مغخلت البىاء:


معلىماث اإلاىخج الـىُت ؤو وعكت البُاهاث الخانت بالترهُباث والخجهحزاث الصخُت لخدضًض معضالث الخضؿم.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

 402102هفاءة أهظمة الزي
الهدف:
ػٍاصة هـاءة بؾخسضام اإلاُاه وحصجُع بؾخسضام مهاصع مُاه بضًلت مشل اإلاُاه الغماصًت اإلاؿخعاصة ؤو مُاه الهغؾ الهحي اإلاعالجت.
ٌؿتهلً عي اإلاؿاخاث الخًغاء بكيل زام همُاث هبحرة مً اإلاُاه الهالخت للكغب ،واؾخسضام اؾالُب الغي الىـىءة واؾخسضام مهاصع
مُاه بضًلت ًمىً ؤن جللل بكيل هبحر مً اؾتهالن اإلاُاه الهالخت للكغب.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:


ًجب عي ظمُع اإلاؿاخاث الخًغاء الخاعظُت (بما في طلً ألاؾُذ الخًغاء) ،باؾخصىاء اإلاؿاخاث ُ
العكبُت بىاؾُت ؤهٓمت الغي
بالخىلُِ ؤو ؤهٓمت الغي جدذ التربتً .مىً بؾخسضام ؤهٓمت الغي بالغف للمؿاخاث ُ
العكبُت.



باليؿبت للـىاصق ًجب عي اإلاؿاخاث الخًغاء الخاعظُت باؾخسضام اإلاُاه الؼحر نالخت للكغب ،مشل مُاه الخىشُف اإلاؿخعاصة ؤو اإلاُاه
الغماصًت ؤو مُاه الهغؾ الهحي اإلاعالجت في خاٌ واهذ جيلـت الغي بهظه اإلاُاه ال جخجاوػ جيلـت الغي باؾخسضام اإلاُاه الهالخت للكغب.

إلارشادات:


جهمُم ؤهٓمت عي مؼصوظت مً عقاقاث لغي اإلاؿاخاث العكبُت وهٓام عي بالخىلُِ ؤو جدذ التربت لغي الؼهىع وألاشجاع والصجحراث.



باليؿبت للـىاصقً ،خم جلُُم الجضوي الاكخهاصًت وجيلـت بؾخسضام اإلاُاه الؼحر نالخت للكغب ألػغاى الغي.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:
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الغؾىماث التي جبحن ؤهٓمت الغي.

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

مؿدىضاث بياؿُت زانت بالـىاصق:


عؾىماث الغي التي جىضح الخىنُالث الخانت بمُاه الخىشُف و/ؤو اإلاُاه الغماصًت و/ؤو مُاه الهغؾ الهحي اإلاعالجت (بن وظضث)



الخلُُم الـني -ؤلاكخهاصي ألهٓمت الغي باؾخسضام اإلاُاه الؼحر نالخت للكغب في ملابل ؤهٓمت الغي باإلاُاه الهالخت للكغب (في خاٌ
ااؾخسضام هٓام الغي باإلاُاه الهالخت للكغب).

ّ
املحلية أو املحكيفة
 402103أصىاف الىباثات
الهدف:
ّ
اإلادلُت ؤو اإلاخىُـت التي ًمىنها الخعاٌل
الخض مً الُلب على اإلاُاه ألػغاى الغي ،وطلً مً زالٌ الخىظُه باؾخسضام ؤنىاؾ الىباجاث ا
بكيل ظُض في مىار بماعة عؤؽ الخُمت صوهما الخاظت بلى الغي اإلاـغٍ.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
للمكاعَع التي جًم مؿاخاث زًغاء زاعظُت جؼٍض عً  1000متر مغبعً ،جب ػعاعت ما ال ًلل عً زالزحن باإلائت ( )٪ 30مً جلً اإلاؿاخت بما
ؿيها اإلاؿاخاث العكبُت ،باؾخسضام ؤنىاؾ هباجاث ؤو اشجاع ّ
مدلُت ؤو مخىُـت مع الٓغوؾ اإلاىازُت والتربت في اماعة عؤؽ الخُمت.

70

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

إلارشادات:
ّ
اإلادلُت اإلاىاؾبت للؼعاعت في اإلاؿاخاث الخًغاء الخاعظُت:
الجضوٌ اصهاه ًخًمً ؤمشلت ألنىاؾ الىباجاث
الاضم العلمي
الؿىِ اإلالخىي
الؿبِ اإلاهضب
اليلىعؽ
طئهىن ؤهبىبي
الخىٓل

الاضم الاهجليزي
Umbrella thorn
Kapok bush
grass, Foxtailgrass, buffel
sand burr
Feathrfinger grass
Desert hyacinth
bitter gourd squash, Desert

ْ
ؤلاط ِزغ اإلاخؼحر

family Morning glory
Incense grass

العؿبم
مغر ؤو شجغة الىاع
الضؿلى الؼٍدُت
هسلت الخمغ
الؼاؾ الغماصي
البلُداء ؤو الخؼام
الىص ي
ؾبىعوبىلـ
الؿىٍضاء الضوصًت
ألازل العغبي
ؾضع الؼؿحزؾ
الهغم

Euphorbia
bush Firemaker/broom
Oleander
Date palm
Mimosa family
Mignonette family
awned grass Plumose triple
Drop seed grass
Sea blite
Tamrisk
Christ thorn
Bean caper

الاضم العزبي
َّ
الؿ ُم ُغ ،ؾالم
ػغاػ  -صعاب البِخاص

شال(مظهز) الىمو محلي  /ثكيفي
مدلُت
شجغة
مدلُت
شجحرة
مدلُت
هجُلت

زؼمؼم
زاهىن يامً
قاعي ،هاهضٌ مىعاه،
خىٓل ،ؾىعي ،الخدىٍ

هجُلت
ػهغة َـُلُت
الؼُاء ألاعض ي

مدلُت
مدلُت
مدلُت

خب الغَكت
الهباع ،عكب
اخمغ،اطزاع ،زهب
عؿبم
مغر
الضؿلى ،خبان
هسلت
الؼاؾ ،خغب،عىى،ؤصًب

شجحرة
هجُلت

مدلُت
مدلُت

شجحرة
شجحره
شجغة
هسلت
شجغة
شجحرة
شجغة
هجُلت
شجحرة
ظحرم ،همضَ ،اهغ
شجغة
ؤزل،الُغؿاء
ؾضع ،بحر ،الب ،هابً ،صوم شجغة
شجحرة
هغم ،عوجغٍذ ،بلبل،
زحرومذ

مدلُت
مدلُت
مدلُت
مدلُت
مدلُت
مدلُت
مدلُت
مدلُت
مدلُت
مدلُت
مدلُت
مدلُت

ًمىً بؾخسضام الىباجاث اإلادضصة مً كبل هُئت خماًت البِئت والخىمُت في عؤؽ الخُمت هىباجاث ّ
مدلُت ؤو مخىُـت في اإلاؿاخاث الخًغاء.
ً
جهمُم اإلاؿاخاث الخًغاء الخاعظُت بُغٍلت حؿاعض على جللُل ؤو اؾدبعاص الخاظت الى مُاه اياؿُت للغي (حعغؾ انُالخا .)Xeriscaping

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:
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عؾىماث جىضح مسخلف مىاَم اإلاؿاخاث الخًغاء الخاعظُت وجدضص هظلً ؤهىاع الىباجاث اإلاؿخسضمت في ول مىُلت.



خاؾبت بلضًت عؤؽ الخُمت ألنىاؾ الىباجاث.

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

 402104اضترحاع املياه املحكثفة
الهضؾ
لخىُٓم ظمع وجهغٍف واعاصة بؾخسضام اإلاُاه اإلاىشـت بكيل مىاؾب لخللُل اؾتهالن اإلاُاه الهالخت للكغب ويمان بِئت صخُت.
ً
اإلاُاه اإلاخىشـت لضيها اللضعة على الخاق الًغعا باإلابنى وحؿبب مساَغ صخُت باعخباعها بِئت مىاؾبت لىمى الخكغاث والعـً.

اهىاع اإلاباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الكغوٍ:


لياؿت اإلاباوي الخيىمُتً ,جب بؾترظاع اإلاُاه اإلاخىشـت مً معضاث جىُُف الهىاء اإلاالمؿت للهىاء الخاعجي على ؤن حؿخسضم اإلاُاه اإلاخىشـت
ألػغاى الغي وقُف اإلاغاخٌُ ؤو ؤي ػغى آزغ ػحر مالمـ لجؿم الاوؿان.



ًجب جهغٍف اإلاُاه اإلاخىشـت ػحر اإلاؿترظعت بلى هٓام الهغؾ الهحيً .جب بؾخسضام وابذ هىاجي بدض اصوي  25ملم لغبِ ؤهابِب
الخىشُف بإهابِب الهغؾ الهحي باإلياؿت الى مهاثض مُاه بلُاؾاث مىاؾبت.

ؤلاعقاصاث:


جدضًض اإلاىاكع التي كض ًدضر ؿيها الخىشُف في اإلابنى ،مشل وخضاث مىاولت الهىاء وؤهٓمت الخىُُف.



مغاعاة جىؿحر مُىٌ مىاؾبت في ظمُع ؤخىاى وؤهابِب ججمُع اإلاُاه اإلاخىشـت بما ٌؿمذ بخهغٍف مُاه الخىشُف بلىة الجاطبُت باججاه
هٓام الهغؾ الهحي.مغاعاة جشبُذ مهُضة مُاه عىض هلُت الغبِ مع هٓام الهغؾ الهحي.

مغاخل الخلضًم واإلاؿدىضاث:
مغخلت الخهمُم:


الخلغٍغ الخام باألعماٌ اإلاُياهُىُت والىهغباثُت والؿباهت.



عؾىماث جهمُم ؤعماٌ الؿباهت.
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إمارة رأص الخيمة

 402105كياص اضتهلن املياه
الهضؾ:
مغاكبت اؾتهالن اإلاُاه في اإلابنى وجىؿحر البُاهاث الهامت في جدضًض ؿغم جدؿحن وؿهم ؤهماٍ بؾخسضام اإلاُاه.

اهىاع اإلاباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2

مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر

مً  1000م)2

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الكغوٍ:


ًجب جغهُب عضاصاث اؾتهالن مُاه لياؿت اإلاباوي (ؿئت العضاصاث التي جلىم بدؿاب كُمت الاؾتهالن) للُاؽ اؾتهالن اإلاُاه للمبنى هيل.



ًجب جغهُب عضاصاث مُاه ليل وخضة اًجاعٍه في اإلاباوي مخعضصة اإلاؿخإظغًٍ.



ًجب جغهُب عضاصاث مُاه ؿغعُت ليل خمام ؾباخت وللمُاه اإلاؿخسضمت في الغي بطا ججاوػث مؿاخت اإلاؿاخاث الخًغاء الخاعظُت
1,000م.2

ؤلاعقاصاث:


ًجب جغهُب عضاصاث اإلاُاه في ؤماهً ٌؿهل الىنىٌ اليها ألزظ اللغاءاث والهُاهت.



عبِ عضاصاث اإلاُاه بىٓام بصاعة اإلابنى (بن وظض) للؿماح بمغاكبت بؾتهالن اإلاُاه بكيل مؿخمغ.

مغاخل الخلضًم واإلاؿدىضاث:
مغخلت الخهمُم:
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مسُُاث جغهُب العضاصاث



ونف اؾتراجُجُت كُاؽ اؾتهالن اإلاُاه.
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إمارة رأص الخيمة

 403الفصل  - 3املوارد املحجددة
 403101جسخين املياه بالعاكة املحجددة
الهضؾ:
لخعؼٍؼ بؾخسضام الُاكت اإلاخجضصة والخض مً الاعخماص على قبىت الىهغباء.
جلضم سخاهاث اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت ومطخاث الهىاء الخغاعٍت خلىٌ مىزىكت واكخهاصًت لدسخحن اإلاُاه باؾخسضام الُاكت اإلاخجضصة.

اهىاع اإلاباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2

مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر

مً  1000م)2

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الكغوٍ:
ًىُبم هظا البىض على عملُاث حسخحن اإلاُاه لالؾخسضام الضازلي وال ًىُبم على عملُاث الدسخحن لألػغاى الهىاعُت.
ًجب على واؿت اإلاباوي الخايعت لهظا البىض بؾخسضام ؤخض الخُاعًٍ الخالُحن لخجهحز اإلاُاه الؿازىت لالؾخسضام الضازلي:


الخُاع عكم  :1الدسخحن بالُاكت الكمؿُت.

 الخُاع عكم  :2الدسخحن باؾخسضام مطخاث الهىاء الخغاعٍت.
ألػغاى هظه الالثدتّ ًُ ،
دضص معضٌ الُلب الُىمي على اإلاُاه الؿازىت لالؾخسضام الضازلي (لترً /ىم) باليؿبت لؿىً العماٌ هما ًلي:


لؿىً العماٌ 10 :لترً/ىم ليل ؿغص و 1000لترً/ىم للمُبش اإلاغهؼي و 600لترً/ىم للىيىء.

الُلب الؿىىي للمُاه الؿازىت لالؾخسضام الضازلي لؿىً العماٌ هى معضٌ الُلب الُىمي مًغوبا في ً 365ىم.
ًُدؿب الُلب الؿىىي للمُاه الؿازىت لالؾخسضام الضازلي لياؿت اإلاباوي الازغي ً
بىاء على الىخِب ؤلاعقاصي لعام  2015الهاصع عً الجمعُت
ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخضؿئت والخبرًض وجىُُف الهىاء.
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إمارة رأص الخيمة

ؤ.

الخُاع عكم  :1حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت



ًجب جغهُب هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت في ميان مىاؾب ,بؿعت ججهحز ال جلل عً  %75مً الُلب الؿىىي للمُاه الؿازىت
لالؾخعماٌ الضازلي.



ًجب ججهحز هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت بسؼاهاث لخسؼًٍ اإلاُاه الؿازىت وؤهابِب معؼولت مجهؼة ومعضة ً
وؿلا لخىنُاث
الكغهت اإلاهىعت وؤال ًلل الخض ألاصوى لؿعت جسؼًٍ اإلاُاه الؿازىت عً  %75مً الُلب الضازلي الُىمي للمُاه.



واؾ بدُض ًيىن هظا اإلاهضع
ًجب جىؿحر مهضع حسخحن اخخُاَي لخىؿحر اإلاُاه الؿازىت في خالت وان الخىعٍض الخغاعي الكمس ي ػحر ٍ
ً
الشاهىي كاصعا على عؿع صعظت خغاعة اإلاُاه الؿازىت باهخٓام بلى  60صعظت مئىٍت للخض مً ْهىع وهمى العىامل اإلامغيت مشل بىخحرًا
اللُجىهُال ،هما ًجب بجاخت بمياهُت الخدىم في ػٍاصة صعظت الخغاعة عً َغٍم مؿدكعغ الخغاعة (الترمىؾخاث).



ًجب اجساط الخضابحر الالػمت لخجىب الؼلُان بدُض ال جؼٍض صعظت خغاعة اإلاُاه الؿازىت اإلاجهؼة لالؾخسضام عً  50صعظت مئىٍت.

ب .الخُاع عكم  :2مطخاث الهىاء الخغاعٍت لدسخحن اإلاُاه


ًجب جغهُب مطخت هىاء خغاعٍت لدسخحن اإلاُاه لخىؿحر ما ال ًلل عً  %75مً الُلب الؿىىي الضازلي للمُاه.



ًجب ؤن ًدىاؾب حجم زؼان اإلاُاه الؿازىت مع ؤكص ى كضعة حسخحن ممىىت إلاطخت الخغاعة.



ًجب جىؿحر مهضع خغاعة زاهىي لدسخحن اإلاُاه بطا لم جخمىً مطخت الخغاعة مً حسخحن اإلاُاه لضعظت  60صعظت مئىٍتً ،جب ؤن ًيىن
ً
مهضع الخغاعة الشاهىي كاصعا على عؿع صعظت خغاعة اإلاُاه الؿازىت باهخٓام بلى  60صعظت مئىٍت للخض مً ْهىع وهمى العىامل اإلامغيت
مشل بىخحرًا اللُجىهُال ،هما ًجب بجاخت بمياهُت الخدىم في ػٍاصة صعظت الخغاعة عً َغٍم مىٓم صعظت الخغاعة (الترمىؾخاث).



ًجب اجساط الخضابحر الالػمت لخجىب الؼلُان بدُض ال جؼٍض صعظت خغاعة اإلاُاه الؿازىت اإلاجهؼة لالؾخسضام عً  50صعظت مئىٍت.

الاؾخصىاءاث


ال ًىُبم هظا البىض على اإلاباوي التي ًخم ؿيها جغهُب هٓام ؤلىاح الُاكت الكمؿُت ) (PVزالٌ مغخلت البىاء بمؿاخت حعاصٌ  % 30مً
نافي مؿاخت ؾُذ اإلابنى  ,ؤو باللغب مً اإلابنى على ان ًخم عبِ الىٓام بالكبىت الىهغباثُت للمبنى.



كض ًىؿغ هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت ؤكل مً  %75مً الُلب الضازلي للمُاه الؿازىت بطا وان نافي مؿاخت الؿُذ
اإلاخىؿغة ػحر واؿُت لظلً وفي هظه الخالت ًجب ؤن ٌؼُي هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت بظمالي نافي مؿاخت الؿُذ باؾخصىاء
مىاَم معضاث ألاهٓمت اإلاُياهُىُت والىهغباثُت والؿباهت و ؿخداث التهىٍت و مىاَم الىنىٌ الخانت باعماٌ الهُاهت .حعغٍف نافي
مؿاخت الؿُذ في البىض  " 403.02ظاهؼٍت البىاء ألهٓمت ألالىاح الكمؿُت".

ؤلاعقاصاث:
ؤ.

الخُاع عكم  :1حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت



جللُل اإلاعضاث في الؿُذ و ججمُعها كضع اإلاؿخُاع في ميان واخض مً الؿُذ لخىؿحر مؿاخت واؾعت لسخاهاث اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت.



جشبُذ اإلاجمعاث الكمؿُت في مؿاخت مىاؾبت على ؾُذ اإلابنى بعُضة عً ْل اإلاباوي اإلاجاوعة ؤو اإلاداطًت للمبنى .اللُام بضعاؾت خالت
الٓل حؿاعض على جدلُل جإزحراث الٓل الضاثمي ؤو اإلاىؾمي على اإلاىكع اإلالترح.
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جىظُه اإلاجمعاث الكمؿُت بلى الجىىب بؼاوٍت مُل جتراوح بحن  15و 25صعظت مً اإلاؿخىي ألاؿلي.



بؾخسضام اإلاباصٌ الخغاعي في اإلاىاَم التي جيىن ؿيها هىعُت اإلاُاه عصًئت لـهل اإلاُاه الهالخت للكغب عً الؿىاثل اإلاؿخسضمت في
مجمعاث الُاكت الكمؿُت .وفي هظه الخالت ًخم جمغٍغ ؾاثل ماوع للهضؤ في مجمعاث الُاكت الكمؿُت وبعاصجه مً زالٌ اإلاباصٌ
الخغاعيً .خم بهخلاٌ الخغاعة بلى زؼان اإلااء الؿازً عً َغٍم اإلاالمؿت مع ؤهبىب ؾاثل الدسخحن.



باليؿبت لألهٓمت طاث الىخضاث اإلاىـهلتً ،خُلب جىؿحر ػغؾ زضماث بمؿاخاث واؿُت الؾدُعاب زؼاهاث اإلاُاه واإلاطخاث وألاهابِب
ووخضاث الخدىم على ان ًخم جشبُذ مجمعاث الُاكت الكمؿُت على ملغبت مً زؼان اإلااء الؿازً لخللُل ؿلضان الخغاعة.



عؼٌ ألاهابِب وزؼاهاث اإلاُاه الؿازىت خغاعٍا لخللُل ؿلضان الخغاعة.



جخمشل ؤهٓمت حسخحن اإلاُاه الاخخُاَُت اإلادخملت عىض الُىاعت بالسخاهاث الىهغباثُت واإلاغاظل واإلاطخاث الخغاعٍت.



مغاعاة وػن هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت بما في طلً زؼان جسؼًٍ اإلااء الؿازً في الخؿاباث الخانت بالخهمُم الاوكاجي
للمبنى.



ػلم الـجىاث في اماهً ازتراق الاهابِب لؼالؾ اإلابنى بكيل مدىم لًمان عضم حؿغب الهىاء و بهخلاٌ الخغاعو و خماًت ألاهابِب و
مجمعاث الخغاعة مً العىامل اإلاىازُت بكيل صخُذ.



جىؿحر ؤظهؼة ؾالمت و جدىم مىاؾبت لىٓام حسخحن اإلاُاه بمطخت الهىاء الخغاعٍت لخىُٓم صعظاث الخغاعة والًؼِ صازل الىٓام،
وجىؿحر نماماث جسـُف الخغاعة و الًؼِ في ؤهابِب و زؼاهاث اإلااء الؿازً.



ؤزظ الاخخُاَاث الالػمت إلاىع الؼلُان خُض ٌؿاعض بؾخسضام نمام اإلاؼط الخغاعي (اإلاؼوص بمىٓم لضعظت الخغاعة) ؤو نمام الخعضًل
الخغاعي في جدضًض صعظت خغاعة اإلاُاه التي ًخم جىنُلها بلى ػغؿت صوعاث اإلاُاه واإلاُابش.

ب .الخُاع عكم  :2مطخاث الهىاء الخغاعٍت لدسخحن اإلاُاه


ويع اإلاطخت الخغاعٍت في ميان كغٍب مً مىاَم بؾخسضام اإلاُاه الؿازىت (مشل صوعة اإلاُاه واإلاُبش وػغؿت الىيىء) لخللُل الـاكض
الخغاعي .ؤما في خالت ألاهٓمت طاث الىخضاث اإلاىـهلت ؿخيىن اإلاؿاؿت بحن اإلاطخت الخغاعٍت الخاعظُت وزؼان اإلااء الؿازً الضازلي
عىض الخض ألاصوى.




ًىص ى باؾخسضام زؼان عاهـ ؤو عاػٌ للخض مً اخخمالُت حكؼُل وبًلاؾ حكؼُل اإلاطخت الخغاعٍت بضون ؾبب.
بؾخسضام مطخت خغاعٍت جخىاؿم مع الخض ألاصوى مً ُمعامل ألاصاء اإلادضص في اإلااصة عكم " 401.03هـاءة و يبِ ؤظهؼة الخضؿئت
والتهىٍت وجىُُف الهىاء‟.



جغن مؿاخت واؿُت خىٌ ميىهاث اإلاطخت الخغاعٍت إلمياهُت الىنىٌ اليها إلظغاء ؤعماٌ الهُاهت.



جشبُذ الجهاػ على الجضاع باججاه الجىىب للخهىٌ على اعلى همُت مً الخغاعة مع جىؿحر جضؿم هىاء وافي خىٌ الجهاػ.



عؼٌ ألاهابِب واللىىاث وزؼاهاث اإلاُاه الؿازىت لخللُل الـاكض الخغاعي.



جخمشل ؤهٓمت حسخحن اإلاُاه الاخخُاَُت اإلادخملت عىض الُىاعت بالسخاهاث الىهغباثُت واإلاغاظل



مغاعاة وػن اإلاطخت الخغاعٍت وما ًغجبِ بها مً زؼاهاث اإلاُاه الؿازىت في الخؿاباث الخانت بالخهمُم الاوكاجي للمبنى.



ػلم الـجىاث في اماهً ازتراق الاهابِب لؼالؾ اإلابنى بكيل مدىم لًمان عضم حؿغب الهىاء و بهخلاٌ الخغاعة و خماًت ألاهابِب و
مجمعاث الخغاعة مً العىامل اإلاىازُت بكيل صخُذ.
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جهغٍف مُاه الخىشُف الىاججت مً اإلاطخت الخغاعٍت بكيل مىاؾب.



جىؿحر ؤظهؼة ؾالمت و جدىم مىاؾبت لىٓام حسخحن اإلاُاه بمطخت الهىاء الخغاعٍت لخىُٓم صعظاث الخغاعة والًؼِ صازل الىٓام،
وجىؿحر نماماث جسـُف الخغاعة و الًؼِ في ألاهابِب و زؼاهاث اإلااء الؿازً التي حؿخلبل اإلاُاه الؿازىت ؤو البساع.



ؤزظ الاخخُاَاث الالػمت إلاىع الؼلُان خُض ٌؿاعض بؾخسضام نمام اإلاؼط الخغاعي (اإلاؼوص بمىٓم لضعظت الخغاعة) ؤو نمام الخعضًل
الخغاعي في جدضًض صعظت خغاعة اإلاُاه التي ًخم جىنُلها بلى ػغؿت صوعاث اإلاُاه واإلاُابش.

مغاخل الخلضًم واإلاؿدىضاث:
ؤ.

الخُاع عكم  :1حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت

مغخلت الخهمُم:


خؿاباث الُلب الؿىىي للمُاه الؿازىت لالؾخعماٌ الضازلي.



خؿاباث جهمُم هٓام الدسخحن بالُاكت الكمؿُت.



خؿاباث ألاخماٌ الاوكاثُت لخىيُذ اؾدُعاب الؿلف لخدمل ؤوػان سخاهاث اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت.



الغؾىماث اإلاعماعٍت التي جىضح مىكع معضاث حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت.



مسُِ جسُُُي إلايىهاث هٓام حسخحن اإلاُاه بالُاكت الكمؿُتً ،دضص بىيىح ما ًلي:
 مهضع اإلاُاه اإلاؼظًت للىٓام. اإلاىكع اإلادضص أللىاح ججمُع الُاكت الكمؿُت و زؼان ججمُع اإلاُاه الؿازىت و مجمىعت الطخ. -عبِ الىٓام بىلاٍ ججهحز اإلاُاه الؿازىت.

جلضًم ازباجاث بياؿُت في خاٌ واهذ ؤهٓمت الدسخحن بالُاكت الكمؿُت جىؿغ ؤكل مً  %75مً اخخُاظاث اإلاُاه الؿازىت (بؿبب عضم
هـاًت مؿاخت الؿُذ):



خؿاب مؿاخت اإلاىُلت اإلاسههت للىٓام باؾخسضام خاؾبت بلضًت عؤؽ الخُمت.
عؾىماث الؿُذ ّ
جىضح ما ًلي:
-

مىكع سخاهاث اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت.
بظمالي نافي مؿاخت الؿُذ.
مىاكع اإلاعضاث اإلاُياهُىُت والىهغباثُت والؿباهت وؿخداث التهىٍت.
اإلاىاَم اإلاسههت للهُاهت.
اإلاىاوع (بن وظضث).
مهبِ الُاثغاث اإلاغوخُت (بن وظضث).

مغخلت البىاء:
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ب .الخُاع عكم  :2مطخاث الهىاء الخغاعٍت لدسخحن اإلاُاه
مغخلت الخهمُم:


خؿاباث الُلب الؿىىي للمُاه الؿازىت لالؾخعماٌ الضازلي.



خؿاباث جهمُم هٓام الدسخحن بمطخت الهىاء الخغاعٍت.



خؿاباث ألاخماٌ الاوكاثُت لخىيُذ اؾدُعاب الؿلف لخدمل ؤوػان معضاث هٓام الدسخحن.



اإلاسُُاث اإلاعماعٍت التي جىضح مىكع معضاث هٓام الدسخحن.



مسُِ جسُُُي إلايىهاث هٓام حسخحن اإلاُاه بمطخت الهىاء الخغاعٍت ً ،دضص بىيىح ما ًلي:
 مهضع اإلاُاه اإلاؼظًت للىٓام. اإلاىكع اإلادضص للمطخت الخغاعٍت وزؼان ججمُع اإلاُاه الؿازىت ومجمىعت الطخ باإلياؿت الى مهضع الدسخحن الاخخُاَي. -عبِ الىٓام بىلاٍ ججهحز اإلاُاه الؿازىت.

مغخلت البىاء:


جلضًم اإلاعلىماث الـىُت للمىخج ؤو وعكت البُاهاث الخانت بىٓام حسخحن اإلاُاه بمطخت الهىاء الخغاعٍت بما في طلً اظغاءاث مىع ػلُان
اإلاُاه.



جلضًم نىع مىكعُت ماعزت ّ
جىضح جشبُذ حسخحن اإلاُاه بمطخت الهىاء الخغاعٍت.
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 403102حاهشية البىاء لهظمة لالواح الشمطية ()PV
الهضؾ:
ألازظ بعحن الاعخباع مخُلباث جشبُذ ؤهٓمت ألالىاح الكمؿُت ) (PVفي جهمُم اإلابنى خالُا ،مما ٌعؼػ الجضوي و الـغم اإلادخملت مؿخلبال
لخشبُذ هظه ألاهٓمت على ؾُذ اإلابنى.
ً
جدلم ؤهٓمت ألالىاح الكمؿُت اإلاشبخت على الؿُذ جىؿحر هبحر في ولـت الُاكت ملاعهت بالُاكت الىهغباثُت اإلاجهؼة مً الكبىت الغثِؿُت ،ومً
اإلاخىكع جدؿً الجضوي الاكخهاصًت والخلىُت لهظه ألاهٓمت في اإلاؿخلبل مما ًجعل الاؾدشماع في تهُئت البيُت الخدخُت لهظه ألاهٓمت عىض
اوكاء اإلابنى اهثر جىؿحرا في الخيالُف ملاعهت بترهُبها في اإلابنى الؼحر ّ
مجهؼ لهظا الؼغى.

ؤهىاع اإلاباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2

مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر

مً  1000م)2

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الكغوٍ:
ؤ.

تهُئت اإلاىُلت الكمؿُت



ًجب جسهُو ما ال ًلل عً  %30مً نافي مؿاخت ؾُذ اإلابنى همىُلت َاكت قمؿُت.



ألػغاى جدضًض اإلاىُلت الكمؿُت  ,جدؿب مؿاخت الؿُذ الهاؿُت مً زالٌ َغح مؿاخت اإلاىاوع و مهبِ الُاثغاث اإلاغوخُت و
معضاث سخاهاث اإلاُاه الكمؿُت مً اإلاؿاخت اليلُت لؿُذ اإلابنى .حكمل مؿاخت الؿُذ الهاؿُت ألاؾُذ اإلااثلت و اإلاهُباث
والكغؿاث و اخىاى الؿباخت و اإلاىاَم اإلاسههت إلاعضاث الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء و اإلاىاَم اإلاسههت العماٌ الهُاهت.



ًمىً ؤن جخإلف اإلاىُلت الكمؿُت مً عضة مىاَم ؿغعُت مىـهلت وٍجب الا ًلل انؼغ بعض للمىُلت الـغعُت عً  1.5متر.



ًمىً جسهُو اإلاىُلت الكمؿُت في ؤي مً اإلاىاكع الخالُت:
 ؾُذ اإلابنى ؤو اإلآالث في الؿُذ ،وَكمل اإلاهُباث ؤو الكغؿاث. ؾُذ ؤو مٓالث ؾُذ اإلايكأث اإلالخلت باإلابنى و التي جلع يمً مؿاؿت  75مترا ( 250كضما) مً اإلابنى مشل (مىاكف الؿُاعاثاإلاؼُاة ؤو ملخم زضماث ؤو مٓلت خضًلت  ...الخ) .
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ًجب ؤن جيىن اإلاىُلت الكمؿُت زالُت مً ؤي ؤهابِب ,مضازل و مساعط التهىٍت ,عىانغ معماعٍت ,مىاوع ؤو اإلاعضاث الخانت بإهٓمت
ً
اإلابنى الازغي و اإلاداؿٓت عليها ظاهؼة لخشبُذ هٓام ألالىاح الكمؿُت مؿخلبال.



ًجب ؤال جلل اإلاؿاؿت بحن ؤي معضاث ؤو عىاثم مىظىصة على الؿُذ وبحن اإلاىُلت الكمؿُت عً يعف بعجـاع ؤعلى هلُت في جلً
اإلاعضاث ؤو العىاثم وطلً لخللُل اخخماالث جٓلُلها للمىُلت الكمؿُت الى ؤكل خض ممىً .ال ًىُبم هظا الكغٍ على اإلاعضاث اإلاشبخت في
الجهت الكمالُت للمىُلت الكمؿُت.



ٌؿمذ بخدضًض اإلاىُلت الكمؿُت على الؿُذ اإلااثل بؼاوٍت اهبر مً  °10اؿلُا ؿلِ اطا وان جىظُه هظا الؿُذ بحن ػؤوٍت  °100و °260
مً الكماٌ الخلُلي (لِـ الكماٌ اإلاؼىاَِس ي) لًمان حعغى ؤهٓمت ألالىاح الًىثُت اإلاؿخلبلُت بكيل مباقغ القعت الكمـ.



ًمىً جدضًض مىكع اإلاىُلت الكمؿُت ؿىق اإلاهُباث والكغؿاث و اخىاى الؿباخت ؤو اإلاىاَم اإلاسههت إلاعضاث الخضؿئت والتهىٍت
وجىُُف الهىاء ؿلِ اطا حعظع مً الىاخُت العملُت جسهُو  %30مً اإلاؿاخت الهاؿُت للؿُذ همىُلت قمؿُت .في هظه الخالت
ًجب ان ًخًمً جهمُم اإلابنى جىؿحر هُيل اوكاجي إلآلت كاصعة على خمل ألالىاح الكمؿُت في اإلاؿخلبل على ان ًخم جىـُظ اؾاؾاث
هظه اإلآلت عىض اوكاء اإلابنى صون اإلآلت.



الػغاى الخؿاباث الاوكاثُتً ,يىن وػن ألالىاح الكمؿُت مع الهُيل الخامل لها  25هؼم/م ²بما في طلً هُاول جشبُذ ألالىاح (بن
وظضث) التي ًخم اوكائها ؿىق ؤعيُت ألاؾُذ والكغؿاث واإلاعضاث اإلاىظىصة على الؿُذ.



ًجب جسهُو ممغاث ؤو مؿالً إلاغوع كىىاث ههغباثُت مً اإلاىُلت الكمؿُت الى هلُت الغبِ مع الكبىت الىهغباثُت للمبنى.



ًجب جسهُو مىُلت للمدىالث ومعضاث اللُاؽ الًغوعٍت ألهٓمت الأللىاح الكمؿُت اإلاؿخلبلُت ؾىاء على ؾُذ اإلابنى ؤو في ػغؿت
الخضماث الىهغباء للمبنى وال جددؿب مؿاخت هظه اإلاىُلت يمً مؿاخت اإلاىُلت الكمؿُت اإلاُلىبت و جيىن بملضاع ًدىاؾب مع هٓام
ألالىاح الكمؿُت الظي ؾُؼُي اإلاىُلت الكمؿُت بإهملها.

ب .الخُاع عكم  :2جغهُب هٓام ألالىاح الكمؿُت


جغهُب هٓام ؤلىاح قمؿُت على مؿاخت حعاصٌ  %30مً اإلاؿاخت الهاؿُت للؿُذ و ًجب عبِ الىٓام مع الكبىت الىهغباثُت للمبنى.

ث .الخُاع عكم  :3جدؿحن ؤصاء ػالؾ اإلابنى


اإلاكاعَع التي ًخعظع ؿيها جُبُم الخُاع عكم  1ؤو الخُاع عكم ً ,2جب حعىٌٍ طلً بإن ال ًخجاوػ مخىؾِ معامل ؤلاهخلاٌ الخغاعي
للجضعان الخاعظُت  0.40واٍ /م 2ولـً.

الاؾخصىاءاث
الًىُبم هظا البىض على اإلاباوي الؿىىُت و الخجاعٍت التي ًؼٍض اعجـاعها عً َ 10ىابم.

ؤلاعقاصاث:
ؤ.

الخُاع عكم  :1تهُئت اإلاىُلت الكمؿُت



جللُل اإلاعضاث في الؿُذ و ججمُعها كضع اإلاؿخُاع في ميان واخض مً الؿُذ لخىؿحر مؿاخت واؾعت لىٓام ألالىاح الكمؿُت اإلاؿخلبلُت
على ؾُذ اإلابنى.



ألازظ بعحن الاعخباع وػن هٓام ألالىاح الكمؿُت وهُاول اإلآالث ؤلاياؿُت في الخهمُم الاوكاجي للؿلف بإهمله.
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إمارة رأص الخيمة

في خالت الؿلف اإلااثل ً ،جب جهمُمه مع ؤكص ى ان جيىن اإلاؿاخت الاهبر مً الؿلف اإلااثل باججاه الجىىب ،لؼٍاصة مؿاخت الؿُذ
اإلاىاؾبت للمىُلت الكمؿُت.

ب .الخُاع عكم  :2جغهُب هٓام ألالىاح الكمؿُت
خؿاب مؿاخت الؿُذ الهاؿُت و جدضًض الاماهً اإلاىاؾبت لترهُب ألالىاح الكمؿُت .ويع ألالىاح الكمؿُت في مؿاخت مىاؾبت على ؾُذ
اإلابنى بعُضة عً ْل اإلاباوي اإلاجاوعة ؤو اإلاداطًت للمبنى .اللُام بضعاؾت خالت الٓل حؿاعض على جدلُل جإزحراث الٓل الضاثمي ؤو اإلاىؾمي على
اإلاىكع اإلالترح.
ث .الخُاع عكم  :3جدؿحن اصاء ػالؾ اإلابنى
ػٍاصة العؼٌ الخغاعي للجضعان لخدلُم مخىؾِ معامل ؤلاهخلاٌ الخغاعي بملضاع  0.40واٍ /م 2ولـً.

مغاخل الخلضًم واإلاؿدىضاث:
ؤ.

الخُاع عكم  :1تهُئت اإلاىُلت الكمؿُت

مغخلت الخهمُم:



خؿاباث اإلاىُلت الكمؿُت بىاؾِ خاؾبت بلضًت عؤؽ الخُمت.
اإلاسُُاث الخـهُلُت للؿُذ ّ
جىضح ما ًلي:
 اإلاىُلت الكمؿُت. اظمالي مؿاخت الؿُذ الهاؿُت. هُيل الخٓلُل (بن وظض). اإلاىاوع (بن وظضث). سخاهاث اإلاُاه بالُاكت الكمؿُت (بن وظضث). -مهبِ الُاثغاث اإلاغوخُت (بن وظض).



عؾم جسُُُي ًىضح مؿالً مغوع اللىىاث الىهغباثُت الىانلت بحن ألالىاح الكمؿُت و الكبىت الىهغباثُت للمبنى.



خؿاباث ألاخماٌ الاوكاثُت لخىيُذ اؾدُعاب الؿلف لخدمل ألاوػان ؤلاياؿُت إلاىُلت الُاكت الكمؿُت.

مغخلت البىاء:


نىع ماعزت الهجاػ الؿُذ ّ
جىضح زلى اإلاىُلت الكمؿُت مً العىاثم.



نىع ماعزت جبحن جىـُظ كىاعض هُيل اإلآالث (ان وظضث).

ب .الخُاع عكم  :2جغهُب هٓام ألالىاح الكمؿُت
مغخلت الخهمُم:
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الخؿاباث الخهمُمُت لىٓام ألالىاح الكمؿُت.



اإلاسُُاث اإلاعماعٍت جىضح مىكع معضاث هٓام ألالىاح الكمؿُت.

مغخلت البىاء:


جىؿحر اإلاعلىماث الـىُت ؤو اإلاىانـاث الخانت بىٓام ألالىاح الكمؿُت.



نىع ماعزت جىضح جغهُب هٓام ألالىاح الكمؿُت.

ث .الخُاع عكم  :3جدؿحن اصاء ػالؾ اإلابنى


مغاظعت اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت إلاغخلتي الخهمُم و البىاء للبىض " 401.01ؤصاء ػالؾ اإلابنى".

 403103مىصات الشحً الكهزبائي للمزهبات الكهزبائية والهجيىة
الهضؾ:
حصجُع بؾخسضام اإلاغهباث الىهغباثُت والهجُىت عً َغٍم جىؿحر َغٍم جىؿحر وؾاثل الصخً للمغهباث الىهغباثُت في اإلاباوي الغثِؿُت العامت
والخجاعٍت والؿىىُت والترؿيهُت.
ُ
جُلم الؿُاعاث الىهغباثُت الؼاػاث الضؿُئت بىمُت ؤكل ملاعهت بالؿُاعاث التي حعمل بالبتروٌ والضًؼٌ ،لظا حؿاهم الؿُاعاث الىهغباثُت بكيل
مباقغ في جدؿحن ظىصة الهىاء في اإلاىاَم الخًغٍت وحؿاهم في جسـُف الخؼحر اإلاىاخي .مً اإلاخىكع ان جهبذ جىىىلىظُا الؿُاعاث الىهغباثُت
ُ
هي الؿاثضة في اإلاؿخلبل لظا ؿةن جىؿحر ّ
مىهاث الصخً للمغهباث الىهغباثُت ؤو ما حعغؾ بالكىاخً الخًغاء على هُاق واؾع ؾِؿاهم في
جبني بؾخسضام الؿُاعاث الىهغباثُت على هُاق واؾع.

اهىاع اإلاباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2

مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر

مً  1000م)2

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي
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الكغوٍ:



جىؿحر مىهاث شخً للمغهباث الىهغباثُت وؿلا للجضوٌ عكم .15
ّ
بمىهاث شخً للمغهباث الىهغباثُت مخاخت لجمُع ػواع وؾيان اإلابنى و ًجب الا ًخم حجؼها ألي
ًجب ؤن جيىن واؿت الاماهً اإلاؼوصة
شخو ؤو لؿيان اإلابنى ؤو ألي ؤػغاى ازغي.



ويع عالماث اعقاصًت واؿُت إلاىاكف اإلاغهباث الىهغباثُت.
ظضوٌ عكم  15الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت – مدُاث شخً اإلاغهباث الىهغباثُت
العضص الىلي إلاىاكف الؿُاعاث
اكل مً 20
بحن  20و 49
بحن  50و 99
بحن  100و 200
اهثر مً 200

الخض ألاصوى لعضص مدُاث شخً الؿُاعاث الىهغباثُت
0
1
2
4
6

ؤلاعقاصاث:


خؿاب العضص الىلي إلاىاكف الؿُاعاث بمىظب الثدت البىاء لخدضًض الخض الاصوى لعضص مدُاث شخً اإلاغهباث الىهغباثُت اإلاُلىبت
خؿب الجضوٌ عكم .15



جدضًض وجىيُذ ؤماهً مدُاث شخً اإلاغهباث الىهغباثُت في مسُُاث اإلاىاكفً .ىصح بخصبِذ مدُاث الصخً كغب اإلاضازل لؼٍاصة
الدصجُع على بؾخسضام اإلاغهباث الىهغباثُت.



الازظ بىٓغ الاعخباع جإزحر مدُاث شخً اإلاغهباث الىهغباثُت يمً خؿاباث الخمل الىهغباجي لًمان اؾدُعاب الىٓام الىهغباجي للمبنى
الخمل الىهغباجي الايافي إلادُاث الصخً.



الامخشاٌ إلاخُلباث مؼوص الخضمت (ان وظضث) كبل جغهُب مدُاث شخً اإلاغهباث الىهغباثُت.

مغاخل الخلضًم واإلاؿدىضاث:
مغخلت الخهمُم:


خاؾبت بلضًت عؤؽ الخُمت إلادُت شخً اإلاغهباث الىهغباثُت.



عؾىماث مىاكف الؿُاعاث حكحر الى مىاكف اإلاغهباث الىهغباثُت.



الغؾىماث الىهغباثُت التي جىضح هلاٍ الغبِ مع مهضع الىهغباء وؤماهً مدُاث شخً اإلاغهباث الىهغباثُت.



ملخبـ مً مىانـاث وظضاوٌ هُاث اإلاىاكهت جىضح قغوٍ مدُاث شخً اإلاغهباث الىهغباثُت.

مغخلت البىاء:
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معلىماث اإلاىخج الـىُت ؤو وعكت البُاهاث الخانت بمدُاث شخً اإلاغهباث الىهغباثُت.



نىع ماعزت لخشبُذ وخضاث شخً اإلاغهباث الىهغباثُت في اإلاىاكف اإلاسههت لها.

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

 404الفصل - 4املواد واملوارد
 404101إدارة مخلفات البىاء
الهدف:

ُ
لخللُل همُت مسلـاث البىاء التي جغؾل بلى مىب الىـاًاث وبالخالي جللُل الُلب على اإلاىاص الخام.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
ؤ.

ًجب بعاصة جضوٍغ ؤو بعاصة بؾخسضام ما ال ًلل عً ( %25بالىػن ؤو الدجم) مً مسلـاث البىاء والهضم .وٍىُبم هظا البىض على ظمُع
مسلـاث البىاء باؾخصىاء التربت اإلاؿخسغظت ؤزىاء ؤعماٌ الخـغ وبلاًا حؿىٍت ألاعى.
ًجب الخسلو مً مسلـاث الخـغ وبلاًا حؿىٍت ألاعى واإلاسلـاث الخُغة في ؤماهً مىاؾبت جدضصها هُئت بصاعة اإلاسلـاث في عؤؽ
الخُمت.

ًجب جىؿحر خاوٍاث لجمع مسلـاث اإلاىاص الخالُت للؿماح بـهلها مً اإلاهضع وحؿهُل بعاصة جضوٍغها:


الخغؾاهت



اإلاعاصن



البالؾدًُ



الخكب

 اإلاسلـاث العامت
ًجب ويع عالماث واضخت على خاوٍاث مسلـاث البىاء و ًمىً جلؿُمها بطا واهذ همُاث اإلاسلـاث اإلاخىكعت مىسـًت.
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ب .لياؿت اإلايكئاث الـىضكُت واإلاغاهؼ الخجاعٍت ومغاهؼ الدؿىق واإلاؿدكـُاث واإلاكاعَع التي جخيىن مً عضة مباوي ًجب بعضاص زُت إلصاعة
ُ
مسلـاث البىاء جدضص هُـُت جدلُم معضٌ بعاصة الخضوٍغ اإلاؿتهضؾ.

إلارشادات:


ًمىً جللُل همُت مسلـاث البىاء مً زالٌ الاظغاءاث الخالُت:
 الخهمُم بلُاؾاث كُاؾُت لخجىب الهضع. ججىب َلب جىعٍض مىاص بىاء بىمُاث جخجاوػ بىشحر الخاظت الـعلُت. الخيؿُم مع اإلاىعصًً للخللُل مً الخؼلُف الؼحر يغوعي إلاىاص البىاء وبهـت زانت اإلاىاص التي ال جخإزغ بعىامل الُلـ ومغاظعتاإلاىعصًً للخدلم مً بمياهُت بعاصة مىاص الخؼلُف.
 جسؼًٍ اإلاىاص بكيل مىاؾب مع ؤلابلاء عليها مؼلـت لخجىب جلـها .هما ان حؿلُم اإلاىاص في مىاعُضها اإلالغعة ٌؿاعض على الخض مًمساَغ الخعغى للخلف بؿبب ؾىء الخسؼًٍ ؤو العىامل الجىٍت.
 -جىـُظ الاعماٌ بترجُبها الؼمني الصخُذ لخللُل الاظغاءاث الخصخُدُت.



مغاعاة الخُاعاث الخالُت للخدـحر على بعاصة بؾخسضام اإلاىاص:
 ويع بضاثل إلاىاػهت همُاث اللُع و الترهُب في اإلاىكع جىُٓم عملُت نب الخغؾاهت على مغاخل بما ٌؿمذ بةعاصة بؾخسضام كىالب نب الخغؾاهت لبلُت ؤظؼاء اإلابنى اإلاخبلُت. اؾخعماٌ الاظؼاء اإلالُىعت بضال مً بؾخسضام وخضاث ظضًضة مً اإلاىاص و الخاهض مً جسؼن الاظؼاء الىاججت مً كُع اإلاىاص بكيلمىاؾب لخجىب جلـها بهضؾ اعاصة اؾخسضامها.



ؿهل مسلـاث البىاء لالمخشاٌ لهظا البىض والؿماح بةعاصة الخضوٍغ .مً اإلاىاؾب اجساط الخُىاث الخالُت:
 مغاعاة عضص الخاوٍاث اإلاُلىبت إلاسلـاث البىاء والخإهض مً امياهُت الىنىٌ الؿهل لها. ًمىً الخهىٌ على خاوٍاث مسلـاث البىاء اإلاىاؾبت مً هُئت بصاعة اإلاسلـاث بغؤؽ الخُمت. جغمحز خاوٍاث مسلـاث البىاء باؾخسضام عمىػ ملىهت وجهيُـها بكيل واضح. الخإهض مً ؤن العاملحن في اإلاىكع وملاولي الباًَ على صعاًت بالُغق اإلاىاؾبت لـهل اإلاسلـاث ولياؿت بظغاءاث بصاعة اإلاسلـاثالىاظب جُبُلها في اإلاىاكع.
 يغوعة ؿدو خاوٍاث مسلـاث البىاء بكيل مىخٓم للخإهض مً ؤن اإلاسلـاث جىيع في الخاوٍاث اإلاسههت لها. ؤزظ نىع ماعزت لخدبع العملُت و مىاككت الاظغاءاث باهخٓام في الاظخماعاث اإلاىكعُت واجساط بظغاءاث جصخُدُت بطا لم ًخم ؿهلمسلـاث البىاء بالكيل اإلاالثم.
 مخابعت واؿت مسلـاث البىاء التي حؼاصع مىكع العملً ,ىص ى باؾخسضام خاؾبت بصاعة مسلـاث البىاء لبلضًت عؤؽ الخُمت بما ٌؿمذباإلاخابعت الضكُلت للمسلـاث التي ًخم اػالتها مً مىكع العمل.
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 مغاظعت هخاثج الخدبع اإلاظوىعة ؤعاله بكيل صوعي لًمان جدلُم اإلاؿتهضؾ مً بعاصة الخضوٍغ مع الاخخـاّ بةًهاالث هللاإلاسلـاث لؼغى الخىزُم.


ويع زُت إلصاعة مسلـاث البىاء للمباوي الـىضكُت واإلاغاهؼ الخجاعٍت ومغاهؼ الدؿىق واإلاكاعَع التي جخيىن مً عضة مباوي كبل اإلاباقغة
بإًت ؤعماٌ اوكاثُت على ؤن حكمل هظه الخُت اظماال اإلاهام الخالُت:
 جدضًض جضؿم اإلاسلـاث اإلاسخلـت اإلاسههت للخدىٍل ؤو بعاصة ؤلاؾخسضام في اإلاىكع. جدضًض وؾاثل و اؾالُب جدىٍل و بعاصة ؤلاؾخسضام في اإلاىكع. ويع كاثمت بمخعهضي هلل اإلاسلـاث. -جىيُذ بكيل مـهل الخضابحر آلامىت لىلل اإلاسلـاث الخُغة.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت البىاء:
ُ
 نىع ماعزت جبحن ؿهل مسلـاث البىاء.


هٓام مخابعت بصاعة مسلـاث البىاء الخابع لبلضًت عؤؽ الخُمت.



ؿىاجحر عؾىم هُئت بصاعة اإلاسلـاث في اماعة عؤؽ الخُمت للخسلو مً اإلاسلـاث الخُغة والتربت اإلاؿخسغظت وبلاًا حؿىٍت ألاعى (ًمىً
حجب مبلؽ الـاجىعة).




بًهاالث اإلاخعهض لىلل اإلاسلـاث اإلاغؾلت العاصة الخضوٍغ واإلاسلـاث اإلاغؾلت الى مىب الىـاًاث.
ُ
الى ظاهب اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت ؤعالهً ،خم جلضًم زُت بصاعة مسلـاث البىاء جدضص هُـُت جدلُم معضٌ بعاصة الخضوٍغ اإلاُلىب للمباوي
الـىضكُت و اإلاغاهؼ الخجاعٍت ومغاهؼ الدؿىق واإلاؿدكـُاث و اإلاكاعَع التي جخيىن مً مباوي مخعضصة.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

404102

إمارة رأص الخيمة

إدارة الىفايات الخشغيلية

الهدف:
لخللُل همُت الىـاًاث الىاججت عً بقؼاٌ اإلابنى واإلاغؾلت بلى مىب الىـاًاث.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:


ًجب جسهُو ػغؾ هـاًاث بمىظب الاقتراَاث اإلاىهىم عليها في الثدت اإلاباوي للمكاعَع الىاكعت يمً ؾلُت بلضًت عؤؽ الخُمت ؤو
على الىدى الظي جدضصه الؿلُت اإلاسخهت للمكاعَع الىاكعت يمً ؾلُت اإلاىاَم الاكخهاصًت والخغة.



ًجب جىؿحر خاوٍت هـاًاث ملؿمت بلى زالزت اكؿام ؤو زالر خاوٍاث مىـهلت في واؿت الىخضاث الؿىىُت.



ًجب جىؿحر خاوٍت هـاًاث ملؿمت بلى زالزت اكؿام ؤو زالر خاوٍاث مىـهلت في ظمُع مىاكع خاوٍت الىـاًاث في الاماهً العامت واإلاكترهت.



ًجب جهمُم َغٍم هلل الىـاًاث مً الخاوٍاث بلى ػغؿت الىـاًاث ؤو ؿىهت مغمى الىـاًاث بإكل كضع ممىً مً الخلاَع مع مؿاع
جىنُل الُعام ,وٍجب ؤال جلل اإلاؿاؿت بحن مضزل ؤي ػغؿت هـاًاث وؤًت نالت َعام ؤو مُبش ؤو مىُلت جسؼًٍ الُعام عً  5امخاع.



ًجب ويع لىخاث اعقاصًت مىاؾبت لخىظُه قاػلي اإلابنى خىٌ ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت إلصاعة الىـاًاث ،بما في طلً ؿهل الىـاًاث .وٍجب
جشبُذ اللىخاث الاعقاصًت على الاكل في اإلاىاكع الخالُت:
 في ؤو باللغب مً خاوٍاث الىـاًاث في اإلاىاَم اإلاكترهت. ظمُع مضازل ػغؾ الىـاًاث. -اإلاىُلت اإلاكترهت ( العامت) ؤو الغصهت في ول َابم.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
إمارة رأص الخيمة

الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إلارشادات:


ً
جىؿحر خاوٍاث ملؿمت في الـُالث و الىخضاث الؿىىُت و الاماهً اإلاكترهت بضال مً الخاوٍاث العاصًت.



جىؿحر لىخاث اعقاصًت عً الاظغاءاث اإلاىاؾبت الصاعة الىـاًاث عىض مضزل ػغؿت الىـاًاث واإلاىُلت اإلاكترهتً .جب ؤن حعؼػ اللىخاث
الاعقاصًت بؾخسضام ؤهُاؽ هـاًاث ملىهت هما ًلي:
 هِـ ؤؾىص ؤو قـاؾ – هـاًاث عامت هِـ ؤزًغ – مىاص مسخلُت كابلت إلعاصة الخضوٍغ. -هِـ بني  -ؿًالث َعام.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


الغؾىماث معماعٍت ومسُُاث اإلاىكع التي جىضح ما ًلي:
 ػغؾ الىـاًاث (بن وظضث). ؿىهت مغمى الىـاًاث و الؼغؿت اإلالخلت به (بن وظضث). اإلاُاعم ,ناالث الُعام ,اإلاُابش و/ؤو مىاَم جسؼًٍ الُعام (بن وظضث). مؿاعاث هلل الىـاًاث وجىنُل الُعام. -مىكع خاوٍاث الىـاًاث اإلالؿمت.



الى ظاهب اإلاؿدىضاث اإلاُلىبت ؤعالهً ،خم جلضًم زُت بصاعة الىـاًاث الدكؼُلُت للمباوي الـىضكُت و اإلاغاهؼ الخجاعٍت ومغاهؼ الدؿىق
واإلاؿدكـُاث.

مغخلت البىاء:


نىع ماعزت للخاوٍاث اإلالؿمت ؤو الخاوٍاث اإلاىـهلت.



نىع ماعزت جبحن اللىخاث الاعقاصًت لخىظُه قاػلي اإلابنى خىٌ ؤلاظغاءاث اإلاىاؾبت إلصاعة الىـاًاث.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

 404103ادارة املخلفات العضوية
الهدف:
لخللُل همُت مسلـاث الُعام اإلاغؾلت الى مىب الىـاًاث.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
لياؿت الـىاصق ؿئت  4و  5هجىم واإلاغاهؼ الخجاعٍت ومغاهؼ الدؿىق التي ًىظض بها ناالث َعام ومغاهؼ الغعاًت الصخُت التي جىؿغ الُعامً ,جب
جلضًم جلُُم ؿني  -اكخهاصي إلاعضاث بصاعة اإلاسلـاث العًىٍت صازل اإلاىكع مشل معضاث الىمبىؾتر ؤو مغاظل الهًم  Digestersؤو ؤظهؼة
الخىلُت  Liquefiersعلى ؤن ًخًمً الخلُُم ما ًلي:


همىطط جىلض اإلاسلـاث وبظمالي همُت مسلـاث الُعام الخسمُيُت.

 خؿاب مبؿِ لـترة الاؾترصاص.
ً
ًجب بظغاء جلُُم زُاع بصاعة اإلاسلـاث العًىٍت مىكعُا بطا وان ػمً الاؾترصاص اكل مً  7ؾىىاث.

إلارشادات:


جلضًغ هاجج اإلاسلـاث العًىٍت ( هجم ً /ىم ) بىاء على اإلاعضالث الضولُت واإلادلُت الخانت وجدلُل الخيلـت الخلضًغٍت للخسلو مً
اإلاسلـاث العًىٍت.
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الخهىٌ على عغوى ؤؾعاع إلاعضاث اصاعة اإلاسلـاث العًىٍت.



خؿاب ػمً الاؾترصاص وويع جلغٍغ إلالخو الىخاثج.

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
إمارة رأص الخيمة

الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


همىطط جىلض اإلاسلـاث ًخًمً على:
 بظمالي همُت مسلـاث الُعام الخسمُيُت -الـغيُاث ألاؾاؾُت مشل معضالث اهخاط اإلاسلـاث.



عغوى الاؾعاع إلاعضاث اصاعة للمسلـاث العًىٍت مىكعُا ًىضح الخيلـت اإلابضثُت لهظا الخُاع.



خؿاب مبؿِ لؼمً الاؾترصاص ًخًمً على الاكل ما ًلي:
 الخيلـت بالضعهم الاماعاحي الخىؿحر الؿىىي في جيلـت ظمع وهلل اإلاسلـاث بالضعهم الاماعاحي العمغ الاؿتراض ي اإلاخىكع إلاعضاث اصاعة اإلاسلـاث مىكعُا بالضعهم الاماعاحي. -جيالُف الدكؼُل الؿىىٍت إلاعضاث اصاعة اإلاسلـاث العًىٍت مىكعُا بالضعهم الاماعاحي.

مؿدىضاث بياؿُت اطا وان ػمً الاؾترصاص ؤكل مً  7ؾىىاث:
مغخلت الخهمُم:


الغؾىماث اإلاعماعٍت جىضح مىكع معضاث اصاعة اإلاسلـاث العًىٍت مىكعُا.



ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت ؤو ظضاوٌ الىمُاث جىضح قغوٍ ومىانـاث معضاث اصاعة اإلاسلـاث العًىٍت مىكعُا.

مغخلت البىاء:


معلىماث اإلاىخج الـىُت ؤو وعكت البُاهاث إلاعضاث اصاعة اإلاسلـاث العًىٍت مىكعُا.



نىع ماعزت لخشبُذ معضاث اصاعة اإلاسلـاث العًىٍت مىكعُا.
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الئحة شزوط املباوي الخضزاء
الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

إمارة رأص الخيمة

 404104شزوط ومواصفات غاسات الحبريد
الهدف:
لخللُل ألازاع الؿلبُت لؼاػاث الخبرًض على البِئت.
ً
ً
مً اإلامىً ؤن ًيىن لؼاػاث الخبرًض جإزحرا هبحرا في ْاهغة الاخخباؽ الخغاعي العالمي ؤو في اؾخجزاؾ َبلت ألاوػون.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:


ًجب ؤن جدخىي ول اإلاعضاث وألاظهؼة الخانت بإهٓمت الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء على ػاػاث جبرًض ال حؿاهم في اؾخجزاؾ َبلت
الاوػون ؤو جيىن خخمالُت اإلاؿاهمت في الاخخباؽ الخغاعي ؤكل مً .100



ًجب الا جدخىي معضاث مياؿدت الخغاثم على مىاص مؿدىـظة لألوػون مشل الهالىن ؤو مغهباث ولىعوؿلىعوهغبىهاث ) (CFCsؤو مغهباث
الىغبىن الهُضعوولىعٍت الـلىعٍت ).(HCFCs

إلارشادات:


ازخُاع ػاػاث جبرًض طاث اخخمالُت كلُلت في اؾخجزاؾ َبلت الاوػون و في الاخخباؽ الخغاعي ،الجضوٌ عكم ً 16بحن معضالث اؿترايُت.



حعخبر ظمُع مغهباث اليلىعوؿلىعوهغبىهاث و مغهباث الىغبىن الهُضعوولىعٍت الـلىعٍت ) (HCFC-22ػحر مُابلت للمعضالث آلامىت الخانت
باؾخجزاؾ َبلت ألاوػون ؤو الاخخباؽ الخغاعي وعلُه ال ًمىً اؾخسضامها في ؤهٓمت الخضؿئت و التهىٍت و جىُُف الهىاء.
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إمارة رأص الخيمة

ظضوٌ عكم  16الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت  -ػاػاث الخبرًض
مغهباث اليلىعوؿلىعوهغبىهاث

معضٌ اؾخجزاؾ َبلت ألاوػون

معضٌ الدؿبب في ْاهغة الاخخباؽ الخغاعي

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

مغهباث الىغبىن الهُضعوولىعٍت الـلىعٍت

معضٌ اؾخجزاؾ َبلت ألاوػون

معضٌ الدؿبب في ْاهغة الاخخباؽ الخغاعي

HCFC-22

0.040

1,780

HCFC-123

0.020

76

اإلاغهباث الىغبىهُت الـلىعٍت الهُضعوظُيُت

معضٌ اؾخجزاؾ َبلت ألاوػون

معضٌ الدؿبب في ْاهغة الاخخباؽ الخغاعي

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

ػاػاث الخبرًض الُبُعُت

معضٌ اؾخجزاؾ َبلت ألاوػون

معضٌ الدؿبب في ْاهغة الاخخباؽ الخغاعي

)Carbon Dioxide (CO2

0

1.0

)Ammonia (NH3

0

0

Propane

0

3

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت ؤو ظضوٌ الىمُاث جىضح قغوٍ ػاػاث الخبرًض.

مغخلت البىاء:


معلىماث اإلاىخج الـىُت ؤو وعكت البُاهاث إلاعضاث الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء وؤهٓمت مياؿدت الخغاثم التي جىضح ػاػاث الخبرًض.
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إمارة رأص الخيمة

 405الفصل  – 5الزاحة والزفاهية
 405101املعدالت اللصوى للمزهبات العضوية املحعايزة
الهدف:
لخللُل جغهحز اإلالىزاث الىُمُاثُت التي ًمىً ؤن جًغ بجىصة الهىاء وصخت ؤلاوؿان.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
ًجب ؤن جخىاؿم ؤهىاع صهاهاث واؿت الجضعان والؿلىؾ الضازلُت مع الخضوص اللهىي إلادخىي اإلاغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة الخالُت:
ظضوٌ عكم  17الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت – اإلاعضالث اللهىي للمغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة
هوع الدهان الداخلي

حدود مححوى املزهبات العضوية املحعايزة حم  /لتر

مُـي (المـع <  25:60صعظت مئىٍت)

30

المع (المـع >  25:60صعظت مئىٍت)

100

إلارشادات:
اصعاط خضوص مدخىي اإلاغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة في مؿدىضاث اإلاىاكهت والخإهض مً ؤن الضهاهاث التي جم ججهحزها مخىاؿلت مع هظه الخضوص.
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إمارة رأص الخيمة

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت وظضوٌ اإلاىاص ؤو ظضاوٌ الىمُاث جىضح خضوص اإلاغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة للضهاهاث.

مغخلت البىاء:


جىؿحر اإلاعلىماث الـىُت للمىخج ؤو وعكت البُاهاث لجمُع الضهاهاث الضازلُت والتي جىضح مدخىي اإلاغهباث العًىٍت اإلاخُاًغة.

 405102ثخفيض أثز ُ
الجشر الحزارية
الهدف:
جدؿحن الغاخت الخاعظُت في اإلاىاَم الخًغٍت عً َغٍم جللُل جإزحر االجؼع الخغاعٍت مً زالٌ اقتراَاث اوعياؾُت الؿُذ والخًلُل.
اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



اإلاسخبراث

 مغاؿم الغعاًت الصخُت



2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ



2

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:


ًجب ان ًيىن الخض الاصوى إلااقغ الاوعياؽ الكمس ي إلاا ال ًلل عً  %75مً مؿاخت ؾُذ اإلابنى اإلاهمذ بةؾخصىاء مؿاخت اإلاىاوع و
الاؾُذ الخًغاء و معضاث اإلابنى مشل (سخاهاث اإلاُاه الكمؿُت ومعضاث ألالىاح الكمؿُت وؤظهؼة الخضؿئت والتهىٍت وجىُُف الهىاء)
هما مدضص ؤصهاه:
 الاؾُذ اإلااثلت باهدضاع اهثر مً 29 ≥ :1:6 -الاؾُذ اإلاؿخىٍت والللُلت الاهدضاع78 ≥ :



ًجب ان ًيىن ماقغ الاوعياؽ الكمس ي إلاا ال ًلل عً  %50مً اإلاؿاخاث الخاعظُت اإلابلُت ) (hardscapeؤهبر مً .29
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إمارة رأص الخيمة

إلارشادات:


بؾخسضام مىاص الؿُذ ؿاجدت اللىن طاث معضٌ اوعياؽ قمس ي عالي .اصهاه كُم اؾترقاصًت إلاعضالث الاوعياؽ الكمس ي إلاسخلف
ألالىان:
 اإلاىاص طاث اللىن ألابٌُ )(SRI ~ 90 اإلاىاص طاث اللىن البُج )(SRI ~ 80 -اإلاىاص طاث اللىن ألانـغ الـاجذ ؤو الغماصي الـاجذ )(SRI ~ 75



بؾخسضام مىاص ؿاجدت اللىن في الؿاخاث الخاعظُت اإلابلُت ) :(hardscapeاصهاه كُم اؾترقاصًت إلاعضالث الاوعياؽ الكمس ي إلاسخلف
ألالىان:
 زغؾاهت عماصًت كُاؾُت )(SRI ~ 35 زغؾاهت بًُاء كُاؾُت )(SRI ~ 86 -الاؾـلذ الجضًضة )(SRI ~ 0



بؾخسضام الاؾُذ الخًغاء.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


خاؾبت ماقغ الاوعياؽ الكمس ي لبلضًت عاؽ الخُمت



عؾىماث الؿاخاث الخاعظُت اإلابلُت ) (hardscapeجىضح مسخلف اإلاىاص اإلاؿخسضمت وماقغ الاوعياؽ الكمس ي اإلاغجبِ بها.



عؾىماث الؿُذ جىضح مسخلف اإلاىاص اإلاؿخسضمت وماقغ الاوعياؽ الكمس ي اإلاغ جبِ بها.



ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت ؤو ظضوٌ الىمُاث التي جىضح ماقغ الاوعياؽ الكمس ي اإلاُلىب.

مغخلت البىاء:
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معلىماث اإلاىخج الـىُت ؤو وعكت البُاهاث الخانت بماقغ الاوعياؽ الكمس ي.
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إمارة رأص الخيمة

 405103الحد الادوى لجودة الهواء الداخلي
الهدف:
يمان صعظت عالُت مً ظىصة الهىاء الضازلي لؿيان اإلابنى.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



اإلاسخبراث

 مغاؿم الغعاًت الصخُت



2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ



2

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:

ًجب ؤن جخىاؿم واؿت اإلاباوي ّ
اإلاىُـت مع الخض الاصوى إلاعضالث التهىٍت اإلادضصة في معُاع الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخضؿئت والخبرًض وجىُُف

الهىاء عكم .62.1- 2013
لياؿت اإلاغشخاث و اإلاىلُاث ؤو مىٓـاث الهىاء ًجب ؤن ًيىن الخض الاصوى إلاعضٌ هـاءة مغشح الهىاء .6

إلارشادات:


اؾخىماٌ خاؾبت التهىٍت الخانت ببلضًت عاؽ الخُمت.



بطا بُيذ خاؾبت التهىٍت ان الخهمُم ال ًىؿغ كضع واؾ مً الهىاء الخاعجي بما ًدلم قغوٍ معُاع الجمعُت ألامغٍىُت إلاهىضس ي الخضؿئت
والخبرًض وجىُُف الهىاء عكم ً ،ASHRAE 62.1-2013جب مغاظعت الخهمُم وجدضًض خاؾبت التهىٍت الخانت ببلضًت عاؽ الخُمت جبعا
لظلً لخإهُض الامخشاٌ للكغوٍ..



الخإهض مً ؤن واؿت اإلاغشخاث و اإلاىلُاث و مىٓـاث الهىاء جدلم الخض الاصوى إلاعضٌ هـاءة مغشح الهىاء (.)6

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


خاؾبت التهىٍت الخانت ببلضًت عاؽ الخُمت
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إمارة رأص الخيمة

الغؾىماث اإلاعماعٍت التي جىضح اإلاىاَم اإلاكؼىلتً .جب ؤن ًخىاؿم الغمؼ الخعغٍـي للؼغؿت /الـًاء الضازلي في الغؾىماث اإلاعماعٍت مع
الغمؼ الخعغٍـي للؼغؾ /الـًاء الضازلي في خاؾبت التهىٍت الخانت ببلضًت عاؽ الخُمت.



ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت ؤو ظضوٌ الىمُاث التي جىضح معضٌ هـاءة مغشح الهىاء لياؿت اإلاغشخاث و اإلاىلُاث ؤو مىٓـاث الهىاء.

مغخلت البىاء:


معلىماث اإلاىخج الـىُت ؤو وعكت البُاهاث التي حكحر الى معضٌ هـاءة مغشح الهىاء للمغشخاث و اإلاىلُاث و/ؤو مىٓـاث الهىاء.

 405104الزاحة الحزارية الخارحية
الهدف:
لخدؿحن الغاخت الخغاعٍت الخاعظُت وجللُل عضم الغاخت الخغاعٍت الخاعظُت زهىنا زالٌ ؤقهغ الهُف في اإلاىاَم العامت واإلاماش ي.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



اإلاسخبراث

 مغاؿم الغعاًت الصخُت



2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ



2

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
ًجب جىؿحر الخض ألاصوى ليؿبت الخٓلُل اإلابِىت اصهاه للمؿاخاث الخاعظُت اإلابلُت ) (hardscapeعىض الؿاعت  13:00في ؤزىاء ؿترة الاعخضاٌ
الغبُعي:
ظضوٌ عكم  18الثدت قغوٍ اإلاباوي الخًغاء الكاملت – قغوٍ ومىانـاث الخٓلُل الخاعجي
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هوع املطاحة الخارحية

الحد الادوى ليطبة الحظليل

مىكف ؾُاعاث زاعجي ًدخىي على ؤهثر مً  10مىاكف (ٌكمل اإلاىاكف على الؿُذ)

%60

ممغاث اإلاكاة الغثِؿُت

%75

ؾاخاث اللعب

%50

الئحة شزوط املباوي الخضزاء
إمارة رأص الخيمة

الئحة شزوط املباوي الخضزاء الشاملة

ُح ً
عغؾ ممغاث اإلاكاة الغثِؿُت على ؤنها ممغاث جغبِ بحن ؾاخاث مىاكف الؿُاعاث واإلاضازل الغثِؿُت للمباوي.
عىضما ًخم جىؿحر الخؼُُت مً زالٌ بوكاءاث مشل اإلآالث ؤو ػحرها مً العىانغ اإلاعماعٍت ألازغيً ،جب ؤن ًيىن ماقغ الاوعياؽ الكمس ي
لألؾُذ الخاعظُت لعىانغ الخٓلُل بدض اصوى .29
ًخم خؿاب الخٓلُل باألشجاع عىض عمغ  3ؾىىاث.

إلارشادات:


ػعاعت الاشجاع ؤو جىؿحر مٓالث على َىٌ اإلامغاث الغثِؿُت للمكاة وهظلً في وخىٌ ؾاخاث اللعب.



جىؿحر مٓالث طاث ماقغ اوعياؽ قمس ي بدض اصوى  29إلاىاكف الؿُاعاث الخاعظُتً .مىً بؾخسضام اإلآالث اًًا في ممغاث اإلاكاة
الغثِؿُت وؾاخاث اللعب.

مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:


عؾىماث اإلاىكع جىضح ما ًلي:
 ؾاخاث اللعب. مىاكف الؿُاعاث الخاعظُت. ممغاث اإلاكاة الغثِؿُت. -اإلآالث والاشجاع.



ملخبـ مً مىانـاث اإلاىاكهت ؤو ظضوٌ الىمُاث التي جىضح معضٌ ماقغ الاوعياؽ الكمس ي للمٓالث.



خاؾبت الخٓلُل الخاعجي الخانت ببلضًت عاؽ الخُمت.

مغخلت البىاء:


معلىماث اإلاىخج الـىُت ؤو وعكت البُاهاث الخانت باإلآالث جخًمً ماقغ الاوعياؽ الكمس ي.
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 405105مىاظم الحدخين ومىاظم عدم الحدخين
الهدف:
لخدؿحن عؿاهُت ؾيان اإلابنى بالخسلو مً ؤو جللُل الخعغى لألزاع الًاعة لخضزحن الخبؽ.

اهواع املباوي:
مباوي ضكىية

مباوي عامة

مباوي ثجارية

مباوي اإلاسجض وصوع العباصة
( مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مً  1000م)2



مدالث بُع الخجؼثت و ناالث العغى

(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )

 مباوي خيىمُت



مغاهؼ الدؿىق واإلاجمعاث الخجاعٍت

 ميكإة حعلُمُت



 مغاؿم الغعاًت الصخُت



مبنى مياجب (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر
مبنى ؾىني (مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً

2
مً  1000م )
 1000م)2
ؾىً اإلاىْـحن والعماٌ والُالب
(مؿاخت البىاء اليلُت اهبر مً  1000م )
2

2

مباوي فىدكية
الـىضق والجزٌ

 اإلاسخبراث

قلت ؿىضكُت



اإلاعاعى ومغاهؼ اإلاهغظاهاث
واإلاغاؿم الغٍايُت



مىخجع



اإلاباوي العامت ألازغي



الشزوط:
ًجب ان جخىاؿم اإلاكاعَع مع اللاهىن الاجداصي عكم  15لؿىت  2009بكإن مياؿدت الخبؽ.

إلارشادات:


ويع ؾُاؾت مىع الخضزحن للمبنى مع جسهُو ؤماهً مدضصة للخضزحن (اطا لؼم الامغ).



جؼوٍض مىاَم الخضزحن الضازلُت بإبىاب طاجُت الؼلم.
ً
جدضًض مىاَم الخضزحن الخاعظُت بعُضا عً ؤي مضزل ؤو ؿخداث صزىٌ الهىاء لخجىب حؿغب الضزان الى صازل اإلابنى.



مزاحل الحلديم واملطخىدات:
مغخلت الخهمُم:
عؾىماث اإلاىكع التي جىضح اإلاىاَم اإلاسههت للمضزىحن (بن وظضث) واإلاؿاؿت بُنها وبحن ؤكغب مضزل للمبنى وؿخدت صزىٌ الهىاء.
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