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1

المقدِّمة

لقد تم تطوير نظام "مستدام" من قِّبل برنامج البناء المستدام ليكون نظا ًما العتماد وتقييم االستدامة الشاملة تحقيقًا لالستدامة طويلة
األمد التي تواجه المباني التجارية في المملكة العربية السعودية ) ،(KSAحيث يعالج نظام "مستدام" مجموعة واسعة النطاق من
مشاكل االستدامة الهامة بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،ويدعم تطلعات رؤية .2030
يقدِّم هذا الدليل نظام "مستدام" الخاص بمرحلة (التشغيل  +المبنى القائم) للمباني التجارية ،وتفاصيل عناصرها ،وهيكلها وقابليتها
للتطبيق ،والمنهجية وشروط المعيار.

 1-1نظام "مستدام" ورؤية 2030
تُعد ُرؤية  2030هي خارطة طريق المملكة العربية السعودية للعمل االقتصادي والتنموي في المستقبل ،حيث تعبر عن األهداف
والغايات طويلة األمد للبالد ،تنبني الرؤية  2030على ثالثة محاور هي كما يلي:
 -1مجتمع نابض بالحياة
 -2اقتصاد مزدهر
 -3أمة طموحة
لقد استفادت معايير التشغيل و الصيانة المستدامة التي وضعها لنظام "مستدام" للمباني التجارية باألهداف ومؤشرات األداء الواردة
في رؤية .2030

6

الشكل ( )1العالقة بين رؤية  2030ونظام مستدام للمباني التجارية

 2-1نظام مستدام والكود السعودي لألبنية الخضراء
الكود السعودي لألبنية الخضراء (- )SgBC 1001ويُشَار إليه أيضًا باسم " - "SBC" 1001الكود السعودي لإلنشاءات
الخضراء" ،هو جزء من مجموعة من اللوائح القانونية واإلدارية والفنية التي تضع الحد األدنى من المعايير لتصميم المباني
ض َع هذا الكود لضمان تقليل التأثير السلبي للمباني ال ُمص َّممة وال ُمشيدة وفقًا لمعاييره
واإلنشاءات في المملكة العربية السعودية ،حيث ُو ِّ
على البيئة.
إن نظام "مستدام" الخاص بالمباني التجارية ُمتوائم مع الكود السعودي لألبنية الخضراء وقد تم وضعه بحيث يتجاوز استيفاء الحد
األدنى من شروط الكود من أجل ضمان مستوى أعلى من االستدامة للمباني التجارية ،عالوة على ذلك تتطلب مرحلة (التشغيل +
المبنى القائم) في نظام مستدام مجموعة من ُمعلِّمات األداء المحددة التي تم قياسها مقارنة بالمعلمات األساسية وفقًا للتعريف الوارد
في الكود السعودي لألبنية الخضراء من أجل األداء والتحسين المستمر في التشغيل.
7

الشكل  2العالقة بين كود البناء السعودي ونظام مستدام الخاص بمرحلة (التشغيل  +المبنى القائم) للمباني التجارية.
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حول نظام مستدام للمباني التجارية

2

 1-2امكانية التطبيق
يتميز نظام مستدام الخاص بالمباني التجارية في مرحلة (التشغيل  +المبنى القائم) بإمكانية تطبيقه على المشاريع التجارية بجميع
أحجامها ،وليس هناك حد أدنى للحجم المطلوب لالعتماد ،حيث يمكن تطبيقه على األنواع التالية من مشروعات التنمية التجارية:




النطاق الكامل :تشمل مباني النطاق الكامل البنية األساسية للمبنى وخدمات البناء الجوهرية والملحقة (كالخدمات الميكانيكية
والكهربائية وأعمال السباكة ،والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء،واإلضاءة) إضافةً إلى العناصر الداخلية مثل اإلكساء
والتشطيبات واألثاث.
التجهيزات يشمل ذلك المناطق المستأجرة التي تُعد جز ًءا من المبنى الذي يشغله كيان غير مالك المبنى ،ويمكن استخدامه
في مختلف أنواع األنشطة التجارية.

تُراعى األنواع المختلفة للمباني التالية ضمن إطار اعتماد نظام مستدام للمباني التجارية.










المؤسسات التعليمية تتألف المؤسسات التعليمية من المدارس التي تشمل جميع المراحل التعليمية من األساسي حتى نهاية
التعليم الثانوي ،ودور الحضانة ،والجامعات ،ومعاهد التعليم العالي.
المكاتب/المباني التجارية/الهيئات الحكومية  -تشتمل هذه األنواع على المباني العامة مثل المكاتب ،والبنوك ،والمباني
الخاصة بالكيانات الحكومية.
متاجر التجزئة/المطاعم  -حاالت اإلشغال تشتمل على المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق ومحالت البقالة ومتاجر المالبس
والمتاجر المتخصصة والمؤسسات المستقلة وما إلى ذلك ،وتشتمل تجارة التجزئة على مناطق خدمة العمالء المباشرة
ومرافق المناطق السكنية.على ح ٍد سواء مثل مناطق تحضير (الطعام) أو التخزين.
المراكز الصحية  -تشمل مباني الرعاية الصحية المراكز الصحية والعيادات التي تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة
يوميًا وعلى مدار األسبوع وتقدِّم المعالجة الطبية للمرضى المقيمين ،بما في ذلك الرعاية من األمراض الحادة وطويلة
األمد ،وستكون هناك شروط مختلفة لتنوع مرافق الرعاية الصحية فيما يتعلق بشروط االستدامة في إطار نظام مستدام.
المخازن والمستودعات هي المباني التي تُستخدم لتخزين وتجميع البضائع ،أو المنتجات ،أو المواد الخام ،أو الممتلكات
الشخصية ،كالتخزين الذاتي.
المساجد  -من الممكن أيضًا إدراج أماكن العبادة ضمن هذا النظام.
(أماكن) الضيافة  -مباني تشمل الفنادق والمنتجعات ،وغيرها من األماكن المماثلة.

ال تندرج أنواع التطوير التالية ضمن نظام " ُمستدام" الخاص بالمباني التجارية:



المباني الصناعية
أعمال التطوير التجاري المؤقتة وال ُمخطط لبقائها أقل من سنتين.
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 2-2المنهجية
يتألف نظام مستدام للمباني التجارية من عنصرين:
التصميم  +اإلنشاء
يمكن تطبيق نظام مستدام الخاص بالمباني التجارية في مرحلة (التصميم  +اإلنشاء) على تصميم المباني التجارية الجديدة وإنشائها،
وكما هو مبين بالتفصيل في القسم ( ،)1-2فإن أنواع المباني القابلة للتطبيق تشتمل على مشاريع النطاقات الكاملة والتجهيزات والتي
تمثل جميع األنواع المدرجة.
التشغيل  +المبنى القائم (كما في هذا الدليل)
يمكن تطبيق [معيار] (التشغيل  +المبنى القائم) لنظام "مستدام" الخاص بالمباني التجارية على المباني الجديدة التي حصلت على
اعتماد النظام "المستدام" فيما يخص (التصميم  +اإلنشاء) والمباني القائمة/القديمة ،بما في ذلك المباني التي تخضع ألعمال التجديد
أو الترميم و/أو التوسيع البسيطة ،إذا كان المبنى يمر بمرحلة أعمال تجديد ،أو ترميم ،أو توسيع كبيرة ،بمعنى أنه يجري استبدال
غالبية الخدمات الثابتة للمباني وتجديد العناصر الحرارية ،عندئ ٍذ يجب أن يتبع المبنى ُمكِّون (التصميم  +اإلنشاء) للبناء المستدام
للمباني التجارية.

 3-2فئات المعايير
ينقسم نظام مستدام فيما يخص التشغيل  +المبنى القائم إلى سبع فئات من فئات المعايير (الشكل  ،)3تتألف خمسة من هذه الفئات من
السياسات والصيانة واإلدارة والطاقة والمياه والصحة والراحة والتعليم واالبتكار مزي ًجا من كال المعايير اإللزامية واالختيارية ،في
حين أن فئات استدامة الموقع والنقل واالتصال تحتوي على معايير اختيارية فقط يمكن استهدافها عند السعي إلى تحقيق معدل أعلى
من التقييم في إطار نظام "مستدام".
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السياسات
واإلدارة
والصيانة
وسائل النقل
والربط الشبكي

الطاقة

البناء المستدام للمباني
التجارية
استدامة الموقع

المياه

الصحة والراحة

التعليم واالبتكار

الشكل  3فئات التشغيل  +المبنى القائم لنظام " ُمستدام" للمباني التجارية

 4-2مستويات التقييم
نتيجة المشروع هي مجموع نقاط المعيار التي تم تسجيلها ،حيث توجد خمسة مستويات مختلفة للتقييم لمرحلة التشغيل  +المبنى القائم
على النحو الموضح في الجدول ,1
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الجدول ( 1 )1مستويات تقييم النظام المستدام

عدد النقاط التي تم إحرازها

مستوى التقييم

≥ 20
أخضر

≥ 35
برونزي

≥ 50
فضية

≥ 65
ذهبي

≥ 80
ماسي

 5-2المعايير اإللزامية
من أجل ضمان تحقيق المستوى األساسي من االستدامة على نطاق واسع فإن نظام مستدام فيما يخص التشغيل  +المبنى القائم للمباني
التجارية يشمل عدد من المعايير اإللزامية يُشار إليها باسم المعايير "الرئيسية" ،حيث تضمن تحقيق جميع المشروعات لألهداف ذات
األولوية للمملكة العربية السعودية مع الحفاظ على المرونة في تطبيقها.
12

يُعد التقييم من اللون األخضر لنظام "مستدام" الحد األدنى من مستويات التقييم التي يمكن إحرازها بعد تحقيق المعايير اإللزامية،
وبالتالي تحقيق الحد األدنى من النتيجة اإلجمالية وهو  20نقطة ،ومن أجل استهداف وتحقيق مستويات تقييم أعلى (من اللون
البرونزي إلى الماسي) ،يجب أن تحقق المشروعات هذه المعايير الرئيسية إضافًة إلى المعايير االختيارية.

الجدول ( 2 )2المعايير اإللزامية

المعيار اإللزامي

فئة المعايير

االتدقيق السنوي PMM-01

السياسات واإلدارة والصيانة

إدارة نفايات مرحلة التشغيل PMM-02
تقديم الخدمات وأعمال الصيانة المستدامة PMM-03
الشراء المستدام PMM-04
أداء الطاقة E-01

الطاقة

قياس استهالك الطاقة E-02
تقييم غالف المبنى E-03

المياه

أداء المياه W-01
قياس استهالك المياه W-02
الراحة الحرارية في األماكن الخارجية HC-01

الصحة والراحة

الراحة الحرارية في األماكن الداخلية HC-02
التهوية HC-03

التعليم واالبتكار

دليل نظام مستدام EI-01
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 6-2وصف هيكلة المعيار
11

22

يجري تسليط الضوء على الخصائص الرئيسية لكل معيار في المثال الوارد أدناه.
تأثير الجزر الحرارية SS-02

شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تحسين المناخ التفصيلي للمناطق المبنية من خالل االختيار المناسب للمواد.

33

الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

يجب أن تفي قيم مؤشر االنعكاس الشمسي للمنظر الصناعي وهياكل الظل
واألسقف بعد مرور ثالث سنوات بما يلي:


1




2

4

المنظر الصناعي :تبلغ قيمة مؤشر االنعكاس الشمسي ≥ 45
لما تصل نسبته  ٪90من غطاء المنظر الصناعي.
هياكل الظل :تبلغ قيمة مؤشر االنعكاس الشمسي ≥  75لما
تصل نسبته  %100من هياكل الظل.
األسقف :مؤشر االنعكاس الشمسي ≥  75بالنسبة لـ %100
من غطاء السطح بالكامل.
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غير متوفرة

يجب أن تحتوي مساحة السقف غير المستخدمة و /أو الهياكل المستخدمة
للتظليل على غطاء نباتي يغطي  ٪70على األقل من المساحة اإلجمالية
للسطح.

غير متوفرة

1

اإلجمالي

غير متوفرة

2

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الفنادق

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

-

-

-

-

-

-

-

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

14

55

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم




1








2
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رسومات توضح جميع مناطق المنظر الصناعي المتوافقة وغير المتوافقة،وهياكل الظل ،واألسطح.
الحسابات الواردة في الجدول توضح الشروط المستوفاة.
جدول األسطح /الهياكل التي تسرد نوع السطح أو المنهجية (السقف أو كساء السطوح أو المنظر الصناعي
إلخ) والموقع والتشطيبات (المادة/الطالء) وقيم مؤشر االنعكاس الشمسي المتوافقة ذات الصلة.
إذا كان السطح/المنهجية جديدة يرجى تقديم أوامر الشراء وصحائف بيانات المنتج التي توضح قيم مؤشر
االنعكاس الشمسي للمواد المستخدمة ،ولكن إذا كان السطح /جديدة قديمة وصحائف بيانات المنتج غير متوفرة
يرجى تقديم صحائف بيانات مواد وألوان مماثلة لتلك الخاصة باألسطح/الهياكل المتوفرة تجاريًّا.
صور مؤرخة للمنظر الصناعي وهياكل الظل واألسطح.
رسومات توضح مناطق األسقف وهياكل الظل التي ستحتوي على غطاء نباتي ونظام ري.
الحسابات الواردة في الجدول توضح الشروط المستوفاة.
صور مؤرخة للغطاء النباتي المركب.

المبادئ التوجيهية الداعمة
مؤشر االنعكاس الشمسي (:)SRI






يوضح مؤشر االنعكاس الشمسي قدرة المادة على الحفاظ على البرودة في الشمس ،حيث تمتص كمية قليلة من أشعة
الشمس وتعكس الباقي ،وكلما ارتفع مؤشر االنعكاس الشمسي زادت قدرة المادة على الحفاظ على البرودة في ظل وجود
أشعة الشمس.
عادة ً ما تكون قيم مؤشر االنعكاس الشمسي بعد ثالث سنوات أقل من قيمته األولية ويرجع ذلك إلى تأثير العوامل الجوية
ونظرا ألن العوامل الجوية والتلوث يزداد تأثيرها
والتلوث مما يقلل من قدرة المادة على الحفاظ على البرودة في الشمس،
ً
خالل الثالث سنوات األولى ،فإن القيمة القديمة تمثل مقياس أكثر دقة لقدرة المادة على البقاء باردة في الشمس .وفي حال
عدم توفر قيم مؤشر االنعكاس الشمسي بعد ثالث سنوات يمكن تقديم قيمته األولية.
بالنسبة لألسطح والهياكل :يجب أن تؤكد صحائف بيانات المنتج أن قيم مؤشر االنعكاس الشمسي للمواد قد تم تحديدها
وفقًا لمعاير الجمعية األمريكية الختبار المواد  E1980عن طريق منشأة مستقلة عن الجهة المصنعة ،واستنادًا إلى المثال
الوارد في الجدول  ،SS-02.1فإن بالط السطح األبيض سيساعد في تلبية شروط هذا المعيار على عكس السطح
المسقوف باللون األصفر.
جدول  SS-02.1عينة لقسم من صحائف بيانات المنتج لبالط السطح

بالط السطح  -أبيض
بالط السطح  -أصفر




قيم مؤشر االنعكاس
الشمسي األولية
93
73

قيم مؤشر االنعكاس الشمسي
بعد ثالث سنوات
87
65

بالنسبة إلى األسطح والهياكل القديمة حيث ال تتوفر صحائف بيانات المنتج :يجب توفير صور فوتوغرافية ملونة إلى
جانب معلومات من الجهات المصنعة للمنتجات واأللوان المماثلة بما في ذلك قيم مؤشر االنعكاس الشمسي ،وبالنسبة لمواد
التسقيف يمكن استخدام تقييم المجلس لألسقف الباردة الذي يحتوي على قاعدة بيانات مواد وطالءات األسقف وقيم مؤشر
االنعكاس الشمسي خاصتها.
يعرض جدول  SS-02.2قيم مؤشر االنعكاس الشمسي المثالية ألغطية األسطح الشائعة.
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جدول  SS-02.2قيم مؤشر االنعكاس الشمسي المثالية ألغطية األسطح الشائعة.
غطاء السطح

الطالء األسود
طبقة اإلسفلت الجديدة
طبقة اإلسفلت القديمة
الخرسانة الجديدة
الخرسانة القديمة
المناطق الخضراء
مزجج
حمامات السباحة




قيم مؤشر االنعكاس الشمسي
المثالية
0
0
6
52-:38
35-:19
33-:13
57-:12
25-:20

تشمل مناطق المنظر الصناعي الممرات ومواقف السيارات ومناطق الترفيه والتسلية .وتتوافق المناطق التي تحتوي على
مناظر صناعية نفاذة أو خراسانية (بدون ألوان إضافية) تلقائيًّا مع شروط المعيار.
يتوافق المنظر الصناعي لمناطق انتظار السيارات الظليلة (حيث تستوفي الظالل قيم مؤشر االنعكاس الشمسي الالزمة)
بشكل تلقائي مع شروط المعيار.
يتم استبعاد األسقف المستخدمة في الخدمات والوصول و/أو الحصول على مصادر الطاقة المتجددة من الشروط
والحسابات.

غطاء السقف النباتي:




يجب أن تكون األنواع النباتية محلية -قدر اإلمكان -وأن تكون قادرة على تحمل الجفاف ،يُرجى الرجوع إلى اعتماد تعزيز
وإدارة النظام البيئي  SS-01لمزيد من المعلومات.
يجب العناية باألنواع النباتية المختارة على مدار العام عن طريق إمداد الري الكافي ،والوسائل اآلمنة للوصول إلى هيكل
السقف لصيانته بما في ذلك نقل معدات العناية بالنباتات.
يجب تركيب الغطاء النباتي للسقف طبقًا لتعليمات الجهة المصنعة والكود السعودي للحماية من الحرائق .801

 77أداة المعيار
غير متوفرة
 88الوثائق المرجعية

.1
.2
.3
.4
.5

.6

كود البناء السعودي  ،201الهندسة المعمارية ،القسم السادس ،تركيبات السقف والهياكل المبنية فوقه.
كود البناء السعودي  801شروط الحماية من الحرائق ،القسم  ،5C.4الوصول إلى فتحات المباني واألسقف.
كود البناء السعودي  ،1001المباني الخضراء ،القسم  ،408.3أسطح األسقف.
الممارسة القياسية  ASTM E1980 – 11لحساب المؤشر العاكس للطاقة الشمسية لألسطح المعتمة المنحدرة األفقية
والمنخفضة.
معايير  2014-189.1للمعهد القومي األمريكي للقياس/الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء/المجلس
األمريكي لألبنية الخضراء/جمعية الهندسة المضيئة :معايير تصميم المباني الخضراء عالية األداء باستثناء المباني السكنية
منخفضة االرتفاع.
تقييم المجلس لألسقف الباردة https://coolroofs.org
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مفتاح الشكل:
 -1مرجع المعيار والملكية.
 -2إمكانية تطبيق المعيار على جميع أنماط المباني إذا كان ذلك اعتمادًا رئيسيًا ،وعدد النقاط المتاحة.
 -3هدف المعيار.
 -4شروط المعيار وعدد النقاط المرتبطة بها ،إذا كان لالعتماد شروط مختلفة ألنواع المباني ،يتم تسليط الضوء عليه في هذا
الجزء من المعيار.
 -5أدلة شروط التسليم.
 -6إرشادات الدعم التي تقدم أي معلومات أخرى ذات صلة.
 -7اسم أداة المعيار (إن وجدت).
 -8تفاصيل الوثائق المرجعية ذات الصلة.
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تطبيق "مستدام" للمباني التجارية

18

تطبيق "مستدام" للمباني التجارية دليل التشغيل +المبنى القائم

3

 1-3فترة المراقبة
لكي يصبح المبنى القائم مؤهالً للحصول على تقييم (التشغيل  +المبنى القائم) في نظام ُمستدام يجب مراقبة أداءه فترة زمنية بحد
أدنى عام واحد عل ًما بأن الح ٍد األدنى لإلشغال هو  ،%75وعلى ذلك يتعين التحقق من وتسجيل ال ُمعلمات التالية ،المرتبطة بالمعايير
اإللزامية ،شهريًا أثناء الفترة الزمنية لمراقبة األداء:




استهالك الطاقة
استهالك المياه
إنتاج النفايات

خالل األشهر الستة األولى من فترة المراقبة ،يجب وضع اإلجراءات و السياسات الخاصة ببعض المعايير اإللزامية واالختيارية
على النحو ال ُموضح في الجدول ( ،)3حيث يجب تنفيذ تلك اإلجراءات والسياسات بعد ذلك لمدة ال تقل عن ستة أشهر على أن تُقدم
أدلة التنفيذ على أنها جز ٌء من التقرير ،أما في حالة خضوع المبنى ألعمال التجديد أو الترميم و/أو التوسيع عندئ ٍذ يجب إتمام هذه
األعمال قبل بدء فترة المراقبة ،يوضح الشكل ( )4محتويات السياسة أو اإلجراء المثالي.
الجدول  3المعايير التي تحتاج إلى سياسة أو إجراء

الفئة

المعيار
التدقيق السنوية PMM-01

السياسات واإلدارة
والصيانة

إجراءات التدقيق السنوي

إدارة نفايات مرحلة التشغيل PMM-02

اإلجراءات التشغيلية لتحويل النفايات

تقديم الخدمات وأعمال الصيانة المستدامة
PMM-03

إجراءات الصيانة ال ُمستدامة

الشراء المستدام PMM-04

إدارة النفايات العضوية في الموقع
PMM-05
عمليات النظافة PMM-06

التعليم واالبتكار

السياسة/اإلجراء

إشراك شاغلي المباني والزوار EI-02
التواصل المستدام EI-03

سياسة الشراء المستدام
إجراءات إدارة النفايات العضوية
اإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام
اإلجراءات المتكاملة لمكافحة اآلفات
إجراءات إشراك شاغلي المباني والزوار
استبيان التواصل المستدام
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الشكل  4محتويات السياسة النموذجية/اإلجراء النموذجي

 2-3عملية التسليم والموافقة
3.2.1

التسليم

يتم تسليم وثائق المعيار في مراحل المشروع الثالثة التالية:
دليل (التصميم  +اإلنشاء)
التسليم ( :)1بعد إتمام التصميم التفصيلي
التسليم  :2بعد اكتمال أعمال اإلنشاء
التشغيل+المبنى القائم (الوارد في هذا الدليل)
التسليم  :3بعد أن يتم شغل المبنى لمدة عامين على األقل عند إشغال ال يقل عن ( ٪75أي بيع أو تأجير  ٪75على األقل من الوحدات
التجارية).
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V

شكل  5عملية التسليم

 3.2.2الموافقة
بعد مراجعة كل طلب واعتماده ،يتم إصدار الشهادات التالية:
 دليل (التصميم  +اإلنشاء)
 oشهادة تقييم التصميم (بعد مراجعة التسليم ())1
 oشهادة تقييم اإلنشاء (بعد مراجعة التسليم ())2
( التشغيل  +المبنى القائم)
 oشهادة تقييم التشغيل (بعد مراجعة التسليم ())3
 oاالحتفاظ بشهادة تقييم التشغيل ،يجب إعادة تقييم المشروع بعد ( )5سنوات بحد أدنى.

 3.2.3إعادة التقييم
يتيح (التشغيل+المبنى القائم) في نظام "مستدام" ل ُمالك المباني التجارية والقائمين على إدارتها خيار التحقق بشكل منتظم من األداء
التشغيلي لل ُمنشَأة عن طريق التحقق المستمر ،وتعزيز استمرار تطبيق الممارسات الرائدة في عمليات تشغيل المبنى ،حيث تهدف
اإلستراتيجيات التوجيهية وإستراتجيات األداء المضمنة إلى توفير مزايا تشغيلية طوال مدة بقاء المبنى ،ومن خالل تبني تلك
اإلستراتيجيات يمكن للمبنى أن يحافظ على أدائه وتحسينه بمرور الوقت.
تشتمل إعادة التقييم على مراقبة وتسجيل البيانات بشكل مستمر لتوثيق أداء المبنى بما في ذلك بيانات الطاقة والمياه والنفايات
ومذكرات الشراء وتقارير مراجعة غالف المبنى من كل عام .ولضمان سير المشروعات على النحو المطلوب وكذلك التمكن من
زيادة تبسيط استمرار إجراءات التحقق ،تقوم هيئة البناء المستدام بإعادة التقييم المبدئي للمشروعات القائمة بعد مرور خمس سنوات
من تقييم (التشغيل+المبنى القائم) ألول مرة ،وال تزال إجراءات إعادة التقييم مستمرة على هذا المنوال حيث يجب إعادة تقييم المباني
المعتمدة من نظام مستدام بعد مرور خمس سنوات من كل تقييم ،وفيما يتعلق بكل عملية إلعادة التقييم ،يجب على خبير مقيم نظام
"مستدام" طلب عينات عشوائية من وثائقهم الستعراض استمرارية عملية التنفيذ والتحقق منها ،وفي حالة عجز القائمين على أي
مشروع على تقديم كافة الوثائق المطلوبة المتعلقة بالسنوات السابقة إلى هيئة البناء المستدام ،تُنفذ تدابير التخفيف من اآلثار السلبية
أو سيتم فرض عقوبات ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التعويض العيني أو تجديد السياسات.
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 3-3طرق االتصال
تجري جميع االتصاالت فيما بين "فريق المشروع" و(خبير ُمقيِّم نظام مستدام) "البناء المستدام" عن طريق تعيين مهندس نظام
ُمستدام المعتمد.

الشكل  6طرق االتصال
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 4-3األدوار الرئيسية والمسؤوليات
ترد أدوار ومسؤوليات مختلف األطراف في عملية المعيار لنظام مستدام للمباني التجارية في الجدول .4
الجدول  4أدوار ومسؤوليات "نظام ُمستدام"

المسؤولية

الدور



الجهة المنفذة
توفير التدريب واالمتحانات والترخيص لتعيين مهندس معتمد من "نظام مستدام" وخبير
مقيم "نظام مستدام"
المراجعات والرد على استفسارات المعايير الرسمية
إصدار شهادات نظام "مستدام" العتماد المباني التجارية






يُعين من قِّبل طريق البناء المستدام
مسؤول تواصل لمهندس معتمد من "نظام ُمستدام "
تقييم تسليمات مشروع نظام ُمستدام للمجتمعات خالل مراحل التصميم واإلنشاء والتشغيل.
إجراء "زيارات تدقيق الموقع" الرسمية خالل مرحلتي إنشاء وتشغيل المشروع.




نقطة اإلتصال الخاصة بخبير تقييم "نظام مستدام"
تقديم إرشادات إلى فريق المشروع وتوجيه الدعم له؛ لتحقيق التقييم ال ُمستهدف في نظام
ُمستدام لتقييم المباني التجارية
مراجعة جودة جميع وثائق المعيار/األدلة التي أعدها فريق المشروع
تقديم مستندات المعيار إلى خبير التقييم في مراحل التصميم واإلنشاء والتشغيل
التنسيق مع خبير التقييم لتقديم أي معلومات أخرى الزمة




تعيين مهندس معتمد لنظام ُمستدام في المرحلة األولى من المشروع
دفع تعريفة مشروع نظام ُمستدام (التسجيل ،والمعيار ،والزيارات الميدانية ،واستفسارات
المعيار وغيرها)
دعم عملية تقييم نظام ُمستدام للمباني التجارية



فهم أهداف دليل نظام ُمستدام الستدامة المبنى والدور الذي يقوم به الشاغلين لضمان
تشغيل المبنى على النحو المنشود وعدم المساس بأدائه
متابعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بإدارة النُفايات كما هو ُمبين في دليل نظام " ُمستدام"
المساهمة في وثائق المعيار ذات الصلة



وضع شروط المعيار التي تشمل وضع وتنفيذ السياسات واإلجراءات والتنسيق مع
مهندسين محددين لتنفيذ الخدمات المتخصصة وما إلى ذلك.
ُ
المحافظة على التسجيل والتوثيق المتسق لبيانات الطاقة والمياه والنفايات وتقارير
المراجعة على غالف المبنى وغير ذلك من مؤشرات األداء

البناء المستدام



خبير ُمقيِّم نظام "مستدام"

مهندس نظام مستدام معتمد
()AP

المالك







مستخدمو
المباني/المستأجرين

مشغلو المبنى  /إدارة
المرافق
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السياسات واإلدارة والصيانة
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4

السياسات واإلدارة والصيانة

تُركز السياسات واإلدارة والصيانة على وضع السياسات واإلجراءات وتنفيذها مع إدارة وصيانة العمليات الثابتة التي تعزز التشغيل
المستدام للمباني ،فضال عن أنها تدعم الشراء المستدام خاصة في المملكة العربية السعودية ،وذلك من خالل وضع سياسات ترجح
شراء البضائع المستهلكة المصنوعة في الدولة األم بدال من استيراداها من مكان آخر ،مما يدعم في المقابل االقتصاد المحلي ،إضافة
إلي تخفيف االنبعاثات وخفض التكاليف الخاصة بالنقل مثل الشحن الجوي.
يبلغ متوسط معدل إنتاج النفايات الناتجة عن الفرد الواحد في المملكة العربية السعودية من  1.5إلى  1.8كجم يوميًا ،ومع إجمالي
عدد سكان يصل إلى  29مليون نسمة ،يصل ذلك الرقم إلى  15مليون طن من النفايات الصلبة سنويًا 1،حيث يهدف مخطط التنمية
لرؤية  2030في المملكة العربية السعودية إلي التغلب على تحديات تصاعد معدل إنتاج النفايات ،وذلك من خالل وضع نظم فعالة
إلدارة النفايات ،ويمكن تحقيق هذا من خالل مبادرتين أساسيتين للهيئة الوطنية للنقل ( )NTPوالمخطط المتكامل إلدارة النفايات،
عالوة على ذلك ،تمكننا هذه الرؤية من بدء مشروعات إعادة تصنيع شاملة تهدف إلي تحويل النفايات من المِّ كب .حيث يدعم نظام
"مستدام" تلك الرؤية ويمنح مكافآت للمشروعات اعتمادا على إدارة المباني وإستراتيجيات الشراء المستدام وخدمة صيانة المباني
وإدارة النفايات المتولدة.

التدقيق
السنوي
إدارة نفايات
مرحلة
التشغيل

تقديم
الخدمات
وعمليات
الصيانة
المستدامة

احتضان
المناطق
المحلية

السياسات
واإلدارة
والصيانة

المشتريات
المستدامة

التشغيل
التجريبي
للمبنى القائم

عمليات
النظافة
إدارة النفايات
العضوية في
الموقع

الشكل  7معايير السياسات واإلدارة والصيانة

1عبد الستار نظامي وآخرون ( .) 2015دالئل حول اعتماد تقنيات تحويل النفايات إلي طاقة بالمملكة العربية السعودية ,التعامالت بالهندسة
الكيميائية ،المجلد  ,45معرف الوثيقة الرقميCET1545057/10.3303 :
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التدقيق السنوي PMM-01
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

متوفر

2

الهدف
ضمان تقييم أداء المبادرات ال ُمستدامة سنويًا من أجل االستمرار في التحسن.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

ُوضع إجراءات لتنفيذ وتوثيق عمليات التدقيق الداخلية كل سنة من شأنه مراجعة
والتحقق مما يلي بح ٍد أدنى:
1

 أداء الطاقة
 استهالك المياه
 إنتاج النفايات
 صيانة األنظمة
 تقييم غالف المبنى
تم توثيق األداء باستخدام أداة إعداد التقارير السنوية.
اإلجمالي

2

2

2

2

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

المؤسسات
التعليمية

األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط



أداة إعداد التقارير السنوية.
السجل

26

المبادئ التوجيهية الداعمة
إجراء التدقيق السنوي:
ترد المحتويات الالزمة إلجراء التدقيق السنوي بالتفصيل في " ،"PMM-01.1ويجب أن تكون اإلجراءات كتابية خالل الستة ()6
أشهر األولى من فترة المراقبة ويجري تنفيذها خالل الستة أشهر الثانية مع تقديم األدلة ذات الصلة ،وبعد ذلك يجب إجراء
المراجعة مرة واحدة في السنة.
الجدول  PMM-01 -5محتويات إجراء التدقيق السنوي

إجراء التدقيق السنوي
الرقم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى

عنوان القسم

1

األهداف والغايات

األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.

2

األدوار والمسؤوليات

األفراد المعينون (مع بيانات جهات االتصال) المسؤولين عن وضع اإلجراءات وإجراء
المراجعة وتوثيقها ،وكذلك توثيق االستعراض السنوي.
يجب على مدير المنشأة أو أحد المهندسين ال ُمختصين إجراء المراجعة.

3

اإلجراء

4

وسائل االتصال

5

السجالت

إعداد مقدمة للموقع بما في ذلك المكان ووصف المساحات وفئات وأعداد شاغلي العقار.
توثيق ال ُمعلمات التالية:
 االستهالك الشهري للطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة في الموقع (أداء الطاقة E-01
والطاقة المتجددة .)E-04
 معدل االستهالك الداخلي والخارجي للمياه شهريًا (أداء المياه .)W-01
 اإلنتاج الشهري للنفايات (إدارة نفايات مرحلة التشغيل PMM-02).

 صيانة األنظمة ُ -ملخص يعتمد على الوصف الموجز لألنظمة (تقديم الخدمات
وأعمال الصيانة المستدامة .)PMM-03
 تقييم غالف المبنى ُ -ملخص يستند إلى وصف موجز وصور مقتبسة من التجول
السنوي (تقييم غالف المبنى .)E-03
يجب إبالغ جميع شاغلي المباني أو الزوار بالمبادئ العامة ،والممارسة المثلى ،ونتائج
المراجعة مرة واحدة في السنة على األقل.
يجب إجراء كافة البالغات عن طريق إشعار عام يوضع عند مدخل المبنى الرئيسي وعن
طريق رسائل البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية المرسلة لجميع المباني.
إدراج نموذج السجل داخل ملحق اإلجراءات المخصص لتسجيل أنشطة التدقيق السنوي.
يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال
الحصر التسجيل المنفصل والتدوين الواضح واالسم والتاريخ وجميع طرق مراقبة الوثائق
األخرى ،وسوف يتضمن السجل وثائق متعلقة ببنود المراجعة التالية:


االستهالك الشهري للطاقة بما في ذلك تقارير إنتاج الطاقة المتجددة عند االقتضاء
(يلزم الحصول على نسخ من فواتير الخدمات).



االستهالك الشهري للمياه (يلزم الحصول على نسخ من فواتير الخدمات).



اإلنتاج الشهري للنفايات (حسب الوزن أو الحجم ومعدل التحويل ال ُمنجز).
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صيانة األنظمة.



تقييم غالف المبنى.

بالنسبة لجميع أنماط المباني ،يجب أيضًا االحتفاظ بسجالت لما يلي:


وسائل االتصال



استعراض اإلدارة السنوي

ينبغي أن يسرد ُملخص من صفحة واحدة نتائج عمليات المراجعة السابقة والحالية.
6

استعراض اإلدارة
والتوقيع

يجب إعادة تقييم اإلجراءات سنويًا وتحديد التدابير الالزمة الموضوعة بنا ًء على البيانات
المسجلة.
بالنسبة لجميع أنماط المباني ،يجب على مدير المنشأة أو المالك إجراء استعراض عام
للتوقيع واإلدارة.

أداة المعيار

أداة التدقيق السنوي
الوثائق المرجعية

غير متوفرة
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إدارة نفايات مرحلة التشغيل PMM-02
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

متوفر

1

الهدف
الحد من إنتاج النفايات الناجمة عن أعمال التشغيل باإلضافة إلى تشجيع الشاغلين والمستخدمين على تحويل النفايات من المِّ كب.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الشرط الرئيسي -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة معيار واحدة).
وضع إجراءات لتحويل النفايات الناجمة عن أعمال التشغيل حيث يترتب عليها تحويل
ما اليقل عن  %50من نفايات مرحلة التشغيل (بحسب الوزن أو الحجم) من المِّ كبات
عن طريق إعادة التدوير أو إعادة االستخدام.
يتم توفير صناديق نفايات منفصلة تحمل عالمات واضحة داخل أنحاء المبنى ،بما في
ذلك األماكن العامة للحصول على الحد األدنى ألنواع النفايات الثالثة التالية:

1

 النفايات القابلة إلعادة التدوير (األوراق والورق المقوى والزجاج والبالستيك
والمعادن)
 النفايات عمو ًما
 النفايات العضوية
ويتم توفير منطقة للتخزين المشترك ألنواع النفايات التالية؛ حتى تُخزن بطريقة منفصلة
على حسب النوع:




1

1

نفايات كبيرة سائبة
النفايات اإللكترونية
البطاريات

يتم تخزين المواد الخطرة (إن وجدت) بشكل منفصل في مكان جيد التهوية ُمزود بنوافذ
طرد العوادم ،ونوافذ تهوية.
عملية تحويل متقدمة
2

يُحول ما ال يقل عن  %60من نفايات مرحلة التشغيل (بحسب الوزن أو الحجم) من
المدافن عن طريق إعادة التدوير أو إعادة االستخدام.
اإلجمالي

1

1

2

2
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شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

المؤسسات
التعليمية

األدلة
الرقم

1
2

أدلة استيفاء الشروط




إجراءات تحويل نفايات مرحلة التشغيل
السجل
دليل نظام مستدام (دليل نظام مستدام( 01-EI

المبادئ التوجيهية الداعمة
اإلجراءات التشغيلية لتحويل النفايات:
ترد المحتويات المطلوبة إلجراءات تحويل نفايات مرحلة التشغيل بالتفصيل في الجدول  ،PMM-02.1ويجب أن تكون اإلجراءات
كتابية خالل الستة ( )6أشهر األولى من فترة المراقبة ويجري تنفيذها خالل الستة أشهر الثانية مع تقديم األدلة ذات الصلة ،بعد ذلك
تُنفذ اإلجراءات باستمرار ويتم تحديث سجالت النفايات شهريًا.

الجدول  PMM-02- 6محتويات اإلجراءات التشغيلية لتحويل النفايات

اإلجراءات التشغيلية لتحويل النفايات
الرقم

عنوان القسم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى

1

األهداف والغايات

األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.

2

األدوار والمسؤوليات

األفراد المعينون (مع بيانات جهات االتصال) المسؤولون عن وضع اإلجراءات والمشتريات
وإدارة النفايات في الموقع وتحويل النفايات إلى أسمدة في الموقع (إن أمكن) والمراقبة
واالستعراض السنوي.

3

المبادئ التوجيهية
التنفيذية

4

تولَّد النفايات

في حال قيام المقاولون بمعالجة النفايات ،فيجب التأكد من موافقتهم على هذا اإلجراء
وااللتزام به.
إذا كان المبنى يضم أفراد مستأجرين يجب تركيب صناديق النفايات ومراقبتها في وقت
مالئم ال يتسبب في إزعاج شاغلي العقار خالل تغيير اإليجار مثالً.
تقديم نبذة عن الموقع بما في ذلك المكان ووصف األماكن وأنواع/أعداد شاغلي العقار وتولَّد
النفايات التقليدية ،ويوضح الشكل  PMM-02.1أنواع النفايات التقليدية الناجمة عن المبنى
التجاري.
التحقق من الحاجة إلى تحويل النفايات إلى أسمدة في الموقع ومدى استدامتها ،ويجب أن
صص ألنشطة تحويل النفايات إلى أسمدة ،ويصف جميع
يحدد اإلجراء بوضوح المكان المخ َّ
شروط وإجراءات الصحة والسالمة المطبقة والتنظيمية المتعلقة بالتنظيف والحد من الروائح
الكريهة .يُرجى الرجوع إلى إدارة النفايات العضوية في الموقع  PMM-05لمزيد من
المبادئ التوجيهية.
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5

مرافق النفايات المحلية

6

التجميع والتخزين

التحقيق في توافر مشغلي النفايات المرخص لهم وأنواع النفايات التي يمكن تحويلها ،وإذا
كان المبنى يضم أفراد مستأجرين يرجى توفير خريطة لمراكز إعادة تدوير النفايات التابعة
للسلطات المحلية فيما يخص النفايات التي لم يتم جمعها داخل المبنى.
التحقق من توافر مشغلي النفايات المرخص لهم لنقل النفايات العضوية إلى مرافق تحويل
النفايات إلى أسمدة الموجودة خارج الموقع.
توفير صور وملصقات واضحة (باللغة العربية ولغات أخرى) ،إضافة إلى حاويات ذات
ألوان متناسقة لإلشارة إلى محتوى النفايات بكل حاوية ،ويتعين تحديث الملصقات عندما
تصبح أنواع نفايات إعادة التدوير متاحة ،يرد في الشكل " "PMM-02.2أمثلة على صور
ستخلط
وألوان الملصق ،وال يجب حث السكان على فصل النفايات عند المصدر إذا كانت ُ
نظرا ألن ذلك يقلل من مشاركتهم.
قبل التجميع؛ ً
يجب أن يكون حجم صناديق إعادة التدوير والصناديق المخصصة للسماد داخل كل المناطق
المستأجرة مناسبًا لمعدل اإلشغال.
يجب أن تكون أحجام صناديق التخزين المركزية مناسبة لكمية النفايات التي تم إنتاجها (كما
هو مسجل في أداة النفايات) ومعدالت التجميع (وفقًا لمعدالت مرور مشغل النفايات
ال ُمرخص له) ،ويلزم توفير صناديق يتراوح حجمها بين  120و 500لتر،
ويمكن إعادة استخدام المواد إذا تم إزالتها من الموقع الستخدامها بصورة أخرى ،وال يمكن
اعتبار النفايات ال ُمعاد استخدامها داخل نفس الموقع نفايات محولة ولكن يجب الحث على
ذلك ،حيث أنها تقلل من الحجم الكلي للنفايات ،كما يجب تقديم مبررات منطقية أن هذه المواد
هي نفايات تتطلب نقلها مباشرة إلى مدافن النفايات (على سبيل المثال األثاث المتبقي في
منطقة تخزين المواد السائبة للتجميع المجاني) وليس إعادة بيع األصول المادية (مثل إعادة
بيع األثاث الجيد).
يُرجى التحقق بانتظام من أن حجرة التخزين المشتركة آمنة لتفادي الوصول غير المالئم
وأنها جيدة التهوية كذلك (ميكانيكية أو طبيعية) لتجنب انبعاث الروائح الكريهة ،وإذا تم
تخزين المواد العضوية بصورة منفصلة حينها يجب أن تحتوي منطقة التخزين على نظام
تبريد ميكانيكي وصنبور مياه ونظام صرف لتنظيفها.
الحرص على إشراك مشغلي النفايات المعتمدين في عملية إزالة النفايات العامة والعضوية
ونفايات إعادة التدوير ،ويجب استيفاء أي شروط تحددها السلطة المحلية للوصول إلى
مناطق النفايات.
النفايات الخطرة هي نفايات تتكون من عناصر خطرة أو قادرة على إحداث تأثير ضار على
صحة اإلنسان أو البيئة ،وتتولد بطرق مختلفة ،بما في ذلك السوائل والمواد الصلبة والحمأة،
نظرا الستخدام
وقد تنجم كميات من النفايات الخطرة عن عمليات التجديد أو الصيانة؛ وذلك ً
البيتومين أو الدهانات التي تحتوي على مواد سامة أو المواد السامة المانعة للتسرب أو
المواد الالصقة السامة إلخ ،ويجب تجنَّب استخدام هذه المنتجات واستبدالها بمنتجات أقل
خطورة ،وعندما ال يكون ذلك ممكنًا يجب أن يُطلب من مدير المرفق نقل النفايات الخطرة
فورا من الموقع إلى مرفق مناسب للتخلص منها ،كما يتطلب اإلنتاج المستمر للنفايات منطقة
ً
تخزين مزودة بوسائل تهوية مستقلة ،ويجب أن يكون أي تخزين مؤقت في الموقع داخل
صندوق معدني مغلق بمشبك معدني ومزود بمقابض منفصلة لتجنب المناولة المزدوجة.
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7

التسميد في الموقع
وخارجه

8

أداة النفايات

9

وسائل االتصال

إذا تم تخزين المواد العضوية أو تحويلها إلى سماد داخل الموقع مثل التسميد داخل الحاويات
يجب توفير نظام تبريد ميكانيكي ووصلة مياه للتنظيف ووصلة متصلة بشبكة الصرف
الصحي .يُرجى الرجوع إلى إدارة النفايات العضوية في الموقع  PMM-05لمزيد من
المبادئ التوجيهية.
بالنسبة للتسميد خارج الموقع تتراوح أحجام صناديق التخزين المركزية بناء على معدالت
اإلنتاج والتجميع بين  120و 500لتر.
تحدد أداة النفايات نسبة التحويل المحققة ،وتشير عملية تحويل النفايات من المكب إلى جميع
النفايات التي يُعاد استخدامها أو إرسالها إلعادة التدوير أو المعالجة الخاضعة لإلشراف (إذا
كانت نفايات خطرة).
يمكن قياس كمية النفايات بالوزن أو الحجم وسيتم إدخالها في أداة النفايات لجميع أنواع
النفايات.
سيساعد التسميد في الموقع وخارجه في تلبية شروط هذا المعيار ،ومع ذلك سيدعم التسميد
خارج الموقع نسبة التحويل فيما يخص إدارة النفايات العضوية في الموقع .5PMM-0
يمكن استبعاد النفايات الخطرة من هذا الحساب شريطة أن تؤكد األدلة الطبيعة الخطرة
للنفايات والتخلص المناسب منها.
ومن الناحية المثالية يجب توثيق عمليات نقل النفايات بعد كل عملية بنا ًء على وثائق من
شركات معتمدة للتخلص من النفايات أو السلطات المحلية التي تحدد مرجعًا لنقطة النهاية
المعتمدة ،وإذا لم يكن ذلك ممكنًا يتم توضيح أسباب عدم وجود هذه العناصر من خالل
الوثائق/المراجع ،وتقديم بديل.
يجب أن تكون البدائل شاملة وقابلة للتحقق ومنطقية ومتسقة:


شاملة  -على سبيل المثال يتعين التوضيح باستخدام مخطط للموقع وتصوير جميع
نقاط الوصول إلى الموقع وحاويات النفايات إلظهار أن جميع عمليات جمع النفايات
قد تم توثيقها ،فضال عن االحتفاظ بحساب منتظم لعدد الحاويات وحجمها وسعة
امتالئها.



قابلة للتحقق  -على سبيل المثال التقاط صور مؤرخة ،وتعزيز هذا األمر بواسطة
توقيع من جامعي النفايات أو التفتيش اإلداري المنتظم ،إضافة إلى إدراج فقط
البيانات في أداة النفايات القابلة للتحقق حتى إذا كان ذلك أسوأ تخصيص لوحدة
تخزين/مدفن نفايات حتى يمكن للسجالت توضيح أسباب التحسينات.



منطقية  -على سبيل المثال إذا كان حجم حاوية النفايات غير معروف يتعين إجراء
تقدير منطقي استنادًا إلى األبعاد ،مع التقاط صورا ً مؤرخة لجميع الحاويات أو إذا
كان ذلك مرهقًا للغاية يمكن أخذ عينة كافية لتوضيح رقم/حجم الحاوية عبر غالبية
مدى الدخل.



متسقة  -على سبيل المثال تجنب فجوات البيانات التي تتطلب تقديرات ،والسعي
الستخدام نفس العملية األساسية خالل هذه الفترة.



بالنسبة للمواد التي تمت إزالتها من الموقع إلعادة استخدامها يمكن إنشاء وثائق
مناسبة مثل خطاب استالم موقع و/أو صور فوتوغرافية مؤرخة.

احرص على توفير معلومات عن مكان منطقة التخزين المشتركة وأوقات الوصول والمبادئ
التوجيهية المتعلقة بما هو مقبول وما هو غير مقبول في كل نوع من أنواع النفايات ،ويجب
إدراج المعلومات في دليل نظام مستدام (دليل نظام مستدام .)EI-01
يجب إبالغ جميع شاغلي المبنى بالمبادئ العامة ،والممارسات الجيدة وأي اعتبارات خاصة
بالموقع بمعدل ال يقل عن مرة واحدة في السنة.
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يجب إخطار السكان  4مرات في السنة على األقل بإجمالي أحجام النفايات ونسبة التحويل
والوجهة النهائية للمواد القابلة إلعادة التدوير لتعزيز مشاركتهم ،ويجب أن يكون التواصل
عن طريق إعالن عمومي عند مداخل المبنى وقنوات وغرف تخزين النفايات ،وكذلك عن
طريق إرسال رسائل البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية لجميع السكان.
10

التدريب

11

السجالت

12

استعراض اإلدارة
والتوقيع

توفير التدريب مرة واحدة على األقل في السنة لألفراد المسؤولين عن إدارة النفايات
ومراقبتها،
وإدراج محتوى التدريب ونموذج سجل الحضور في ملحق اإلجراء.
إعداد نموذج السجل داخل ملحق اإلجراءات ،يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد
التنظيم،
إيصاالت شراء صناديق النفايات أو السماد في الموقع (إذا تم شراؤها أثناء مرحلة التشغيل).
رسومات أو خريطة محددة تعرض أنواع ومواقع جميع مرافق التسميد والنفايات.
صور مختومة مؤرخة من التاريخ لصناديق النفايات الموجودة في جميع المناطق المستأجرة
وأرضيات المباني واألماكن العامة ،وجميع الصناديق المشتركة في مناطق التخزين ،وجميع
مرافق التسميد في الموقع.
إيصاالت نقل النفايات من شركة إزالة النفايات.
يجب الحفاظ على السجالت الخاصة بما يلي:
 وسائل االتصال
 التدريب
 استعراض اإلدارة السنوي
ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
وذلك لتسهيل المراجعة.
يجب إعادة تقييم اإلجراء سنويًا وتحديثه حسب الضرورة.
يجب على مدير المرافق أو المالك مراجعة اإلجراءات وتوقيعها سنويًا.
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شكل  PMM-02.1 - 8أنواع النفايات الناجمة عن عمليات تشغيل المبنى

الشكل  PMM-02.2 - 9أمثلة على صور وألوان مصلقات الحاويات

34

أداة المعيار

أداة النفايات
الوثائق المرجعية

 -1اللوائح البيئية العامة وقواعد التنفيذ الصادرة عن الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة.
 -2وزارة الشؤون البلدية والقروية (فيما يخص لوائح مدافن النفايات والمبادئ التوجيهية للنفايات الصلبة).
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تقديم الخدمات وأعمال الصيانة المستدامة PMM-03
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

2

الهدف
إطالة أمد استخدام األصول الموجودة في الموقع وزيادة قيمتها وكفاءتها وتالفي اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن تكرار أعمال
مبكرا أو االستبدال غير الضروري لألجزاء أو االستخدام غير الالزم للمرافق.
الصيانة
ً
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الشرط الرئيسي -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة معيار واحدة)

1

الفحص والصيانة
ً
يتم وضع إجراءات الصيانة المستدامة لعناصر وأنظمة المبنى وتطبيقها وفقا ألفضل
الممارسات ،إضافة إلى دمج عمليات الصيانة الدورية وعمليات الفحص االستباقية.

1

1

الصيانة السنوية لألنظمة

2

يُشارك مهندس مختص في إجراء أعمال الصيانة السنوية لألنظمة ،وتُدرج الشروط
ضمن إجراءات الصيانة المستدامة.
اإلجمالي

2

2

3

3

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

3

3

3

3

3

-

3

النطاق الكامل

3

3

3

3

3

3

3

المؤسسات
التعليمية
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األدلة
الرقم

1

2

أدلة استيفاء الشروط








سجل كامل ألصول المعدات واألنظمة الميكانيكية والكهربائية والمتعلقة بالسباكة.
إجراء الصيانة ال ُمستدامة.
سجل التسجيل
عقد الصيانة والسيرة الذاتية للفني المختص المعين.
جدول الصيانة السنوية لألنظمة (يتم إدراجه في إجراءات الصيانة المستدامة).
تقرير صيانة األنظمة الذي كتبه المهندس المختص بما في ذلك الصور المؤرخة للصيانة السنوية لألنظمة.
السجل

المبادئ التوجيهية الداعمة
إجراءات الصيانة ال ُمستدامة:
تم سرد المحتويات المطلوبة إلجراءات الصيانة ال ُمستدامة بالتفصيل في جدول  ،PMM-03.1ويجب أن تكون اإلجراءات كتابية
خالل الستة ( )6أشهر األولى من فترة المراقبة ويجري تنفيذها خالل الستة أشهر الثانية مع تقديم األدلة ذات الصلة ،ومن ثم اإللزام
بتنفيذ اإلجراءات بصفة مستمرة.
جدول  PMM-03.1محتويات إجراءات الصيانة ال ُمستدامة

إجراءات الصيانة ال ُمستدامة
الرقم

عنوان القسم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى

1

األهداف والغايات

األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.

2

األدوار والمسؤوليات

األفراد المعينون أعضاء فريق إدارة المرافق (مع بيانات جهات االتصال) المسؤولون عن
وضع اإلجراءات وعملية الشراء وعمليات الفحص والصيانة وتقديم الخدمات واالتصال
والتدريب واالستعراض السنوي.

3

المبادئ التوجيهية
التنفيذية

حال االضطالع بأعمال الصيانة السنوية لألنظمة يتم التأكد من موافقة المهندس المختص على
هذا اإلجراء وااللتزام به.
تشير الصيانة المستدامة إلى التقييم الدوري واستبدال األجزاء المعطوبة واإلصالحات أو
عمليات االستبدال المخصصة للعناصر واألنظمة المادية.
تشير الصيانة السنوية لألنظمة إلى الفحص السنوي المتخصص لألنظمة وصيانتها.
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إنشاء سجل مفصل لألصول من النظم وقطع الغيار والمواد التي من المرجح أن تتطلب عمليات
صيانة أو إصالح أو استبدال مستمرة ،حيث يجب تسجيل اسم األصل ووصفه والجهة المصنعة
له ورقمه التسلسلي وموقعه العام وتاريخ شرائه وتاريخ تركيبه وتاريخ انتهاء الضمان.
بالنسبة لمشروعات النطاق الكامل تتضمن أنظمة البناء المحتملة التي تتطلب صيانة كاملة
النطاق ما يلي:

4

سجل األصول

5

صيانة األنظمة

6

صيانة األصول المادية

7

االستجابة للصيانة

 أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
 مضخات المياه
 األنظمة الكهربائية
 أنظمة إنتاج الطاقة في الموقع (بما في ذلك أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة أو
االحتياطية)
 نظام إدارة المبنى
 النقل العمودي
بالنسبة لمشروعات التجهيزات ،يجب تقييم األصول التالية:







وحدات تكييف الهواء
اإلضاءة
األجهزة
تركيبات وتجهيزات المياه
المضخات الداخلية إذا كانت جز ًءا من المساحة الداخلية
المناطق المعرضة للرطوبة العالية

جمع الرسومات األصلية المنفذة وأدلة صيانة المبنى ومعلومات عن عناصر األنظمة
المستخدمة ،وقد يتطلب ذلك اتصال المالك بفريق اإلنشاء ،وتحديث الوثائق باستمرار بكل
جديد فيما يخص تحديثات األنظمة التي تُحدث تغيير في أوضاع الموقع.
وضع الجداول الزمنية لصيانة األنظمة بنا ًء على وثائق الجهة المصنعة ،وإنشاء جدول لألنظمة
شهرا ،ووضع جدول زمني لشروط صيانة كل عنصر من حيث
عبر دورة مدتها 12
ً
اإلجراءات والمعدات والمواد االستهالكية المطلوبة .إضافة بند جديد لكل تكرار على سبيل
المثال تندرج الصيانة الشهرية وربع السنوية للمبردات تحت بند مختلف ،وترد أمثلة لذلك في
جدول .PMM-03.2
فيما يتعلق بشراء عقود الصيانة يرجى الرجوع إلى دليل أفضل ممارسات الشراء BG66 /
 2016أو الصيانة التي تركز على األعمال التجارية .BG53 / 2016

شهرا ،ووضع جدول زمني لمتطلبات
إنشاء جدول للعناصر عبر دورة مدتها التي تبلغ 12
ً
الفحص االستباقية والصيانة (المعدات والمواد االستهالكية) ومصادر األعطال المحتملة
لألصول المادية ،وترد أمثلة لذلك في جدول .PMM-03.3
يمكن استخدام دليل أفضل الممارسات للتوريد  BG66 / 2016لزيادة شروط الجدولة المناسبة
للهوية.
يجب تنفيذ إجراءات الصيانة بنا ًء على مبادئ الصيانة المستدامة التالية:




تجنب الصيانة غير الضرورية من خالل مراعاة ما إذا كان اإلجراء ضروريًّا للغاية
أم ال على سبيل المثال إذا كان من المقرر استبدال مكون رئيسي قريبًا.
تجنب الصيانة المتكررة من خالل التحقق من سبب العطل ،وقد يشمل ذلك األعطال
المتعلقة باإلنشاء أو نوعية المواد المستخدمة أو سوء االستخدام.
البحث عن القيمة مقابل المال من خالل مراعاة التكلفة الرأسمالية والتكاليف
التشغيلية والتوقيت االفتراضي إلجراء أعمال الصيانة على سبيل المثال قد يؤدي
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استبدال مصباح كهربائي غالي الثمن بمصباح آخر عمره االفتراضي أطول إلى
تقليل تكاليف الصيانة المستقبلية.
الحد من اآلثار البيئية  -يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية لألداء البيئي
للمنتجات وتصاريحها البيئية المتوافقة مع معيار الشراء المستدام PMM-04.

لتجنب التعرض غير الضروري أو اإلزعاج لشاغلي المبنى والزوار أو تعطيل اإلجراءات
يتعين تقديم تحذير قبل  72ساعة بشأن جميع الخدمات التي من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ
على األداء الوظيفي لنظام المبنى ،ويفضل أن يكون على منصة عامة للتيسير على كل من
شاغلي المبنى والزوار.
خطرا
يمكن تقديم إشعار فوري في حاالت الطوارئ ،والحالة الطارئة تشمل كل ما يشكل
ً
على الصحة والسالمة أو الممتلكات.
8

وسائل االتصال

9

التدريب

10

السجالت

11

استعراض اإلدارة
والتوقيع

يجب أن تحدد جميع االتصاالت وقت ومكان الخدمات مع تعليق إشارة ملخصة كبيرة وواضحة
(مثل "عدم وجود إمكانية للوصول" أو "خدمة محدودة") وبيانات االتصال الخاصة بفريق
إدارة المرافق.
يجب إبالغ جميع شاغلي المباني بالمبادئ العامة ،والممارسات الجيدة وأي اعتبارات خاصة
بالموقع بمعدل ال يقل عن مرة واحدة في السنة.
يجب إجراء تلك العملية عن طريق تعليق إشعار عام عند مداخل المبنى،وكذلك بواسطة البريد
اإللكتروني أو الخطابات المادية المرسلة لجميع الوحدات السكنية.
توفير التدريب مرة واحدة على األقل في السنة ألفراد إدارة المرافق المسؤولين عن عمليات
الشراء والمراقبة.
إدراج محتوى التدريب وقالب سجل الحضور بملحق.
إعداد نموذج السجل داخل ملحق اإلجراءات ،يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد
التنظيم،
وسيتضمن سجل التسجيل وثائق تتعلق بما يلي:








سجل األصول.
الجدول الزمني للصيانة.
سجل الصيانة  -سجل صيانة مفصل لألعمال المنجزة والوقت المستغرق ومؤهالت
األفراد وتكلفة استخدام المواد المستهلكة وتكلفة أي بدائل.
ملخص الصيانة الشهري  - -الهدف هو تحديد األعطال المتكررة أو المشكالت التي
تستغرق صيانتها وقت كبير وتستهلك ميزانية المشتريات.
اإلبالغات.
جدول التدريب والحضور.
نظرة عامة على اإلدارة السنوية.

ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
وذلك لتسهيل المراجعة .ويجب أن يعتمد ذلك على المعلومات المستمدة من ملخص الصيانة
الشهري (راجع سجل التسجيل).
يجب إعادة تقييم اإلجراءات سنويًا وتحديثها عند الضرورة لتشمل منتجات وتقنيات جديدة
ومشكالت متكررة وأي من تعليقات شاغلي المبنى.
يجب على مدير المرافق أو المالك مراجعة اإلجراءات وتوقيعها سنويًا.

بالنسبة للنطاق الكامل للتطوير ،تم جدولة أمثلة للصيانة الدورية لألنظمة أدناه.
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جدول  PMM-03.2أمثلة للصيانة الدورية لألنظمة

الصيانة الشهرية

الصيانة الربع سنوية

العنصر

اختبار المياه

الجرعات الكيميائية (إذا لزم األمر)

صيانة شهرية طفيفة للمعدات

تنظيف الفالتر

التنظيف

ضبط الزوايا (إذا لزم األمر)

أنظمة المياه (بما في ذلك أنظمة
المياه الرمادية).
أجهزة تكييف الهواء
أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة

جدول  PMM-03.3أمثلة لشروط صيانة األصول المادية

العنصر

المشكلة

الحل

اإلضاءة

أجهزة اإلضاءة ُمعطلة

استبدلها ومعرفة األسباب الكامنة وراء األضرار
المادية وانقطاع التيار الكهربائي ،ومراعاة استخدم
المنتجات البديلة (راجع الشراء المستدام PMM-
.)04

األجهزة/التركيبات

األجهزة/التركيبات التي يوفرها
المالك/مدير المرفق ُمعطلة

إصالح األجهزة ،وفحص المكون ومعرفة األسباب
المحتملة لتعطله ،ومراعاة استخدم المنتجات البديلة
(يرجى الرجوع إلى الشراء المستدام PMM-04
واألجهزة الموفرة للطاقة .)E-05

غرف النفايات

جداران وأبواب غرف النفايات
متضررة

فحص الحاويات المختلفة للكشف عن أي حواف
حادة ومراقبة االستخدام غير السليم للسكان.

مناطق جمع النفايات

المركبات الواقفة التي تسرب
النفط أو يتساقط منها نفايات

نظف بواسطة آلة الغسيل بالضغط العالي

مناطق وقوف السيارات

عالمات اإلطارات البارزة

إزالتها ،والتحقق من تعديل موقع المطبات
واستخدم دهانات بديلة.

المراحيض

المراحيض مسدودة

إزالة االنسدادات ،والتحقق من شبكة األنابيب
ومستوى تدفق المياه واالستخدام غير السليم
للسكان.

البالوعات

البالوعات المسدودة

إزالة االنسدادات ،ومعرفة األسباب الكامنة وراء
انسدادها هل ناجم ذلك عن الرمل أو القمامة أو
الزيوت أو الغطاء النباتي إلخ

المنظر الصناعي
الخارجي

البالط مخدوش ومحطم ومكسر

التحقق من جودة الحقن باإلسمنت وأي استخدام
غير سليم من قِّبل السكان أو حركة مرور
المركبات.

األسقف وهياكل الظل

األسقف وهياكل الظل متضررة

إصالحها أو استبدالها حسب االقتضاء

األرضيات

البالط مخدوش ومحطم

التحقق من جودة الحقن باإلسمنت وأي استخدام
غير سليم للسكان.

الجدران

عالمات أو خدوش بالجدران أو
البالط المحطم

التحقق من جودة الحقن باإلسمنت/الدهان
واالستخدام غير السليم من قِّبل السكان.

مصاعد الخدمة

العالمات أو الخدوش

استبدال لوح حماية المصاعد أو التنظيف الدوري
ألغطية النسيج القابلة لإلزالة.
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مهندس مختص في صيانة األنظمة:



إشراك مهندس مختص (يتمتع بخبرة ال تقل عن خمس سنوات) إلجراء صيانة سنوية لألنظمة ،ويجب أن يكون هذا
المهندس مستقالً أي ليس جزءا ً من فريق إدارة المرافق.
يجب تعيين المهندس المختص خالل الستة أشهر األولى من فترة المراقبة األولى ،ويقوم بصيانة األنظمة خالل الستة
أشهر الثانية ،وبعد ذلك يجب صيانة األنظمة سنويًا.

الصيانة السنوية لألنظمة:
يجب تضمين جدول خدمة األنظمة السنوية في إجراءات الصيانة المستدامة على أن يتناول ما يلي:



تعيين شروط الفحص والخدمة من وثائق المنتج الخاصة بالمصنعين ،وإنشاء قائمة سنوية ونصف سنوية (كل سنتين)
لخدمة األنظمة ،ترد بعض األمثلة على تطورات النطاق الكامل في الجدول .PMM-03.4
في حالة عدم وجود توصيات واضحة بشأن الخدمة من الشركة المصنعة ،يرجى الرجوع إلى قسم الوثائق المرجعية
للتعرف على مصادر المعلومات اإلضافية.
جدول  ،PMM-03.4مثال على القائمة السنوية ونصف السنوية لصيانة األنظمة

العنصر
أنظمة المياه
أجهزة تكييف الهواء
الوقاية من الحريق
محول الجهد الكهربائي المتوسط
المولد االحتياطي
أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة
مواد البناء ونظام التدفئة والتهوية
وتكييف الهواء

سنويا

نصف سنويا

عزل الخزان
تنظيف الخزان
مستويات غاز التبريد
استبدال المرشحات
المحركات
أجهزة اإلطفاء
أقماع الرش
أخذ عينات الزيت وتحليلها
صيانة المولد الكهربائي واألجهزة
المساعدة
اختبار الحمولة

-

-

فحص العفن ومعالجته*

المضخات
صيانة المعدات الرئيسية
-

* ارجع إلي معيار عمليات النظافة  PMM-06للمزيد من المبادئ التوجيهية

يجب تضمين تقرير صيانة األنظمة الذي كتبه المهندس المختص في سجل إجراءات الصيانة المستدامة إضافة إلى تحديد األنظمة
التي تم فحصها والنتائج الرئيسية والمخاوف واالقتراحات ،على أن يتضمن التقرير أيضًا صور مؤرخة وذلك لتوثيق الجوانب
الرئيسية لصيانة األنظمة السنوية.
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أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4
-5

عقود الصيانة  :BG66/2016دليل ألفضل ممارسات الشراء
عقود الصيانة  :BG53/2016الصيانة التي تركز على األعمال التجارية.
 CIBSE TM44:فحص أنظمة تكييف الهواء .2012
الحفاظ على المعدات الكهربائية المحمولة في البيئات منخفضة المخاطر  ،HSE INDG236مراجعة2.
دليل " "Dالصادر من معهد تشارتارد لخدمات المباني :أنظمة النقل في المباني.2015 ،
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الشراء المستدام PMM-04
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

2

الشرط رقم ()3

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()4

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تشجيع شراء منتجات ومواد مستدامة تقلل من اآلثار الضارة بصحة اإلنسان والبيئة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الشرط الرئيسي -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة معيار واحدة)
1

ُوضعت سياسة الشراء المستدامة ونفذت بهدف التشجيع على شراء المنتجات والمواد
المستدامة المستخدمة في تشغيل المشروع وصيانته.

1

1

2

يتوافق حوالي ( %80حسب التكلفة) من المواد والمنتجات المشتراة عند تشغيل
المبنى مع سياسة الشراء ال ُمستدام.

2

2

3

نسبة ( % 30حسب التكلفة) من إجمالي المواد والمنتجات ال ُمشتراة أثناء تشغيل
المبنى هي مواد إقليمية.

1

1

4

نسبة ( %60حسب التكلفة) من إجمالي المواد والمنتجات ال ُمشتراة أثناء تشغيل المبنى
هي مواد إقليمية.

1

1

اإلجمالي

5

5

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

5

5

5

5

5

-

5

النطاق الكامل

5

5

5

5

5

5

5
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األدلة
الرقم

1
و2
و3
و4

أدلة استيفاء الشروط



سياسة الشراء المستدام.
سجل تسجل المواد والمنتجات المشتراة ،بما في ذلك معلومات المنتج وأوامر/إيصاالت الشراء.

المبادئ التوجيهية الداعمة
سياسة الشراء المستدام:
المحتويات المطلوبة لسياسة الشراء المستدام مفصلة في الجدول  ،PMM-04.1حيث يجب تطوير هذه السياسة خالل الستة أشهر
األولى من فترة المراقبة وتنفيذها خالل الستة أشهر الثانية مع تقديم األدلة ذات الصلة ،وبعد ذلك يجب تنفيذ السياسة بشكل مستمر.
جدول  ،PMM-04.1سياسة الشراء المستدام

سياسة الشراء المستدام
الرقم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى

عنوان القسم

1

األهداف والغايات

أهداف السياسة وغاياتها

2

األدوار والمسؤوليات

األفراد المعينون (مع بيانات االتصال) المسؤولين عن وضع السياسات والمشتريات والتدريب
واالتصال واالستعراض السنوي.

3

المنتجات والمواد
المستدامة

وصف المنتجات والمواد التي تغطيها السياسة ،لتشمل كحد أدنى ما يلي:










التشطيبات
التركيبات
التجهيزات
المفروشات
المعدات
األجهزة
المواد االستهالكية (المنظفات ،مواد مكافحة اآلفات ،مواد التبريد ،غازات إطفاء
الحرائق)
مواد البناء
أعمال الصيانة (الخشب الصناعي ،األسقف المعلقة ،المواد العازلة)

يجب أن تعطي سياسة الشراء المستدام األفضلية للمنتجات والمواد التي تتمتع بالخصائص
التالية:










التحمل وإمكانية استخدامها ألكثر من مرة.
أال تكون سامة أو تحتوي على أقل قدر من المواد السامة.
قابلة للتحلل
تم تصنيعها  /تجميعها في المملكة العربية السعودية
حاصلة على إعالن المنتج البيئي ()EPD
ذات كفاءة في استخدام الطاقة
معبأة في مواد غير مصنوعة من البالستيك أو المواد الرغوية
معبأة في مواد يمكن إعادة تدويرها وقابلة إلعادة االستخدام
مصنوعة من مواد من مصادر محلية
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 يمكن إعادة تدويرها
 أدوات المياه ال بد أن تحمل عالمة ®.WaterSense
في حالة استهداف الشرط رقم  2يجب أن يحتوي ما ال يقل عن ( ٪80حسب التكلفة) من
المواد والمنتجات المشتراة أثناء تشغيل المبنى على واحدًا على األقل من الخصائص أعاله.
يجب أن تعطي سياسة المشتريات المستدام األفضلية للموردين  /المصنعين ممن لديهم ما
يلي:



جوائز وشهادات بيئية مثل  FSCشهادة التجارة العادلة الدولية
أنظمة اإلدارة الداخلية التي تسلط الضوء على البيئة بما في ذلك شهادة ISO
 14001وشركة كاربون ترست ( )Carbon Trustو إيماس (مخطط اإلدارة
والتدقيق البيئي)

يجب أن تتم اختيارات المشتريات عن طريق خيارات الترتيب بنا ًء على مبادئ االستدامة في
الشكل .PMM-04.1
في حالة استهداف أي من المعايير في الجدول  ،PMM-04.2فيجب استخدام هذه السياسة
لتسجيل االمتثال لشروط المشتريات الخاصة بالمعايير الفردية.
يجب إخطار شاغلي العقار بالمبادئ العامة والممارسة الجيدة وأي اعتبارات خاصة بموقع
محدد مرة واحدة كل العام على األقل.
4

وسائل االتصال

5

التدريب

6

السجالت

يجب أن يكون التواصل عن طريق اإلستراتيجيات التالية:




تعليق إشعار عام عند مداخل المبنى أو األروقة العامة.
إرسال رسائل البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية إلى شاغلي المبنى.
عبر تطبيق ويب أو رمز االستجابة السريعة .QR

توفير التدريب مرة واحدة على األقل في العام لألفراد المسؤولين عن المشتريات.
إدراج محتوى التدريب ونموذج سجل الحضور داخل ملحق السياسة.
إدراج نموذج سجل داخل ملحق السياسة.
يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم ،على أن تشمل جميع المواد والمنتجات
المستخدمة المشتراة ،ولقد لخصت بإيجاز في جدول يحتوي على المعلومات التالية من أجل
مراقبة التحسين المستمر ودعمه:













تاريخ الشراء
نوع المادة أو المنتج
االستخدام أو التطبيق
الشركة ال ُمصنعة
الطراز
المورد
التكلفة مدعومة بأمر/إيصال الشراء
خصائص االستدامة ،بما في ذلك الوثائق التالية حسب االقتضاء:
 oصحيفة بيانات سالمة المادة
 oبيانات الشركة ال ُمصنعة بشأن الفوائد البيئية أو المجتمعية
 oالشهادات
 oتقارير الشركة
وسائل االتصال
التدريب
استعراض اإلدارة السنوي
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استعراض اإلدارة
والتوقيع

7

ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
وذلك لتسهيل المراجعة.
يجب إعادة تقييم السياسة سنويًا وتحديثها عند الضرورة لتشمل منتجات وتقنيات جديدة وأي
مالحظات من شاغليها.
يجب على مدير المرافق أو المالك مراجعة السياسة وتوقيعها سنويًا.

إعالنات المنتجات البيئية:
تقوم الشركة ال ُمصنعة عادة ً بإجراء تقييم لدورة حياة منتجاتهم وذلك لتقديم دليل على تأثيرها البيئي المنخفض مقارنةً بالمنتجات
األخرى الموجودة في األسواق ،ويأتي هذا الدليل في شكل إعالن المنتج البيئي ( )EPDليُد ِّْرج التأثير المحتمل للمنتج عن طريق
مساهمته في المخاطر البيئية التالية:


االحتباس الحراري (الغازات الدفيئة)



اإلغناء بمغذيات المياه العذبة



نضوب موارد الطاقة غير المتجددة



تحمض المحيطات



استنفاد األوزون في الستراتوسفير



تكون أوزون التربوسفير

من األهمية بمكان أن نشير إلى أن إعالن المنتج البيئي ليس ضمانًا على أن المنتج صديق للبيئة ،ومع ذلك ،فإن الشفافية التي يوفرها
"إعالن المنتج البي ئي" تهدف إلى التأثير على المقارنة واختيار السلع المالئمة ،كما يجب أن تتوافق جميع إعالنات المنتجات البيئية
مع معايير  ISO 14025و/أو  EN 15804فيما يخص تنسيق الحسابات وإعداد التقارير.

الشكل  ،PMM-04.1التسلسل الهرمي للمشتريات
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الجدول  ،PMM-04.2المعايير المرتبطة

شروط األولوية

فئة المشتريات

المعايير ذات الصلة

التنظيف

عوامل تنظيف منخفضة السمية ،ويفضل أن
تكون ذات قاعدة حيوية وفي شكل مركز

عمليات النظافة PMM-06

مكافحة اآلفات

المكافحة الكيميائية منخفضة السمية

عمليات النظافة PMM-06

المعدات/األجهزة

كفاءة الطاقة

األجهزة الموفرة للطاقة E-05

التبريد وإطفاء الحرائق

الغازات الخالية من مركبات
الكلوروفلوروكربونات واحتمالية استنفاد
األوزون

التأثير على طبقة األوزون E-07

تركيبات المياه والتجهيزات
الداخلية والخارجية

كفاءة استخدام المياه

منتجات وأنظمة ترشيد استهالك المياه
W-03

المواد الالصقة ومانعات
التسرب والدهانات والطالءات

مواد المركبات العضوية المتطايرة
المنخفضة

المركبات العضوية المتطايرة والمواد
ذات االنبعاثات المنخفضة HC-07

الخشب ال ُمركب واألسقف
المعلقة

مواد الفورمالديهايد المنخفضة

المركبات العضوية المتطايرة والمواد
ذات االنبعاثات المنخفضة HC-07

المواد العازلة

احتمالية االحترار العالمي أقل من أو يساوي
 5للمواد الخالية من مركبات
الكلوروفلوروكربونات ومركبات
الهيدروكلوروفلوروكربونات واحتمالية
استنفاد األوزون
الفورمالديهايد المضاف أقل من أو يساوي
 13.5جزء في المليون

مواد العزل غير الملوثة HC-08

تجهيزات اإلضاءة

التجهيزات التي ال تسبب الوهج أو التلوث
الضوئي

التلوث الضوئي SS-03

تجهيزات اإلضاءة

مصابيح تحد من الوهج وتعزز الراحة
البصرية

ضوء النهار والراحة البصرية HC-
04

المواد اإلقليمية:
في حالة استهداف شروط المعيار رقم  3و 4يجب الحصول على  %30و ٪ 60بالترتيب من جميع المواد والمنتجات ذات الصلة
(حسب التكلفة) من المملكة العربية السعودية ويجب تضمين هذا الشرط في سياسة الشراء المستدام ،كما يجب أن يوضح جدول
السجالت -الذي يوثق جميع المواد والمنتجات التي تم شراؤها -ما إذا كان كل عملية شراء إقليمية أو غير إقليمية ،بعد ذلك يجب
إعداد ملخص سنوي لمقارنة المشتريات اإلقليمية وغير اإلقليمية لهذا العام ،مما يدل على تحقيق الحد األدنى المطلوب من الشروط
وهو  ٪ 30أو الحد األعلى وهو  ،% 60ويجب االلتزام بالتوجيهات التالية عند حساب النسبة المئوية للمواد  /المنتجات التي يتم
الحصول عليها من داخل المملكة العربية السعودية:


لكي تكون المواد  /المنتجات متوافقة مع شروط المعيار (أي مصدرها المملكة العربية السعودية) يجب أن تستوفي واحدًا
على األقل من الشروط التالية:
ُ oمستخرجة في المملكة العربية السعودية
ُ oمصنعة في المملكة العربية السعودية
ُ oمجمعة في المملكة العربية السعودية
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تكلفة المواد أو المنتج حسب أمر/إيصال الشراء وال تشمل تكاليف العمالة للنقل أو التركيب أو االستخدام.
بالنسبة للمواد المركبة يجب استخدام المواد التي تحتوي على أكبر نسبة من المحتوى في الحساب.
سا من المحتوى المعاد تدويره في الحسابات.
يمكن أيضًا إدراج المواد التي يتم تصنيعها أسا ً
من المهم التأكد من أن مصدر عمليات االستخراج أو التصنيع أو التجميع تتوافق مع شروط نظام مستدام قبل الشراء،
ويجب على الموردين تقديم تراخيصهم التجارية وشهادات بلد المنشأ الخاصة بموادهم ويجب تأكيدها على أنها مقبولة.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1الملصقات واإلعالنات البيئية المطابقة لمعايير  - ISO 14025:2006اإلعالنات والمبادئ واإلجراءات البيئية من النوع
الثالث
 -2برنامج الشراء المستدام الصادر عن وكالة حماية البيئة األمريكية ()EPA
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إدارة النفايات العضوية في الموقع PMM-05
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تشجيع إعادة استخدام المواد المغذية و تقليل اآلثار البيئية الناتجة عن نقل النفايات إلى موقع الدفن.
الشروط
الرقم

1

2

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

وضع وتنفيذ إجراءات إدارة النفايات العضوية الخاصة بالموقع ،حيث يتم تحويل
النفايات العضوية بما في ذلك بقايا الطعام ونفايات المناظر الطبيعية من المكب.
توفير مناطق منفصلة خاصة بالمشروع للتخلص من النفايات العضوية بما في ذلك
حاويات التجميع ومنطقة مغلقة للتخزين.

1

1

توفير منطقة داخل الموقع للتسميد باستخدام طريقة مناسبة لحجم المرفق ونوعه.
اإلجمالي

1

1

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات*

1

1

1

1

1

-

1

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

1

1

المؤسسات
التعليمية

*يجب أن تستوفي مشروعات التجهيزات الشرط رقم  1لنقطة معيار واحدة.

األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط




إجراءات إدارة النفايات العضوية الخاصة ببقايا الطعام ونفايات المناظر الطبيعية.
صور مؤرخة لمرافق التخزين والتخلص من النفايات المنفصلة.
وصف لمرافق التسميد في الموقع.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
تشمل المصادر النموذجية للنفايات كل من بقايا وفضالت الطعام ونفايات مناطق المناظر الطبيعية باإلضافة إلى نسبة محدودة من
العبوات القابلة للتحلل الحيوي مثل الورق ،يجب استخدام مبادئ التسلسل الهرمي للنفايات (الشكل  )PMM-05.1إلدارة النفايات
العضوية في الموقع وضمان الحد األدنى من اإلهدار.
األكثر تفضيالً

األقل تفضيالً
الشكل  PMM-05.1التسلسل الهرمي للنفايات

من أجل تقليل كمية النفايات الصلبة وتحويلها من المكب يجب فصلها عند المصدر ،ثم معالجتها وتحويلها إلى منتجات مفيدة مثل
األسمدة العضوية واألسمدة السائلة الحيوية وما إلى ذلك.
إجراءات إدارة النفايات العضوية

يجب أن تتضمن محتويات اإلستراتيجية ما يلي كح ٍد أدنى:






مصادر النفايات العضوية
 oتحديد مصادر النفايات العضوية وتقدير كميات اإلنتاج السنوية الخاصة بالمشروع أثناء مرحلة التشغيل.
 oوصف الحلول المنفذة لمعالجة النفايات في الموقع والتي من شأنها التحكم في اإلنتاج المتوقع للنفايات العضوية.
 oيجب أن يصف هذا القسم بوضوح جميع شروط وإجراءات الصحة والسالمة التنظيمية القابلة للتطبيق والواجب
اتخاذها من أجل التنظيف والحد من الروائح الكريهة.
مجموعة صناديق النفايات
 oتوفير صناديق تخزين النفايات العضوية المميزة بشكل واضح (باللغة العربية أو لغات أخرى مناسبة) وصناديق
تخزين النفايات العضوية المميزة بألوان خاصة والموجودة في المبنى ،على سبيل المثال قرب المطبخ أو
المخزن ،ومناطق المناظر الطبيعية ،وغيرها من األماكن التي من المتوقع إنتاج النفايات العضوية فيها.
 oتوفير مرفق تخزين مركزي وفقًا لمعدالت إنتاج وجمع النفايات المقدرة مع صناديق النفايات بنسبة تتراوح بين
لترا.
لترا و ً 120
ً 30
 oيجب أن يكون مرفق التخزين المركزي متاحا ً بواسطة مركبات نقل النفايات.
 oيتم تفريغ صناديق أو حاويات النفايات على األقل ثالث مرات في األسبوع لمنع الرائحة والمخاطر الصحية
ذات الصلة.
التسميد في الموقع
 oإذا تم تخزين المواد العضوية أو تحويلها إلى سماد داخل الموقع يتطلب وصف العملية المقرر إجراؤها ،إضافةً
إلى إستراتجيات التهوية والتبريد المستخدمة في التنظيف والوصلة المتصلة بنظام الصرف الصحي.
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o
o
o





يجب إيالء االهتمام الشديد إلى األسمدة الجاهزة عند تصميم محطة التسميد ،وستحدد مواصفات المنتج متطلبات
كل من النفايات الواردة والعمليات الفيزيائية والبيولوجية المستخدمة.
يجب أن تتوافق التقنية المختارة مع السياق المحلي لضمان القدرة التشغيلية المالئمة وتوافر األسواق لبيع
المنتجات الثانوية للنفايات.
تتسم المشروعات صغيرة النطاق -التي ينتج عنها تولُّد الغاز الحيوي من النفايات العضوية التي تم فرزها-
استثمارا أقل ويسهل تشغيلها وتتناسب بشكل أفضل مع جميع أنواع
بأنها األنسب للمنطقة ،حيث إنها تتطلب
ً
وأحجام النفايات البلدية.

التخزين
 oالتأكد من أن منطقة التخزين جيدة التهوية لتجنب الرائحة الزائدة ،وأنها آمنة لتجنب الوصول غير المصرح به.
 oيجب أن يتوفر بالمنطقة الرئيسية لتخزين النفايات العضوية تبريد ميكانيكي ومياه للتنظيف ،كما يجب أن تكون
متصلة بنظام صرف صحي.
التدريب
 oتوفير التدريب لألفراد المسؤولين عن إدارة النفايات العضوية ومراقبتها والتسميد في الموقع مرة واحدة شهريًا
على األقل.
 oإدراج محتوى التدريب وقالب سجل الحضور بملحق.

سيقلل التسميد في الموقع من الكمية المنقولة يوميًا إلى المِّ كب بصورة جوهرية ،يوضح الجدول  PMM-05.01تحليل أكثر تفصيالً
لما يمكن تحويله إلى سماد وما ال يمكن.
الجدول  PMM-05.1المواد المناسبة للتسميد في الموقع

ال يمكن تحويلها إلى سماد

يمكن تحويلها إلى سماد

فضالت الفواكه والخضروات

النباتات المصابة باألمراض

رواسب ومرشحات القهوة

منتجات األلبان

المناديل الورقية

رماد الفحم الحجري أو النباتي

الورق المقوى

اللحم والعظام

ورق الصحف

الزيوت والدهون والشحوم

بقايا الحدائق والغطاء العضوي

أي مادة سامة

المعالجة في الموقع

يمكن معالجة النفايات العضوية في الموقع عن طريق تحويلها إلى سماد ،وتشمل هذه العملية تحلل المادة العضوية إلى سماد في
الظروف الهوائية.







إذا تم تخزين المواد العضوية أو تحويلها إلى سماد داخل الموقع مثل التسميد داخل الحاويات يجب توفير نظام تبريد
ميكانيكي ووصلة مياه للتنظيف ووصلة متصلة بشبكة الصرف الصحي.
يمكن تحويل النفايات إلى أسمدة داخل الموقع عن طريق حاويات مخصصة محلية الصنع مزودة بنظام تصريف جيد أو
مغلقة جيدًا أو مغطاة جيدًا لتجنب اآلفات ،ويلزم التخطيط الدقيق لضمان توفير توازن مناسب بين النفايات العضوية الرطبة
والجافة وطبقات التربة.
يمكن إنشاء أو شراء هيكل مركزي لتحويل النفايات إلى أسمدة داخل الموقع ،ويجب مراعاة المسافة من المبنى والتهوية
الكافية لتجنب انبعاث الروائح الكريهة ،وكذلك إنشاء الحواجز المادية ومراقبة اآلفات (يرجى الرجوع إلى عمليات النظافة
 )PMM-06لتجنب مشاكل اآلفات ،وتوفير الظل الكافي لتجنب ارتفاع درجة الحرارة ،وقد تكون آالت تحويل النفايات
إلى أسمدة داخل الحاوية المتوفرة تجاريًّا والمغلقة والمشتركة مناسبة من حيث الحجم والميزانية واحتياجات الموقع.
يرجى التحقق باستمرار من أن منطقة تحويل النفايات إلى أسمدة آمنة لتفادي الوصول غير المالئم وأنها جيدة التهوية
لتجنب الرائحة الكريهة.
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قد يحتاج الغطاء النباتي األكثر صالبة كالسيقان أو األغصان إلى القص أو التقليم ،وتمثل األكياس القابلة للتحلل البيولوجي
وسيلة فعالة لجمع فضالت الطعام.

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1اللوائح البيئية العامة وقواعد التنفيذ الصادرة عن الهيئة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة.
 -2وزارة الشؤون البلدية والقروية (فيما يخص لوائح مدافن النفايات والمبادئ التوجيهية للنفايات الصلبة).
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عمليات النظافة PMM-06
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

2

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

2

الهدف
تعزيز جودة البيئة الداخلية الجيدة لجميع شاغلي المباني مع تقليل مشاكل اآلفات إلى الحد األدنى من خالل اإلدارة الفعالة واآلثار
البيئية.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

التنظيف المستدام
1

2

وضع وتنفيذ إجراء تشغيلي للتنظيف المستدام يتناول منتجات ومواد التنظيف
والتنظيف المنتظم والتنظيف العميق وجداول التنظيف والمراقبة والتدريب.

2

مكافحة اآلفات المستدامة
2

وضع وتنفيذ اإلجراءات المتكاملة لمكافحة اآلفات التي تغطي مكافحة اآلفات
والسيطرة عليها بطرق كيميائية وغير كيميائية.
اإلجمالي

2

2

4

4

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم*

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

4

4

4

4

4

-

4

النطاق الكامل

4

4

2

4

4

4

4

*الشرط رقم  1و 2يمنح نقطة لكل نطاق كامل لمشروعات متاجر التجزئة/المطاعم.

األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط




اإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام.
الجدول والصور المؤرخة الخاصة بالتنظيف العميق وفحص العفن.
السجل
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جدول مشتريات منتجات التنظيف (يتم إدراجه في سجل الشراء المستدام .)PMM-04
اإلجراءات المتكاملة لمكافحة اآلفات.
السجل



جدول مشتريات مكافحة اآلفات الكيميائية (يتم إدراجه في سجل الشراء المستدام .)PMM-04

المبادئ التوجيهية الداعمة
اإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام:
ترد المحتويات المطلوبة لإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام بالتفصيل في الجدول  ،PMM-06.1ويجب أن تكون
اإلجراءات كتابية خالل الستة ( )6أشهر األولى من فترة المراقبة ويجري تنفيذها خالل فترة الستة أشهر الثانية مع تقديم األدلة ذات
الصلة ،ومن ثم يجب االلتزام بتنفيذ اإلجراءات بصفة مستمرة.
الجدول  PMM-06.1محتويات اإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام

اإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام
الرقم

عنوان القسم

1

األهداف والغايات

2

األدوار
والمسؤوليات

3

توجيهات
المشتريات

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى
األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء .إذا كان هناك أي متطلبات خاصة للمبنى يجب إدراجها
هنا.
األفراد المعينون (مع بيانات االتصال) المسؤولون عن وضع اإلجراءات والمشتريات وأنشطة
التنظيف والمراقبة والتدريب واالستعراض السنوي ،إذا كان المقاولون يقومون بالتنظيف فيجب
التأكد من موافقتهم على هذا اإلجراء وااللتزام به.
تقديم نبذة عن الموقع بما في ذلك المكان ووصف المساحات وأنواع  /أعداد السكان وشروط
التنظيف النموذجية،
يتعين سرد جدول بكل أنشطة التنظيف الواجب القيام بها وتحديد اآلتي:
o
o
o

o
o
o
o

جدول التنظيف المنتظم ومعدل تكرار التنظيف العميق بنا ًء على مستوى االستخدام
 /النشاط.
االلتزام بالتنظيف العميق مرة واحدة في العام كحد أدنى.
يجب إجراء فحص العفن على األقل مرة واحدة ً سنويًا من قِّبل فريق إدارة
المرافق ،كما يجب مالحظة مؤشرات العفن واألضرار الناجمة عن المياه
وتداركها ،إضافةً إلى ذلك يجب معاينة أي أنابيب ملتفة للتبريد كل ثالثة أشهر
الكتشاف العفن ،وتنظيفها عند الحاجة.
البروتوكول الموصى به لتجنب استهالك المرافق غير الضروري عن طريق ذكر
كميات المياه ومعدالت التخفيف وإعدادات مدة  /طاقة األجهزة.
تقديم إرشادات بشأن حماية األسطح والتشطيبات عن طريق ذكر معدات التنظيف
وبروتوكول االستخدام.
ذكر معدات التخزين والحماية المطلوبة لطاقم التنظيف (القفازات ،األحذية،
النظارات الواقية ،قناع التنفس ،وغيرها).
تحديد متطلبات التنظيف العميق الخاصة من حيث العناصر /المساحات المراد
تنظيفها (بما في ذلك المفروشات الناعمة والسجاد والواجهات الزجاجية) والتقنيات
وأي وصول خاص مطلوب (نقل العوائق والساللم والمواد وما إلى ذلك).
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يجب أن تحتوي  ٪100من مواد التنظيف االستهالكية على صحيفة بيانات سالمة المواد
(.)MSDS
يجب أن تحتوي  ٪50من مواد التنظيف االستهالكية (بما في ذلك المناشف الورقية لتجفيف اليد
أو األسطح) حسب التكلفة على صحيفة بيانات سالمة المواد التي تتوافق مع واحد على األقل من
المعايير التالية :معيار  Green Sealأو تصميم وكالة حماية البيئة األمريكية لجعل حماية
البيئة اختيار أكثر أمانًا أو شهادة  Cradle to Cradleأو عالمة  EU Ecolabelأو أي
عالمات بيئية متوافقة مع .ISO 14024:2018
يجب إعطاء األولوية عند شراء منتجات التنظيف إلى:
 oالمنتجات منخفضة السمية والمنتجات القابلة للتحلل الحيوي المركبات العضوية منخفضة
التطاير (.)VOC
 oالزيوت ذات األساس الحيوي والمنظفات الطبيعية األخرى (مثل المنظفات القابلة للتحلل
الحيوي والمنظفات ذات األساس النباتي والصابون العضوي ،وغيرها).
 oالعوامل المركزة لتقليل تأثيرات النقل والتعبئة.

4

وسائل االتصال

5

التدريب

6

السجالت

7

استعراض اإلدارة
والتوقيع

يجب تجنب شراء منتجات التنظيف التي تحتوي على مادة الكلور أو مشتقات البتروكيماويات.
يتم توفير الصابون أو جيل الكحول بدون ماء في جميع األحواض غير الخاصة إلى جانب
الرسائل التذكرية البصرية لنظافة اليدين في المواقع المناسبة.
لتجنب التعرض غير الضروري أو اإلزعاج لشاغلي المبنى أو تعطيل اإلجراءات يتعين تقديم
تحذير قبل  72ساعة لجميع شاغلي المبنى بشأن التنظيف العميق ،كما يجب توضيح كل وسائل
التواصل لوقت وموقع التنظيف العميق ،مع تعليق إشارة ملخصة كبيرة واضحة ،مثل "أرضية
زلقة" أو "غبار".
يجب إبالغ جميع شاغلي المباني بالمبادئ العامة ،والممارسات الجيدة وأي اعتبارات خاصة
بالموقع بمعدل ال يقل عن مرة واحدة في السنة.
يجب أن تتم عملية التواصل عن طريق وضع إشعار عام عند مداخل المبانى وكذلك بواسطة
إرسال رسائل البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية إلى جميع الشاغلين.
توفير التدريب مرة واحدة على األقل في السنة لألفراد المسؤولين عن المشتريات وأنشطة التنظيف
والمراقبة.
إدراج محتوى التدريب ونموذج سجل الحضور في ملحق اإلجراء.
توفير نموذج السجل داخل ملحق اإلجراءات.
ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها وذلك
لتسهيل المراجعة.
يجب إعادة تقييم اإلجراءات سنويًا وتحديثها عند الضرورة لتشمل المنتجات والتقنيات الجديدة
والمشكالت المتكررة وأي من تعليقات شاغلي المبنى.
يجب على مدير المرافق أو المالك مراجعة اإلجراءات وتوقيعها سنويًا.

سجل التنظيف المستدام
يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم ،وسيتضمن سجل التسجيل وثائق تتعلق بما يلي:






جداول التنظيف المنتظم والعميق
طرق االتصال
محتوى التدريب
حضور الدورات التدريبية
االستعراض السنوي

يتم تضمين الوثائق المتعلقة بشراء منتجات التنظيف في سجل الشراء المستدام )PMM-04).
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مكافحة اآلفات المستدامة
ترد المحتويات المطلوبة إلجراءات اإلدارة المتكاملة لآلفات في الجدول  ،PMM-06.2ويجب أن تكون اإلجراءات كتابية خالل
الستة ( )6أشهر األولى من فترة المراقبة ويجري تنفيذها خالل فترة الستة أشهر الثانية مع تقديم األدلة ذات الصلة ،ومن ثم يجب
االلتزام بتنفيذ اإلجراءات بصفة مستمرة.
جدول  PMM-06.2محتويات اإلجراءات المتكاملة لمكافحة اآلفات

اإلجراءات المتكاملة لمكافحة اآلفات
الرقم

عنوان القسم

1

األهداف والغايات

2

األدوار
والمسؤوليات

3

نظرة عامة

4

مكافحة اآلفات
والوقاية منها
بطرق غير
كيميائية

5

مكافحة اآلفات
والوقاية منها
بطرق كيميائية

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى
األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء .إذا كان هناك أي متطلبات خاصة للمبنى يجب إدراجها
هنا.
تحديد األفراد المعينين (مع بيانات جهات االتصال) المسؤولين عن وضع اإلجراءات
والمشتريات ونشاط مكافحة اآلفات والمراقبة واالتصاالت والتدريب واالستعراض السنوي،
وإذا تم تنفيذ إدارة اآلفات بواسطة مقاولين فيتم التأكد من موافقتهم على اإلجراءات المتكاملة
لمكافحة اآلفات وااللتزام بها.
إعداد مقدمة للموقع بما في ذلك المكان ووصف المساحات وفئات وأعداد شاغلي العقار،
ووصف أنواع اآلفات المحتمل وجودها والموائل ومصادر الغذاء ودورات التكاثر ،ومن
المحتمل أن تشمل اآلفات حشرات شائعة كالصراصير والنمل والنمل األبيض والقمل وكذلك
القوارض.
خطرا
أقلها
من
ا
ء
بد
اعتبارها
تم
التي
المحتملة
المكافحة
طرق
جميع
ذكر
يتم
آفة
لكل
بالنسبة
ً
ً
على الشخص القائم بالتطبيق وعلى شاغلي المبنى والبيئة ،وسيشمل ذلك طرق مكافحة فيزيائية
وثقافية وكيميائية كما هو موضح أدناه.
تحديد معدل تكرار التفتيش لتأكيد مجموعات اآلفات المنتشرة كل شهر على األقل ،ويجب
إجراء عمليات التفتيش في وقت يضمن أقل قدر من اإلزعاج في األماكن المستأجرة ،على سبيل
المثال خالل تغيير اإليجار.
تحديد ما يمثل عتبة حرجة من المالحظات لمكافحة اآلفات لكل نوع ،ومالحظة أن الرؤية
الفردية قد ال تكون عتبة مناسبة لجميع أنواع اآلفات.
الوقاية  /المكافحة المادية  -منع اآلفات من دخول المنطقة باستخدام طرق مثل الحواجز أو
الفخاخ.
الوقاية  /المكافحة الثقافية  -تغيير الظروف لتكون أقل مالءمة لآلفات:
o
o
o
o

تدمير ما يُعرف أو يُحتمل كونه طعا ًما أو مأوى لآلفات وكذا موائل التكاثر.
تحديد وإصالح مشاكل الصرف الصحي التي تؤدي إلى تسرب المياه.
تهيئة أحجام تخزين النفايات أو معدل التجميع أو تدابير االحتواء المتعلقة بمكافحة
اآلفات لتجنب مصادر المياه أو الغذاء.
إزالة أماكن اإليواء مثل مناطق التخزين غير المنظمة أو تغيير أنواع الغطاء النباتي
في الموقع إذا كان ذلك ممكنًا وضروريًا.

الوقاية الكيميائية  -عدم استخدام طرق المكافحة الكيميائية كالرش الوقائي المنتظم.
إذا أشارت عمليات الوقاية من اآلفات أو التقارير الروتينية إلى أن أعداد اآلفات يتجاوز العتبات
الحرجة ،فيتم إجراء الحد األدنى من المكافحة بالمواد الكيميائية السامة:
o

إعطاء األولوية للمبيدات الحيوية ألنها تستهدف اآلفات المحددة وعادة ما تكون أقل
سمية.
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o
o

عدم استخدام بخاخات المبيدات العامة إال إذا كانت المبيدات الحيوية المذكورة أعاله
غير فعالة.
يجب أن تتم المكافحة الكيميائية إما باستخدام منتجات يتم فحصها من خالل برنامج
المكافحة المتكاملة لآلفات لمدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو ،وتعرف على أنها من
المستوى الثالث (األقل خطورة) ،أو المنتجات األقل سمية كما هو محدد في الفئة
 GHS 4أو  5وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية ( )WHOالموصى به لمبيدات
اآلفات حسب األخطار والمبادئ التوجيهية لتصنيف .2009

6

وسائل االتصال

7

التدريب

8

السجالت

لتجنب التعرض غير الضروري أو اإلزعاج لشاغلي المبنى أو تعطيل اإلجراءات يتعين تقديم
إخطار قبل  72ساعة بشأن أنشطة مكافحة اآلفات المقرر إجراؤها ،ويمكن تقديم إشعار قبل 24
ساعة من تنفيذ اإلجراء في حاالت الطوارئ ،وتعتبر الحالة طارئة عندما تكون صحة شاغلي
المبنى وسالمتهم أو ممتلكاتهم معرضة لخطر.
يجب التنويه من خالل جميع وسائل االتصال إلى وقت وموقع مكافحة اآلفات واسم المنتج
المبيد لآلفات والمادة الفعالة فيه وتعليق إشارة ملخصة كبيرة وواضحة (مثل "خطر" أو "تنبيه")
وبيانات االتصال الخاصة بفريق إدارة المرافق.
يجب إبالغ جميع شاغلي المباني بالمبادئ العامة والممارسات الجيدة وأي اعتبارات أخرى
خاصة بالموقع بمعدل ال يقل عن مرة واحدة في السنة.
يجب أن تتم عملية التواصل عن طريق وضع إشعار عام عند مداخل المبانى وكذلك بواسطة
البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية إلى جميع شاغلي المباني.
توفير التدريب مرة واحدة على األقل في السنة لألفراد المسؤولين عن المشتريات وأنشطة
مكافحة اآلفات والمراقبة.
إدراج محتوى التدريب ونموذج سجل الحضور في ملحق اإلجراء.
توفير نموذج السجل داخل ملحق اإلجراءات.

9

استعراض اإلدارة
والتوقيع

ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
وذلك لتسهيل المراجعة.
يجب إعادة تقييم اإلجراءات سنويًا وتحديثها عند الضرورة لتشمل منتجات وتقنيات جديدة
ومشكالت متكررة وأي من تعليقات شاغلي المبنى.
يجب على مدير المرافق أو المالك مراجعة اإلجراءات وتوقيعها سنويًا.

السجل:
يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم ،وسيتضمن سجل التسجيل وثائق تتعلق بما يلي:






مراقبة اآلفات والوقاية منها ومكافحتها
وسائل االتصال
محتوى التدريب
حضور الدورات التدريبية
االستعراض السنوي

يتم إدراج الوثائق المتعلقة بشراء المواد الكيميائية لمكافحة اآلفات في سجل الشراء المستدام PMM-04.
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أداة المعيار

غير متوفرة

الوثائق المرجعية
Green Seal GS -1
https://www.greenseal.org/standards/
 -2تصميم وكالة حماية البيئة األمريكية لجعل حماية البيئة اختيار أكثر أمانًا
https://www.epa.gov/saferchoice
 -3شركةCradle to Cradle Products Innovation
https://www.c2ccertified.org/
 -4مخطط  Ecolabelالصادر عن المفوضية األوروبية
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
 -5الملصقات واإلعالنات البيئية المطابقة لمعايير  ISO 14025:2006النوع األول من الملصقات البيئية  -المبادئ واإلجراءات
 -6كيفية وضع خطة ناجحة لمكافحة اآلفات التي تهدد الصحة العامة ،وزارة الشؤون البلدية والقروية 2015
 -7أساسيات المكافحة المتكاملة للقوارض ،وزارة الشؤون البلدية والقروية 2015
 -8أفضل طرق اكتشاف آفات الصحة العامة ،وزارة الشؤون البلدية والقروية 2015
 -9المؤسسة الوطنية لمكافحة اآلفات (https://www.pestworld.org/ )NSMA
 -10سان فرانسيسكو  2015قائمة بمبيدات اآلفات منخفضة الخطورة ،آمنة على البيئة
 -11أوصت منظمة الصحة العالمية بتصنيف مبيدات اآلفات حسب األخطار والمبادئ التوجيهية 2009
 -12المكافحة المتكاملة لآلفات ،وكالة حماية البيئة في نيو ساوث ويلز،
https://www.epa.nsw.gov.au/your-environment/pesticides/integrated-pest-management
 -13مبادئ المكافحة المتكاملة لآلفات ( ،)IPMوكالة حماية البيئة األمريكية،
https://www.epa.gov/safepestcontrol/integrated-pest-management-ipm-principles
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 PMM-07التشغيل التجريبي للمبنى القائم
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

2

الهدف
إطالة أمد استخدام األصول الموجودة في الموقع وزيادة قيمتها وكفاءتها وتالفي اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن تكرار أعمال
مبكرا أو االستبدال غير الضروري لألجزاء أو االستخدام غير الالزم للمرافق.
الصيانة
ً
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

وضع وتنفيذ أنشطة التشغيل التجريبي للمباني القائمة وفقًا للمراحل المحددة في إرشاد
الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء  2015-0.2بشأن عملية
التشغيل التجريبي لألنظمة والتركيبات القائمة لما يلي إن وجد:

1

o

 oأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
 oأنظمة الطاقة الكهربائية
 oاإلضاءة
 oعناصر التحكم اآللي
 oأنظمة المياه داخل الموقع
 oالقياس
 oمصادر الطاقة المتجددة في الموقع
 oأنظمة مكافحة الحرائق والمحافظة على االرواح
ويرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة للحصول على التفاصيل.

2

اإلجمالي

2

2

2

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم




1

خطاب التعيين والسيرة الذاتية لوكيل التشغيل التجريبي المستقل ()CxA
خطة التشغيل التجريبي المستمر للمبنى القائم
برنامج التشغيل التجريبي المستمر

المبادئ التوجيهية الداعمة
يعرف إرشاد الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء  2015-0.2عملية التشغيل التجريبي للمبنى القائم
( ) EBCxبوصفها عملية مستمرة لألنظمة والتركيبات القائمة ،وهي عملية منظمة وموجهة نحو الجودة تتعلق بالتخطيط والتقييم
والفحص والتنفيذ والتحقق والتوثيق ،وتهدف إلى تحسين أداء المرافق بما في ذلك االنظمة والتركيبات التي تم تثبيتها لتلبية الشروط
والمعايير التشغيلية المحددة للمرفق بمرور الوقت ،وتتألف إجراءات التشغيل التجريبي المستمر للمباني القائمة من مراحل متميزة
ذات أهداف محددة يجب تحقيقها أثناء كل مرحلة من أجل تحديد ومعالجة المشكالت التشغيلية والوظيفية التي تحول دون األداء
المطلوب حاليًا ألنظمة وتركيبات البناء.
عملية التشغيل التجريبي للمبنى القائم

يتعين على فريق إدارة المرافق تنفيذ جميع مراحل عملية التشغيل التجريبي للمبنى القائم ( )EBCxوالتحقق منها وتوثيقها ،وتشمل
هذه العملية ما يلي:









التخطيط -تتمثل أهداف مرحلة التخطيط في تحديد توقعات برنامج التشغيل التجريبي المستمر بوضوح ،ووضع العمليات
واإلجراءات الضرورية من أجل النجاح في تنفيذ البرنامج طوال مدة بقاء المبنى ،بينما يتمثل الهدف النهائي لهذه المرحلة
في وضع خطة برنامج رئيسية أو إستراتيجية للتشغيل التجريبي للمبنى القائم يمكن استخدامها كمرجع لالسترشاد عند
تنفيذ البرنامج في كافة أرجاء المرافق المحددة.
التقييم -تكمن أهداف مرحلة التقييم في إعداد متطلبات المرافق الحالية ( )CFRأو ضمان اشتمالها على جميع المعلومات
الالزمة لتقييم مدى مالئمة المرفق لخطة التشغيل التجريبي للمبنى القائم ،إلى جانب وضع مسار العمل لتنفيذ الخطة.
الفحص -تتمثل أهداف مرحلة الفحص في فهم وتوثيق الظروف الحالية ،فضالً عن تحديد التحسينات التي تؤدي إلى تحقيق
امتثال المرفق للمتطلبات الموضوعة.
التنفيذ -يتمثل الهدف من مرحلة التنفيذ في تنفيذ التوصيات المحددة في تقارير الفحص ،والتحقق من توافق األداء مع
المتطلبات الموضوعة ،واإلبالغ بنتائج التنفيذ.
التسليم -تكمن أهداف مرحلة التسليم في تقديم الوثائق ال ُمعدة نتيجة عملية التشغيل التجريبي للمبنى القائم إلى المالك،
وتوفير التدريب لألفراد التابعين للمالك ،وتعيين فريق إدارة المرافق ،إلى جانب إدراج الدروس المستفادة من عملية
التشغيل التجريبي في إجراءات عمليات التشغيل والصيانة داخل المرفق.
التشغيل التجريبي المستمر -يتمثل الهدف العام لبرنامج التشغيل التجريبي المستمر في ضمان استدامة الفوائد المكتسبة
من خطة التشغيل التجريبي للمبنى القائم ،واستدامة أي تحسينات أخرى تتعلق بالمباني بمرور الوقت وتعزيزها إن أمكن،
ويشتمل برنامج التشغيل التجريبي المستمر على إنجاز العناصر األساسية باستمرار على مدى سلسلة من الدورات وعلى
فترات تترواح من أشهر إلى سنين،

ويمكن الحصول على مزيد من المبادئ التوجيهية بشأن المراحل واألنشطة األساسية والمنجزات من خالل إرشاد الجمعية األمريكية
لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء .2015-0.2
التشغيل التجريبي المستمر

يجب أن يضع فريق إدارة المرافق برنامج التشغيل التجريبي المستمر ،كما يجب أن يشرف وكيل التشغيل التجريبي المستقل ()CxA
على التشغيل التجريبي لألنظمة المطبقة.
تخضع أنظمة المباني التالية (إن وجدت) لشروط التشغيل التجريبي المستمر:
60










أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء :تشمل معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والمبردات والغاليات وأجهزة التبريد
والمياه المبردة الناتجة عن أجهزة التبريد العام.
أنظمة الطاقة الكهربائية :تشمل معدات التوزيع والطوارئ والطاقة االحتياطية.
عناصر التحكم في اإلنارة واإلضاءة (الداخلية والخارجية).
عناصر التحكم اآللي وأنظمة إدارة المباني وأنظمة أتمتة المباني وأجهزة التحكم الرقمية المباشرة والتحكم اإلشرافي
والحصول على البيانات.
أنظمة المياه داخل الموقع :كأنظمة المياه الساخنة والباردة ومياه الري والمسطحات المائية وحمامات السباحة وأنظمة
معالجة المياه.
أنظمة القياس.
أنظمة الطاقة المتجددة داخل الموقع و  /أو أنظمة الطاقة البديلة.
أنظمة مكافحة الحرائق والمحافظة على االرواح.

بالنسبة لمشروعات التجهيزات يجب إجراء التشغيل التجريبي بصورة مستمرة لجميع األنظمة المذكورة أعاله والتي تقع ضمن نطاق
تطوير المناطق الداخلية.
وكيل التشغيل التجريبي المستقل:




يجب أن يتمتع وكيل التشغيل بخبرة ال تقل عن خمس سنوات في مجال التشغيل التجريبي أو إعادة التشغيل التجريبي
ألنظمة المباني.
ً
ً
يجب أن يكون هذا الوكيل مستقال أي ليس موظفا لدى مدير المرافق.
يجب أيضًا أن يكون موظفًا تاب ًعا للمالك أو استشاري مستقل أو شركة تصميم أو شركة إدارة إنشاءات أو شركة إدارة
مشاريع ويجب أن يقدم تقاريره إلى مالك المشروع مباشرةً.

أنشطة التشغيل التجريبي المستمر:
يتحمل فريق إدارة المرافق مسؤولية المهام التالية:







إعداد متطلبات المرافق الحالية مع توضيح المتطلبات التشغيلية الحالية للمبنى  /المساحة الداخلية.
مراجعة متطلبات المالك الخاصة بالمشروع وأساس التصميم إن وجد لوضع خط األساس للمبنى القائم/المساحة الداخلية
وإعداد أي وثائق إضافية قد تفيد في تقييم األداء التشغيلي.
وضع وتحديث خطة التشغيل التجريبي المستمر بحيث تشمل المعلومات المتعلقة بجميع األنظمة المطبقة في المبنى /
المساحة الداخلية واشتراطات االختبارات ذات الصلة.
مراجعة برنامج التشغيل التجريبي المق َدم من مدير/مقاول مرافق المبنى واعتماده.
تجميع ومراجعة بيانات طريقة التشغيل التجريبي لجميع األنظمة ذات الصلة المقرر إجراء التشغيل التجريبي لها بصورة
مستمرة.
وضع عمليات التفتيش واالختبار.

يتحمل وكيل التشغيل التجريبي المستقل مسؤولية المهام التالية:




اإلشراف على شروط التشغيل التجريبي المستمر.
مراقبة أنشطة االختبار والتشغيل التجريبي المستمر الرئيسية.
التوقيع على خطة التشغيل التجريبي المستمر.
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خطة التشغيل التجريبي المستمر:
يجب أن تشمل خطة التشغيل التجريبي كحد أدنى ما يلي:





السيرة الذاتية الخاصة بوكيل التشغيل المستقل بما يثبت خبراته السابقة.
قائمة بجميع األنظمة وعناصر التحكم ذات الصلة.
شهادات االختبارات والتشغيل التجريبي المستمر لألنظمة وعناصر التحكم الخاصة بالمباني والمطبقة.
صلة للتحقق من سالمة األنظمة ،وتأكيد من وكيل التشغيل بأن كل األنظمة وعناصر التحكم تعمل كما هو مخطط
نتائج مف َّ
لها.

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1إرشاد الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء  2015-0.2بشأن عملية التشغيل التجريبي لألنظمة
والتركيبات الحالية.
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الحاضنات المحلية PMM-08
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ( )1ورقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تمكين المواهب ورجال األعمال المحليين من تنمية أفكارهم وأعمالهم التجارية واالرتقاء بها دع ًما ألهداف رؤية  2030وخاصة
لتنويع االقتصاد.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

1

وضع وتنفيذ إجراءات المراجعة التي تسمح بالتحقق من تخصيص  ٪ 5على األقل
(حسب المساحة) أو ما ال يقل عن اثنين من جميع األماكن القابلة للتأجير في المبنى
للشركات الصغيرة إلى متوسطة والشركات المحلية التي تبيع المنتجات المصنَّعة في
المملكة العربية السعودية أو تقدم الخدمات التي تديرها المواهب السعودية المحلية.

غير متوفرة

2

إضافةً إلى الشرط رقم  1يتم وضع وتنفيذ مخطط التحسين الذي يوفر إسترتيجية
وتوصيات بشأن الزيادة المحتملة لمساحة األماكن القابلة للتأجير ،وتخصيص الشركات
الصغيرة إلى متوسطة والشركات المحلية وفقًا الحتياجات واتجاهات السوق ،ويجب أن
يتم وضع هذا المخطط و/أو مراجعته من قِّبل استشاري فني.

غير متوفرة

النطاق الكامل

1

اإلجمالي

غير متوفرة

1

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

-

-

-

-

-

-

-

النطاق الكامل

-

1

1

-

-

-

-

المؤسسات
التعليمية
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم




1




2

رسومات توضح تخصيص المساحة للشركات الصغيرة إلى متوسطة و/أو الشركات المحلية ،إضافةً إلى
حسابات منطقة الدعم لتأكيد االلتزام بالشرط الفني.
نسخة من التراخيص التجارية لألماكن المؤهلة توضح ملكية المستأجرين واألنشطة وفقًا لشروط المعيار الفنية.
نسخة من سياسة التوظيف الخاصة بالموارد البشرية للمستأجرين المؤهلين توضح إستراتيجيات زيادة توظيف
المواهب المحلية إلى أقصى قدر ممكن كجزء من الهيكل التنظيمي.
مقتطفات من عقود إيجار الخاصة بجميع مستأجري األماكن المؤهلة يبرز البنود واألقسام الفريدة التي توضح
االلتزام بالشروط الفنية.
مخطط التحسين الذي وضعه االستشاري الفني والذي يقدم توصيات بشأن كيفية الوصول إلى الزيادة المحتملة
للمساحات المخصصة للشركات الصغيرة إلى متوسطة والشركات المحلية استنادًا إلى تحليل احتياجات السوق.

المبادئ التوجيهية الداعمة
الشركات الصغيرة إلى متوسطة والشركات المحلية
صصة مقارنةً باألسعار العادية المخصصة لباقي األماكن القابلة للتأجير أو
أ) يتم تقديم أسعار تأجير معقولة لألماكن المخ َّ
السوق المحيطة.
ب) يمكن للشركات التي تقدم المنتجات أن تكون مؤهلة فقط إذا كانت تلك المنتجات تفي بأحد المعايير التالية:
ُمستخرجة في المملكة العربية السعودية

ُمصنعة في المملكة العربية السعودية

ُمجمعة في المملكة العربية السعودية

ج) يجب أن تكون الشركات مسجلة رسميًّا لدى السلطة المكلفة بمنح التراخيص للعمل في المملكة العربية السعودية.
د) يمكن للشركات التي تقدم خدمات فنية للمستخدم النهائي أن تكون مؤهلة وقانونية أيضًا لهذا الشرط ،على أن يكون غالبية
المهنيين وأعضاء الفريق التشغيلي (أكثر من  %75من القوى العاملة في الشركة) من المواهب السعودية المحلية.
مخطط التحسين
من المتوقع أن يخطط مالك المشروع لتحديثات مستقبلية في إستراتيجية التأجير لتحقيق الزيادة المستقبلية في األماكن القابلة للتأجير
المخصصة لرواد المشاريع السعوديين الذين يديرون الشركات الصغيرة إلى متوسطة والشركات المحلية ،األمر الذي سيعود بالنفع
من خالل تحقيق هدف دعم نمو االقتصاد المحلي الذي يُعد جز ًءا من رؤية المملكة العربية السعودية لعام .2030
يجب أن يستند مخطط التحسين إلى دراسة اقتصادية يجريها االستشاري الفني الذي يتمتع بخبرة ال تقل عن  7سنوات في مجال البيع
بالتجزئة والعقارات داخل المملكة العربية السعودية ،وذلك لتقييم احتياجات السوق ذات الصلة بنا ًء على موقع المشروع ،ويجب أن
يؤخذ هذا في االعتبار عند تقديم توصيات بشأن الجدول الزمني واإلجراءات التي سيتم تنفيذها لزيادة النسبة المئوية لتخصيص
األماكن القابلة للتأجير للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية.
أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

غير متوفرة
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الطاقة

65

5

الطاقة

يتزايد معدل االستهالك السنوي للفرد من الطاقة في المملكة العربية السعودية ،حيث تم نسجيل زيادة بنسبة  ٪ 20بين عامي 2010
ونظرا للنمو السكاني في المملكة ،يتوقع أيضًا أن يزداد االستهالك الكلي من الطاقة بصورة جوهرية ،لذلك
و ،2 2016ومن ثم،
ً
تسعى رؤية  2030إلى وضع وتنفيذ سياسة وبنية تحتية تحث على تحسين أداء الطاقة وترشيد استهالكها ومعيار تقنيات الطاقة
المتجددة ،األمر الذي يساعد على تنويع االقتصاد وتحقيق أهداف االستدامة والتخفيف من حدة التحديات المرتبطة بزيادة استهالك
الطاقة.
وسوف تدعم المباني المعتمدة من مستدام هذه األهداف من خالل إظهار أدائها المحسن في استخدام الطاقة من خالل الوسائل القائمة
على أدلة والتأكد من أن المبنى مستمر في العمل كما هو محدد .وسيتم استخدام مراقبة وتحليل استهالك الطاقة لتحديد أداء الطاقة
في مبنى قيد التشغيل ،إضافة إلى ذلك يتم مكافأة المشاريع -التي تتماشى مع مبادرات السياسة الرامية إلى تعزيز السوق المحلية
وتنويع االقتصاد -لمعيار تقنيات الطاقة المتجددة واستخدام أجهزة موفرة للطاقة.
تتناول الرؤية  2030أيضًا تطوير قطاع الطاقة المتجددة وتوطينه ،حيث تلتزم الحكومة بالهدف األولي إلنتاج  9.5جيجاوات من
الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة ودعم الصناعات بالمملكة العربية السعودية وتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة نتيجة نمو
االقتصاد ،ويتم إطالق مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة لتعزيز خبرة الشركات السعودية في مجال التكنولوجيا المتجددة ،كما يتم
مراجعة ا إلطار القانوني والتنظيمي وتعديله للسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في االستثمار في الطاقة المتجددة ،في حين يتعين
التأكيد على البحث عن مصادر الطاقة المتجددة وتطويرها وتصنيعها في المملكة العربية السعودية ،ومن شأن اعتماد أسعار السوق
الحرة أن يحسن أيضًا من قابلية استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الكهروضوئية محدودة النطاق بسبب انخفاض فترات السداد،
ومن المرجَّح أن تعمل الالئحة الجديدة لصافي القياس للطاقة الكهروضوئية محدودة النطاق -التي من المقرر تنفيذها في المستقبل
المنظور  -على تشجيع المستهلكين على استخدام مصادر الطاقة المتجددة محدودة النطاق.

أداء الطاقة
القدرة على
االستجابة
للطلب

قياس أداء
الطاقة

تقييم غالف
المبنى

الطاقة
المتجددة

آثار
األوزون

الطاقة

األجهزة
الموفرة
للطاقة

أنظمة النقل
العمودي
ذات الكفاءة

الشكل  8 14معايير الطاقة

 2نصيب الفرد من استهالك الكهرباء في الفترة من  ،2016 - 2010الهيئة العامة لإلحصاء

66

أداء الطاقة E-01
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

متوفر

4

الشرط رقم ()2

غير متوفر

متوفر

2

الشرط رقم ()3

غير متوفر

متوفر

2

الهدف
تقليل اآلثار البيئية واالقتصادية المرتبطة باالستخدام المفرط للطاقة وتعزيز القرارات المستنيرة بشأن اختيار وتركيب مكونات المبنى
من خالل تقييم استخدام الطاقة التشغيلية داخل المبنى مقارنةً بمستويات األداء الدنيا للطاقة التشغيلية.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الشرط الرئيسي – تحقيق الشرط رقم  4( 1نقاط من نقاط المعايير)





1

توفير البيانات السابقة لما ال يقل عن عامين لتحديد أساسيات المبنى.
تنفيذ واحد أو أكثر من تدابير خفض استهالك الطاقة.
جمع بيانات عام واحد بعد تنفيذ تدابير تخفيض استهالك الطاقة.
تحقق خفض استهالك الطاقة بما ال يقل عن  ٪ 15مقارنةً بخط األساس.

4

4

2

تحقق خفض استهالك الطاقة بما ال يقل عن  %30مقارنةً بخط األساس.

2

2

3

تحقق خفض استهالك الطاقة بما ال يقل عن  %45مقارنةً بخط األساس.

2

2

8

8

اإلجمالي
شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

8

8

8

8

8

-

8

النطاق الكامل

8

8

8

8

8

8

8
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم





1
و2
و3






البيانات السابقة لما ال يقل عن عامين في صورة قراءات العدادات و /أو فواتير المرفق (يجب تقديم البيانات
شهريًا لمدة عامين).
في حالة استناد بيانات استهالك الطاقة على فواتير مرفق الخدمة فيجب التأكد من ما إذا كانت تلك القراءات
تقديرية أم حقيقية من قِّبل هيئة الكهرباء ،ويجب أن يكون هناك قراءتان حقيقيتان على األقل تغطي فترة 12
شهرا.
ً
صورا مختومة ومؤرخة للعدادات توضح
تتضمن
العدادات
قراءات
فإن
الخدمات
فواتير
توفر
عدم
حالة
في
ً
القيم المسجلة.
رسومات تأكد قياس عدادات الطاقة لمقدار الطاقة المستهلكة فقط وأنها ضمن حدود التقييم الخاصة بالمبنى
كليةً.
وصف للتحسينات ال ُمنفذة ،إضافةً إلى عمليات التحليل للمساهمة المتوقعة في خفض استهالك الطاقة.
الرسومات والمواصفات المعتمدة للتحسينات المنفذة.
وثيقة إرشادية للتدابير المنفذة لخفض استهالك الطاقة التي تمد فريق إدارة مرافق المبنى بالدعم والمعرفة بـ:
 oأفضل الممارسات الستخدام المقاييس بهدف تقليل استهالك الطاقة.
 oأدلة التشغيل والصيانة.
 oالمنهجية المتبعة لزيادة كفاءة الطاقة باستمرار.
 oإستراتيجية التدابير اإلضافية لخفض استهالك الطاقة في المبنى والتي تشمل التكاليف لكل ميجاوات
مستهدفة لتخفيض الطاقة.

المبادئ التوجيهية الداعمة
البيانات السابقة:
يقوم نظام مستدام من خالل تنفيذ تلك المنهجية السابقة بجمع قاعدة بيانات بمعدل استهالك الطاقة الحقيقي في المباني التجارية
لإلطالع على القيم المرجعية لإلصدارات المستقبلية من خالل هذا المعيار ،ولذلك يتم اعتماد منهجية قائمة على األداء حيث يُطلب
من المبنى تحسين أدائه بالنسبة لمعدل االستهالك األساسي الخاص به والذي يتم تحديده من خالل معرفة مقدار االستهالك الفعلي
للطاقة خالل السنوات السابقة.
شهرا
لتقييم معدل االستهالك الفعلي في المبنى يلزم توفير فواتير استهالك الطاقة الشهرية أو قراءات العدادات لمدة ال تقل عن 24
ً
متتاب ًعا ،وبالنسبة للمباني الجديدة فإنه يُتوقع قياس جميع مقدار الطاقة المستهلكة عند نقطة االتصال الرئيسي بشبكة الكهرباء ويُقاس
جميع مصادر الطاقة المتجددة ،وفي حالة إدراج أي مصدر أخر يولد طاقة مثل المولدات فإن مدخالت الطاقة إلى المبنى يتم قياسها،
ومع ذلك بالنسبة للعديد من المباني القائمة قد ال تتوفر بروتوكوالت وأنظمة قياس كافية مثبتة لتوفير صورة دقيقة عن معدل االستهالك
الفعلي للطاقة.
بالنسبة لمباني النطاق الكامل فيجب أن يكون كل من مالك المبنى ومدير المرافق والمقيمين على دراية بمعدل االستهالك األساسي
للطاقة ،ويجب أن يكون المعدل األساسي دقيقًا ويعكس االستهالك الفعلي للطاقة داخل حدود الموقع الذي تم تقييمه من خالل قراءات
العدادات الفعلية ،ولذلك يجب تقديم استهالك الطاقة لجميع العدادات في حالة وجود عدة عدادات للمبنى ،وإذا تم قياس استهالك الطاقة
في المبنى بعداد مشترك يشمل المناطق الخاصة بمالك العقار وجميع المناطق المستأجرة فيجب تركيب عداد ثانوي واستخدامه للقياس
شهرا على األقل (خالل فترة قياس المعدل األساسي لمدة عامين) لمعرفة معدل استهالك الطاقة داخل حدود المبنى الذي تم
لمدة 12
ً
تقييمه،
وبالنسبة لمشروعات التجهيزات يجب قياس استهالك الطاقة والكهرباء في منطقة اإليجار لالستخدامات النهائية بما في ذلك استهالك
المياه المبردة المستخدمة لتكييف الهواء ،ولذلك إذا كانت المناطق المستأجرة متصلة بالعداد الخاص بالمالك فيجب قياس االستهالك
بها بشكل مستقل والحصول عليه بواسطة عداد مخصص أو بفاتورة منفصلة أو من خالل نسبة مئوية تقديرية.
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أمثلة على التدابير الشائعة لخفض معدل استهالك الطاقة (غير شاملة):
اإلدارة :تشغيل  /إيقاف تشغيل أنظمة استهالك الطاقة خالل اليوم باستخدام ملفات إدارة تشغيلية مختلفة لكل شهر خالل العام.
اإلضاءة :توفير إضاءة أفضل من اإلضاءة الحالية باستخدام تركيبات اإلضاءة الموفرة للطاقة و  /أو تحسين إستراتيجيات التحكم في
اإلضاءة ،ويمكن أيضًا ترشيد استخدام وحدات اإلضاءة خالل األوقات التي ال يلزم فيها توفير إضاءة.
ً
المعدات :تركيب معدات أكثر كفاءة مثل المحركات والمضخات وغيرها أو تعديل استخدام المعدات وفقا لمهامها الحقيقية خالل
أوقات مختلفة من اليوم على مدار العام.
الطاقة المتجددة :تشغيل تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتوفير الشروط الحالية بما في ذلك المصابيح التي تعمل بالطاقة الكهروضوئية
وتوربينات الرياح المصغرة الستهالك الطاقة عند خط األساس وتسخين المياه من خالل ألواح الطاقة الشمسية.
نظام مراقبة الطاقة :تركيب نظام لمراقبة الطاقة على مستوى المبنى لمعرفة المجاالت التي يمكن بموجبها الحفاظ على الطاقة وزيادة
كفاءتها.
أداة المعيار
أداة الطاقة
الوثائق المرجعية
 -1الكود الكهربائي الوطني NFPA 70
 -2إدارة الطاقة ISO 50001
ASHRAE 189.1-2018 -3
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قياس استهالك الطاقة E-02
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
استخدام عدادات الطاقة المزودة بمنافذ البيانات لمراقبة معدل استهالك الطاقة والتأثير عليه.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الشرط الرئيسي -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة معيار واحدة)


يتم تركيب عدادات الطاقة على مستوى المبنى بأكمله لجميع المناطق الخاصة
بالمالك ولكل مستأجر على حدة لتسهيل مراقبة وتسجيل استهالك الطاقة على
النحو المفصل في المبادئ التوجيهية الداعمة.
يجب أن توفر مشروعات التجهيزات عدادًا رئيسيًا يراقب ويسجل جميع مصادر
استهالك الطاقة في المساحة الداخلية.

1


2

يتم توفير العدادات الفرعية للطاقة الخاصة باالستخدامات النهائية تحديدًا ،كما هو
مفصل في المبادئ التوجيهية الداعمة.
اإلجمالي

1

1

1

1

2

2

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

األدلة
الرقم

1و
2

أدلة استيفاء الشروط




ُمخطط توزيع طاقة أحادي الخط يوضح نوع العدادات المثبتة و َم َداها ومكانها وطاقتها االستيعابية.
مواصفات/بيانات الشركة ال ُمصنعة الخاصة بالعدادات المثبتة مع صور مؤرخة.
قسم دليل مستدام (راجع معيار دليل مستدام  )EI–01حول قياس استهالك الطاقة الذي يوفر دعم المستخدم
وفهم مستوى العداد الفرعي ال ُمثبت ،بما في ذلك قدرات الوصول عن بُعد واإلرشادات حول كيفية استخدام
البيانات لترشيد مستويات االستهالك.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
يجب أن تشتمل جميع العدادات الرئيسية والفرعية على ما يلي:
 داخل مكان ُمغ َلق.
 تعطي قراءات واضحة بالكيلو وات في الساعة.
 لديها منافذ بيانات متاحة لالتصال بجهاز المراقبة الذكي.
 ال تمتلك خاصية تغيير القراءات يدويًا.
ُمميزة بوضوح ويسهل الوصول إليها دون الحاجة إلى شروط خاصة لمراجعة االستهالك .

قياس استهالك الطاقة:





بالنسبة لجميع مشروعات النطاق الكامل يجب تركيب عداد طاقة واحد لكل مبنى ،وعداد واحد لكل مستأجر لدمج
التخصيص التناسبي.
بالنسبة لمشروعات التجهيزات يجب تركيب عداد طاقة واحد على األقل للمكان.
التبريد العام :يجب تركيب عدادات  BTUلمراقبة طلب نظام التبريد من الطاقة في المبنى حينما يكون متصالً بشبكة
التبريد العام.
مصادر الطاقة البديلة :يجب تركيب كل مصادر الطاقة البديلة كالوقود السائل أو الوقود الغازي أو أجهزة التبريد العام
و/أو طاقة النفايات بقدرات قياس أو يكون لديها مستوى عا ٍل من اتصال واجهة المستخدم إلجراء عملية المراقبة.

قياس استهالك الطاقة الفرعي:
يحدد الجدول  E-02.1شروط القياس الفرعي لجميع المباني بما في ذلك المناطق الخاصة بالمالك والمناطق الخاصة بالمستأجر.
الجدول  E-02.1شروط قياس استهالك الطاقة الفرعي

كل أنماط المباني
االستخدام النهائي للمبنى
تكييف الهواء المركزي ووحدات معالجة الهواء

المناطق الخاصة
بمالك العقار3
1

مناطق خاصة
بالمستأجر




وحدات تكييف الهواء
سخان المياه





نظام اإلضاءة
المقبس وأحمال العملية ≥ 10كيلو وات2




إنتاج الطاقة/الطاقة المتجددة



غرفة تجهيزات حمام السباحة



األماكن العامة



المصاعد والساللم الكهربائية

التجهيزات








 1يشمل ذلك جميع ال ُمكثفات الخارجية والمضخات المرتبطة بها ووحدات معالجة الهواء.
 2يجب قياس جميع اللوحات التي توفر  ٪90من حمل الطاقة المحدد ،وال يحتاج أي استخدام نهائي يستهلك أقل من  %10من حمل طاقة اللوحة إلى قياس
فرعي.
 3يشمل ذلك األماكن العامة مثل األروقة وحمامات السباحة وصاالت األلعاب الرياضية والمناطق المفتوحة.
 4يمكن الجمع بين ذلك وقياس اإلضاءة إذا كان <  10كيلو وات.
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جمع البيانات:
يجب أن تكون جميع عدادات الطاقة متصلة بنظام جمع البيانات ونظام مراقبة يمكن توصيله عن بعد بالبناء المستدام ،حيث سيتم
التعامل مع جميع البيانات باعتبارها سرية ،يجب إدراج ذلك الشرط في "دليل مستدام" (معيار دليل مستدام  )EI-01باعتباره من
المعلومات الخاصة بشاغلي المبنى .ويجب أن يوفر نظام مراقبة البيانات استهالك الطاقة في الساعة واليوم واألسبوع والشهر والسنة
قادرا على تنبيه السكان
قادرا على مقارنة مستويات االستهالك بالبيانات السابقة .ويجب أن يكون النظام ً
لكل استخدام نهائي ويكون ً
بمستويات االستهالك المرتفعة بصورة غير طبيعية.
إستراتيجية القياس الفرعي للطاقة:
من خالل إستراتيجية القياس الفرعي للطاقة يمكن إبالغ المشغلين والمقيمين في المبنى باألنظمة والمناطق التي تستهلك الطاقة
بمستويات أعلى من المتوقع ،كما يتعين مراعاة ما يلي لضمان وجود إستراتيجية شاملة تتوافق مع شروط هذا المعيار:
 تُراعي إستراتيجية القياس مصادر الطاقة كلها ،كما يجب تحديد ومراعاة أي مصادر بديلة كأنظمة إنتاج الطاقة الكهربائية
في الموقع والوقود السائل والوقود الغازي وتحويل النفايات إلى طاقة في اإلستراتيجية.
 يتعين تحديد مناطق المالك والمستأجر بوضوح ،فيما يتعين إجراء قياس فرعي لألنظمة ذات الصلة بصورة منفصلة،
فعلى سبيل المثال ،ال ينبغي الجمع بين المقابس في المناطق المشتركة في نفس العداد الفرعي ولنفس االستخدام النهائي
في منطقة اإليجار والعكس بالعكس.
 يجب تحديد إجمالي الطلب على الطاقة لكل استخدام نهائي لحساب معدل الطلب السنوي للمشروع من الطاقة.
 ضمان أن ما ال يقل عن  ٪90من إجمالي الطلب على الطاقة في المبنى وكذلك االستخدامات النهائية الرئيسية المدرجة
أدناه قد تم قياسها فرعيًا:
 oأجهزة تكييف الهواء
 oسخان المياه
 oأنظمة اإلضاءة
 oالمقبس وأحمال العملية> 10كيلو وات
 oإنتاج الطاقة
يوضح الشكل  E-02.1كيفية عمل العدادات الفرعية من خالل رسم بياني تخطيطي.

الشكل  E-02 .1رسم تخطيطي ُم َذيل لتوزيع الطاقة
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أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4

الكود البناء السعودي ( SBC) 1001لألبنية الخضراء ،الفصل السادس الحفاظ على الطاقة والكفاءة والحد من انبعاثات مكافئ
ثاني أكسيد الكربون.
كود البناء السعودي كود الحرائق 801
كود الكهرباء الوطني NFPA 70
قياس استهالك الطاقة في المباني معيار TM39 2009الصادر عن مؤسسة تشارترد لمهندسي خدمات البناء.
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تقييم غالف المبنى E-03
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تحسين كفاءة طاقة المبنى وتفادي تدهور بنيته وتحسين جودة البيئة الداخلية.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الشرط الرئيسي -تحقيق الشرط رقم 1

1

يقوم مهندس مختص بإجراء المراجعة األساسية على غالف المبنى ،وتشمل المراجعة
صي بها.
تحديد اختبار تغلغل المياه* واختبارات إحكام الغلق والتحسينات ال ُمو َ
يجب إجراء اختبارات إحكام الغلق للمبني أو لعينة ممثلة للوحدات .ويرجى الرجوع
إلى المبادئ التوجيهية الداعمة للحصول على التفاصيل.

1

1

*ال تنطبق اختبارات تغلغل المياه على مشروعات التجهيزات.
2

يتم إجراء استبيان تصويري باألشعة تحت الحمراء على غالف المبنى ،ويتم تحديد
صي بها.
التحسينات ال ُمو َ
اإلجمالي

1

1

2

2

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

المؤسسات
التعليمية

األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط




عقد اختبار إحكام الغلق والسيرة الذاتية للمهندس المختص المعيَّن.
عقد اختبار تغلغل المياه والسيرة الذاتية للمهندس المختص المعيَّن.
يشمل استبيان المراجعة لغالف المبنى ما يلي:
 oنتائج التدقيق األساسي بما في ذلك الصور المؤرخة.
 oصور ووثائق اختبار إحكام الغلق.
 oصور ووثائق اختبار تغلغل المياه.
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2

 oتوصيات ألي تحسينات.
وثائق اإلجراءات التصحيحية المتخذة إن أمكن.
عقد االستبيان التصويري باألشعة تحت الحمراء والسيرة الذاتية الخاصة بالمهندس المختص الذي تم تعيينه.
صور األشعة تحت الحمراء ،والنتائج ،والتوصيات على أي تحسينات.
وثائق اإلجراءات التصحيحية المتخذة إن أمكن.

المبادئ التوجيهية الداعمة
تسرب الهواء
يحدث تسرب الهواء عندما يكون هناك اختالف في مستويات ضغط الهواء داخل المبنى وخارجه مع وجود مسار لتسرب الهواء
(الفجوات الموجودة في غالف المبنى) ،ويمكن أن يحدث هذا االختالف في الضغط بفعل الرياح ،أو تأثير المدخنة ،أو األنظمة
الميكانيكية ،كما هو موضح في الشكل .E-03.1

الشكل  E-03.1أسباب حدوث اختالف في مستويات ضغط الهواء داخل المباني

لتحديد مستوي تسرب الهواء يتم إجراء اختبار ضغط الهواء عن طريق استخدام اختبار منفاخ الباب ،حيث يتكون اختبار منفاخ الباب
من لوحة مرنة مناسبة للمدخل ومروحة معيرة وعداد ضغط ،تسحب المروحة الهواء خارج المسكن ،مما يؤدي إلى وجود اختالف
سلبي في مستويات ضغط الهواء داخل المبنى وخارجه ،فيدفع هذا االختالف في قيمة الضغط الهواء عبر الفجوات والفراغات
الموجودة في غالف المبنى ،وكلما ازداد إحكام الهواء في المبنى ،كلما قلت قيمة الهواء التي يتعين على اختبار منفاخ الباب استخراجها
مما يؤدي إلى إيجاد اختالف في مستوى ضغط الهواء بالمبنى ،وهناك ثالثة أنواع الختبار منفاخ الباب ( كما هو موضح في الشكل
 )E-03.2وهي كما يلي:


التقسيم إلى أجزاء مستقلة  -يتم إجراء االختبار على التصاميم الداخلية أو أماكن التجهيزات داخل المبنى عبر منفاخ باب
واحد ومشغل الختبار كل وحدة على حدة ،وستشمل نتائج االختبار تسرب الهواء عبر غالف المبنى الخارجي وتسرب
الهواء داخل الوحدة (التسرب عبر المناطق المحيطة).
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المبنى بالكامل -يتم إجراء هذا االختبار على مبنى كامل أو مبنى النطاق الكامل ،وتستخدم العديد من "اختبارات منفاخ
الباب" في إزالة ضغط الهواء من داخل المبنى وقياس كل معدالت تسرب الهواء الخارجي.
منفاخ الباب باستخدام وقاءات  -يتم إجراء االختبار على المساحات الداخلية أو التجهيزات الداخلية في المبنى .ومع ذلك
يتم أيضًا خفض ضغط الوحدات المحيطة إلى نفس المستوى باستخدام اختبارات منفاخ الباب اإلضافية ،ويمنع ذلك أي
تسرب داخل الوحدة ،وبالتالي تمثل نتائج االختبار تسرب الهواء عبر الغالف الخارجي فقط.

الشكل " "E-03.2أنواع اختبار منفاخ الباب

المهندسون المختصون:




مراجعة غالف المبنى :يجب أن يتمتع "المهندس المختص" بما ال يقل عن عامين من الخبرة إلجراء مراجعات مماثلة
ويكون مؤهالً وفقا لمعاير األيزو "."ISO 18436:7
االستبيان التصويري باألشعة تحت الحمراء :يجب أن يتمتع "المهندس المختص" بما ال يقل عن عامين من الخبرة لتقديم
خدمات مماثلة.
اختبار إحكام الغلق واختبار تغلغل المياه :يجب أن يتمتع المهندس المختص بما ال يقل عن عامين من الخبرة ذات الصلة
وأن يكون مؤهالً وفقًا لمعايير الصناعة مثل معيار  ATTMAأو معيار المنظمة التابعة لـ .UKAS

استبيان مراجعة غالف المبنى:
يتعين أن يقوم بالمراجعة األساسية مهني مختص وفقا لمعايير  BS EN 13187أو  ASTMأو  C1060-90أو .ISO 6781


اختبار إحكام الغلق
ً
 oيجب إجراء االختبار وفقا لمعايير  ASTMو ATTMAوحسب طبيعة المبنى كما هو موضح في قسم الوثائق
المرجعية.
 oأما فيما يتعلق بالمباني الكبيرة من المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والضيافة فإنه يجب إجراء االختبار
لعينة ممثلة للوحدات (على األقل  )%10إضافةً إلى المناطق الخاصة بمالك العقار.
نظرا ألن ضغط
 oيتم جدولة اختبار إحكام الغلق واالستبيان التصويري باألشعة تحت الحمراء سويًا إن أمكن
ً
الهواء المتزايد سوف يؤدي إلى تضخيم تحركات الهواء وزيادة تسرب الهواء بشكل أكبر.
 oيتم النظر فيما إذا كان يمكن تغطية أي من األعطال الكبيرة الحالية في إطار تأمين المبنى أو ضمن فترة
مسؤولية المقاول عن العيوب.
 oتشتمل مناطق تسرب الهواء العادية على وحدات تكييف الهواء المثبتة على الحائط والمقابس وإطارات األبواب
واألنابيب ووصالت المرافق داخل الحائط التي يجب مراعاتها ألغراض اإلجراءات التصحيحية.
 oيتعين أن يوصي المهندس المختص بأي تحسينات ذات صلة ويقدم إرشادات مفصلة حول كيفية تنفيذ ذلك.
 oفي حالة عدم نجاح االختبار على التجهيزات الداخلية التجارية يجب تطبيق البنود ذات التكلفة المنخفضة أو
المتوسطة التي تنطوي على تأثير متوسط أو مرتفع وإعادة إجراء االختبار على المبنى.
 oفي حالة فشل أي من الوحدات المختبرة في اختبار إحكام الغلق يجب تطبيق البنود منخفضة أو متوسطة التكلفة
والتي تنطوي على تأثير متوسط أو مرتفع في الوحدات ذات الصلة وإعادة إجراء االختبار على المبنى.
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اختبار تغلغل المياه
 oيجب أن يجري اختبار تغلغل المياه وفقا لمعيار .ASTM E2128-17
 oيتعين إجراء اختبار تغلغل المياه باستخدام خرطوم أو دلو مياه على األبواب والنوافذ المغلقة من الخارج مع
تسجيل أي تغلغل للمياه من الداخل.
 oقد يظهر اختبار تغلغل المياه وجود مشاكل مثل عدم تناسق التأطير/التعليق ،أو فقدان مانع التسرب ،أو تلف
أو فقدان مطاط السد أو عدم مالئمة شريط تقلبات الطقس.
 oينبغي أن يوصي هذا االختبار بأي تحسينات ذات صلة ويقدم اإلرشادات المفصلة حول كيفية تطبيق ذلك.
 oال تنطبق اختبارات تغلغل المياه على مشروعات التجهيزات القائمة.
االستبيان التصويري باألشعة تحت الحمراء (إذا تم تنفيذه)
 oيجب إجراء االستبيان التصويري باألشعة تحت الحمراء أثناء فترة حدوث فروق بارزة في درجة الحرارة
الداخلية والخارجية على سبيل المثال عندما تتراوح درجة الحرارة ما بين  12.00و 15.00خالل شهري
يوليو وأغسطس ،عندما يكون المبنى مكيفًا بالكامل.
 oقد يُظهر االستبيان التصويري باألشعة تحت الحمراء وجود جسر حراري أو عازل مفقود أو تسرب هواء أو
عازل منزلق.
يوصي االستبيان بأي تحسينات ذات صلة ويعمل على تحسين اإلرشادات المفصلة حول كيفية تطبيقها.
 oيتعين أن ُ

وثائق اإلجراءات التصحيحية (بالنسبة لكل االختبارات/االستبيانات التي تم إجراؤها):
يتعين إعداد وثائق اإلجراءات التصحيحية من قِّبل المالك أو مدير المرافق وتشمل ما يلي:






قائمة مرجعية بالتوصيات
 oقائمة مرجعية بإجراءات العناصر المأخوذة من مراجعة غالف المبنى ،واختبار تغلغل المياه واختبار إحكام
الغلق و/أو االستبيان التصويري باألشعة تحت الحمراء ،مرتبة على حسب التكلفة/التأثير ذي األولوية،
ومعروضة أيضًا في مخطط جانت ومقرونة بالتأثير المتوقع (منخفض ،متوسط ،عالي) ومخططة على خلفية
التكلفة المتوقعة ،راجع الشكل  E-03.3كمثال.
 oالتأكد من العناصر ال ُمطبقة ،حيث يجب تطبيق العناصر ذات التكلفة المنخفضة والمتوسطة والتي تنطوي على
تأثير متوسط أو عالي على األقل.
أدلة التركيب
 oصور مؤرخة لكل عنصر تم تطبيقه
 oإيصاالت أو وثائق لكل العناصر المركبة
وسائل االتصال
 oلتجنب التعرض غير الضروري أو اإلزعاج للمقيمين بالمبنى أو تعطيل اإلجراءات يتم توفير  72ساعة طوارئ
لكل سكان المبنى لتقييم ما من شأنه أن يؤثر بشكل ملحوظ على نظام المبنى وظيفيًا.
 oيجب أن تحدد جميع االتصاالت وقت ومكان الخدمات مع تعليق إشارة ملخصة كبيرة وواضحة (مثل "ال تتوفر
إمكانية للوصول" أو "خدمة محدودة") وبيانات جهات اتصال إدارة المرافق.
 oيجب إبالغ جميع شاغلي المباني بالمبادئ العامة والممارسات الجيدة وأي اعتبارات خاصة بالموقع بمعدل ال
يقل عن مرة واحدة في السنة.
 oيجب أن يكون التواصل عن طريق تعليق إشعار عام عند مداخل المبنى ،وكذلك عن طريق إرسال رسائل
البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية لجميع السكان.
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الشكل  -E-03.3مثال على تصميم مخطط جانت

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1كود البناء السعودي  1001للمباني الخضراء ،الفصل التاسع الخاص بالتشغيل التجريبي والوقاية من اآلفات والتشغيل
والصيانة.
 -2المبادي التوجيهية للمعهد الوطني لعلوم البناء  ،2012-3عملية التشغيل التجريبي لغالف المبنى .BECx
 -3إرشاد الجمعية األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء  :2005-0عملية التشغيل التجريبي.
-ASTM E779-10 -4معيار اختبار طريقة تحديد معدل تسرب الهواء عن طريق الضغط المروحي.
 ،ASTM E3158-18 -5معيار اختبار طريقة قياس معدل تسرب الهواء في المباني الكبيرة أو متعددة النطاقات.
 ATTMA TSL2 -6المعيار التقني - 2010قياس نفاذية الهواء في أغلفة المباني (غير السكنية).
 ،ASTATT10 -7إجراء اختبارات إحكام الغلق في المباني الكبيرة والمجمعة والمرتفعة والمباني النطاقية المسلمة على
مراحل.
 AAMA 502 -8مواصفات طوعية لالختبار الميداني لمنتجات التهوية المثبتة حديثاً.
 ASTM E2128-17 -9معيار إرشادي لتقييم تسرب المياه في حوائط المباني.
 AAMA 501.1 -10طريقة االختبار القياسية لتغلغل المياه من النوافذ والجدران الستارية واألبواب باستخدام ضغط ديناميكي.
 -11طريقة االختبار القياسية لتغلغل المياه من النوافذ الخارجية ،المناور ،األبواب ،والجدران الستارية من خالل الفرق في
ضغط الهواء الموحد الثابت.
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الطاقة المتجددة E-04
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

2

الشرط رقم ()2

غير متوفر

متوفر

5

الهدف
تشجيع استخدام الطاقة المتجددة النظيفة ،ومن ث َّم تقليل االعتماد على طاقة الوقود االحفوري والحد من التأثيرات الواقعة على البيئة
بسبب انبعاثات الكربون ذات الصلة.
الشروط
الرقم

1

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

تسخين المياه بالطاقة الشمسية
توفر لوحات المياه الساخنة الشمسية  %50من حاجة المبنى للماء الساخن ،بما في
ذلك طلب التدفئة بحمامات السباحة ،ومرافق االستحمام المرتبطة بها عندما يقتضي
األمر ذلك.

2

النطاق الكامل

2

إنتاج الكهرباء في الموقع
2

توفر األلواح الكهروضوئية ( )PVفي الموقع نسبة من إجمالي االستهالك السنوي
للمبنى من الطاقة ،.حيث يعتمد عدد النقاط الممنوحة على النسبة المئوية للطاقة ال ُمولدة
من األلواح الكهروضوئية ،ويمكن استخدام الطاقة المتجددة المتولدة من األلواح
الكهروضوئية إما في الموقع أو تصديرها إلى الشبكة ،يرجى الرجوع إلى المبادئ
التوجيهية الداعمة لمعرفة المزيد من التفاصيل.
اإلجمالي

5

5

7

7

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

7

7

7

7

7

-

7

النطاق الكامل

7

7

7

7

7

7

7
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم



1








2






االستهالك السنوي للمياه الساخنة بالمبنى حسب قراءات العداد أو تقديراته.
إنتاج المياه الساخنة باستخدام الطاقة الشمسية سنويًا حسب قراءات أو تقديرات العداد والنتيجة المئوية لنسبة
الطلب على المياه الساخنة التي توفرها ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
أوراق البيانات الفنية لمصنعي ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
رسومات ومخططات تحدد مكان وعدد ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
صور مؤرخة أللواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
أدلة التشغيل والصيانة ألنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
االستهالك السنوي للطاقة حسب قراءات العدادات أو فواتير الخدمات (أداء الطاقة .)E-01
إنتاج الطاقة سنويًا حسب قراءات العداد أو فواتير الخدمات والنتيجة المئوية لنسبة الطلب على الطاقة التي
يوفرها نظام الطاقة الكهروضوئية.
أوراق البيانات الفنية للشركات ال ُمصنعة لأللواح الكهروضوئية.
رسومات أو مخططات تحدد مكان وعدد ألواح الطاقة الكهروضوئية.
صور مؤرخة أللواح الطاقة الكهروضوئية.
أدلة التشغيل والصيانة لنظام الطاقة الكهروضوئية.

المبادئ التوجيهية الداعمة
تسخين المياه بالطاقة الشمسية:
يجب أن تتوافق سخانان المياه العاملة بالطاقة الشمسية مع الشروط الفنية في الفصل الرابع عشر المعايير الميكانيكية SBC 501
إلى جانب  UL 174أو  .1453ويجب أن تحتوي جميع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية على صمامات متكاملة لتخفيف الضغط
والتي تم تصميمها وتعيينها ل لتثبيت المحدد ،كما يجب أن يتم تزويد جميع أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بسخانات غمر ملء
 /دعم ،وإذا تقرر تثبيت سخانان المياه العاملة بالطاقة الشمسية فيتعين أن يتم تصميم النظام وتثبيته بواسطة مصممين وفنيين
متخصصين ومعتمدين.

ويمكن استثناء العمليات التخصصية غير المحلية ،والتي تشترط ماء ساخن بنسبة  %100طوال الوقت من شروط المياه الساخنة
بالطاقة الشمسية ،وعلى الرغم من ذلك يجب توفير توثيق فني مفصل لتبرير االستثناء.
تحسب النسبة المئوية للطلب على المياه الساخنة الذي توفره الطاقة الشمسية على النحو التالي:
النسبة المئوية الحتياجات المياه الساخنة الموفره
من ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية

=

االحتياج السنوي من المياه الساخنة التي توفرها ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية
االحتياج السنوي من المياه الساخنة

إنتاج الكهرباء في الموقع:
سب النسبة المئوية الستهالك الطاقة السنوي الذي توفره ألواح الطاقة الكهروضوئية على النحو التالي:
تُح َ
النسبة المئوية الستهالك الطاقة الذي توفره ألواح
الطاقة الكهروضوئية

=

استهالك الطاقة السنوي الذي توفره ألواح الطاقة الكهروضوئية
استهالك الطاقة السنوي

يتم تحديد مقدار الطاقة التي يتم إنتجاها واستهالكها في المبنى سنويًا باستخدام قراءات العداد أو مباني المرافق وفقًا لـ أداء الطاقة
المحرزة لجميع أنماط المباني وفقًا للجدول .E-04.1
 ،E-01ويكون عدد النقاط
َ
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الجدول  E-04.1النقاط المحرزة

عدد النقاط المحققة

تقليل النسبة المئوية

1

%4

2

%6

3

%9

4

%12

5

%15

يجب أن تتوافق جميع أنظمة إنتاج الكهرباء في الموقع (التركيبات الجديدة والحالية) مع لوائح هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج،
بما في ذلك لوائح األنظمة الكهروضوئية الشمسية صغيرة النطاق ،اإلصدار ،)2017( 1
تصميم وتركيب أنظمة إنتاج الطاقة الكهربائية المتجددة في الموقع أثناء مرحلة تشغيل المبنى:
يجب أن يتم أي تركيب ألنظمة إنتاج الطاقة المتجددة في الموقع أثناء عمليات تشغيل المبنى من قِّبل مصممين متخصصين ومثبتيين
معتمدين ،وكحد أدنى ،يجب أن تشمل مواصفات أنظمة الطاقة المتجددة المعلمات التالية:







سمت وانحدار ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية وألواح الطاقة الكهروضوئية.
أحجام ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية وألواح الطاقة الكهروضوئية.
أنواع ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية وألواح الطاقة الكهروضوئية.
عدد ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية وألواح الطاقة الكهروضوئية.
حجم السعة التخزينية لنظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
النسبة المئوية للمياه الساخنة التي سيتم توفيرها بواسطة نظام تسخين المياه بالطاقة الشمسية ،أو النسبة المئوية للكهرباء
التي سيتم إنتاجها بواسطة النظام الكهروضوئي.

يجب أن تتم عمليات تركيب أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بالحجم المطلوب للخدمة وليس أكثر من الحد األقصى للطلب على
المياه الساخنة في األيام العادية ،ويتعين أن تكون أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ُمصممة وبأحجام وفقًا للحمل األساسي
للكهرباء بالمبنى.
برامج المحاكاة:
يجب تصميم أنظمة الطاقة المتجددة باستخدام برنامج محاكاة معتمد يقدم حسابات أكثر دقة ويؤدي إلى تصميم النظام بصورة أفضل،
وتتضمن مثل هذه البرامج ما يلي:




 T*SOLألنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية
 PVsystلألنظمة الكهروضوئية
 Polysunألنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية واألنظمة الكهروضوئية

الصيانة:

يجب أن يتم تضمين أدلة التشغيل والصيانة الخاصة بأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية أو األنظمة الكهروضوئية المثبتة ،بما في
ذلك طرق تنظيفها وكيفية تغطيتها في حالة مغادرة المقيمين للمسكن لفترة من الوقت في دليل مستدام (معيار دليل مستدام .)EI-01
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أداة المعيار

أداة أداء الطاقة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4
-5
-6

كود البناء السعودي  (SBC) 501الميكانيكي ،الفصل الرابع عشر أنظمة الطاقة الشمسية.
 :SASO IEC 62817األنظمة الكهروضوئية 2018
مختبر موثوقية الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج :لوائح األنظمة الكهروضوئية الشمسية صغيرة النطاق .2017
المعيار " "UL 174للسعة التخزينية لسخانات المياه الكهربائية المنزلية.
المعيار " "UL 1453للسعة التخزينية للدعامات الكهربائية وسخانات المياه في المحال التجارية.
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األجهزة الموفرة للطاقة E-05
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

النقاط المخصصة
نقطة واحدة على نطاق كامل
نقطتين عند المداخل

الهدف
تقليل استهالك الطاقة في المبنى من خالل توفير أو شراء أجهزة موفرة للطاقة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

بالنسبة لألجهزة الكهربائية التي تم شراؤها بواسطة المالك  /مدير المرافق:
تحمل جميع األجهزة الكهربائية ذات الصلة عالمة كفاءة الطاقة من الهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة )) ،SASOراجع المبادئ التوجيهية الداعمة لمزيد من
التفاصيل ،بالنسبة لفئات األجهزة التي ال تغطيها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
والجودة ( )SASOحاليًا ،يجب أن تكون األجهزة حاصلة على معيار نجمة الطاقة ،أو
شهادة أداة التقييم البيئي للمنتجات اإللكترونية .EPEAT
إنشاء وتنفيذ سياسة الستبدال األجهزة في المستقبل وإدراجها في سياسة الشراء
المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04

1

بالنسبة لألجهزة الكهربائية المشتراة من قِّبل المستأجر*:
ينبغي تقديم معلومات للمستأجرين حول مخطط وضع العالمات الدالة على كفاءة الطاقة
وفوائدها:
 oملصق كفاءة الطاقة الخاص بـ SASO
 oمخطط نجمة الطاقة
 oمخطط أداة التقييم البيئي للمنتجات اإللكترونية .EPEAT
يجب أ تشمل المعلومات التوصية بشأن حمل جميع األجهزة الكهربائية ذات الصلة
عالمة كفاءة الطاقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ))،SASO
راجع المبادئ التوجيهية الداعمة لمزيد من التفاصيل ،بالنسبة لفئات األجهزة التي ال
تغطيها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ( )SASOحاليًا ،يوصى بأن
تكون األجهزة حاصلة على معيار نجمة الطاقة ،أو شهادة أداة التقييم البيئي للمنتجات
اإللكترونية  .EPEATويجب إدراج ذلك في دليل مستدام (معيار دليل مستدام EI-
.)01
اإلجمالي

2

1

2

1

*ال ينطبق ذلك على مشروعات المساجد والمستودعات.
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شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

1

1

1

2

1

2

1

المؤسسات
التعليمية

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم






1

قائمة باألجهزة التي قدمها المالك  /مدير المرفق واسم الشركة المصنعة والطراز ونوع شهادة الطاقة لكل جهاز.
صحائف البيانات الفنية لكل جهاز ،والتي تؤكد تصنيف كفاءة استهالك الطاقة.
إدراج صور مؤرخة أو طلبات  /إيصاالت شراء كل جهاز.
سياسة شراء األجهزة ،والتي سيتم تضمينها في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
دليل مستدام مع إبراز القسم ذي الصلة (راجع معيار دليل مستدام .) EI-01

المبادئ التوجيهية الداعمة
يشمل هذا المعيار فئات األجهزة التالية:










الثالجات
المجمدات
غساالت الصحون
مبردات المياه
أجهزة التلفزيون
آالت صنع الثلج
أجهزة تكييف الهواء
المعدات المكتبية (أجهزة الحاسوب ،والطابعات ،والماسحات الضوئية ،والشاشات ،والخوادم).
الغسَّاالت وال ُمجفِّفات التجارية

بالنسبة لألجهزة الكهربائية المقدمة من قبل مالك المبنى  /مدير المرفق
إذا كانت فئة األجهزة مشمولة بنظام ملصق كفاءة الطاقة المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ،فيجب أن
يتم وضع ملصق الكفاءة هذا مع الحد األدنى من التقييم  Bعلى جميع األجهزة في هذه الفئة ،أما إذا كانت فئة األجهزة غير مشمولة
بهذا النظام ،فيجب أن تكون جميع األجهزة في هذه الفئة معتمدة من معيار "نجمة الطاقة".
ملصق كفاءة الطاقة المعتمد من قِّبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة:
ملصق كفاءة الطاقة هو ملصق توعية تمنحه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لتزويد المستهلكين بمعلومات تمكنهم
من إجراء مقارنات بين األجهزة الكهربائية وفقًا لكفاءتها في استهالك الطاقة ،وفي الملصق األصلي ،تم التعبير عن ذلك من خالل
أعداد النجوم من  1إلى  6بحيث تشير  6إلى األجهزة األكثر كفاءة في استهالك الطاقة فيما يشير  1إلى أقلها كفاءة .وفي اإلصدار
الجديد للملصق ،يُعبر عن ذلك بالحروف من  Aإلى  ،Gحيث يعبر  Aعن أعلى كفاءة للطاقة ،بينما يعبر  Gعن أقلها .كما يشتمل
ملصق كفاءة الطاقة على معلومات المنتج مثل نوع الجهاز والطراز والعالمة التجارية واستهالك الطاقة الكهربائية ومعيار االختبار،
ويظهر مثال على الملصق في الشكل .E-05.1
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الشكل  ،E-05.1ملصق كفاءة الطاقة المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

معيار "نجمة الطاقة":
فهذا المعيار هو عبارة عن مخطط طوعي لكفاءة الطاقة تديره وكالة حماية البيئة األمريكية ،ويجب أن تلبي جميع منتجات نجمة
الطاقة الحد األدنى من شروط كفاءة استهالك الطاقة المحددة من قبل نجمة الطاقة ،هذا وال توجد مستويات تقييم في نظام معيار
"نجمة الطاقة" ،ولذلك ،وللتعرف على كيفية مقارنة منتجات نجمة الطاقة فيما يخص كفاءة الطاقة واالستهالك السنوي للطاقة يجب
مراجعة  www.energystar.govأو بيانات الجهاز ،حيث تحتوي جميع المنتجات الحاصلة على ملصق معيار نجمة الطاقة على
ملصق يوضح أنها تلبي شروط نجمة الطاقة.
أداة التقييم البيئي للمنتجات اإللكترونية EPEAT

هي شهادة طوعية طورتها المجالس اإللكترونية ) ،)GECوبخاصة للمنتجات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (.)ICT
وهناك ثالثة مستويات للشهادة :البرونزي ،والفضي ،والذهبي ،وتلبي كل المنتجات المعتمدة من قِّبل أداة التقييم البيئي للمنتجات
اإللكترونية شروط نجمة الطاقة ،وإضافة إلى شروط كفاءة الطاقة فإن أداة التقييم البيئي للمنتجات اإللكترونية ( )EPEATتقوم أيضا ً
بتقييم األثر البيئي للمنتج على مدار دورة حياته ،بدءا ً من استخالصه من مادته الخام وحتى إمكانية إعادة تدويره في نهاية عمره
االفتراضي.
سياسة الشراء الخاصة باألجهزة الكهربائية التي تم شراؤها بواسطة مالك المبنى  /مدير المرفق:
يجب أن تتضمن سياسة شراء األجهزة المعلومات التالية:



قائمة بجميع أنواع األجهزة المشمولة بالسياسة (أي جميع أنواع األجهزة التي يغطيها هذا المعيار ،كحد أدنى).
الحد األدنى لشروط كفاءة استهالك الطاقة لكل جهاز:
 oبالنسبة لجميع األجهزة التي تغطيها لوائح ملصق كفاءة الطاقة المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة ،قإن الحد األدنى من التصنيف .B
 oبالنسبة لجميع األجهزة األخرى ،الحصول على معيار نجمة الطاقة ،أو شهادة أداة التقييم البيئي للمنتجات
اإللكترونية .EPEAT
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نموذج للفرد المسؤول عن شراء األجهزة (مالك المبنى أو مدير المرفق) لتوثيق جميع عمليات شراء األجهزة ذات الصلة
في جدول يحتوي على المعلومات التالية:
 oنوع الجهاز
 oالشركة ال ُمصنعة
 oالطراز
 oنوع شهادة الطاقة ومستوى التصنيف
 oالمورد
 oإيصال/أمر الشراء
 oموقع الجهاز داخل المبنى

يتعين تضمين سياسة شراء األجهزة في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1المعايير السعودية ،ملصق كفاءة استخدام الطاقة المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (:)SASO
أ SASO 2663:2018 -لمكيفات الهواء الصغيرة
ب 2018SASO 2892: -للثالجات والمجمدات
 -2نجمة الطاقة ()https://www.energystar.gov/
 -3أداة التقييم البيئي للمنتجات اإللكترونية ()https://www.epeat.net/
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أنظمة النقل العمودي ذات الكفاءة E-06
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ( )1ورقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تقليل استهالك الطاقة في المبنى من خالل استخدام المصاعد والساللم المتحركة الموفرة للطاقة.
الشروط
الرقم

الشرط

1

النقاط المتاحة
التجهيزات

النطاق الكامل

وضع وتطبيق سياسة االستبدال لضمان امتثال جميع عمليات االستبدال المستقبلية
للمصاعد والساللم المتحركة لكود البناء السعودي  601فيما يتعلق بخصائص كفاءة
الطاقة (راجع المبادئ التوجيهية الداعمة) ،وسيتم تضمين هذه السياسة في سياسة
الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04

1

1

اإلجمالي

1

1

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

1

1

1

-

1

-

1

النطاق الكامل

1

1

1

-

1

-

1

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1



مقتطفات من سياسة الشراء المستدام (راجع الشراء المستدام  )PMM-04التي تؤكد على أن عمليات االستبدال
المستقبلية ستحقق أو ستتجاوز الشروط المحددة في المبادئ التوجيهية الداعمة.
مقتطفات من السجالت (راجع الشراء المستدام  )PMM-04تعرض وثائق االمتثال ألي عمليات شراء تم
إجراؤها ،وإذا لم يكن هناك عمليات الشراء قد تمت فيجب التأكيد على ذلك كتابةً من قِّبل مالك المبنى/مدير
المرفق.

المبادئ التوجيهية الداعمة
تمتثل جميع المصاعد التي يتم شراؤها في المستقبل لكود البناء السعودي  601فيما يتعلق بخصائص كفاءة الطاقة التالية:
 يتميز كل مصعد بالقدرة على العمل في وضع االستعداد أثناء فترات عدم الذروة ،في حال عدم إشغال المصعد فإن أجهزة
االستشعار بالمصعد تقوم بإيقاف تشغيل شاشة العرض واإلضاءة ومراوح التهوية في الوضع المثالي بعد مرور  15دقيقة
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من وضع السكون ،ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحقيق وفرة كبيرة في الطاقة نظرا ألن المصاعد في المباني التجارية قد
تكون في الغالب ساكنة أثناء ساعات عدم الذروة ،وال سيما أثناء فترة الليل.
يستخدم كل مصعد أضواء  LEDفقط بما ال يقل عن  35شمعة  /واط وليس أكثر من  125شمعة  /واط.
تجهيز جميع المصاعد بشاشات عرض ( LEDكلما أمكن ذلك عملياً).
تكون وحدات التحكم في محركات األقراص والمحركات ذات سرعة متغيرة ،ومتغيرة الجهد والتردد.
يجب أال تتجاوز مراوح التهوية في كابينة المصعد  0.7واط/ل/ث بأقصى سرعة.
يجب أن يتضمن كل مصعد نظام محرك متجدد حيث يعمل المحرك كمولد عندما يتجه المصعد إلى أسفل .تقوم
المحركات المتجددة بإعادة تدوير الطاقة بدالً من إهدارها كحرارة ،فعندما تتجه كابينة مصعد ذات حمل خفيف ألعلى أو
عندما تتجه كابينة مصعد ألسفل ذات حمل ثقيل يولد النظام طاقة بقدر أكبر مما يحتاجه ،ويجب إعادة تغذية هذه الطاقة
الكهربائية في الشبكة الكهربائية الداخلية للمبنى حيث يمكن استخدامها من خالل أحمال أخرى للمبنى.

شكل  E-06.1محركات المصاعد المتجددة
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الساللم المتحركة
تمتثل جميع الساللم المتحركة التي يتم شراؤها في المستقبل لكود البناء السعودي  601فيما يتعلق بخصائص كفاءة الطاقة التالية:




يجب أن يحتوي كل سلم متحرك على جهاز استشعار للحمل الكتشاف وزن الركاب والتحكم في خرج المحرك من خالل
محرك متغير السرعة .إذ تتمكن الساللم المتحركة المزودة بأجهزة استشعار الحمل من اكتشاف وجود ركاب على الساللم
ومن ثم ضبط خرج المحرك وفقًا لذلك ،كما تتحكم المحركات المتغيرة التردد في سرعة الساللم المتحركة وتكون قادرة
على تقليل استهالك الطاقة عند السرعات المنخفضة.
يجب أن يحتوي كل سلم على جهاز استشعار لحركة الركاب ويتميز بإمكانية التشغيل في وضع االستعداد في حالة عدم
وجود الركاب ،ويكتشف مستشعر الحركة خلو السلم المتحرك من الركاب وتوقفه ،ويمكن أن يؤدي هذا إلى وفرة كبيرة
في الطاقة ،حيث إن الساللم المتحركة في المباني قد تكون في كثير من األحيان ساكنة ،وخاصةً أثناء الليل.

سياسة شراء المصاعد والساللم المتحركة:
يجب أن تتضمن سياسة الشراء المعلومات التالية:




الحد األدنى من شروط كفاءة الطاقة لشراء الساللم المتحركة.
الحد األدنى من شروط كفاءة الطاقة لشراء المصاعد.
نموذج لمالك المبنى  /مدير المرفق المسؤول عن شراء أنظمة الساللم المتحركة و/أو المصاعد لتوثيق كافة عمليات
الشراء ذات الصلة في جدول يحتوي على المعلومات التالية:
 oنوع المنتج (مصعد  /ساللم متحركة)
 oالشركة ال ُمصنعة
 oاسم المنتج
 oخصائص كفاءة الطاقة
 oالمورد
 oإيصال/أمر الشراء
 oالموقع داخل المبنى

االستجابة للصيانة:
يمكن الحصول على معلومات بشأن شروط الصيانة الخاصة بالمصاعد والساللم المتحركة من تقديم الخدمات وعمليات الصيانة
المستدامة PMM-03.
أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تصميم المباني الموفرة للطاقة -وفقًا لكود البناء السعودي  -SBC 601باستثناء المباني السكنية المنخفضة االرتفاع في
المملكة العربية السعودية.
ً
أداء الطاقة للمصاعد والساللم المتحركة والمسارات المتحركة وفقا لمعيار .ISO FDIS 25745-1
دليل د  ،CIBSEأنظمة النقل في المباني اإلصدار الرابع.2015 ،
الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين :تكنولوجيات المصاعد الموفرة للطاقة.
معيار الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء  ،2016-90.1راجع الملحق G
عقود الصيانة :الصيانة التي تركز على األعمال التجارية (.)BG53/2016
النقل العمودي :دليل د  ،GVD/15 CIBSEأنظمة النقل في المباني.)2015 ،
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التأثير على طبقة األوزون E-07
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
صفرا.
ضمان أن معامل استنفاد األوزون في الثالجات وأنظمة إخماد الحرائق وغازات الصيانة تبلغ
ً
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

إنشاء وتنفيذ سياسة الستبدال الثالجات وغازات أنظمة إخماد الحرائق وغازات
الصيانة في المستقبل وإدراجها في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام
.)PMM-04
1
بالنسبة ألعمال التجديد والترميم والتوسيع يجب أن تكون احتمالية استنفاد األوزون
في كل الثالجات وغازات أنظمة إخماد الحرائق وغازات الصيانة المثبتة في نطاق
صفرا.
المشروع
ً

2

1

1

وضع إجراءات لصيانة نظام التبريد ونظام إخماد الحرائق وإدراجها في إجراءات
الصيانة المستدامة (تقديم الخدمات وأعمال الصيانة المستدامة .)PMM-03
تضمين اإلجراءات في دليل مستدام (معيار دليل مستدام  )EI-01لتقديم المشورة
للسكان وإدارة المرفق بشأن استبدال أجهزة تبريد الهواء وصيانتها.
اإلجمالي

1

1

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

1

1

1

2

1

-

1

النطاق الكامل

1

1

1

2

1

2

1

المؤسسات
التعليمية
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1




2


سياسة شراء الثالجات وغازات أنظمة إخماد الحرائق وغازات الصيانة الموقعة من قِّبل المالك  /مدير المرفق
والمقرر إدراجها في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
بيانات الشركات المصنعة لكل الثالجات وغازات أنظمة إخماد الحرائق وغازات الصيانة المشتراه بما يؤكد أن
صفرا.
احتمالية استنفاد األوزون تبلغ
ً
إجراءات صيانة أنظمة التبريد وأنظمة إخماد الحرائق المقرر إدراجها في إجراءات الصيانة المستدامة (تقديم
الخدمات وأعمال الصيانة المستدامة .)PMM-03
دليل مستدام مع إبراز القسم ذي الصلة (راجع معيار دليل مستدام .) EI-01

المبادئ التوجيهية الداعمة
تكون معامل استنفاد األوزون لمركب كيميائي هي القيمة النسبية التي تشير إلى إمكانات المادة في تدمير طبقة األوزون مقارنة
بإمكانات مركبات الكلوروفلوروكربون ،(CFC-11) 11-والتي تم إعطائها الرقم  1كقيمة مرجعية لها ،وبالتالي ،فإن المادة التي
تحتوي على دالة استنفاد أوزون تساوي  2يكون لها ضعف التأثير الضار لـ .CFC-11
سياسة شراء مواد التبريد وغازات نظام إخماد الحرائق وغازات الصيانة:
يجب أن تتضمن سياسة الشراء المعلومات التالية:





قائمة بجميع األنظمة الموجودة في المبنى والتي تغطيها السياسة وموقعها.
الحد األدنى لمتطلبات شراء مواد التبريد وغازات نظام إخماد الحرائق وغازات الصيانة:
 oيجب أن تتوافق جميع مواد التبريد مع قائمة مواد التبريد المقبولة وغير المقبولة الصادرة عن وكالة حماية
البيئة األمريكية ( )EPAوفقًا لمعايير تقييم سياسة البدائل الجديدة الهامة (( )SNAPراجع الجدول .)E-07.1
 oيجب أن تكون معامل استنفاد األوزون لجميع الغازات المستخدمة في أنظمة إخماد الحرائق وأغراض الصيانة
بقيمة صفر ،ويسرد الجدول  E-07.2الغازات المقبولة وغير المقبولة.
 oيحظر استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون أو المواد القائمة على الهالونات.
نموذج ألفراد إدارة المرفق المسؤولين عن شراء مواد التبريد وغازات نظام إخماد الحرائق وغازات الصيانة لتوثيق
جميع عمليات الشراء ذات الصلة في جدول يحتوي على المعلومات التالية:
 oالنظام الذي يتم شراء مادة التبريد أو الغاز من أجله
 oاسم مادة التبريد أو الغاز
 oمعامل استنفاد األوزون لمادة التبريد وتأكيد ما إذا كانت تتوافق مع معايير سياسة البدائل الجديدة الهامة
()SNAP
 oمعامل استنفاد األوزون لغاز نظام إخماد الحريق أو غاز الصيانة
 oالمورد
 oإيصال/أمر الشراء
 oالموقع داخل المبنى

يتعين توقيع المالك/مدير المرفق على سياسة الشراء ،كما يتعين إدراجها في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04

إجراءات الصيانة ألنظمة التبريد وإطفاء الحرائق:
يجب أن تتضمن إجراءات الصيانة المعلومات التالية:



إستراتيجية للتخلص التدريجي من أي مواد تبريد موجودة ال تتوافق مع وكالة حماية البيئة األمريكية ( )EPAبموجب
معايير تقييم سياسة البدائل الجديدة الهامة ( )SNAPأو التي تكون مقبولة فقط حتى عام محدد (راجع الجدول .)E-07.1
إستراتيجية للتخلص التدريجي من أي غازات لنظام إطفاء الحرائق وغازات الصيانة
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أثناء صيانة أنظمة مواد التبريد:
 oيحظر التنفيس و/أو التفريغ المباشر ألي معدات تبريد في جميع األوقات.
 oيجب استعادة جميع مواد التبريد أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.
أثناء إجراء الصيانة ألنظمة إخماد الحرائق:
 oيتم فحص أنظمة إخماد الحرائق وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.
 oيتم اختبار أنظمة إخماد الحرائق وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة.

يجب تضمين إجراءات الصيانة في إجراءات الصيانة المستدامة (تقديم الخدمات وأعمال الصيانة المستدامة .)PMM-03

أعمال التجديد والترميم والتوسيع:
يجب أن تستوفي أي مواد تبريد أو غازات نظام إخماد حرائق أو غازات صيانة جديدة مثبتة في نطاق المشروع كجزء من أعمال
التجديد أو الترميم أو التوسيع الشروط التالية:





يجب أن تتوافق جميع مواد التبريد مع قائمة مواد التبريد المقبولة وغير المقبولة الصادرة عن وكالة حماية البيئة األمريكية
( )EPAوفقًا لمعايير تقييم سياسة البدائل الجديدة الهامة (( )SNAPراجع الجدول ) ،E-07.1ويجب عدم استخدام مواد
التبريد المقبولة فقط حتى سنة محددة في األنظمة المثبتة حديثًا.
يجب أن تكون معامل استنفاد األوزون لجميع الغازات المستخدمة في أنظمة إخماد الحرائق وأغراض الصيانة بقيمة
صفر ،ويسرد الجدول  E-07.2الغازات المقبولة وغير المقبولة.
يحظر استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون أو المواد القائمة على الهالونات.
الجدول  ،E-07.1مواد التبريد المقبولة وغير المقبولة

مادة التبريد

معامل
استنفاد
األوزون

استخدام المبنى

الحالة

مركبات الكلوروفلوروكربون
CFC-12

1

الثالجات والمبردات

غير مقبولة

مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون ()HCFC
HCFC-22/R-22

0.055

مكيفات الهواء والمبردات

غير مقبولة

HCFC-123

0.02

استبدال CFC-11

مقبولة حتى عام 2020

المركبات الهيدروفلوروكربونية ()HFC
HFC-134a

0

استبدال  CFC-12وHCFC-22

مقبولة حتى عام 2021

HFC-152a

0

التبريد

مقبولة

HFC-245fa

0

عامل عزل ،مبردات تعمل بالطرد
المركزي

مقبولة حتى عام 2024

HFC-407c

0

استبدال HCFC-22

مقبولة حتى عام 2024

HFC-410a

0

أجهزة تكييف الهواء

مقبولة حتى عام 2024

HFC-417a

0

استبدال HCFC-22

مقبولة حتى عام 2024

HFC-427a

0

استبدال HCFC-22

مقبولة

HFC-450a

0

استبدال HFC-134a

مقبولة

مواد تبريد طبيعية
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ثاني أكسيد الكربون
()2CO

0

التبريد

مقبولة

أمونيا ()3NH

0

التبريد

مقبولة

البروبان ()8H3C

0

أجهزة تكييف الهواء

مقبولة

األيسوبوتان

0

التبريد

مقبولة

الهواء

0

التبريد

مقبولة

المياه

0

التبريد

مقبولة

الجدول  ،E-07.2غازات نظام إخماد الحرائق وغازات الصيانة المقبولة وغير المقبولة

نظام إخماد الحرائق وغازات الصيانة
مقبولة

غير مقبولة

األنيرجينIG-541/

الهالون 1211

FM200/ HFC-227ea

الهالون 1301
HBFC-22B1/FM-100

ATK OS-10

HCFC-22/R-22

ثاني أكسيد الكربون

HFC-32

Firebane® 1179

CFC-11

HFC-125/FE 25

HFC-123

النوفيك 1230

IG -01, 55, 100
نظام ®N2 Towers
PhostrEx

أداة المعيار

غير متوفرة

الوثائق المرجعية

 -1بروتوكول مونتلاير  -تعديل كيجالي.
 -2سياسة البدائل الجديدة الهامة المعتمدة من قبل وكالة حماية البيئة األمريكيةhttps://www.epa.gov/snap ،
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القدرة على االستجابة للطلب E-08
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

2

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

نقطة واحدة على نطاق كامل
نقطتين عند المداخل

الهدف
دعم تقليل الحاجة إلى إمدادات جديدة للطاقة الكهربائية -على مستوى النقل واإلنتاج الوطني -عن طريق تقليل استهالك الكهرباء
خالل الفترات التي يكون فيها الطلب على شبكة الكهرباء الوطنية في أعلى مستوياته.
الشروط
النقاط المتاحة

الرقم

الشرط

1

وضع خطة القدرة على االستجابة للطلب ( )DRCPلتخفيف أحمال الكهرباء على
شبكة الكهرباء الوطنية خالل الفترة التي يكون فيها الطلب في أعلى مستوياته ،ويرجى
الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة للحصول على التفاصيل.

التجهيزات

2

النطاق الكامل

2

تنفيذ توصيات خطة القدرة على االستجابة للطلب لمدة شهرين على األقل ،وتقدير
إجمالي توفير الكهرباء الذي تم تحقيقه خالل هذه الفترة.

2

تثبيت أنظمة المعلومات المرتجعة التي تقوم بتهيئة وعرض استخدام الطاقة والمياه على
واجهة سهلة االستخدام مثل شاشات العرض أو لوحات المتابعة.
يجب أن تتميز جميع لوحات المتابعة بالقدرة على مراقبة البيانات وتوجيهاتها وتسجيلها
وتنبيه فريق إدارة المرفق بشأنها.
استخدم عداد ذكي لمراقبة االستهالك وإظهار أن ذروة الطلب (كيلو وات) واستهالك
الكهرباء بالساعة (كيلو وات في الساعة) -على األحمال على شبكة الكهرباء الوطنية
خالل موسم ذروة الطلب -أقل من القراءات خالل باقي اليوم خاصة خالل األشهر يونيو
ويوليو وأغسطس وسبتمبر.

2

1

اإلجمالي

4

3

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

4

4

4

4

4

-

4

كامل النطاق*

3

3

3

3

3

3

3

المؤسسات
التعليمية

*يمنح الشرط رقم  2عدد  1نقطة لكل تقييمات المباني في النطاق الكامل.
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1






2





خطة القدرة على االستجابة للطلب التي كتبها مهندس كهرباء مع إدخال التدابير والموافقة عليها من قبل شاغلي
المبنى ،على أن تتضمن الخطة التالي:
 oقائمة بأحمال الكهرباء داخل المبنى واستهالكها المعتاد للطاقة خالل ساعة إضافة إلى ذروة الطلب
المحتملة.
 oقائمة بأحمال الكهرباء التي يمكن تعديل استهالكها أو إعادة جدولتها.
 oمتطلبات األداء (مثل جدول نقاط ضبط درجة الحرارة) لألنظمة المختلفة.
 oملخص للتركيب المحتمل لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية (راجع معيار الطاقة المتجددة )E-04
ووفرة الطاقة والفوائد المالية المتوقعة إذا كان ذلك ينطبق على المشروع.
النتائج التي التوصل إليها نتيجة عمليتي المراجعة خالل أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر ،بما في ذلك
الصور الفوتوغرافية المؤرخة وتأكيد المراجع على أن جميع تدابير خفض الطلب المتفق عليها والمدرجة في
الخطة قد نُفذت بالكامل بين  9.00و .17.00
مخططات توضح موقع العدادات الذكية واألنظمة المتصلة وموقع شاشات العرض.
صحائف البيانات الخاصة بالعدادت التي تم تركيبها والتي توضح قدرات مراقبة الطاقة والمياه ،إضافةً إلى
التأكيد على أن أجهزة القياس الذكية المثبتة تتميز بالقدرة على تقديم الطلب بالساعة وذروة الطلب (بالكيلو
وات).
صور مؤرخة للعدادات ولوحات العدادات المركبة.
مخرجات أجهزة القياس الذكية وأنظمة مراقبة الطاقة التي تؤكد أن استهالك الكهرباء في موسم الذروة أقل من
ذروة الطلب خالل بقية اليوم.
دليل مستدام (راجع معيار دليل مستدام  )EI–01الذي يضم قس ًما عن القياس الذكي والذي يقدم دع ًما لمستخدمي
العدادات ولوحات العدادات.

المبادئ التوجيهية الداعمة
يعد استخدام الطاقة -من المصدر إلى االستخدام النهائي -أكثر كفاءة في ظل ظروف نقل الطاقة الكهربائية للمولد المحدد ،وتعتبر
النقطة التشغيلية األكثر كفاءة لشبكة الكهرباء في كثير من الحاالت أقل بكثير من الحد األقصى للطلب الذي يمكن أن توفره المولدات
وشبكة النقل ،وخالل ذروة الطلب قد يوفر نظام إنتاج الطاقة ونقل الطاقة الكهربائية الكهرباء بطريقة أقل كفاءة عند النظر في إجمالي
استهالك الطاقة للمستخدم النهائي مقابل إجمالي مدخالت الوقود المستخدمة في مصدر اإلنتاج.
يتفاوت استهالك الطاقة بشكل كبير على مدار اليوم ،وتوصف ذورة الطلب بأنها زيادات كبيرة في استخدام الطاقة ،ويحدث ذلك
نتيجة تشغيل جميع األضواء في نفس الوقت أو بدء تشغيل العديد من األجهزة المنزلية في نفس الوقت ،ويرتفع الطلب على الطاقة
في المملكة العربية السعودية بين الساعة  9.00والساعة  17.00بشكل ملحوظ لشهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر عندما تتم
مقارنة الطلب بالساعة مع االتجاهات السنوية ،ويتم توفير معلومات حول اتجاهات ذروة الطلب على شبكة الكهرباء الوطنية في
الفصل الرابع  -تحليل خط األساس لتقرير "هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ( ،)2011مع تقديم تقرير إدارة جانب الطلب
إلى المملكة العربية السعودية" ،كما تتوفر أيضًا المزيد من األمثلة في "هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ( ،)2017الكتيب
اإلحصائي السنوي عن صناعة الكهرباء".
يمكن للمالكين والشاغلين دعم تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل االستثمارات المستقبلية في إنتاج الطاقة من خالل استهالك
الكهرباء خالل ساعات انخفاض الطلب الوطني عن طريق تنفيذ اإلستراتيجيات التالية:


تعديل االستهالك من أنظمة االستخدام النهائي المختلفة خالل موسم ذروة الطلب على شبكة الكهرباء الوطنية:
 oضبط درجة الحرارة إلى  26درجة مئوية عندما ال تُشغل الغرف و/أو المبنى.
 oإغالق نظام تهوية الهواء خالل النهار عندما ال تُشغل الغرف و/أو المبنى.
 oإطفاء األنوار واالستفادة القصوى من ضوء النهار.
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 oتثبيت جهاز توقيت على معدات حمام السباحة للعمل خارج الساعات من  09.00إلى .17.00
 oإغالق المسطحات المائية والمظاهر التزيينية األخرى التي ال تؤثر على راحة أو إنتاجية المقيمين خالل الفترة من
 09.00إلى .17.00
إعادة جدولة األعمال الداخلية واألنشطة التشغيلية في موسم ذروة الطلب على شبكة الكهرباء الوطنية:
 oجدولة معدات غسل الصحون للعمل خارج الفترة من الساعة  09.00إلى .17.00
 oجدولة معدات الغسيل والتجفيف للعمل خارج الفترة من الساعة  09.00إلى .17.00
توفير الكهرباء من خالل االستعانة بمصادر الطاقة الشمسية المتجددة.
 oتثبيت نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي ينتج الكهرباء خالل النهار مع األخذ في االعتبار الطلب األساسي
على الطاقة الكهربائية للمبنى.

مراجع خطة القدرة على االستجابة للطلب:




ويجب إجراء عمليات المراجعة مرتين في أي وقت خالل شهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر.
يجب أن يكون المراجع إستشاري طرف ثالث مستقل وأن ال يعمل لدى شركة إدارة المرافق.
يجب أن يكون المراجع مهندس كهرباء يتمتع بخبرة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال تنفيذ أعمال المراجعة المماثلة.

العدادات الذكية ونظام المعلومات المرتجعة:







يجب أن تقدم شاشة العرض على النحو التالي:
 oشاشة عرض واحدة على األقل في منطقة الردهة لالستخدام العام للمبنى.
 oشاشة عرض واحدة داخل كل مساحة إيجار تقع في منطقة مشتركة مرئية لجميع الموظفين و  /أو شاغليها .بدالً من
ذلك ،قد يكون االتصال بشكل منتظم عبر اإلنترنت مع شاغلي منطقة االستئجار ممكنًا في حالة عدم وجود معلومات
استرجاعية رقمية فعلية .يجب أن يكون معدل االتصال شهريا علي األقل.
يجب أن تتفاعل شاشة العرض مع تطبيق قائم على الويب وتسمح بالوصول اآلمن إلى مزود المرفق المحلي والمستخدمين
النهائيين والمبنى المستدام.
يجب أن يتميز التطبيق القائم على الويب بما يلي:
 oأن يمكن الوصول إليه عبر الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية للشاغلين باإلضافة إلى شاشة العرض.
 oالحفاظ على السجالت لمدة  18شهر بالتعاقب.
 oتقديم تنبيهات مرئية ومسموعة اختيارية تشير إلى فترات ذروة الطلب وارتفاع معدالت االستهالك إلى فريق إدارة
المرافق.
 oتوفير القدرة على عرض سجالت اتجاه االستهالك لما ال يقل عن ساعة واحدة في فترة الزيادات.
إذا كان المشروع يستهدف أيضًا اعتماد الطاقة المتجددة  ،E-04فيجب مراقبة بيانات إنتاج الطاقة (في الوقت الفعلي والتراكمي)
وتقديم تقرير عنها في لوحة العدادات.

محتويات دليل مستدام (راجع معيار دليل مستدام :) EI-01
يجب تضمين ما يلي في دليل مستدام:




مواقع العداد الذكي وشاشة العرض داخل المبنى.
دليل واجهة المستخدم لشاشات العرض ودليل الوصول للتطبيق القائم على الويب.
تعليمات أو دليل استخدام شاشات العرض من قِّبل الشاغلين وفريق إدارة المرافق.
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أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ( ،)2017الكتيب اإلحصائي السنوي عن صناعة الكهرباء ،هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج
المزدوج ()ECRA
 -2هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ( ،)2011إدارة جانب الطلب إلى المملكة العربية السعودية،
http://www.ecra.gov.sa/en-us/ECRAStudies/Pages/stdy3.aspx
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المياه

98

6

المياه

زاد نصيب الفرد من الطلب على المياه بنحو  ٪15خالل السنوات الخمس الماضية  3ومن المتوقع زيادته بوتيرة مستمرة ،وتعتبر
نظرا لمناخها الجاف وتشجع رؤية  2030على االستخدام األمثل لموارد المياه من
المياه موردا ً ثمينا ً في المملكة العربية السعودية ً
َ
خالل وضع سياسات وإنشاء بنية تحتية لتقليل استهالك المياه الصالحة للشرب وزيادة استخدام المياه الرمادية المعالجة.
تعزز رؤية  2030االستخدام األمثل لموارد المياه من خالل تمكين السياسات والبنية التحتية التي تقلل من استهالك المياه الصالحة
للشرب وتزيد من استخدام المياه المعالجة والمتجددة ،إذ تُمكن فئة المياه مالك المباني من االستفادة من الحوافز المالية المقدمة من
مستمرا
قبل رؤية  2030مع تعزيز أسواق التجهيزات والتركيبات الفعالة ،حيث يُكافئ نظام مستدام المشروعات التي تظهر انخفاضًا
ً
في كمية المياه ال ُمستهلكة عندما يكون المبنى قيد التشغيل ،ويمكن تحقيق االنخفاض في معدل االستهالك عن طريق استخدام منتجات
وأنظمة فعالة وكذلك استخدام مصادر مياه بديلة ،كما تستفيد المشاريع أيضًا من دمج أنظمة مراقبة للمبنى والتي تعمل على تحليل
معدل استهالك المياه حيث تعتبر الخطوة األولى لفهم أنماط استهالك المبنى.

أداء المياه

المياه

قياس المياه

حلول المياه
البديلة

منتجات وأنظمة
ترشيد استهالك
المياه

الشكل  15 9معايير المياه

 3الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  ،2016الهيئة العامة لإلحصاء
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أداء المياه W-01
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

متوفر

4

الشرط رقم ()2

غير متوفر

متوفر

4

الشرط رقم ()3

غير متوفر

متوفر

4

الهدف
تقليل معدل االستهالك الداخلي والخارجي للمياه وتخفيف الضغط على أنظمة مياه الصرف الصحي.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الشرط الرئيسي – تحقيق الشرط رقم  4( 1نقاط من نقاط المعايير)
االستهالك الداخلي للمياه

1

خفض معدل االستهالك الداخلي للمياه بنسبة  %10مقارنةً بكمية المياه األساسية.

4

4

2

زيادة خفض معدل االستهالك الداخلي للمياه مقارنة بالكمية األساسية ،حيث يعتمد عدد
النقاط الممنوحة على النسبة المئوية للتحسين مقارنةً بالمستوى األساسي.

4

4

االستهالك الخارجي للمياه

3

خفض معدل استهالك المياه لنظام الري مقارنة بكمية المياه األساسية في منتصف
فصل الصيف ،حيث يعتمد عدد النقاط الممنوحة على النسبة المئوية للتحسين مقارنةً

غير متوفرة

4

بالمستوى األساسي.
اإلجمالي

8

12

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

8

8

8

8

8

-

8

كامل النطاق*

12

12

12

12

12

12

12

*يمنح الشرط رقم  3عدد  4نقطة لكل تقييمات المباني في النطاق الكامل.
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األدلة
الرقم

1و
2

3

أدلة استيفاء الشروط









قياسات معدالت التدفق الفعلية لجميع األجهزة المركبة.
أوراق بيانات الشركات المصنعة لجميع األجهزة المركبة التي تبين معدل استهالك المياه في كل دورة.
صور مؤرخة للتركيبات واألجهزة.
أداة المياه
مخطط ري يوضح المناطق المزروعة ومناطق الري ومتطلباتها من المياه وموقع وحدات التحكم الذكية و/أو
أجهزة استشعار رطوبة التربة.
بيانات الجهة المصنِّعة ألنظمة الري بما في ذلك وحدات التحكم الذكية وأجهزة استشعار األمطار و/أو أجهزة
استشعار رطوبة التربة.
صور مؤرخة لنظام الري.
أداة المياه

المبادئ التوجيهية الداعمة
االستهالك الداخلي للمياه:
يعتمد عدد نقاط المعيار المحققة على النسبة المئوية لخفض االستهالك الداخلى للمياه مقارنةً باالستهالك األساسي (جدول .)W-01.1
جدول  W-01.1النقاط المتاحة للنسبة المئوية لخفض االستهالك المحرز

تقليل النسبة المئوية

عدد النقاط المحققة

%10

4

%20

5

%30

6

%40

7

%50

8

تعتمد معايير استهالك المياه في خط األساس على معدالت التدفق القصوى في الجدول .W-01.2
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الجدول  W-01.2معدالت التدفق القصوى أو حجم التدفق لكل التركيبات واألجهزة المتعلقة بالمياه

التركيبات

حجم/معدل التدفق األقصى

صنبور المطبخ

 6.84لتر في الدقيقة عند  414كيلو باسكال

صنبور المرحاض

 5.7لتر في الدقيقة عند  414كيلو باسكال

المباول

 1.89لتر لكل عملية دفق مياه

دورة المياه  -نوع الخزان

 4.86لتر لكل عملية دفق مياه لألنظمة الموسومة
بعالمة  WaterSenseالموفرة للمياه

دورة المياه  -نوع مقياس تدفق سيفون المرحاض

 4.86لتر لكل عملية دفق مياه

رأس مرش االستحمام/المرش المحمول باليد

 7.6لتر في الدقيقة عند  552كيلو باسكال لألنظمة
موسوم بعالمة WaterSense

صنبور مياه للشرب (يدوي)

 2.66لتر في الدقيقة

غساالت المالبس

 125.9لتر لكل دورة

غسالة أطباق

 24لتر لكل دورة

 :lpmلتر في الدقيقة :lpf ،لتر لكل عملية دفق :lpc ،لتر لكل دورة






يُقاس استخدام المياه المتدفق من الصنابير ،ورؤوس مرشات االستحمام ،والمرشات المحمولة باليد وصنابير مياه الشرب
باستخدام معدل التدفق ،وهي كمية المياه المتدفقة في الدقيقة الواحدة بوحدة لتر في الدقيقة (.)lpm
تُقاس المياه المستخدمة في المباول ودورات المياه بمعدالت التدفق ،وهي كمية المياه المستخدمة في كل دفقة ،بوحدات
اللتر لكل عملية دفق للمياه ).)lpf
تُقاس المياه المستخدمة في غساالت المالبس وغساالت األطباق بوحدة لتر لكل دورة (.)lpc
ويمكن االطالع على استخدام المياه في مواصفات المنتج ،بالنسبة لصنابير المراحيض والمطابخ ،يُضبط ضغط التدفق
عند  414كيلو باسكال حيث أن ذلك هو معدل الضغط الشائع للمياه في معظم المنازل.

يجب إعداد أداة المياه بمعدالت التدفق المقاسة الفعلية لألدوات المركبة واستخدام المياه لألجهزة المثبتة وفقًا لبيانات الجهة المصنعة،
وعند ذلك ستحسب أداة المياه النسبة المئوية الخاصة بعمليات رفع الكفاءة مقارنة بكمية المياه األساسية وتحديد عدد النقاط التي تم
تحقيقها.
قياس معدل التدفق:


يمكن قياس معدل التدفق الفعلي للصنابير ورؤوس مرشات االستحمام و/أو صنابير مياه الشرب باستخدام مؤقت ووعاء ،ثم
تسجيل مقدار الوقت (بالثواني) الالزم لملء وعاء معلوم الحجم مثل دورق أو وعاء قياس (كلما كان الوعاء أكبر كلما كان ذلك
أفضل) ،ثم أخذ ما ال يقل عن  3قراءات -في المتوسط -لكل نوع من التركيبات ،وبعد ذلك يُحسب معدل التدفق كما يلي:
معدل تدفق المياه (لتر في
الدقيقة)



=

سعة الخزان (لتر)
الوقت الزمني لملئ الخزان (ثانية)

60 x

يمكن قياس معدل الدفق الفعلي (لتر لكل دفق) لدورات المياه باستخدام اختبار تدفق الوعاء ،ويمكن وضع عالمة مؤقتة عند
مستوى المياه الموجود بالخزان ،ثم إفراغ مقدار حجم التدفق من الخزان عن طريق تفعيل التدفق مع بقاء قيمة الكرة في الموضع
المرتفع لتجنب إعادة تعبئة المياه ،ويجب استخدام وعاء معلوم الحجم لملء الخزان إلى أن يصل إلى عالمة المياه المحددة،
ومن ثم تسجيل المقدار  -وتشير هذه القيمة إلى معدل الدفق ،ومن ثم إجراء ما ال يقل عن  3اختبارات لكل نوع من دورات
المياه.
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إذا أظهرت أداة المياه أن الشروط الرئيسية الخاصة برفع معدل الكفاءة لم تصل إلى النسبة المطلوبة والمقدرة بـ  ٪10حين ذاك
فإنه يجب استبدال المعدات أو التركيبات و/أو األجهزة بأخرى مكافئة وذات تدفق منخفض؛ لتحقيق الحد األدنى من التحسين
والمقدر بنسبة  ٪10أعلى من المستويات األساسية.

االستهالك الخارجي للمياه:
ً
يعتمد عدد نقاط المعيار المحققة على النسبة المئوية لتخفيض االستهالك الخارجي للمياه مقارنة باالستهالك األساسي في منتصف
الصيف (جدول .)W-01.3
جدول  W-01.3النقاط المتاحة للنسبة المئوية لخفض االستهالك المحرز

تقليل النسبة المئوية

عدد النقاط المحققة

%50

1

%60

2

%70

3

%80

4

يجب تزويد أداة المياه بمعلومات تفصيلية فيما يخص المساحات الخضراء ونوع الري ،وعند ذلك ستحسب أداة المياه النسبة المئوية
الخاصة بعمليات رفع الكفاءة مقارنة بكمية المياه األساسية وتحديد عدد النقاط التي تم تحقيقها.
أداة المعيار
أداة المياه
الوثائق المرجعية
 -1كود البناء السعودي  1001المباني الخضراء ،الفصل  7الموارد المائية ،والصيانة ،والجودة ،والكفاءة.
 -2كود البناء السعودي  701كود النظافة الصحية – السباكة.
 -3برنامج الري https://www.epa.gov/watersense WaterSense
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قياس استهالك المياه W-02
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

نقطتين عند المداخل
نقطة واحدة على نطاق كامل

الهدف
تركيب عدادات المياه لرصد استخدام المياه الداخلي والخارجي ،واستخدام البيانات لتشجيع اإلدارة الفعالة لمستويات االستهالك.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الشرط الرئيسي -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة معيار واحدة)
1

توجد عدادات المياه لتسهيل عمليات مراقبة استهالك المياه وتسجيلها كما هو مفصل في
المبادئ التوجيهية الداعمة.

1

1

2

يتم توفير عدادات المياه الفرعية لالستخدامات النهائية المحددة كما هو مفصل في
المبادئ التوجيهية الداعمة.

2

1

3

2

اإلجمالي
شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات*

3

3

3

3

3

-

3

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

المؤسسات
التعليمية

*يمنح الشرط رقم  2عدد  2نقطة لكل تقييمات المباني في التصاميم الداخلية.

األدلة
الرقم

1و
2

أدلة استيفاء الشروط




مخطط أحادي الخط يوضح نوع وموقع جميع عدادات المياه و/أو العدادات الفرعية.
المواصفات أو البيانات الفنية للجهة المصنعة لعدادات المياه المركبة إضافةً إلى صور مؤرخة.
قسم دليل مستدام (راجع معيار دليل مستدام  )EI–01حول قياس استهالك المياه التي توفر الدعم للمستخدم
ومعرفة مستوى العداد الفرعي المثبت بما في ذلك قدرات الوصول عن بُعد وإرشادات حول كيفية استخدام
البيانات لخفض مستوى االستهالك.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
عدادات المياه:



النطاق الكامل -يجب تركيب عداد مياه لكل وحدة إيجار بالمبنى وللمناطق الخاصة بمالك العقار.
مشروعات التجهيزات -يجب تركيب عداد مياه واحد على األقل لمراقبة االستهالك في جميع أنظمة المياه في نظاق منطقة
اإليجار.

عدادات المياه الفرعية:
يحدد الجدول  W-02.1شروط العدادات الفرعية لجميع المباني التجارية.
جدول  W-02.1شروط عدادات المياه الفرعية

جميع المباني التجارية
االستخدام النهائي للمبنى

مناطق خاصة بمالك
العقار

مناطق مستأجرة

مناطق خاصة
بالمستأجر

التجهيزات



أنظمة تبريد المياه



الري



حمامات السباحة.ومرافق االستحمام





المسطحات المائية الداخلية والخارجية





خراطيم الصنابير الخارجية (بما في ذلك األسقف)





خراطيم الصنابير الداخلية (بما في ذلك المرأب)





استخدام مياه المرافق العامة الداخلية







أ) تشمل أمثلة استخدامات المياه الداخلية في مناطق المالك الحمامات والمراحيض العامة ومراحيض الحراس والمخازن.
ب) يجب إجراء قياسات فرعية منفصلة للمشروعات التي يوجد بها ساحات تبريد أو أنظمة أخرى مغلقة الدوائر.
يجب أن تشتمل جميع العدادات الرئيسية والفرعية على ما يلي:








منافذ بيانات.
خرج نابض وقراءة واضحة.
قدرة الوصول إلى البيانات عن بعد.
إمكانية توصيلها بنظام الحصول على البيانات وإدارتها ،والذي يمكنه تخزين البيانات لمدة ثالث سنوات على األقل.
القدرة على توفير بيانات استهالك المياه على مدار الساعة ،واليوم ،واألسبوع ،والشهر والسنة لكل عداد ،وأن يتميز
بقدرات تسجيل القراءات لمقارنة مستويات االستهالك بالبيانات السابقة.
إمكانية توسيمها بصورة منتظمة وفقًا لالستخدام النهائي.
إمكانية تركيبها بطريقة تتيح الوصول إليها وصيانتها.

توسيم العداد:
يتعين توسيم جميع العدادات بشكل مناسب بالمعلومات التالية:




معرف النظام :تحديد هوية النظام الذي يتصل به العداد.
مستوى العداد :يمثل الطبقة التي يتصل بها العداد.
معرف العداد :رقم هوية العداد.
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من الناحية المثالية ،ينبغي أن يعكس توسيم العداد التنسيق التاليُ [ :معرف النظام] [ -مستوى العداد] ُ [ -معرف العداد].
في المثال الموضح في الشكل  ،W-02.1يكون ُمعرف النظام هو " ،"HWومستوى العداد هو " ،"01و ُمعرف العداد هو "."02

الشكل  ،W-02.1توسيم العداد

جمع البيانات:
 )aيجب توصيل جميع العدادات الفرعية بنظام الحصول على البيانات ومراقبتها والذي يتميز بقدرته على االتصال عن بُعد
بالبناء المستدام ،حيث سيتم التعامل مع جميع البيانات باعتبارها سرية ،يجب إدراج ذلك الشرط في "دليل مستدام" (معيار
دليل مستدام  )EI-01باعتباره من المعلومات الخاصة بشاغلي المبنى.
 )bيجب أن يوفر نظام مراقبة البيانات استهالك المياه على مدار الساعة واليوم واألسبوع والشهر والسنة لكل عداد ،وأن
يتميز بقدرات تسجيل القراءات لمقارنة مستويات االستهالك بالبيانات السابقة.
قادرا ومبرم ًجا على تحذير إدارة المرافق من مستويات االستهالك العالية غير العادية.
 )cيجب أن يكون النظام ً
أداة المعيار
غير متوفرة

الوثائق المرجعية
 -1كود البناء السعودي  1001المباني الخضراء ،الفصل  7الموارد المائية ،والصيانة ،والجودة ،والكفاءة.
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منتجات وأنظمة ترشيد استهالك المياه W-03
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()3

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()4

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()5

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تقليل األثر البيئي الستهالك المياه إلى أدنى حد ممكن من خالل االستخدام الفعال ،وخفض الطلب ،واألنظمة التي تتم صيانتها بشكل
جيد.
الشروط
الرقم

الشرط

1

النقاط المتاحة
التجهيزات

النطاق الكامل

وضع وتنفيذ سياسة االستبدال والتعديل التحديثي التي تضمن أن جميع مشتريات
تركيبات المياه الداخلية في المستقبل تفي بمعايير األداء أو تتجاوزها (راجع المبادئ
التوجيهية الداعمة) ،وسيتم تضمين هذه السياسة في سياسة الشراء المستدام (الشراء
المستدام .)PMM-04

4

1

2

عدم استخدام رشاشات المياه داخل الممتلكات وكذلك ال تتم أي أعمال ري بواسطة
نظام التنقيط.

غير متوفرة

1

3

التحكم في أنظمة الري من خالل وحدات تحكم ذكية وأجهزة استشعار األمطار و /أو
أجهزة استشعار رطوبة التربة.

غير متوفرة

1

4

ال توجد مناطق مغطاة بالنباتات أو مسطحات مائية خارجية داخل حدود المشروع.

غير متوفرة

1

5

إجراء كشف التسرب للعناصر الرئيسية.

1

1

5

5

اإلجمالي
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شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المخازن*

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

5

5

5

5

5

-

5

النطاق الكامل

5

5

5

5

5

5

5

المؤسسات
التعليمية

*مشروعات النطاق الكامل للمخازن والمساجد مؤهلة فقط لتلبية الشرط رقم 1

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1

2








3



4




5

مقتطفات من سياسة الشراء المستدام (راجع الشراء المستدام  )PMM-04التي تؤكد على أن التي تؤكد على أن
المشتريات المستقبلية ستفي بمعايير األداء الدنيا لتركيبات المياه الداخلية أو تتجاوزها.
مقتطفات من السجالت (راجع الشراء المستدام  )PMM-04تعرض وثائق االمتثال ألي عمليات شراء تم
إجراؤها ،وإذا لم يكن هناك عمليات الشراء قد تمت فيجب التأكيد على ذلك كتابةً.
مخطط مناظر طبيعية يوضح المناطق المزروعة ومخطط الري الداعم للتأكد من تثبيت نظام الري بالتنقيط.
بيانات الجهة المصنعة لنظام الري.
صور مؤرخة لنظام الري.
مخطط ري يحدِّد المناطق المزروعة ومناطق الري وشروط المياه وموقع وحدات التحكم الذكية وأجهزة استشعار
األمطار و/أو أجهزة استشعار رطوبة التربة.
بيانات الجهة المصنِّعة ألنظمة الري بما في ذلك وحدات التحكم الذكية وأجهزة استشعار األمطار و/أو أجهزة
استشعار رطوبة التربة.
صور مؤرخة لنظام الري.
تقرير موجز عن األداء الوظيفي يسجل وحدات التحكم الذكية التي تعمل وفقًا للبرامج وأجهزة االستشعار التي
تستجيب إلمدادات المياه.
مخطط أو صور ملتقطة من الجو تؤكد عدم وجود مناطق مغطاة بالنباتات أو مسطحات مائية خارجية.
تقرير نظام الكشف عن التسرب مشتمالً على ما يلي:
 oتوضيح اختيار نظام كشف التسرب.
 oدليل على تركيب نظام الكشف عن التسرب واألداء الوظيفي للنظام (صور نظام إدارة المباني و/أو التأكيد
على وظيفة منبه المستشعر الخاص بالماء ومخططات النظام وبيانات الجهة المصنعة والمنهجية المتبعة في
حالة ما إذا كان تحليل كشف التسرب يستند إلى منهجية بديلة).
 oسجالت النتائج من نظام كشف التسرب.
 oمعلومات تفصيلية عن التدابير التصحيحية استجابة للتسربات المكتشفة (إن وجدت).
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المبادئ التوجيهية الداعمة
تركيبات المياه الداخلية:
ترد معايير األداء الدنيا لتركيبات المياه الداخلية في الجدول .W-03.1
جدول  W-03.1معدالت التدفق القصوى أو حجم التدفق لجميع التركيبات

التركيبات

حجم/معدل التدفق األقصى

صنبور المرحاض

 5.7لتر في الدقيقة عند  414كيلو باسكال

صنبور المطبخ

 6.84لتر في الدقيقة عند  414كيلو باسكال

المباول

 1.89لتر لكل عملية دفق مياه

دورة المياه  -نوع الخزان

 4.86لتر لكل عملية دفق مياه لألنظمة الموسومة
بعالمة  WaterSenseالموفرة للمياه

دورة المياه  -نوع مقياس تدفق سيفون المرحاض

 4.86لتر لكل عملية دفق مياه

رأس مرش االستحمام/المرش المحمول باليد

 7.6لتر في الدقيقة عند  552كيلو باسكال لألنظمة
موسوم بعالمة WaterSense

صنبور مياه للشرب (يدوي)

 2.66لتر في الدقيقة

غسالة مالبس

 125.9لتر لكل دورة

غسالة أطباق

 24لتر لكل دورة

 :lpmلتر في الدقيقة :lpf ،لتر لكل عملية دفق :lpc ،لتر لكل دورة

يجب أن تفي جميع المشتريات المستقبلية لتركيبات المياه الداخلية بالقيم الواردة في الجدول  W-03.1أو تحسنها ،كما يجب إدراج
هذا الشرط في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
نظام الري:




تدل األعشاب على وجود مناطق خضراء يمكن الوصول إليها وأخرى يتعذر الوصول إليها.
تشير المسطحات المائية الخارجية إلى كل من أجهزة المياه الخاصة باألداء الوظيفي والمزخرفة ،وقد تشمل النافورات
والشالالت المزخرفة وقنوات الفلج المزخرفة والمسابح (باستثناء تغذيات الينابيع الطبيعية) أو حمامات السباحة.
يجب ترقيم الصور المؤرخة وإدراج األراء في المخطط ،ويجب توفير عدد كافي من الصور لتغطية جميع المناطق الخارجية،
ويُرجى الرجوع إلى الشكل .W-03.1
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شكل  W-03.1مثال على مخطط األراء المتعلقة بالصورة

كشف التسرب:











يتم تحديد مكونات نظام المياه الرئيسي في المبنى والتي تتطلب الكشف عن موضع التسرب ،وقد تشتمل هذه المكونات على
العناصر غير المستهلكة وغالبًا ما يتعذر الوصول إليها مثل خطوط إمدادات المياه الرئيسية وفواصل األنابيب وخزانات المياه،
وقد تشتمل أيضًا على أنظمة استهالك المياه الموجودة في األماكن العامة مثل مرافق الوضوء ومرافق المراحيض وأنظمة
الري وحمامات السباحة ،لذا يجب مراقبة جميع األنظمة الحالية.
يتم الكشف عن التسرب بالطريقة المناسبة والتي تتسم بأنها منخفضة التكلفة والمخاطر ،ويمكن أن تتم عمليات المراقبة والكشف
عن التسرب من خالل استخدام أجهزة االستشعار مباشرة أو من خالل مراقبة عمليات التدفق ،وتعتبر الطرق األخرى للكشف
عن التسرب مقبولة بشرط أن توفر مستوى عالي يتسم بالكفاءة والقدرة على الكشف عن التسرب.
تعمل أجهزة االستشعار المباشرة على قياس الرطوبة/الماء في المواقع الرئيسية بما في ذلك أرضية الروافع العمودية وأسفل
صهاريج التخزين.
تتطلب مراقبة التدفق توفر عدادات متصلة بنظام إدارة المباني لقياس معدالت االستهالك المختلفة أو معدل االستهالك األساسي
المتواصل بين عدادين ،وبالنسبة للعناصر غير المستهلكة فإنه يجب وضع تلك العدادات قبل نظام المياه الرئيسي وبعده ،على
سبيل المثال خزانات المياه المتصلة بأنبوب التغذية والمخرج ،أما بالنسبة لألنظمة المستهلكة فإنه يجب وضع العداد في موقع
استراتيجي لتسجيل معدل االستهالك ،على سبيل المثال وضع عداد واحد لمرافق المرحاض ،ويجب برمجة نظام إدارة المباني
لمراقبة أي استهالك خارج المعلمات المحددة ،وال توضع أي عدادات بالنسبة للعناصر غير المستهلكة مثل خزانات المياه،
وسيكون معدل االستهالك األساسي ثابتًا بالنسبة لألنظمة المستهلكة.
يجب توفير نظام إنذار للتنبيه عن الخطر ،وبالنسبة إلى أجهزة االستشعار يمكن أن يكون التنبيه صوتي أو التنبيه من خالل
نظام إدارة المباني ،ويمكن أن تتم عمليات مراقبة التدفق من خالل أجهزة اإلنذار الخاصة بنظام إدارة المباني ،وسيتم تقديم
أجهزة التنبيه واإلنذار إلى مدير المرافق أو شخص آخر مصرح له.
ً
يجب فحص نظام الكشف عن التسرب كل ثالثة أشهر من قِّبل شخص مصرح له في فريق إدارة المرافق ،إضافة إلى تحديث
تقرير أنظمة كشف التسرب.
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أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1كود البناء السعودي  1001المباني الخضراء ،الفصل  7الموارد المائية ،والصيانة ،والجودة ،والكفاءة.
 -2كود البناء السعودي  ،701النظافة الصحية – السباكة.
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مصادر المياه البديلة W-04
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()3

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تقليل االعتماد على مياه الشرب من خالل تشجيع تنفيذ حلول بديلة للحفاظ على المياه.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

تكثيف المياه الناجمة عن أجهزة تكييف الهواء
1

استعادة  %100من المياه المكثفة ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التالية
وإعادة استخدامها في المراحيض أو الري:



3

1

الوحدات الداخلية
وحدات مناولة الهواء النقي

تدوير المياه الرمادية
2

جمع  %100من المياه الرمادية الناتجة من المصادر المتاحة مثل مياه االستحمام
واألحواض وغساالت المالبس وغساالت األطباق وإعادة تدويرها الستخدامها في
عمليات الري أو لدفق المراحيض بالموقع.

غير متوفرة

1

مياه الصرف المعالجة

3

معالجة ما ال يقل عن  %50من مياه الصرف في الموقع وترشيحها أو استخدامها في
عمليات الري بالموقع ،يجب أن تخضع مياه الصرف الصحي للعالج الثالثي .لمعرفة
مزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة.
اإلجمالي

غير متوفرة

1

3

3
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شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

3

3

3

3

3

-

3

النطاق الكامل

3

3

3

3

3

4

3

المؤسسات
التعليمية

*الشرط رقم  1والشرط رقم  -2مشروعات المساجد يمكن أن تحقق عدد  2نقاط.
*ال ينطبق الشرط رقم  3على مشروعات المساجد.

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1












رسوم بيانية تخطيطية للنظام تؤكد المرحلة النهائية لمياه المكثفات المستردة (مثل خزان الري أو خزانات المياه
المستخدمة في دفق المراحيض).
التأكيد على نسبة مياه المكثفات المستردة من وحدات تكييف الهواء.
أداة المياه
رسوم بيانية تخطيطية للنظام تؤكد طريقة جمع المياه الرمادية ومعالجتها واستخدامها.
بيانات الجهة المصنعة لنظام معالجة المياه الرمادية.
حسابات التوازن المائي التي تؤكد الكمية المقدرة من المياه الرمادية المستردة.
أداة المياه
رسوم بيانية تخطيطية للنظام تؤكد طريقة جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها واستخدامها.
بيانات الجهة المصنعة لنظام معالجة مياه الصرف.
حسابات التوازن المائي التي تؤكد الكمية المقدرة من مياه الصرف الصحي الناجمة عن المشروع.
أداة المياه

المبادئ التوجيهية الداعمة
يجب إدخال كمية المياه المعاد تدويرها في أداة المياه ،وستقوم أداة المياه بدمج هذه البيانات في حساب النسبة المئوية لخفض استهالك
المياه ألداء المياه W-01.
تكثيف المياه الناجمة عن أجهزة تكييف الهواء:
تتكثف المياه عندما تبرد اللفائف التبخيرية الموجودة في وحدة تكييف الهواء الساخن المنفوخ فوقه مما يؤدي إلى تشكيل الرطوبة
على اللفائف ،وتشبه هذه العملية طريقة تكون قطرات المياه على زجاجة مياه باردة موضوعة في الهواء في يوم حار ،وينتج عن
لترا يوميًا ،وعادة ً ما يتم توصيل هذه المياه إلى مصارف المياه األرضية
مكيف الهواء خالل طقس يوم حار ورطب ما يصل إلى ً 75
 /نظام الصرف الصحي ،وتُعد المياه الناتجة من عمليات التكثيف الخاصة بمكيف الهواء مياه جيدة ومناسبة الستخدامها في عمليات
دفق المراحيض والري ،إال أن المياه المكثفة الناتج عن مكيف الهواء غير آمن لالستهالك البشري.
يجب أن تحصل االنظمة المستخدمة السترداد مكثِّفات تكييف الهواء على نِّتاج الت َّ ْكثِّيف من جميع وحدات تكييف الهواء في المبنى،
ويجب أيضًا أن تُصمم شبكة األنابيب تصمي ًما صحي ًحا بهدف نقل المياه إلى خزان أو شبكة مياه ذات صلة.
إعادة تدوير المياه الرمادية:
تنتج المياه الرمادية عادة ً عن مياه االستحمام واألحواض وغساالت المالبس والصحون وما إلى ذلك ،ويمكن استخدامها بعد معالجتها
في دفق المراحيض و/أو عمليات الري كما هو موضح في الشكل .W-04.1
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شكل  W-04.1مخطط إعادة تدوير المياه الرمادية

من المهم مراعاة ما يلي عند استخدام نظام إعادة تدوير مياه الرمادية:






عدم تخزين النظام للمياه الرمادية ألكثر من  24ساعة
تتحلل أي مواد مغذية في المياه الرمادية إذا تم تخزينها لفترات طويلة من الزمن ،األمر الذي يمكن أن انطالق روائح
كريهة ،ومن ثم يتعين حساب كمية المياه الالزمة للتنظيف والري على نح ٍو صحيح لتحديد الكمية المقدرة للمياه الرمادية
التي سيتم إعادة تدويرها.
الحد من وصول األشخاص المباشر للمياه الرمادية غير المعالَجة
ينبغي أن تُصمم شبكة النظام المتصاص المياه الرمادية إلى األرض ،وبعيدًا عن أي اتصال بشري ،أو منافذ مياه معدَّة
لالستخدام المنزلي.
تقييم الحاجة إلى تنظيف دورات المياه والري
من المهم تحديد كمية المياه المطلوبة لتنظيف دورات المياه والري ،وإذا كانت كمية المياه الرمادية ال ُمعَاد تدويرها غير
كافية لتلبية الطلب على المياه ،يجب الحصول على كمية إضافية من المياه الصالحة للشرب لالستخدام.

مياه الصرف الصحي المعالَجة:
تتضمن معالجة مياه الصرف على ثالث مراحل بالترتيب التالي:
 -1المعالجة األولية والتي تشتمل على فالتر إلزالة المواد الصلبة والترسبات والحصى.
 -2المعالجة الثانوية والتي تشتمل على إزالة المواد العضوية الكربونية والمواد الغذائية وفصل الكتل الحيوية عن السائل.
 -3المعالجة الثالثية والتي تشتمل على عمليات الفلترة والتطهير التي تعمل على تحسين جودة المياه قبل إعادة تدويرها أو
ترشيحها.

114

تنتج عملية المعالجة الثالثية مياه عالية الجودة وهي عملية المعالجة المتقدمة التابعة لعملية المعالجة الثانوية لمياه الصرف ،وتشتمل
على التخلص من المواد العضوية والمواد الصلبة والمواد المغذية -مثل الفسفور والنيتروجين وكذلك الصقل البيولوجي أو الكيميائي-
عمو ًما لحدود النفايات السائلة من:



الطلب الحيوي على األكسجين  10ملجم  /لتر
إجمالي المواد الصلبة العالقة  10ملجم  /لتر

لاللتزام بالشرط رقم  ،3يلزم معالجة  %50على األقل من مياه الصرف الصحي إلى المستوى الثالثي.
أداة المعيار

أداة المياه
الوثائق المرجعية
َ
 -1الكود السعودي لألبنية رقم  ،1001قسم  ،6-702مياه البلدية المستصلحة.
 -2الكود السعودي لألبنية رقم  ،1001قسم  ،4-703استعادة تصريفات المكثفات.
 -3دليل نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الموقع التابع لوكالة حماية البيئة األمريكية.2002 ،
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الصحة والراحة
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7

الصحة والراحة

تهدف رؤية  2030إلى خلق مجتمع نابض بالحياة والحفاظ عليه ،بحيث يعيش فيه المواطنون حياة مرضية ،وللبيئة الحضارية آثار
عميقة على صحة اإلنسان ،ويمكن للمنازل أن تكون من البواعث القوية للصحة والراحة وجودة الحياة ،على سبيل المثال ،يمكن أن
تشتمل الراحة على الراحة الحرارية والراحة البصرية وجودة الهواء الداخلي ،وتحقيق ذلك سيكون له فائدة إضافية لتعزيز الصحة
البدنية والعقلية للسكان.
توفر فئة الصحة والراحة في نظام مستدام عددًا من اآلليات التي يتم من خاللها دعم أهداف رؤية  2030وغاياتها ،وتشمل هذه
التدابير تعزيز جودة الهواء الداخلي الجيدة من خالل التهوية واستخدام المواد غير الملوثة لضمان صحة المقيمين ورفاهيتهم ورضاهم
العام عن المناطق المحي طة بهم ،إضافة إلى ذلك تهدف هذه الفئة إلى تخطي حدود إمكانية الوصول المادي من خالل إستراتيجيات
تصميم مبتكرة وبارعة لتعزيز الشمولية في نهجها ،وهناك جانب آخر من هذه الفئة يتمثل في توفير بيئات خارجية أكثر برودة ،حيث
يتم مكافأة المشاريع على أساس إستراتيجياتها لتطوير بيئة خارجية مواتية تكون مريحة للمقيمين على مدار السنة.

الراحة الحرارية في األماكن
الخارجية

الراحة الحرارية في األماكن
الداخلية

التهوية

ضوء النهار والراحة
البصرية

الـتأثيرات الصوتية

جودة الهواء في األماكن
الداخلية

المركبات العضوية المتطايرة
والمواد ذات اإلنبعاثات
المنخفضة

مواد العزل غير الملوثة

تمكين وصول جميع األفراد

جودة المياه

بيئة العمل

نمط الحياة النشط

النباتات الداخلية

الشكل  16 10معايير الصحة والراحة
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الراحة الحرارية في األماكن الخارجية HC-01
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

غير متوفر

1

الهدف
ً
لتحسين الراحة الحرارية في األماكن الخارجية وتشجيع أنماط الحياة األكثر نشاطا.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الشرط الرئيسي -تحقيق الشرط رقم 1
توفير ما ال يقل عن  %50من غطاء التظليل لألماكن التالية ،التي توجد ضمن المخطط:

1

 األفنية.
 المساحات العامة المفتوحة.
توفير ما ال يقل عن  %75من غطاء التظليل لألماكن التالية ،التي توجد ضمن المخطط:




غير متوفرة

1

ممرات المشاة.
المالعب.
مواقف السيارات والدراجات.
اإلجمالي

غير متوفرة

1

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

-

-

-

-

-

-

-

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

1

1

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1



قائمة بجميع المناطق القابلة للتطبيق التي توجد ضمن المخطط والصور المؤرخة المقابلة لوسائل التظليل (شجرة،
هياكل الظل إلخ).
القياسات والحسابات والصور المؤرخة التي تم التقاطها في األيام واألوقات المناسبة؛ مما يدل على تحقيق الحد
األدنى من غطاء الظل.
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المبادئ التوجيهية الداعمة







يجب أن تؤخذ قياسات الظل والصور المؤرخة بين الساعة  12:00والساعة  14:00في غضون أسبوع واحد من
االعتدال (سواء الربيعي أو الخريفي) واالنقالب الصيفي:
 oاالعتدال :الوقت الذي تزول فيه الشمس عن خط االستواء السماوي ،عندما يكون طول النهار والليل متساويين
(حوالي  20مارس لالعتدال الربيعي و  22سبتمبر لالعتدال الخريفي).
 oاالنقالب الصيفي :عندما تصل الشمس إلى أعلى موقع لها في السماء واليوم الذي به أطول فترة من ضوء
النهار ( 21أو  22يونيو).
ينبغي قياس أبعاد كل مساحة موضوعة قيد البحث (الفناء ،الممشى ،الملعب وما إلى ذلك) باستخدام مقياس شريطي أو
عجلة قياس أو مقياس مسافات ليزر -حسب االقتضاء -وحساب المساحة اإلجمالية ،ثم ينبغي حساب منطقة المساحة
المظللة (من القياسات المأخوذة باستخدام نفس األداة) ومقارنتها بالمساحة اإلجمالية من أجل تحديد النسبة المئوية المظللة.
إذا كانت األشجار التي توفر الظل موجودة منذ أقل من  5سنوات فيمكن تقديم حسابات تبين مقدار الظل المتوقع عند معدل
النمو على مدى  5سنوات.
في حالة توفير الظل الهيكلي يجب أن يتوافق مع شروط معيار تأثير الجزر الحرارية .SS-02

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
ً
 -1الممارسة القياسية وفقا للمعيار" "E1980-11الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد لحساب مؤشر االنعكاس الشمسي
لألسطح المعتمة المنحدرة األفقية والمنخفضة.
 -2طريقة اختبار المعيار " "C1549-16الذي تطبقه الجمعية األمريكية الختبار المواد لتحديد االنعكاس الشمسي بالقرب من
درجة الحرارة المحيطة باستخدام مقياس االنعكاس الشمسي المحمول.
 -3طرق االختبار القياسي وفقًا للمعيار "  "E 408-13الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد لالنبعاث الكلي الطبيعي
لألسطح باستخدام تقنيات مقياس المعاينة.
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الراحة الحرارية في األماكن الداخلية HC-02
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ( )1ورقم ()2

متوفر

غير متوفر

1

الهدف
زيادة الراحة الحرارية وكفاءة الطاقة في المبنى من خالل معايرة النظام واالختبار.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

1

يتم توفير أدوات التحكم الحراري في كل مساحة مشغولة بشكل منتظم (وفقًا للمبادئ
التوجيهية الداعمة).

2

إجراء المعايرة واالختبار في الموقع ألدوات التحكم الحرارية وأجهزة استشعار
اإلشغال.
اإلجمالي

1

1

النطاق الكامل

1

1

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

1

1

1

1

1

-

1

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

1

1

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم

1




رسومات تُبرز المساحات المشغولة بانتظام وتظهر مواقع أدوات التحكم الحرارية.
أدلة فوتوغرافية مؤرخة ألدوات التحكم الحرارية.

2





عقد المعايرة واالختبار في الموقع والسيرة الذاتية للمهندس المختص.
صحائف بيانات الجهة المصنِّعة مع توضيح توصيات/شروط المعايرة
تقرير المعايرة.

المبادئ التوجيهية الداعمة
 تُست َخدم الراحة الحرارية لوصف الحالة الذهنية المرتبطة بالرضا عن البيئة الحرارية.
 تُعرف "المساحات المشغولة بانتظام" بأنها المناطق التي يقضي فيها أي مستخدم في المبنى أكثر من ساعة واحدة يوميًا للقيام
بأي نشاط داخل المبنى ،ويوضح الجدول  HC-02.1أمثلة للمساحات المشغولة بانتظام حسب تقييم المبنى:
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الجدول  HC-02.1المساحات المشغولة بانتظام حسب تقييمات المباني المختلفة

تقييم المبنى

المؤسسات التعليمية

المكاتب الحكومية والمحالت التجارية

محالت البيع بالتجزئة والمطاعم

أمثلة على نوع اإلشغال
الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات
الكافيتيريات
المناطق اإلدارية
المختبرات
القاعات متعددة األغراض
مكتبة
صاالت العرض
محطات العمل
الردهات
غرف االجتماعات والمؤتمرات
حجرة المؤن
المساحات المخصصة للبيع بالتجزئة
األماكن المخصصة لتناول الطعام
المطابخ التجارية

المستودعات

األماكن المخصصة للتجميع والتصنيع
أماكن استراحة العمال

الضيافة

المساحات المعيشية
الردهات
الصاالت الرياضية
قاعات الطعام
قاعات المؤتمرات
المطابخ والمطاعم واألماكن المخصصة لتناول الطعام

المساجد

المجالس
المناطق المخصصة للصالة
األماكن العامة

المراكز الصحية

غرف المعالجة والرعاية والفحص
أماكن الخدمات المتخصصة
المناطق اإلدارية
غرف المرضى
غرف االنتظار
الردهات
الكافيتيريات
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أدوات التحكم الحرارية




يجب أن تسمح أدوات التحكم الحراري ،على األقل ،للمقيمين بضبط درجة حرارة الهواء وسرعة الهواء.
خصصت األماكن العامة مثل الردهات والممرات مناطق حرارية بأدوات تحكم حرارية ،ويتم توفير أجهزة استشعار اإلشغال
في هذه المناطق كما تتصل بنظام تكييف الهواء.
يمكن استبعاد مناطق البيع بالتجزئة من الشرط رقم .1

أجهزة استشعار اإلشغال
 يجب توصيل جميع أجهزة استشعار اإلشغال بنظام تكييف الهواء حتى يمكن ضبط درجة الحرارة ،ومعدل تدفق الهواء على
أساس اإلشغال المكتشف.
 يجب أن تخضع جميع أجهزة استشعار اإلشغال للمعايرة واالختبار في الموقع.
المعايرة واالختبار في الموقع:
 )aإشراك مهندس مختص (يتمتع بخبرة ذات صلة ال تقل عن سنتين) إلجراء المعايرة واالختبار وفقًا لمعايير ASHRAE 111-
 2008للقياس واالختبار والضبط والموازنة ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المبنى.
 )bيجب أن يحتوي تقرير المعايرة -الذي كتبه المهندس المختص -على ما يلي:
 التأكيد على جميع أدوات التحكم الحرارية وأجهزة استشعار اإلشغال التي تتطلب االختبار والمعايرة بنا ًء على ما يلي:
 oيجب التحقق من أن  ٪100من أجهزة استشعار اإلشغال المرتبطة بأنظمة تكييف الهواء تعمل ،والتأكيد على
تحديد درجة الحرارة في المناطق غير المشغولة (الدرجة الموصى بها هي  26درجة مئوية).
 oإذا كانت المالحظات متوفرة في إشراك شاغلي المباني والزوار  ،EI-02فيتم مراجعة المشكالت المحتملة
مع األنظمة أو المناطق.
 oيجب معايرة  %100من أجهزة االستشعار األخرى المرتبطة بنظام إدارة المباني ،مثل درجة الحرارة
والرطوبة النسبية.
 نتائج االختبار والمعايرة المقابلة (إذا لزم األمر) لجميع أدوات التحكم وأجهزة االستشعار ذات الصلة.
 الصور المؤرخة لكل جهاز استشعار إشغال/أداة تحكم حرارية.
ً
 التأكيد (مع األدلة المناسبة) على أن جميع معدات اختبار المعايرة يتم معايرتها بانتظام بواسطة مختبر وفقا لتوصيات
الشركة ال ُمصنعة للمعدات.
 الجدول الزمني لالختبار والمعايرة المستقبلية ،حيث يجب معايرة جميع أدوات التحكم وأجهزة االستشعار المخصصة
إما كل  5سنوات أو وفقًا لتوصيات الشركة ال ُمصنعة ،أيهما أقل.
أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1معيار الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء رقم  55لعام  ،2010الظروف البيئية الحرارية لمعيار
اإلشغال البشري.
 -2معايير  -ASHRAE 111للقياس واالختبار والضبط والموازنة ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المبنى.
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التهوية HC-03
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

الشرط رقم  1ورقم 2

متوفر

غير متوفر

النقاط المخصصة
نقطتين للتصاميم الداخلية
نقطة واحدة للنطاق الكامل

الهدف
توفير الهواء النقي الكافي في جميع األماكن المشغولة لتعزيز البيئة الداخلية وتحسين مستوى الراحة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

المساحات التي يتم تهويتها ميكانيكيا:
1

يجب أن تتوافق معدالت تدفق الهواء النقي ومعدالت العادم مع كود البناء السعودي
 ،501الفصل الرابع الخاص بالتهوية.
الوضع المختلط  /المساحات التي يتم تهويتها بشكل طبيعي:
بالنسبة للمباني المصممة للعمل كمباني مختلطة مزودة بنوافذ قابلة للفتح ،يجب أن تكون
المساحة األدنى القابلة للفتح إلى الخارج  ٪5من مساحة األرضية التي يتم تهويتها.

التهوية حسب الطلب ()DCV

2

يتم تثبيت أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون في كافة المساحات المكتظة بالسكان
بالمباني/األماكن الداخلية التي تزيد مساحتها عن  50م ،2حيث إنها تستطيع ضبط
معدالت تدفق الهواء النقي في هذه المساحات على النحو المطلوب من خالل نظام تهوية
مناسب كصندوق حجم الهواء المتغير) ،)VAVولمعرفة مزيد من التفاصيل ،يرجى
الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة.

2

1

إذا تم تهوية منطقة مكتظة بشكل طبيعي فيجب توصيل جهاز استشعار ثاني أكسيد
الكربون بجهاز إنذار بصري يشير إلى اللون األصفر للقراءات التي تزيد عن 1000
جزء في المليون والبرتقالي للقراءات التي تزيد عن  2000جزء في المليون واألحمر
للقراءات التي تزيد عن  5000جزء في المليون.
إجراء المعايرة واالختبار في الموقع ألجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون.
اإلجمالي

2

1
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شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات*

2

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

1

1

المؤسسات
التعليمية

*يمنح الشرط رقم  1عدد  2نقطة لكل تقييمات المباني في التصاميم الداخلية.

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم

المساحات التي يتم تهويتها ميكانيكيا:
 جداول للتهوية الميكانيكية تحدد معدالت تدفق الهواء النقي لوحدات مناولة الهواء/وحدات مناولة الهواء النقي.
 نتائج مجدولة تقارن معدالت تدفق الهواء النقي الفعلية بالمستويات المحددة في كود البناء السعودي رقم .501
 صور مؤرخة لوحدات مناولة الهواء/وحدات مناولة الهواء النقي المثبتة.
الوضع المختلط  /المساحات التي يتم تهويتها بشكل طبيعي:
1








2






المخططات واالرتفاعات التي تبرز المساحات المشغولة -التي يتم تهويتها بصورة طبيعية -ومساحتها الطابقية
اإلجمالية وموقع النوافذ المفتوحة.
جداول النوافذ التي تحدد المساحة الفارغة القابلة للفتح.
النتائج المجدولة التي تقارن المساحة الطابقية اإلجمالية بمساحة المنافذ المخصصة لكل مساحة مشغولة والتي
تشير إلى أنه تم تلبية مساحة النوافذ المحددة المقررة بنسبة .% 5
صور مؤرخة للنوافذ القابلة للفتح.
2
مخططات تحدد كافة المساحات المكتظة بالسكان في المباني/المساحات الداخلية التي تزيد مساحتها عن  100م
وتوضح أماكن تثبيت أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون.
رسم بياني تخطيطي للنظام الموضح ألماكن أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون ومدى ارتباطها بنظام التهوية
لضبط معدل إمداد الهواء النقي.
صور مؤرخة ألجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون.
صور مؤرخة ألجهزة اإلنذار البصرية (للوضع المختلط  /المساحات التي يتم تهويتها بشكل طبيعي).
عقد المعايرة واالختبار والسيرة الذاتية للمهندس المختص.
تقرير المعايرة.

المبادئ التوجيهية الداعمة
التهوية الطبيعية:
التهوية الداخلية هي عملية إمداد مكان داخلي بالهواء وإزالته منه دون استخدام النظم الميكانيكية ،وذلك يشير إلى تدفق الهواء من
الخارج إلى مكان داخلي نتيجة الختالفات الضغط الناشئة عن القوى الطبيعية.
مساحة التهوية الطبيعية – المساحات المجاورة:
عندما يتم تهوية الغرف والمساحات -التي بدون منافذ للخارج -من خالل غرفة مجاورة يجب أن يكون المنفذ للغرف المجاورة دون
عائق ويجب أن يكون بمساحة ال تقل عن  ٪ 8من المساحة األرضية للغرفة الداخلية أو المساحة وليس أقل من  2.3م .2يجب أن
يعتمد الحد األدنى للمنطقة القابلة للفتح إلى الخارج على المساحة اإلجمالية التي يجري تهويتها.
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التهوية في الوضع المختلط:
تتطلب التهوية في الوضع المختلط تهيئة المساحة وترطيبها باستخدام مزيج من التهوية الطبيعية من النوافذ القابلة للتشغيل واألنظمة
الميكانيكية ،بما في ذلك أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
المنطقة المعرضة للهواء الطلق القابلة للفتح:
المساحة الفارغة القابلة للفتح هي المساحة المخصصة للتهوية التي تتشكل عندما يتم فتح أحد وسائل التهوية -كالنافذة -إلى أقصى حد
لها (راجع شكل ) ،HC-03.1وهي ليست المساحة الكلية للنوافذ  /المنطقة المزججة أو مساحة الجزء الخاص بالنافذة المفتوحة (ما
لم تكن قابلة للفتح بالكامل).

شكل المساحة الفارغة القابلة للفتح HC-03.1

التهوية الميكانيكية:
عند تصميم أنظمة التهوية إلمداد األماكن المشغولة بالهواء النقي ،يجب الحفاظ على الكفاءة عند تحديد حجمها لتحسين األداء والحد
من استهالك طاقة غير الضروري ،ولتحقيق ذلك ،يحدد كود البناء السعودي رقم  501معايير تصميم التهوية الميكانيكية،
أما بالنسبة للمساحات المشغولة ،فيحدد كود البناء السعودي رقم  501القيم المحددة لمعدالت الهواء النقي التي يجب تحقيقها بواسطة
نظام التهوية .وإلثبات االمتثال لهذا الشرط يُتوقع أن توضع حسابات للهواء النقي لكل مكان على حِّ َدةٍ بالمبنى ،وستوفر هذه الحسابات
معدل الهواء النقي المطلوب المتوفر في كل مكان بنا ًء على المساحة ومعدل اإلشغال ،مما يضمن أنه االستيفاء لشروط كود البناء
السعودي رقم  ،501وفيما يلي عينة من حسابات الهواء النقي هذا:

جدول  HC-03.1عينة من حسابات معدل الهواء النقي

المكان

الموقع

المساحة
(م)2

نسبة اإلشغال
(األشخاص)

معدل الهواء
النقي /
للشخص

معدل الهواء
النقي /
للمساحة

معدل الهواء النقي
المطلوب بموجب
كود البناء السعودي
رقم 501
(لتر/ثانية)

معدل الهواء
النقي المقترح

المكتب األول

الدور األول

20

3

2.5

0.3

()20*0.3(+)2.5*3
=  13.5لتر/ثانية

 14لتر/ثانية
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التهوية حسب الطلب :
تشتمل أنظمة التهوية حسب الطلب على أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون ،وتوفر أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون بيانات
ألدوات التحكم الذكية ،أو نظام إدارة طاقة المبنى والذي يراقب المستويات داخل المبنى ويعدل معدالت تهوية الهواء النقي وفقًا لذلك،
وبالتالي يتم تزويد المساحات بمعدل مناسب من الهواء النقي بأكثر الطرق كفاءة لمنع هدر الطاقة ،لذا يجب مراعاة مثل هذا النظام
في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
تُعرف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالمناطق التي تزيد الكثافة السكانية فيها عن  1فرد لكل  2.5م 40( 2فرد لكل 100
م .) 2لذا يجب تثبيت أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون على ارتفاع مناسب من األرض داخل منطقة التنفس ( 1إلى  2م فوق
مستوى األرضية النهائية) وبرمجتها بحيث ال تتجاوز مستويات ثاني أكسيد الكربون عن  1000جزء في المليون ،وكحد أدنى،
يجب أن يكون هناك جهاز مراقبة واحد لمعدالت ثاني أكسيد الكربون لكل منطقة ذات كثافة سكانية عالية أو جهاز واحد لكل منطقة
تهوية ،أيهما أكبر.
حساب كثافة المقيمين:
صا كحد أقصى.
مترا مربعًا وتشغل  30شخ ً
إذا كانت غرفة اجتماعات بمساحة داخلية ً 129
كثافة المقيمين =

30
129

= 0.23

صا لكل  100م ، )2وبالتالي ،ليس هناك
فتبلغ كثافة المقيمين في هذا السيناريو  ،0.23أي أقل من شروط ( 0.4أو  40شخ ً
حاجة إلى استخدام أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون.
صا.
لنفترض مثال آخر نستخدم فيه نفس المساحة التي تبلغ  129م ،2ولكن مع نسبة إشغال متوقع بمقدار  55شخ ً
كثافة المقيمين =

55
129

= 0.42

فستبلغ كثافة المقيمين  0.42فرد لكل م ،2وهو أكبر من 0.40؛ وبالتالي فإن أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون مطلوبة في هذه
المساحة.
معايرة واختبار أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون:
أ) إشراك مهندس مختص (يتمتع بخبرة ذات صلة ال تقل عن سنتين) إلجراء المعايرة واالختبار الميداني لجميع أجهزة استشعار
ثاني أكسيد الكربون.
ب) يجب أن يحتوي تقرير المعايرة -الذي كتبه المهندس المختص -على ما يلي:
 وثائق المعايرة ونتائج االختبار لجميع أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون.
 التأكيد (مع األدلة المناسبة) على أن جميع معدات اختبار المعايرة يتم معايرتها بانتظام بواسطة مختبر وفقًا لتوصيات
الشركة ال ُمصنعة للمعدات.
 الجدول الزمني لالختبار والمعايرة المستقبلية ،حيث يجب معايرة جميع أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون إما كل
 5سنوات أو وفقًا لتوصيات الشركة ال ُمصنعة ،أيهما أقل.
أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1كود البناء السعودي  501التهوية الميكانيكية ،الفصل الرابع الخاص بالتهوية.
 -2كود التهوية الميكانيكية الدولي2015 ،
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ضوء النهار والراحة البصرية HC-04
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تحقيق أقصى قدر من استخدام الضوء الطبيعي والحد من الوهج لتحسين صحة المقيمين.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

ضوء النهار
المؤسسات التعليمية
يمكن الحصول على أقل إضاءة نهارية بمقدار  300لوكس لـ  %75على األقل من
المنطقة التي يتم إشغالها بشكل منتظم.
أنماط جميع المباني األخرى
يمكن الحصول على أقل إضاءة نهارية بمقدار  250لوكس لـ  %50على األقل من
المنطقة التي يتم إشغالها بشكل منتظم.
1

1

1

الراحة البصرية





تحتوي  ٪100من وحدات اإلنارة المستخدمة (باستثناء مصابيح الطوارئ)
على مقياس تجسيد لوني ( )CRIيبلغ .80
يتم حماية  ٪100من وحدات اإلنارة المستخدمة في المساحات المشغولة
بانتظام للحد من الوهج (راجع المبادئ التوجيهية الداعمة لمزيد من
المعلومات).
تحتوي  ٪100من وحدات اإلنارة التي تزيد عن  53درجة فوق مركز
الرؤية أو الدرجات فوق المستوى األفقي على إضاءة أقل من أو تساوي
 8000شمعة /م.²

التحكم في الوهج
2

توجد أجهزة التحكم اليدوي أو اآللي في الوهج على جميع النوافذ الموجودة في
المساحات المشغولة بانتظام.
اإلجمالي

1

1

2

2
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شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المخازن*

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

3

3

-

3

النطاق الكامل

2

2

2

2

3

2

3

المؤسسات
التعليمية

*الشرط رقم  1يمنح نقطتين لمشروعات المخازن والضيافة والمراكز الصحية على نطاق كامل ،ونقطة واحدة للشرط رقم .2

األدلة
الرقم

1

2

أدلة استيفاء الشروط







مخططات الطوابق ال ُمحدِّدة لكافة المساحات المشغولة بانتظام.
القياسات والصور المؤرخة التي توضح استيفاء شروط الحصول على أقل إضاءة نهارية.
أوراق البيانات التقنية التي تبرز مقياس التجسيد اللوني لمصادر اإلضاءة المثبتة ووحدات اإلنارة المحمية
ووحدات اإلنارة التي تزيد عن  53درجة فوق مركز الرؤية.
صور تمثيلية مختومة ومؤرخة لوحدات اإلنارة المحمية.
مخططات الطوابق ال ُمحدِّدة لكافة المساحات المشغولة بانتظام.
الصور المؤرخة لكافة أجهزة التحكم في الوهج لكل مساحة مشغولة بصفة دورية.

المبادئ التوجيهية الداعمة
المساحات المشغولة بصفة منتظمة هي تلك المناطق التي يقضي فيها فرد واحد أو أكثر الوقت على أساس مستمر ،لما يصل ألكثر
من ساعة واحدة في اليوم في المتوسط ،وذلك باستخدام مرافق المبنى للقيام بأنشطة مركزة ،على سبيل المثال ،في المؤسسات
التعليمية ،تُعتبر الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات والمختبرات بمثابة أماكن مشغولة بصفة منتظمة.
تستثني هذه المساحات المداخل أو الحمامات أو غرف التخزين أو غرف الغسيل أو المرائب.
قياس مستويات الضوء:



يجب قياس مستويات ضوء النهار بواسطة شخص لديه خبرة في إجراء قياسات اإلضاءة ،ويجب استخدام مقياس لوكس الذي
تم اختباره ومعايرته بشكل مناسب.
يجب قياس مستويات ضوء النهار على ارتفاع  0.75متر فوق األرضية عند التباعد األفقي التالي (شبكة القياس):
مترا مربعًا أو أقل يجب إجراء القياسات على شبكة بمساحة  1متر مربع.
 oبالنسبة للمساحات التي تبلغ مساحتها ً 15
مترا مربعًا يجب إجراء القياسات على شبكة بمساحة  2متر مربع.
 oبالنسبة للمساحات التي تزيد مساحتها عن ً 15
مترا مربعًا؛
 oيوضح الشكل  HC-04.1شبكات القياس لغرفتين من غرف العينات .تبلغ مساحة الغرفة األولى ً 12
وبالتالي فهي تتطلب شبكة قياس بمساحة  1متر مربع؛ مما يوفر إجمالي  12نقطة قياس ،وتبلغ مساحة الغرفة الثانية
مترا مربعًا؛ وبالتالي فهي تتطلب شبكة قياس مساحتها  2متر مربع؛ مما يوفر إجمالي  15نقطة قياس.
ً 45
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شكل  HC-04.1أمثلة لشبكات القياس



بالنسبة لمستويات ضوء النهار:
 oيجب قياس مستويات لوكس في الساعة  12:00م في غضون أسبوع واحد من االعتدال (الربيعي أو الخريفي)
واالنقالب الصيفي:
 االعتدال :الوقت الذي تعبر فيه الشمس خط االستواء السماوي ،عندما يكون النهار والليل متساويين فيالطول (االعتدال الربيعي :حوالي  20مارس ،االعتدال الخريفي 22 :سبتمبر).
 االنقالب الصيفي :عندما تصل الشمس إلى أعلى موقع لها في السماء ،وهو اليوم الذي به أطول فترة منالنهار ( 21أو  22يونيو).
 oيجب أن تكون اإلضاءة االصطناعية متوقفة عند أخذ القياسات.

مقياس التجسيد اللوني ()CRI
مقياس التجسيد اللوني هو مقياس لمدى دقة مصدر الضوء في عرض األشكال ،عند مقارنته بمصدر ضوء مرجعي ،ويعمل المقياس
من  0إلى  100فكلما زاد الرقم ،زادت قدرة تجسيد اللون.


تعتمد زاوية التدريع المطلوبة على قيم اإلنارة كما هو موضح في الجدول أدناه.
الجدول  ،HC-04.1زاوية التدريع الالزمة لألضواء الداخلية

قيم اإلنارة
<  20.000شمعة/م²
 20.000شمعة/م ²إلى 50.000
شمعة/م²
 50.000شمعة/م ²إلى 500.000
شمعة/م²
> 500.000شمعة/م²


زاوية التدريع
ال يوجد حاجة للتدريع
 15درجة
 20درجة
 30درجة

عندما يتم وضع وحدة إنارة فوق مركز الرؤية بأكثر من  53درجة أو وضعها فوق المساحة مباشرةً ،فقد يكون ذلك سببًا
في حدوث إزعاج بصري ووهج للعاملين في تلك المناطق.
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التحكم في الوهج:





يجب أن تكون أجهزة التحكم في الوهج قابلة للتشغيل من قِّبل السكان؛ وذلك للتحكم في مستويات الوهج الغير متوقعة.
ال يتطلب الزجاج الشفاف أو الموزع لألشعة أجهزة التحكم في الوهج.
يمكن توصيل أجهزة التحكم اآللي في الوهج بنظام أتمتة المباني أو نظام إدارة المباني.
تُدرج أجهزة التحكم في الوهج المقبولة والغير مقبولة في الجدول .HC-04.1
جدول  HC-04.1أجهزة التحكم في الوهج

األجهزة المقبولة

األجهزة غير المقبولة

ستائر النوافذ

وسائل تظليل أفقية خارجية ثابتة

الستائر

وسائل تظليل رأسية ثابتة

المظالت

وسائل تظليل شرائحية ثابتة

وسائل تظليل شرائحية خارجية
متحركة
مظالت متحركة

مشربية
زجاج ذو لون داكن

شاشات متحركة

الزجاج المكسو

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1قياسات اإلضاءة الخاصة بجمعية الهندسة المضيئة (83-12 )LM
ُ -2كتيب اإلضاءة الخاص بجمعية الهندسة المضيئة ،النسخة العاشرة.
 -3معهد ويل الدولي للبناء (.)https://standard.wellcertified.com/light

130

التأثيرات الصوتية HC-05
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
خفض مستوى الضوضاء لتوفير الرفاهية للشاغلين عن طريق حفظ مستويات الصوت في المساحات الداخلية.
الشروط
الرقم

الشرط

1

النقاط المتاحة
التجهيزات

النطاق الكامل

قياسات داخل الموقع لمستويات الضوضاء المحيطة الداخلية لضمان أن جميع األماكن
المشغولة تفي بشروط مستويات الضوضاء الداخلية (ديسيبل) حسب ما ينطبق على
تقييم المباني والمساحات الداخلية ،ولمعرفة مزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى
المبادئ التوجيهية الداعمة.

1

1

اإلجمالي

1

1

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

1

1

1

1

1

-

1

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

2

1

المؤسسات
التعليمية

*يمنح الشرط رقم  1نقطتين لتقييم المساجد على نطاق كامل.

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم

 السيرة الذاتية لمهندسي الصوت المؤهلين وإقرار تعيينهم.
 تقارير االختبار الميداني (وفقًا لمعيار  E336الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد) من قِّبل مهندس
الصوت للتأكيد على أن مستويات الضوضاء في المناطق ذات الصلة مطابقة للشروط.
إذا كانت قراءات مستويات الضوضاء ال تتوافق مع شروط المعيار:
1




تقرير معالجة من قِّبل المهندس الصوتي يحدد التحسينات التي سيتم إجراؤها للحد من الضوضاء إلى مستويات
مقبولة.
عند االنتهاء من أعمال المعالجة سيتم إعداد تقارير االختبار الميداني (وفقًا لمعيار  E336الصادر عن الجمعية
األمريكية الختبار المواد) من قِّبل مهندس الصوت للتأكيد على أن مستويات الضوضاء في المناطق ذات الصلة
مطابقة للشروط.

131

المبادئ التوجيهية الداعمة
قياسات اإلزعاج الضوضائي:








يجب إجراء قياسات اإلزعاج الضوضائي الميدانية خالل الستة أشهر األولى لفترة المراقبة.
يجب أن تؤخذ الضوضاء الخارجية وضوضاء نظام المبنى في االعتبار .وذلك فيما يخص االختبار الميداني .فيجب غلق كل
النوافذ واألبواب الداخلية والخارجية أثناء إجراء االختبار.
يجب استبعاد ضوضاء السكان وضوضاء المعدات/األجهزة المنزلية من قياسات الضوضاء.
يجب إجراء تقارير اختبار ميداني لمختلف الوحدات السكنية بما في ذلك الضيافة والمكاتب اإلدارية ،على أن يتم إجراؤها على
ما اليقل من  %50من إجمالي الغرف داخل المبنى ،وذلك فيما يخص الضوضاء الصادرة من أنظمة المبنى.
فيما يخص جميع أنواع الوحدات السكنية :إذا كان الهيكل يحتوي على مولد ميكانيكي/كهربائي مجاور لغالف المبنى ،فينبغي
إجراء االختبار بالقرب من المولد لضمان عدم تجاوز مستويات الصوت الداخلية حدود ديسيبل المطلوبة.
إذا كان الهيكل يحتوي على مولد ميكانيكي/كهربائي مجاور لغالف المبنى ،فينبغي إجراء االختبار بالقرب من المولد لضمان
عدم تجاوز مستويات الصوت الداخلية حدود ديسيبل المطلوبة.
يجب أن توضح الحسابات أن مستويات الضوضاء المحيطة الداخلية مصممة بحيث ال تتجاوز القيم على النحو المنصوص عليه
في الجدول HC-05.1
الجدول  HC-05.1مستويات الضوضاء المحيطة الداخلية

الغرفة

نوع اإلشغال

حدود معايير الضوضاء
بالديسيبيل

قاعات الحفالت الموسيقية
المسارح

30
40

المساجد

35

أماكن التجمع A-3

المكتبات ،المتاحف
قاعة المحكمة

40
35

أماكن التجمع A-4

الصاالت الرياضية ،الساحات التي تحتوي على مناطق للجلوس

45

أعمال تجارية B

المكتب  -المساحات المغلقة أكبر من  300قدم مربع
المكاتب  -المساحات المغلقة أقل من أو يساوي  300قدم مربع

35
40

قاعات الدروس
غرف المحاضرات الكبيرة مع مكبرات صوت

35
35

غرف المحاضرات الكبيرة بدون مكبرات صوت

30

غرف المرضى
العنابر

35
40

غرف العمليات واإلجراءات
الممرات والردهات

40
45

الغرف أو األجنحة الفردية
غرف االجتماعات  /الوالئم
الممرات والردهات

35
35
45

مناطق تقديم الخدمات

45

متاجر البيع بالتجزئة

50

المطاعم

45

أماكن التجمع A-1

أغراض تعليمية E

أغراض مؤسسية I-2

المراكز الصحية

األغراض السكنية R-1
و;R-2

الضيافة
أغراض البيع بالتجزئة
المطاعم
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المدارس

الفصول الدراسية أو مساحات التعلم األساسية

35

مساحات التعلم المساعدة

40

مهندس الصوت:
يجب أن يكون مهندس الصوت حاصال على المؤهالت التالية:



حاصل على درجة علمية في علم الصوت أو شهادة معادلة في اختبارات الصوت وأجهزته.
لديه خبرة ثالث سنوات على األقل في صناعة البناء وتقديم توصيات للحصول على أداء صوتي مثالي وكذلك تدابير التعزيز.

المعالجة وإعادة االختبار:





إذا كانت أي من قراءات مستوى الضوضاء ال تمتثل لشروط المعيار ،فيجب إعداد تقرير عالجي من قبل مهندس الصوتيات
يحدد المناطق الممتثلة وقياسات مستويات الضوضاء المقابلة بالديسيبل (A)Leq.
يجب أن يوفر التقرير تفاصيل عن إستراتيجيات المعالجة وأن يوفر حسابات إلثبات االمتثال مع شروط مستويات الضوضاء.
وبمجرد القيام بأعمال المعالجة يجب إعادة اختبار المجاالت المواضيعية من قِّبل مهندس الصوتيات باتباع المبادئ التوجيهية
لقياس مستوى الضوضاء أعاله.
يجب القيام بأعمال المعالجة وإعادة االختبارات الالحقة قبل نهاية فترة المراقبة.

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -3كود البناء السعودي  ،1001المباني الخضراء ،الفصل  ،807التأثيرات الصوتية.
 -4معيار الجمعية األمريكية الختبار المواد  E492-09طريقة اختبار معيارية للقياسات المختبرية لتأثير بث الصوت عبر السقف
والسطح باستخدام آلة الدك.
 -5معيار الجمعية األمريكية الختبار المواد  E336-17aطريقة اختبار معيارية لقياسات توهين الصوت الهوائي بين الحجر
والمباني.
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جودة الهواء في األماكن الداخلية HC-06
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تعزيز جودة الهواء الداخلي عن طريق إجراء اختبارات جودة الهواء وضمان مقاومة تسرب الهواء.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

يقوم مقاول متخصص بإجراء اختبار جودة الهواء الداخلي في المناطق المسكونة.
يجب أال تتجاوز ملوثات الهواء الحد األقصى لمستويات التركيز المحددة في المبادئ
التوجيهية الداعمة.

1

2

النطاق الكامل

1

إذا كانت مستويات التركيز أعلى من الحدود القصوى المسموح بها ،فيتم تطبيق إجراء
عالجي لتقليل مستويات التركيز وإعادة اختبار جودة الهواء الداخلي إلثبات االمتثال.


2




جميع األبواب الخارجية معدة لمنع دخول عناصر الطقس .تكون كل األبواب بين
المناطق الشائعة مثل الممرات والمساحات المستأجرة معدة لمنع دخول عناصر
الطقس.
صر أو الشبكات عند مداخل المبنى
يتم توفير نظام مدخل قابل للتنظيف مثل ال ُح ُ
الرئيسي.
بالنسبة للمباني والمشاريع الداخلية التي تستخدم الغاز للتدفئة أو الطهي ،فيتم إجراء
اختبارات شهرية لفحص تسرب الغاز.
اإلجمالي

1

3

1

2

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المخازن*

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

3

3

3

3

3

-

3

النطاق الكامل

2

2

2

3

2

3

2

* تكتسب مشاريع المستودعات نقطتين للشرط رقم  1ونقطة واحدة للشرط رقم 2
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1







2

تقرير اختبار جودة الهواء الداخلي الذي يؤكد منهجية أخذ عينات الهواء واختبارها وعدد العينات المأخوذة
وتركيز ملوثات الهواء والتدابير العالجية المتخذة لمعالجة أي قياسات غير متوافقة.
نبذة من الشركة بشأن الوكيل المختص المعني بأجراء االختبار لمعرفة المؤهالت والخبرات السابقة.
صور مختومة بتاريخ أشرطة منع دخول عناصر الطقس لجميع األبواب الخارجية واألبواب بين مناطق
المستأجرين والمناطق المشتركة.
صر أو الشبكات.
صور مختومة بتاريخ تطبيق أنظمة سِّكة الدخول القابلة للتنظيف مثل ال ُح ُ
صر أو الشبكات.
جدول التنظيف األسبوعي لل ُح ُ
بالنسبة للمباني التي تستخدم الغاز للتدفئة أو الطهي :جدول فحوصات تسرب الغاز.
دليل مستدام (دليل نظام ُمستدام  )EI-01تسليط الضوء على القسم الذي يحتوي على إرشادات للسكان حول
تركيب األجهزة العاملة بالغاز.

المبادئ التوجيهية الداعمة
اختبار جودة الهواء الداخلي


الحد األقصى المقبول لملوثات الهواء هو:
الجدول  ،HC-06.1حدود ملوثات الهواء

الملوثات







الحد األقصى لنسبة التلوث

الفورمالديهايد

3

 PM2.5الجسيمات

3

 15ميكروجرام لكل م

 PM10الجسيمات

3

 150ميكروجرام لكل م

إجمالي المركبات العضوية
المتطايرة

3

 27ميكروجرام لكل م

 500ميكروجرام لكل م

يجب أن تتوافق بروتوكوالت اختبار الملوثات المذكورة أعاله مع معيار الجمعية األمريكية الختبار المواد D5197
ومعيار الجمعية األمريكية الختبار المواد  D5466ومعيار الجمعية األمريكية الختبار المواد  D6196ومعيار الجمعية
األمريكية الختبار المواد  D6345و.ISO 7708
يجب إجراء اختبار العينات كما يلي:
 oيجب تثبيت كل التشطيبات الداخلية بما في ذلك األبواب والدهانات والسجاد واأللواح العازلة للصوت.
 oيجب أخذ عينات الهواء بين 1م و 2م من مستوى سطح األرض وخالل ما ال يقل عن  4ساعات.
 oيجب أن تكون عدد نقاط العينات  1لكل  2.500م 2على األقل من المنطقة األرضية أو لكل منطقة أرضية متواصلة.
يجب أن يكون لدى هيئة اختبار جودة الهواء الداخلي المتخصصة خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في اختبار جودة الهواء
الداخلي لمشروعات اإلنشاء من نفس النوع والمقياس في دول مجلس التعاون الخليجي.

المعالجة وإعادة االختبار:



إذا كان مستوى تركيز أي من ملوثات الهواء أعلى من الحد األقصى المسموح به ألي عينة ،فيجب إعداد تقرير عالجي يحدد
المناطق غير الممتثلة وتركيز ملوثات الهواء في تلك المناطق.
ويجب أن يُفصل التقرير إستراتجيات المعالجة،
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وبمجرد اتخاذ إجراء عالجي ،يجب إعادة اختبار المناطق المعنية من قبل وكالة متخصصة في اختبارات جودة الهواء الداخلي
مع اتباع اإلرشادات المذكورة أعاله.
يتم إجراء أي من أعمال المعالجة وأي اختبارات الحقة قبل نهاية فترة المراقبة.

منع دخول عناصر الطقس:
منع دخول عناصر الطقس هو عملية سد الفجوات ومناطق تسرب الهواء حول مكونات المبانى المنقولة مثل األبواب .وتتميز أشرطة
منع دخول عناصر الطقس بفائدتين أساسيتين:



هناك أنواع متعددة من أشرطة منع دخول عناصر الطقس (مثل شريط على شكل حرف  ،Vشريط اللباد ،الفوم ،كاسحات األبواب).
يجب أن يتم تزويد جميع جوانب الباب بأشرطة منع دخول عناصر الطقس .عند وضع أشرطة منع دخول عناصر الطقس باألبواب:

تقليل هدر الطاقة بسبب فقدان الهواء المكيَّف.
تقليل تسرب دخان التبغ والرمال والغبار.







اختر كاسحات األبواب والعتبات المناسبة للجزء السفلي من األبواب.
ضا َدة الباب بالكامل.
الصق شريط الطقس بع َ
ضع شريط واحد متواصل على طول كل جانب.
تأكد من أن أشرطة منع دخول عناصر الطقس تتالقى بإحكام عند الزوايا.
ضا َدته عند إغالق الباب ،دون أن يؤدي
وع
الباب
استخدم سم ًكا يجعل أشرطة منع دخول عناصر الطقس تنضغط بقوة بين
َ
ذلك إلى صعوبة إغالقه.

نظام مدخل قابل للتنظيف
يجب أن تتكون أنظمة المداخل من حصائر أو شبكات قابلة للتنظيف ،وأن توضع عند جميع المداخل الرئيسية للمبنى .يجب أال تقل
أطوال تلك الحصائر أو الشبكات عن  3أمتار في اتجاه السير أو بالحد األقصى الممكن ،مع اعتبار أبعاد سكة الدخول .كما يجب أن
يدرج جدول التنظيف األسبوعي جميع أنظمة المداخل وتاريخ تنظيفها وتوقيع مسؤول التنظيف .وفي حالة إجراء التنظيف بواسطة
شركة تنظيف ،فيجب تقديم العقد الذي يعرض جدول العمل ،واألساليب المستخدمة.
فحص تسرب الغاز
يجب إجراء فحص تسرب الغاز في المباني التي تستخدم الغاز ألغراض الطهي أو التدفئة .يجب أن يتم إجراء فحص تسرب الغاز
باستخدام كاشف تسرب غاز احترافي بمستشعرات مفصلية معقوفة حساسة ألنواع متعددة من الغازات .يجب أن يقوم أحد أعضاء
فريق إدارة المرافق بإجراء فحص تسرب الغاز كل شهر باستخدام كاشف تسرب الغاز.
إرشادات التواصل في حالة تسرب الغاز
إذا كان من المتوقع أن يستخدم شاغلو المبنى أجهزة تعمل بالغاز ،فيجب تضمين المبادئ التوجيهية في دليل مستدام (دليل مستدامEI-
 )01ويجب أن تشرح:




ضرورة تركيب األجهزة بواسطة مهنيين مدربين ومعتمدين من قبل مورد المعدات أو شركة الصيانة.
يجب أن تحتوي الوصلة بين الجهاز وإمدادات الغاز على رغوة من الماء والصابون بحيث تدل أي حركة للرغوة أو
الفقاعات على تسرب الغاز.
في حالة االشتباه في حدوث تسرب للغاز أثناء العمليات ،فيجب إيقاف تشغيل الغاز من عند المفتاح الرئيسي ،وتهوية
المنطقة جيدًا ،وإبالغ مدير المنشأة.

يجب أن تتم عملية التواصل عن طريق إشعار عام موضوع عند مداخل المبنى وعن طريق إرسال رسائل البريد اإللكتروني أو
الخطابات الورقية لجميع ساكني المبنى.
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أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4

طرق اختبار معيار - D5197-16الصادر عن الجمعية األمريكية لالختبار المواد -لتحديد انبعاثات مركبات الفورمالديهايد
والكربونيل األخرى في الهواء.
طرق اختبار معيار - D5466-15الصادر عن الجمعية األمريكية لالختبار المواد -لتحديد انبعاثات المركبات العضوية
المتطايرة في األغلفة الجوية.
ممارسات معيار - D6196-15e1الصادر عن الجمعية األمريكية لالختبار المواد -الختبار المواد الماصة ومعلمات أخذ
العينات وظروف تحليل االمتزاز الحراري لمراقبة المواد الكيميائية العضوية المتطايرة في الهواء.
معيار  ISO 7708المعني بجودة الهواء  -تعريفات التجزئة الحجمية للجسيمات ألخذ العينات المتعلقة بالصحة.
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المركبات العضوية المتطايرة والمواد ذات االنبعاثات المنخفضة HC-07
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تقليل تركيز المركبات العضوية المتطايرة ( )VOCsفي البيئة الداخلية ،مما يساهم في تحسين جودة الهواء الداخلي وزيادة رفاهية
الشاغلين.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

مواد الصقة ومانعات التسرب ودهانات ومواد الطالء

1

2

يتم إنشاء وتنفيذ سياسة الشراء المستقبلي للمواد الالصقة ومانعات التسرب والدهانات
ومواد الطالء ،على أن يتم تضمينها في سياسة المشتريات المستدامة (المشتريات
المستدامة  .)PMM-04يتم تضمين المعلومات في دليل مستدام (معيار دليل مستدام
 )EI-01لتقديم المشورة لساكني المبنى بشأن المشتريات المستدامة للمواد الالصقة
ومانعات التسرب والدهانات ومواد الطالء.
لجميع أعمال التجديد والترميم والتوسعة:
 يجب أال تتجاوز نسبة ال تقل عن ( ٪95بالوزن) من جميع المواد الالصقة
ومانعات التسرب المستخدمة في التصميمات الداخلية للمبنى حدود المركبات
العضوية المتطايرة لقاعدة .SCAQMD 1168
 يجب أال تتجاوز نسبة ال تقل عن ( ٪95بالوزن) من جميع الدهانات ومواد
الطالء المستخدمة في التصميمات الداخلية للمبنى حدود المركبات العضوية
المتطايرة لقاعدة  SCAQMDرقم  1113وجرين سييل  GS-03و GS-
.11
الحد من الفورمالديهايد
يتم وضع وتنفيذ سياسة الشراء المستقبلي ألنظمة الخشب المركب واألسقف المعلقة ،على
أن يتم تضمينها في سياسة المشتريات المستدامة (المشتريات المستدامة .)PMM-04
لجميع أعمال التجديد والترميم والتوسعة:
 يجب أن يكون لجميع المواد الخشبية المركبة الداخلية أقصى انبعاثات
للفورمالدهايد على النحو التالي:
المنتج
حد الفورمالديهايد (جزء في
المليون)
الخشب الصلب والخشب الرقائقي

0.05

ألواح الجسيمات

0.09

اللوح الليفي متوسط الكثافة ()MDF

0.11

1

1

1

1
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يجب أن يكون لجميع أنظمة األسقف المعلقة الداخلية حد أقصى للفورمالدهايد
يبلغ  13.5جزء في المليون (أو  16.5ميكروجرام  /م.)3
تعتبر أنظمة السقف مثل بالط السيراميك  /الخرسانة واألنظمة الخالية من
المعادن العضوية والجبس والخرسانة والمعادن ممتثلة تلقائيًا لشروط الحد
األقصى لمعيار انبعاثات الفورمالدهايد.
اإلجمالي

2

2

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

4

2

المؤسسات
التعليمية

حصلت الشروط رقم  1و  2أعاله على نقطتين لكل منهما من تقييم المساجد.

األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط

 يتم تضمين سياسة شراء المواد الالصقة ومانعات التسرب والدهانات ومواد الطالء في سياسة المشتريات
المستدامة (المشتريات المستدامة ..)PMM-04
 دليل مستدام مع إبراز القسم ذي الصلة (راجع معيار دليل مستدام .) EI-01
ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:
 طلبات شراء جميع المواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب والدهانات والطالءات المستخدمة في المشروع.
 توفير أوراق بيانات سالمة المواد أو أوراق البيانات الفنية لجميع المواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب
والدهانات والطالءات المستخدمة في التصميمات الداخلية مع إبراز محتوى المركبات العضوية المتطايرة.
 يتم تضمين سياسة الشراء ألنظمة الخشب المركب واألسقف المعلقة في سياسة المشتريات المستدامة
(المشتريات المستدامة .)PMM-04
ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:

2





يبرز جدول التشطيبات الداخلية المدمجة المنتجات المحتوية على الفورمالديهايد.
طلبات شراء جميع مواد التشطيب الخشبية واألسقف المعلقة الداخلية المستخدمة في المشروع.
تضمين أوراق بيانات سالمة المواد وأوراق البيانات الفنية لجميع التشطيبات الداخلية من تركيبات الخشب
واألسقف المعلقة مع تحديد المستويات المتوافقة من غاز فورمالديهايد.

المبادئ التوجيهية الداعمة
المواد التي تحتوي على نسبة منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة:
تُمثل المركبات العضوية المتطايرة فئة من المواد الكيميائية التي تتبخر بسهولة في درجات الحرارة الداخلية وحاالت الضغط العادية،
لذلك يتسبب التعرض لتلك المركبات في حدوث تأثير سلبي على جودة الهواء الداخلي وسالمة المقيمين.
توجد المركبات العضوية المتطايرة في العديد من المواد المستخدمة داخل المباني بما في ذلك الدهانات والطالءات والمواد الالصقة
والمواد المانعة للتسرب ،حيث أن التعرض لتلك المواد خالل فترة قصيرة ال يتسبب في حدوث مخاطر صحية بينما يؤدي التعرض
لتلك المواد لفترات طويلة إلى تأثيرات خطيرة على الصحة ،وتشتمل المخاطر الصحية على ما يلي:
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تهيج العين واألنف والحنجرة.
الصداع.
فقدان التناسق بين وظائف الجسم والشعور بالتعب.
اعتالل الجهاز العصبي المركزي.
اعتالل الرئتين والكلى والكبد.

يؤدي استخدام المواد والمنتجات التي تحتوي على تركيزات منخفضة من المركبات العضوية المتطايرة إلى زيادة جودة الهواء
الداخلي وتساهم بصورة إيجابية في تحسين صحة المقيمين.
سياسة الشراء للمواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب والدهانات والطالءات:
يجب أن تضم سياسة الشراء المعلومات التالية:






شروط الحد األدنى لشراء المواد الالصقة ومانعات التسرب:
 oيجب أال تتجاوز المواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب حدود المركبات العصوية المتطايرة لقاعدة
( SCAQMD 1168الجدول .)HC-07.1
شروط الحد األدنى لشراء الدهانات والطالءات:
ً
 oيجب أال تتجاوز الدهانات والطالءات حدود المركبات العضوية المتطايرة وفقا لقاعدة  SCAQMDرقم
 ،1113والصادرة عن جرين سييل  GS-03و( GS-11جدول .)HC-07.2
توفير قالب للمالك /عضو فريق إدارة المرفق /الشخص المسؤول عن شراء المواد الالصقة ومانعات التسرب والدهانات
والطالءات لتوثيق جميع المشتريات ذات الصلة في جدول يحتوي على المعلومات التالية:
 oنوع المنتج (مادة الصقة أو مانع للتسرب أو دهان أو طالء)
 oالشركة ال ُمصنعة
 oاسم المنتج
 oمستوى محتوى المركبات العضوية المتطايرة ،مدعوم بتقرير االختبار ،حسب االقتضاء
 oالمورد
 oإيصال/أمر الشراء
 oالموقع المراد تطبيقه داخل المبنى

يجب إدراج سياسة الشراء في سياسة المشتريات المستدامة (المشتريات المستدامة .)PMM-04

مواد الصقة ومانعة للتسرب ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:
بالنسبة ألعمال التجديد والترميم والتوسعة ،يجب أال يتجاوز ما ال يقل عن ( ٪95بالوزن) من جميع المواد الالصقة ومانعات التسرب
المستخدمة في التصميمات الداخلية للمبنى (أي داخل نظام مقاومة الطقس) حدود المركبات العضوية المتطايرة لمعيار منطقة الساحل
الجنوبي إلدارة جودة الهواء ( )SCAQMDقاعدة  .1168تم تضمين حدود المركبات العضوية المتطايرة في الجدول .HC-07.1
تحسب النسبة المئوية للمواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب على النحو التالي:
النسبة المئوية للمواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب =
وزن المواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب التي ال تتجاوز المركبات العضوية المتطايرة
الوزن اإلجمالي للمواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب
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الجدول  HC-07.1حدود المركبات العضوية المتطايرة للمواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب

حدود المركبات العضوية المتطايرة القصوى  -جرامات لكل لتر (جم  /لتر) ،كمية أقل من المياه
التطبيقات التخصصية

التطبيقات المعمارية
مواد الصقة للسجاد الداخلي

50

لحام الكلوريد متعدد الفينيل

510

مواد الصقة للسجاد الموكيت

50

لحام كلوريد البولي فينيل المكلور

490

مواد الصقة لألرضيات الخشبية

100

لحام أكريلونتريل بوتادين ستايرين

325

مواد الصقة لألرضيات المطاطية

60

لحام مالط لدن

250

مواد الصقة لألرضية السفلية

50

الصق أولي للبالستيك

550

مواد الصقة لبالط السيراميك

65

المواد الالصقة

80

مواد الصقة لأللواح وألواح الجصي

50

مواد الصقة ألغراض خاصة

250

مواد الصقة للقاعدة المجوفة

50

مواد الصقة للهياكل الخشبية

140

مواد الصقة لإلنشاءات متعددة األغراض

70

مواد الصقة لألجزاء العلوية والحواف

250

مواد الصقة للزجاج الهيكلي

100
المواد المانعة للتسرب

التطبيقات المحددة للطبقة السفلية
من المعدن إلى المعدن

30

الهندسة المعمارية

250

الفوم البالستيكي

50

سقف غير غشائي

300

المواد المسامية (باستثناء الخشب)

50

الطرق

250

الخشب

30

غشاء سقف فردي

450

األلياف الزجاجية

80

أخرى

420
البطانات مانعة التسرب

المواد غير المسامية المعمارية

250

المواد المسامية المعمارية

775

أخرى

750

الدهانات والطالءات ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:
بالنسبة ألعمال التجديد والترميم والتوسعة ،يجب أال يتجاوز ما ال يقل عن ( ٪95بالوزن) من جميع الدهانات والطالءات المستخدمة
في التصميمات الداخلية للمبنى (أي داخل نظام مقاومة الطقس) حدود المركبات العضوية المتطايرة في مقاطعة ساوث كوست إلدارة
جودة الهواء ( )SCAQMDالقاعدة  ،1113جرين سييل  GS-03و .GS-11تم تضمين حدود المركبات العضوية المتطايرة في
الجدول .HC-07.2
تحسب النسبة المئوية للدهانات والطالءات المتوافقة على النحو التالي:

النسبة المئوية للدهانات والطالءات المتوافقة =

وزن الدهانات والطالءات المتوافقة التي ال تتجاوز حدود المركبات العضوية المتطايرة
الوزن اإلجمالي للدهانات والطالءات

لالمتثال لشروط المعيار يجب أن يكون معدل المركبات العضوية المتطايرة لـ  %95من الدهانات والطالءات ضمن الحدود الواردة
للقانون رقم  1168لمنطقة الساحل الجنوبي إلدارة جودة الهواء (يُرجى الرجوع إلى جدول .)HC-07.2
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الجدول  HC-07.2حدود المركبات العضوية المتطايرة للدهانات والطالء

حدود المركبات العضوية المتطايرة القصوى  -جرامات لكل لتر (جم /
لتر) ،كمية أقل من المياه
الطالء المضاد للتآكل  /المضاد للصدأ

250

تشطيب الخشب األبيض :طالء اللك

550

تشطيب الخشب األبيض :سيلر األرضيات الخشبية

350

تشطيب الخشب األبيض :ورنيش

350

طالء اللك الشفاف

680

طالء اللك المصبوغ

550

طالء األرضيات

100

دهان مطفي داخلي  /الطالء  /البطانة

50

دهان المع داخلي  /الطالء  /البطانة

150

السدادات وطبقات ما تحت الطالء

200

الشيالك :شفاف

730

الشيالك :مصبوغ

550

صبغة

250

مركبات معالجة الخرسانة

350

طالءات التشطيب االصطناعي /اللك الياباني

350

طالء المواد منخفضة الصالبة

120

طالءات األسمنت المغنيسيت

450

سياسة شراء أنظمة األسقف المعلَّقة والخشب المركب:
يجب أن تتضمن سياسة الشراء المعلومات التالية:




الحد األدنى لمتطلبات شراء الخشب المركب:
ً
 oالحد األقصى النبعاثات فورمالدهايد وفقا للجدول .HC-07.3
شروط الحد األدنى لشراء أنظمة األسقف المعلَّقة:
 oالحد األقصى للفورمالدهايد  13.5جزء في المليون (أو  16.5ميكروغرام  /م .)3
قالب للمالك /عضو فريق إدارة المرفق /الفرد المسؤول عن شراء أنظمة الخشب المركب واألسقف المعلقة لتوثيق كافة
عمليات الشراء ذات الصلة في جدول يحتوي على المعلومات التالية:
 oنوع المنتج (نظام الخشب المركب أو السقف المعلق)
 oالشركة ال ُمصنعة
 oانبعاثات الفورمالديهايد
 oاسم المنتج
 oمستوى المركبات العضوية المتطايرة ،مدعوم بتقرير االختبار ،حسب االقتضاء
 oالمورد
 oإيصال/أمر الشراء
 oالموقع داخل المبنى

يجب إدراج سياسة الشراء في سياسة المشتريات المستدامة (المشتريات المستدامة .)PMM-04
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الخشب المركب ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:
يجب أن يكون لجميع المواد الداخلية للخشب المركب أقصى انبعاثات فورمالدهايد على النحو المفصل في شروط المعيار .تكون
طريقة االختبار األساسية المستخدمة لتحديد انبعاثات الفورمالديهايد في المنتجات هي معيار  E1333الصادر عن الجمعية األمريكية
الختبار المواد.
جدول  HC-07.3الحد األقصى النبعاثات فورمالدهايد

المنتج

حد الفورمالديهايد (جزء في
المليون)

الخشب الصلب والخشب الرقائقي

0.05

ألواح الجسيمات

0.09

اللوح الليفي متوسط الكثافة ()MDF

0.11

أنظمة السقف المعلق ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:
كما ذكر في شروط المعيار ،يجب أن يبلغ الحد األقصى للفورمالدهايد في جميع أنظمة األسقف الداخلية المعلقة  13.5جزء في
المليون (أو  16.5ميكروجرام  /م .)3تكون أنظمة األسقف كالسيراميك  /بالط الخرسانة واألنظمة القائمة على معادن خالية من
المواد العضوية والجص الجبسي والخرسانة والمعادن ممتثلة تلقائيًا لشروط معايير الفورمالدهايد.
معلومات عن محتوى المركبات العضوية المتطايرة:
توجد معلومات عن المركبات العضوية المتطايرة ألي منتج في صحيفة بيانات سالمة المواد أو صحيفة بيانات السالمة الفنية حيث
يمكن الحصول على كالهما من الجهات المصنعة ،ويوضح المثال التالي القسم الخاص بصحيفة بيانات سالمة المواد لطالءات
األسطح الداخلية.
الجدول  ، HC-07.4عينة من قسم في صحيفة بيانات سالمة المواد للطالءات المستخدمة في التصمميات الداخلية

الخصائص الفيزيائية والكيميائية
الذوبان
نقطة  /نطاق الغليان (درجة مئوية)

قابلة لالمتزاج مع المياه
100

الرقم الهيدروجيني

9

إجمالي المركبات العضوية المتطايرة (جم
 /لتر)

45

ونظرا ألن إجمالي المركبات العضوية المتطايرة يقل عن  50فإن هذا المنتج سوف يساهم في هذا المعيار.
ً
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أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4
-5
-6

كود البناء السعودي رقم  1001لألبنية الخضراء ،القسم  806التحكم في انبعاثات المواد والملوثات.
منطقة الساحل الجنوبي إلدارة جودة الهواء ( )SCAQMDمعيار رقم  1168التطبيقات الالصقة والمواد المانعة للتسرب.
منطقة الساحل الجنوبي إلدارة جودة الهواء () ،SCAQMDالمعيار رقم  1113الطالءات المعمارية.
المعيار البيئي  GC-3 Green Sealللدهانات المضادة للتآكل.
معيار  GS-11 Green Sealللدهانات والطالءات.
طريقة اختبار معيار  E1333التابع للجمعية األمريكية الختبار المواد لتحديد تركيز الفورمالديهايد في الهواء ومعدالت
االنبعاثات من المنتجات الخشبية باستخدام غرفة كبيرة.
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مواد العزل غير الملوثة HC-08
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تشجيع استخدام المواد العازلة ذات التأثير المنخفض على البيئة ،وصحة اإلنسان.
الشروط
الرقم

الشرط

1

النقاط المتاحة
التجهيزات

النطاق الكامل

يتم إنشاء وتنفيذ سياسة المشتريات المستقبلية للمواد العازلة ويتم إدراجها في سياسة
المشتريات المستدامة (الشراء المستدام .)PMM-04
لجميع أعمال التجديد والترميم والتوسعة ،يجب أن يستوفي العزل الحراري والصوتي
الشروط التالية:
 أن يتم تصنيعها دون استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية أو مركبات
كربون الهيدروكلورية فلورية.
 أن يكون احتمال استنفاد األوزون يساوي الصفر ( )ODP = 0واحتمال
االحترار العالمي أقل من خمسة ( .)GWP ≤ 5كما يُطلب االمتثال ألي عامل
نفخ الستخدامه في تصنيع منتج العزل ،أو لرشه في مكانه.
 أن تكون نسبة الفورمالديهايد المضاف هي  13.5جزء في المليار أو أقل.
 أن تكون غير سامة وأال تُطلق أبخرة سامة أثناء االحتراق.

1

1

اإلجمالي

1

1

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم*

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات**

2

2

1

2

2

-

2

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

2

1

*يمنح الشرط رقم  1نقطة واحدة لتقييم محال التجزئة /المطاعم في حالة التصميمات الداخلية ،فيما يمنح نقطتان لتقييم المساجد في النطاق الكامل.
** يمنح الشرط رقم  1نقطتان لتقييم المساجد ونقطة واحدة لكل التقييمات األخرى.
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم

 يتم إدراج سياسة شراء المواد العازلة في سياسة المشتريات المستدامة (المشتريات المستدامة ..)PMM-04
ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:




1

ورقة ملخصة تسرد جميع استخدامات مواد العزل المثبتة كجزء من أعمال التجديد أو الترميم أو التوسعة.
طلبات الشراء لجميع منتجات العزل المثبتة في المشروع.
أوراق بيانات سالمة المواد وأوراق البيانات الفنية و  /أو تقارير اختبارات الجهات الخارجية لجميع منتجات
العزل التي تؤكد االلتزام بكل شروط المعيار.

المبادئ التوجيهية الداعمة
احتمالية استنفاد األوزون:
يمثل احتمال استنفاد األوزون لمركب كيميائي قيمة نسبية تدل على قدرة مادة ما على تدمير طبقة األوزون مقارنة بإمكانية استخدام
مركبات الكربون الكلورية فلورية  ،11-والتي تم تعيين قيمة مرجعية لها تساوي  .1وبالتالي ،فإن المادة التي تحتوي على دالة
استنفاد أوزون تساوي  2يكون لها ضعف التأثير الضار لـ .CFC-11
احتمالية االحتباس الحراري:
االحتباس الحراري العالمي هو مقياس لمقدار الطاقة الذي تمتصه انبعاثات بمقدار  1طن من الغاز خالل فترة معينة ،بالنسبة إلى
انبعاثات  1طن من ثاني أكسيد الكربون .وكلما زاد االحترار العالمي ،زادت قدرة غاز معين على زيادة حرارة األرض مقارنة ً
بثاني أكسيد الكربون خالل هذا اإلطار الزمني.
عوامل النفخ:
تشتمل بعض أنواع العزل على "عوامل نفخ" وهي غازات عازلة عالية األداء ومنفوخة لملء الفراغات داخل الهيكل الخلوي العازل.
األمر الذي يؤدي إلى حدوث أداء حراري عا ٍل شامل للمواد العازلة النهائية .قد تكون عوامل النفخ غير ضارة مثل ثاني أكسيد
الكربون ،أو بيكربونات الصوديوم ،أو قد تكون مرتبطة باستنفاد طبقة األوزون والتأثيرات الكبيرة على ظاهرة االحتباس الحراري،
مثل مركبات كلوروفلوروكربونات ومركبات هيدروكلوروفلوروكربونات .برتوكول مونتلاير بشأن المواد التي تستنفد طبقة األوزون
هو معاهدة دولية تهدف إلى حماية طبقة األوزون بالتخلص التدريجي من المركبات الضارة بما في ذلك مركبات كلوروفلوروكربونات
ومركبات هيدروكلوروفلوروكربونات لتقييم تأثيرات عوامل النفخ على البيئة ،يتم تحديد احتمالية استنفاد األوزون واحتمالية االحتباس
الحراري.
معلومات جوهرية:
يمكن االطالع على المعلومات المتعلقة بمركبات الكلوروفلوروكربونات ،ومركبات هيدروكلوروفلوروكربونات ،والفورمالدهايد
والمركبات السمية ،واحتمالية استنفاد األوزون ،واحتمالية االحتباس الحراري في أوراق بيانات سالمة المواد ،أو أوراق البيانات
الفنية .إذا كانت هذه المعلومات غير متوفرة ،فيمكن استخدام نتائج واردة من مختبر تابع لجهة خارجية.
سياسة شراء المواد العازلة:
يجب أن تتضمن سياسة الشراء المعلومات التالية:


شروط الحد األدنى لشراء المواد العازلة:
 oأن يتم تصنيعها دون استخدام مركبات الكربون الكلورية فلورية أو مركبات كربون الهيدروكلورية فلورية.
 oأن يكون احتمال استنفاد األوزون يساوي الصفر ( )ODP = 0واحتمال االحترار العالمي أقل من خمسة
( .)GWP ≤ 5كما يُطلب االمتثال ألي عامل نفخ الستخدامه في تصنيع منتج العزل ،أو لرشه في مكانه.
 oأن تكون نسبة الفورمالديهايد المضاف هي  13.5جزء في المليار أو أقل.
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 oأن تكون غير سامة وأال تُطلق أبخرة سامة أثناء االحتراق.
قالب للفرد المسؤول عن شراء المواد العازلة (المالك أو مدير المرفق) لتوثيق جميع المشتريات ذات الصلة في جدول
يحتوي على المعلومات التالية:
 oنوع العزل (حراري أو صوتي)
 oالشركة ال ُمصنعة
 oاسم المادة العازلة
 oالخواص ذات الصلة بمواد العزل (استنفاد األوزون ،االحتباس الحراري ،مستوى الفورمالدهايد المضاف،
إلخ).
 oالمورد
 oإيصال/أمر الشراء
 oموقع التثبيت داخل المبنى

يجب إدراج سياسة الشراء في سياسة المشتريات المستدامة (المشتريات المستدامة .)PMM-04

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1كود البناء السعودي  1001لألبنية الخضراء ،القسم  806.6المواد العازلة.
 -2برتوكول مونتلاير بشأن المواد التي تستنفد طبقة األوزون.
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تمكين وصول جميع األفراد HC-09
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

النقاط المخصصة
نقطتين للتصاميم الداخلية
نقطة واحدة للنطاق الكامل

الهدف
ضمان سهولة وصول كافة السكان والزوار باختالف قدراتهم البدنية إلى جميع مرافق المبنى.
الشروط
الرقم

1

النقاط المتاحة

الشرط




يمتثل المبنى مع الشروط الواردة في المبادئ التوجيهية الداعمة ،أو
يعد تقرير امتثال بديل للمباني غير القادرة على االمتثال لهذا الشرط .ويرجى
الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة للحصول على التفاصيل.
اإلجمالي

التجهيزات

النطاق الكامل

2

1

2

1

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

-

2

-

2

النطاق الكامل

1

1

1

-

1

1

1

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1



قائمة مرجعية مكتملة لمعايير التصميم القابلة للوصول إليها والمستمدة من المعايير المدرجة ،مع مالحظات
تشرح كيف يستوفي المشروع كل منها حاليًا ،على أن تكون موقعة من مالك المبنى أو مدير المرفق .ويجب أن
تشير المالحظات بوضوح إلى المستندات الداعمة.
صور فوتوغرافية ورسومات وإيصاالت شراء بتواريخ واضحة لدعم القائمة المرجعية.
تقرير امتثال بديل ،إن وجد.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
يجب أن تتم اإلشارة إلى المعايير الموضحة في مقياس  Lifetime Homesمن خالل فرق المشروع المعنية بمشاريع الرعاية
الصحية والضيافة.
ً
يجب أن تتبع جميع التقييمات األخرى اشتراطات البناء الخاصة بالتصميم العام ،وفقا إلمكانات الوصول العام  -المبادئ التوجيهية
لبيئة البناء في المملكة العربية السعودية أو معايير  ADAللتصميمات القابلة للوصول ،أيهما أكثر صرامة ،بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر المعايير التالية.
 -1ساحة انتظار السيارات (العرض أو القدرة على التوسيع)
 -2قرب ساحة انتظار السيارات من المسكن (المسافة والميول والعرض)
 -3مدى القرب من المداخل
 -4المداخل
 -5الدرج والمصاعد المشتركة
 -6المداخل والممرات الداخلية
 -7مساحة الدوران
 -8مكان للمعيشة بمستوى المدخل
 -9إمكانية إعداد مكان للنوم بمستوى المدخل
 -10منفذ تصريف مياه مرشات االستحمام والمراحيض بمستوى المدخل
 -11جدران المراحيض والحمامات
 -12الدرج وإمكانية وجود مصعد في الدور بالمسكن
 -13إمكانية تركيب رافعات وغرفة نوم/مرحاض
 -14المراحيض
 -15ارتفاعات مقبض النوافذ والزجاج
 -16موقع عناصر التحكم بالخدمات
 -17اإلعالنات والالفتات التوجيهية
إذا كان تحقيق معيار معين باهظ التكلفة ،فيجب توضيح ذلك من قبل مالك المبنى  /مدير المرفق وقد يتم اقتراح إستراتيجية بديلة
تلبي بوضوح الهدف األساسي للمعايير والمبادئ التوجيهية ذات الصلة .ويجب أن يكون هذا االقتراح مدعو ًما بتقرير امتثال بديل
يحتوي على تقديرات احترافية للتكلفة ورسومات وصور ُمعلمة توضح بالتفصيل كيف تم تحقيق هدف المعيار.
أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4
-5

إمكانية الوصول العام  -المبادئ التوجيهية في بيئة البناء في المملكة العربية السعودية .1431 H-2010 G
معايير  ADAلتصاميم الوصول  ،2010وزارة العدل.
الوثيقة المعتمدة  :Mالوصول إلى المباني واستخدامها ،المجلد  :2مباني غير المباني السكنية.
دليل تصميم .Lifetime Home
 ISO 21542:2011إنشاء المباني  -سهولة الوصول إلى البيئة الحضارية وقابلية استخدامها.
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جودة المياه HC-10
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
التأكد من اختبار أنظمة المياه في المبنى ومراقبة محتوى بكتيريا الفيلقية فيها على أساس دوري ،بحيث يحصل السكان على مياه
شرب عالية الجودة ومفلترة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات



وضع برنامج إلدارة محتوى المياه من بكتيريا الفيلقية لصيانة النظام بصورة
مستمرة وإجراء اختبارات دورية لجميع أنظمة المياه بما في ذلك نوافير المياه
وأجهزة تنقية المياه .ويرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة للحصول
على التفاصيل.
التأكيد على االمتثال و /أو التصديق على برنامج إدارة محتوى البكتيريا الفيلقية
في نظام المياه بواسطة فريق إدارة المرفق .مراقبة اإلجراءات للتأكد من أن
تدابير التحكم تقع ضمن حدود األداء ،مع تحديد اإلجراءات التصحيحية.



يجب تزويد المقيمين في المباني بإمكانية الوصول إلى أنابيب مياه الشرب التي
تشتمل على أنظمة الترشيح للحفاظ على جودة المياه ويتم توفيرها في درجات
حرارة الخطوط الرئيسية والمبردة ،ويجب أيضًا أن يحتوي المبنى على نافورة
مياه واحدة على األقل لكل دور .يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية
الشتراطات الصيانة.

1


2

اإلجمالي

1

النطاق الكامل

1

1

1

2

2

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

المؤسسات
التعليمية
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم






1





2

راوية تصف تنفيذ برنامج إدارة البكتيريا الفيلقية ،بما في ذلك التقييم الكامل للمخاطر في األنظمة القائمة على
المياه وتدابير التخفيف ذات الصلة.
السيرة الذاتية للشخص المسؤول عن فحص النظام وتنظيفه بصورة دورية وفقًا لتقييم المخاطر.
سجل المدخالت ونتائج المراقبة والفحوصات واالختبارات أو الفحوصات التي تجرى كل ثالثة أشهر.
صور مؤرخة لجميع أنظمة معالجة المياه التي تم اختبارها.
تقارير االختبار الخاصة باختبار بكتريا الفيلقية لجميع األنظمة ذات الصلة بالمياه ،والموقعة من قبل وكيل
التشغيل التجريبي.
إجراء خاص باختبار وصيانة جميع شبكات المياه للتحقق من خطة إدارة البكتيريا الفيلقية في المياه ،ودليل على
اإلجراءات التصحيحية ،إن وجدت.
مخططات الطوابق توضح تركيب نوافير المياه حسب شروط المعيار.
أدلة التشغيل والصيانة لمعدات المياه والنوافير المثبتة.

المبادئ التوجيهية الداعمة
يجب مراقبة معلمات جودة المياه ،بما في ذلك المطهرات ومستويات درجة الحرارة بانتظام من قبل فريق إدارة المرفق .ومن خالل
مراقبة تلك المعلمات ،سيتأكد الفريق من أن أنظمة المياه في المبنى تعمل بطريقة تقلل من الظروف الخطرة التي قد تؤدي إلى نمو
البكتيريا الفيلقية وغيرها من مسببات األمراض المنقولة عن طريق المياه.
ويجب أن يجري مدير المرفق تقييما ً وتقديرا ً الحتمال اإلصابة بداء البكتيريا الفيلقية كما هو محدد ،بما ال يقل عن مرة واحدة في
السنة لكل مبنى قائم .وبنا ًء على نتائج هذا التقييم والتقدير ،يتعين على مدير المرفق تعديل خطة إدارة مخاطر داء البكتيريا الفيلقية
حسب الضرورة .ويجب تكرار هذه العملية في جميع المناطق المتضررة  ،بما في ذلك ما يلي -




كلما تم تغيير مبنى أو جزء منه بحيث يتضرر نظام مياه واحد أو أكثر؛
كلما تم إجراء عملية صيانة كبرى لنظام المياه في المبنى ،بما في ذلك استبدال الخزانات والمضخات والمبادالت الحرارية
وأنابيب التوزيع؛
كلما كان هناك انقطاع في توفير المياه من المورد إلى المبنى.

برنامج إدارة محتوى البكتيريا الفيلقية في المياه:

يجب أن يتم وضع برنامج إدارة محتوى البكتيريا الفيلقية في المياه بما يتوافق مع معيار الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة
وتكييف الهواء رقم  - 118إدارة مخاطر البكتيريا الفيلقية في أنظمة المياه في المباني ويجب أن يحتوى بحد أدنى على ما يلي:
o
o
o
o
o
o

فريق البرنامج  -تحديد األفراد المسؤولين عن تطوير البرنامج وتنفيذه .وضع قائمة بواجباتهم ومسؤولياتهم لضمان
توفير المعلومات المتعلقة بالمخاطر لجميع المستخدمين النهائيين.
وصف نظم المياه  /الرسوم البيانية للتدفق  -وصف أنظمة المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب داخل
المبنى وعلى موقع البناء وتحضير مخططات لنظام المياه.
تحليل أنظمة المياه في المبنى  -تقييم األماكن التي قد تحدث فيها ظروف خطرة وتحديد أين يمكن تطبيق تدابير
التحكم.
تدابير التحكم -تحديد المواقع حيث يجب تطبيق تدابير التحكم والحفاظ عليها للبقاء ضمن حدود التحكم المقررة.
المراقبة واإلجراءات التصحيحية  -وضع إجراءات لرصد ما إذا كانت الرقابة تعمل ضمن الحدود الموضوعة أم ال،
وإذا لم يكن األمر كذلك  ،فيجب اتخاذ إجراءات تصحيحية.
التأكيد  -وضع إجراءات للتأكد من أن أ) البرنامج يتم تنفيذه على النحو المحدد (التحقق) .ب) البرنامج يتحكم بفعالية
في الظروف الخطرة في جميع أجزاء أنظمة المبنى (التحقق من الصحة).
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o
o

التوثيق -تم وضع إجراءات التوثيق واالتصال الخاصة بجميع أنشطة البرنامج .ويجب أن يشمل ذلك مدخالت
وسجالت التنظيف والفحص والصيانة بواسطة شخص مختص أو معين من قبل المقاول.
يجب إجراء االختبار في مختبرات متخصصة معتمدة من اللجنة السعودية لالعتماد ،الهيئة العامة لألرصاد وحماية
البيئة.

نوافير مياه الشرب:







يجب توفير ما ال يقل عن سبيل مياه واحد لكل طابق في كل مبنى ،ويوضع في منطقة يستطيع غالبية سكان المبنى في
كل طابق من استخدامها .وفي حالة تعدد المستأجرين في الدور الواحد ،يُوصى بتركيب نوافير الشرب في المخزن
المشترك.
ويجب تزويد نوافير المياه وجميع فالتر المياه المركبة بميزة التحكم اليدوي أو اآللي لمنع االستخدام المفرط للمياه وإهدارها،
وفقًا للقسم  702.4من .SBC 1001
يجب إدراج إجراءات صيانة نوافير الشرب في دليل مستدام ال ُمعد لـ دليل مستدام  ،EI-01على أن يحتوي كحد أدنى
على ما يلي:
 oجداول تنظيف أي صواني تنقيط.
 oجداول تنظيف األسطح الموجودة حول نوافير الشرب.
 oجداول وسجالت تنظيف المرشحات واستبدالها.
 oإزالة األوساخ المتراكمة أو المواد العضوية أو الحطام األخرى؛ للحفاظ على المضخات والمرشحات وفقًا
لتوصية الشركة المصنعة.
 oإجراء االختبار الدوري لعينات المياه من كافة نوافير الشرب المثبتة.
 oإجراء تحديث منتظم لجميع كتيبات التشغيل الخاصة بالفالتر والمضخات ومعدات التطهير والحفاظ عليها في
مكان آمن يسهل الوصول إليه من قبل موظفي الصيانة.
تحديد وتنفيذ إجراء للفحص الدوري المستمر وصيانة نوافير المياه وأجهزة تنقية المياه.

أداة المعيار

غير متوفرة

الوثائق المرجعية

 -1كود البناء السعودي  601للتصميم الموفر للطاقة للمباني باستثناء المباني السكنية منخفضة االرتفاع في المملكة العربية
السعودية،القسم  6-8عمليات التشغيل والصيانة.2018 ،
 -2معيار الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء  ANSI /رقم  2015-188الخاص بالكتيريا الفيلقية:
إدارة المخاطر ألنظمة المياه في المباني.
-3
-4
-5
-6

إدارة الصحة والسالمة ،داء الفيالقة ،السيطرة على بكتيريا الفيالقة في أنظمة المياه ،قواعد الممارسات والمبادئ التوجيهية
المعتمدة في اللوائح ،الطبعة الرابعة.2013 ،
إدارة الصحة والسالمة ،داء الفيالقة؛ الجزء األول :السيطرة على البكتيريا الفيلقية في أنظمة التبريد التبخيري2014 ،
إدارة الصحة والسالمة ،داء الفيالقة ،الجزء الثاني :السيطرة على البكتيريا الفيلقية في أنظمة المياه الساخنة والباردة،
.2014
إدارة الصحة والسالمة ،داء الفيالقة ،الجزء الثالث :السيطرة على البكتيريا الفيلقية في أنظمة المخاطر األخرى.2014 ،
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بيئة العمل HC-11
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

النقاط المخصصة
نقطة واحدة على نطاق كامل
نقطتين عند المداخل

الهدف
تعزيز بيئة العمل في العمليات المتعلقة بسكان المبنى من خالل ضمان أن األثاث والمعدات المركبة تلبي احتياجات المستخدمين مع
التقليل من عوامل االزعاج وخطر اإلصابة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

وضع وتنفيذ إستراتيجية بيئة العمل لشاغلي المبنى والتي تتضمن مراعاة ما يلي حسب
االقتضاء:
1

 الراحة البصرية
 الراحة المادية
 مناولة المواد
تم وضع إستراتيجية بيئة العمل من قبل المالك أو فريق إدارة المرافق ،وقد تم موائمة
جميع المشتريات ذات الصلة مع معيار الشراء المستدام  .PMM-04يرجى مراجعة
المبادئ التوجيهية الداعمة للحصول على المزيد من التفاصيل.
اإلجمالي

2

1

2

1

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

3

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

-

1

* يمنح الشرط رقم  3 1نقاط لتقييم المكاتب /المحال التجارية  /المقرات الحكومية ونقطتان لكل التقييمات األخرى على مستوى التجهيزات.

األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط






إستراتيجية بئية العمل المطبقة.
مواصفات المنتج وأوراق البيانات الفنية لجميع العناصر ذات الصلة التي تم شراؤها وتركيبها في المبنى.
دليل مؤرخ من صور فوتوغرافية يشير إلى مساحة بيئة العمل واألثاث والمعدات المعدة للعمل حسب
االقتضاء ،بما يؤكد تنفيذ إستراتيجية بيئة العمل.
خطاب التزام من المالك يؤكد تماشي جميع المشتريات المستقبلية لألثاث والمعدات مع أهداف االستراتيجية.
تم إجراء مسح مرتين سنويًا على ساكني المبنى لتحليل أوجه القصور وتحسين رفاهية ساكني المبنى.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
علم بيئة العمل هو العلم الذي يهدف إلى تحسين مساحات العمل والبيئات الداخلية لتقليل المخاطر أو الضرر عن طريق توفير
المساحات وفقًا الحتياجات المستخدم ،ويمكن أن يشمل ذلك القضاء على عدم الراحة ،وخطر التعرض لإلصابة بسبب الثبات على
أوضاع معينة لفترات طويلة مثل الجلوس والوقوف والحركات المتكررة واإلجهاد المضاعف وضغط التالمس والعمل اليدوي.
وغالبًا ما يرتبط التعرض لعوامل الخطر المعروفة ،خاصة عند حدوثها بمستويات عالية أو مجتمعة بعوامل أخرى ،بحدوث
اضطرابات عضلية هيكلية تزيد من مخاطر إصابة العامل .ويمكن أن يتعرض شاغلي المبنى والعمال لعوامل خطر في العمل ،بما
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
o
o
o
o
o
o

رفع كائنات ثقيلة
االنحناء
الوصول إلى مستويات فوقية
دفع وسحب أحمال ثقيلة
العمل في وضع جسدي حرج
القيام بنفس المهام أو مهام مماثلة بشكل متكرر

يجب مراعاة العوامل التالية عند وضع إستراتيجية بيئة العمل الخاصة بالمشروع.

الراحة البصرية
 استخدام اإلضاءة النهارية المثلى من خالل النوافذ أو المناور أو نوافذ اإلضاءة العلوية.
 ويجب أن تكون اإلضاءة االصطناعية موحدة ،مع إضاءة محيطية موصى بها تساوي  250لوكس ،وإضاءة محددة ألداء
مهمة تساوي  500لوكس.
 يجب أن يوضع مكتب المستخدم بحيث تكون النوافذ على جانبيه ،ال أمامه أو خلفه.
 يتم التحكم في الوهج من خالل استخدام تجهيزات إضاءة مناسبة واستخدام تقنيات التظليل .يجب أن ينبعث  %100من
الضوء فوق المستوى األفقي.
الراحة المادية





بالنسبة للمساحات المكتبية ،يتم تزويد محطات العمل التي تشتمل على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب والكمبيوتر المحمول
بواحدة أو أكثر من الميزات التالية:
 oتعديل ارتفاع مدمج.
 oحوامل قابلة لتعديل االرتفاع.
 oأذرع مثبتة وقابلة للتعديل تحمل شاشات أولية أو إضافية.
وقد تشمل مناطق الجلوس المرنة مكاتب الجلوس إلى الوقوف مع مدى ارتفاع قابل للتعديل ،وحوامل سطح المكتب القابلة
لتعديل االرتفاع.
ويجب أن تستوفي مقاعد محطة العمل ،مثل ارتفاع الكرسي وعمق المقعد ومساند األذرع متطلبات قابلية الضبط وفقًا
لمعيار  HFES 100-2007أو المبادئ التوجيهية لبيئة العمل  BIFMAرقم .G1-2013

مناولة المواد
مناولة المواد تتضمن عمليات نقل و حركة و رفع المواد في جميع اإلتجاهات .هناك نوعان من التحسينات المريحة بالنسبة لمناولة
المواد التي يمكن تطبيقها في بيئة العمل.


تحسينات هندسية :وتشمل هذه إعادة ترتيب أو تعديل أو إعادة تصميم أو توفير أو استبدال األدوات أو المعدات أو محطات
العمل أو التغليف أو المنتجات أو المواد.
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تحسينات إدارية ::تحسينات في توزيع المهام ،بما في ذلك ما يلي:
 oالتبديل بين المهام الثقيلة والخفيفة.
 oتوفير مجموعة متنوعة من الوظائف لمنع التكرار أو الحد منه ،أو اإلفراط في استخدام نفس مجموعة العضالت.
 oبتعديل ممارسات العمل لتناسب العمال الذين يؤدون مهام في نطاق مناطق الطاقة الخاصة بهم (فوق الركبتين،
أسفل الكتفين ،وعلى مقربة من الجسم).
 oتدوير العمال على المهام التي تستخدم عضالت أو أجزاء من الجسم أو أوضاع مختلفة.
تقييم مخاطر مناولة المواد يدويًا ،يجب استخدام معادلة الرفع  NIOSHلحساب حد الوزن الموصى به ( )RWLومؤشر
الرفع (.)LI
𝑀𝐶𝑥𝑀𝐹𝑥𝑀𝐴𝑥𝑀𝐷𝑥𝑀𝑉𝑥𝑀𝐻 𝑥)𝑅𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 (𝑅𝑊𝐿) = 𝐿𝐶 (51

وتستخدم معادلة الرفع  NIOSHدائ ًما معامل الحمل ( )LCالبالغ  51رطالً ،والذي يمثل الحد األقصى لوزن الحمل الموصى
برفعه في الظروف المثالية .ومن نقطة البداية هذه ،تستخدم المعادلة العديد من متغيرات المهام التي يتم التعبير عنها كمعامالت أو
مضاعفات (في المعادلة = M ،مضاعف) تعمل على تقليل ثابت الحمل وحساب  RWLلمهمة الرفع المحددة.
متغيرات المهام الالزمة لحساب :RWL
 = Hالموقع األفقي للكائن بالنسبة للجسم.
 = Vالموقع الرأسي للكائن بالنسبة لألرض.
 = Dالمسافة حيث يتحرك الكائن رأسيا ً
 = Aزاوية عدم التماثل أو متطلبات االلتواء
 = Fتكرار نشاط الرفع ومدته
 = Cاقتران أو جودة قبضة العامل على الكائن
𝑡𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ
𝐿𝑊𝑅

= )𝐼𝐿( 𝑥𝑒𝑑𝑛𝐼 𝑔𝑛𝑖𝑡𝑓𝑖𝐿

تشير قيمة مؤشر الرفع األقل من  1.0إلى خطر اسمي على األشخاص األصحاء .يشير مؤشر الرفع البالغ  1.0أو أكثر إلى أن
المهمة تنطوي على مخاطر عالية لبعض السكان .ومع زيادة  ، Iيزداد مستوى خطر إصابة أسفل الظهر بشكل متناظر .لذلك ،يكون
الهدف هو تصميم جميع حركات الرفع لتكون  LIأقل من .1.0
إستراتيجية بئية العمل:

يجب أن تلخص استراتيجية بيئة العمل النهج المختار والمنفذ من خالل ما يلي ،كحد أدنى.








تحديد أنواع المباني وأنواع شاغليها وتحديد المخاطر.
سرد يصف الراحة البصرية والراحة الجسدية وإستراتيجية التعامل مع المواد كما ينطبق على المبنى أو المساحات
الداخلية.
المتطلبات المادية للعمل ومنطقة العمل أو ظروف منطقة العمل وتخطيطها.
عوامل الخطر المصاحبة للشاغلين والعمال بنا ًء على أنشطتهم و  /أو ظروفهم.
تحليل المخاطر واختيار األثاث المريح (الكراسي والمكاتب ومحطات العمل المرنة وما إلى ذلك) والمعدات (الشاشات أو
الشاشات المزودة بتعديل مدمج لالرتفاع ،والمقصات والمصاعد الهوائية ،والخطوات المحمولة وما إلى ذلك) التي يمكن
تعديلها وفقًا لمتطلبات العامل.
التواصل من خالل الكتيبات والنشرات اإلخبارية و  /أو غيرها من المعلومات المكتوبة أو عبر اإلنترنت التي توفر
معلومات حول كيفية التعرف على عوامل الخطر والعالمات واألعراض ذات الصلة باالضطرابات العضلية الهيكلية.
155




مراقبة مدخالت السجالت وإشراك العمال والشاغلين من خالل استقصاء.
تفاصيل االتصال بفريق إدارة المرفق أو الموظفين المعينين في حالة وجود مخاوف أو شكاوى.

تحديد المعايير والمبادئ التوجيهية الداعمة في قسم المستندات المرجعية.
أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4
-5

المعهد الوطني للسالمة والصحة المهنية ( .)NIOSHاالضطرابات العضلية الهيكلية وعوامل الخطر في مكان العمل.
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية ،واشنطن العاصمة؛ 1997
معيار  ANSI/HFESرقم  2007-100هندسة العوامل البشرية في محطات عمل مزودة بأجهزة كمبيوتر
المبادئ التوجيهية لبيئة العمل الخاصة بالمناولة اليدوية للمواد )DHHS (NIOSH ،منشور رقم 131-2007
إرشادات لمتاجر بيع البقالة بالتجزئة -بيئة العمل للوقاية من االضطرابات العضلية الهيكلية ،OSHA 3192-06N
وزارة العمل األمريكية.
المخاطر الصحية الواسعة  -بيئة العمل ،وزارة العمل األمريكية OSHA
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 HC-12نمط الحياة النشط
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تزويد المقيمين والزوار بالفرص التي تتعلق بإجراء النشاط البدني باستمرار وممارسة الرياضة من خالل حمالت اللياقة البدنية
والدعم المستمر.
الشروط
الرقم

الشرط




1

2

النقاط المتاحة
التجهيزات

النطاق الكامل

إعداد وتنفيذ برنامج أنشطة أو حملة لياقة بدنية إلشراك المقيمين في النشاط
البدني الذي يُجرى باستمرار وتعزيز الوعي ،ويرجى الرجوع إلى المبادئ
التوجيهية الداعمة للحصول على التفاصيل.

1

1

توفير مساحة كافية داخل أو خارج المباني يُجرى فيها النشاط البدني ،ومعدات
مجانية.

1

1

2

2

اإلجمالي
شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية*

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات**

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

3

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

-

2

*يمنح الشرط رقم  1و 3 2نقاط للمؤسسات التعليمية في نطاق التجهيزات.
**يمنح الشرط رقم  1نقطتين لتقييم المستودعات ،وال ينطبق الشرط رقم  2على تقييم المستودعات.

األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط





سرد برنامج النشاط أو حملة اللياقة.
صور مؤرخة للمساحة التي يتم توفيرها إلجراء النشاط والمعدات المركبة.
إجراءات التنظيف والصيانة للمعدات المركبة.
خطاب التزام من المالك أو فريق إدارة المرافق ينص على أن المساحة التي يتم توفيرها للنشاط والمعدات يجب
أن تقدم مجانًا لشاغلي المبنى.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
النشاط البدني هو عنصر هام يدعم الحفاظ على صحة جيدة ،والحد من خطر اإلصابة باألمراض المزمنة ومستويات اإلجهاد بين
جميع الفئات العمرية ،حيث تقدم منظمة الصحة العالمية إرشادات للبالغين األصحاء (في الفئة العمرية التي تتراوح بين 64-18
سنة) ،وتقدم توصيات بشأن مستويات النشاط البدني التي يجب على المرء القيام بها لتحسين اللياقة القلبية التنفسية والعضلية ،والحد
من التعرض لمخاطر األمراض غير المعدية واالكتئاب ،ويمكن دمج هذه اإلرشادات في تطوير برنامج النشاط أو حملة اللياقة البدنية
لتكون شاملة بحيث يتمكن جميع األفراد من مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية من المشاركة.
سيساعد توفير المرافق التي يُجرى فيها النشاط البدني على تعزيز الوعي وأسس الصحة والسالمة اإليجابية مع غرس التأثيرات
اإليجابية مدى الحياة ،كما يمكن أن تتم المشاركة من خالل جلسات تفاعلية مع خبير لياقة مؤهل ،مما يُسمح باستغراق ساعات عمل
طويلة الستيعاب النشاط البدني ،وتشجيع المشاركة في أنشطة المشي أو الجري ،وتزويد الموظفين بمعلومات عن فوائد النشاط البدني
من خالل رسائل البريد اإللكتروني والنشرات اإلخبارية والكتيبات.
برنامج النشاط أو حملة اللياقة البدنية

يجب أن يتضمن برنامج النشاط أو حملة اللياقة البدنية ما يلي كح ٍد أدنى:














تحديد معدل تكرار الحدوث ،أو أن يحدث مرة واحدة على األقل شهريًا.
خيارات األنشطة البدنية المتاحة المناسبة لجميع األفراد من مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية ،أو التعديالت عند
الضرورة.
الشروط المكانية للمعدات وأنشطة التمارين الرياضية لجميع شاغلي المبنى ،وتوضيح كيف يجب أن تتوفر أماكن منفصلة
إلجراء النشاط ومساحات متساوية الحجم والجودة لكل من الرجال والنساء ،أو بروتوكول واضح لتطبيق ساعات منفصلة
للنساء فقط.
يجب أن تكون قادرة على استيعاب ما ال يقل عن  ٪ 1من شاغلي المبنى في أي وقت.
قد تحتوي المساحات المتوفرة داخل المباني ألداء أنشطة اللياقة البدنية مثل صاالت األلعاب الرياضية واالستوديوهات
والغرف متعددة األغراض على جهاز واحد على األقل من األجهزة التالية:
 oأجهزة القلب والجهاز التنفسي.
 oأجهزة تقوية العضالت.
يجب أن تكون المساحات الخارجية مثل المناطق الترفيهية المخصصة والممرات والصاالت الرياضية الخارجية التي
تحتوي على معدات مركبة متوافقة مع .BS EN 16630: 2015
يجب أن تتضمن المساحات الداخلية المخصصة للتمارين الرياضية مساحات كافية لفتحات التهوية و أنظمة التدفئة والتهوية
وتكييف الهواء والمعدات ،ومساحات للتنقل والتحكم وفقًا لكود البناء السعودي.
مرافق إضاءة كافية.
التشجيع على المشاركة عن طريق التحفيز وتعزيز النشاط البدني من خالل الفعاليات الترويجية ومعسكرات التدريب
والبطوالت.
قد تدمج المباني برامج األنشطة أو حمالت اللياقة البدنية من خالل التطبيقات المستندة إلى الويب أو بشكل مباشر ،ويجب
أن يتكامل كالهما.
تعزيز برامج مثل تحديات اللياقة البدنية ،وتقديم الدعم لعضويات صالة األلعاب الرياضية.
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أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1كود البناء السعودي  501التهوية الميكانيكية ،الفصل الرابع الخاص بالتهوية.
 BS EN 16630: 2015 -2أجهزة اللياقة البدنية المركبة في الخارج بشكل دائم  -شروط السالمة وطرق االختبار.
 -3التوصيات العالمية بشأن النشاط البدني من أجل التمتع بحياة صحية ،وفقًا لمنظمة الصحة العالمية،
http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/index.html
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النباتات الداخلية HC-13
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

2

الهدف
الحفاظ على الغطاء النباتي الداخلي المتضمن في التجهيزات لالعتناء بصحة وسالمة المقيمين ،وتعزيز اإلنتاجية ،وتحسين جودة
الهواء الداخلي.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط


التجهيزات

وضع وتنفيذ إستراتيجية تتضمن خصائص النباتات المزروعة في المساحات
الداخلية بالمباني ،و/أو دمج الجدران الخضراء الحية مع النباتات التي ال تحتاج
إلى صيانة في المساحات الداخلية.
وضع وتنفيذ برنامج صيانة البستنة لمدة عامين على األقل لضمان الحفاظ على
صحة النباتات.

1


اإلجمالي

2

2

النطاق الكامل

2

2

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

-

2

-

2

النطاق الكامل

2

2

2

-

2

-

2

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1





سرد موجز إلستراتيجية الغطاء النباتي الداخلي ،إذا لم يكن مدر ًجا في مرحلة التصميم ،إضافة إلى شروط
الصيانة.
رسومات توضح وضع النباتات و/أو األنظمة الداخلية.
الجدول الزمني للزراعة المقترح تطبيقه في المساحات الداخلية وشروط الحصول على المياه ومخطط الصيانة.
برنامج الحفاظ على البستنة مع الشركة المتعاقدة لمدة سنتين على األقل.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
ثبتُ أن دمج الغطاء النباتي الداخلي في البيئة العمرانية يعمل على تحسين الصحة البدنية واألداء واإلنتاجية والحد من اإلجهاد وانتشار
الغبار والعفن.
إستراتيجية الغطاء النباتي الداخلي

عنصرا أو أكثر مما يلي كح ٍد أدنى:
يجب أن يشمل الغطاء النباتي الداخلي
ً





النباتات المزروعة في أصيص أو أوعية استنبات النباتات المعلقة على الحائط.
النباتات المعلقة
أسرة النباتات/األزهار أو أوراق الشجر.
الجدران الخضراء.

يجب أن تشتمل إستراتيجية الغطاء النباتي الداخلي على ما يلي:









سرد يوضح استخدام الغطاء النباتي في المساحات الداخلية وخاصة المناطق الرئيسية بما في ذلك االستقبال وقاعات
المؤتمرات ومحطات العمل ومناطق االنتظار والردهات والصاالت ومناطق الجلوس المشتركة.
يجب أن يتأثر تخطيط الغطاء النباتي الداخلي وتصميماته باستكشاف نوع المساحة ووظيفته ،على سبيل المثال ،على
سبيل المثال ،المساحات المكتبية :النباتات الكبيرة المزروعة في أصيص كبير في المساحات الشاغرة الكبيرة مثل الردهات
والنباتات المزروعة في أصيص صغير أو النباتات المعلقة في المساحات المفتوحة.
يجب توثيق النباتات المستخدمة ذات التأثير اإليجابي على جودة الهواء الداخلي ،على سبيل المثال :زنبق السالم (زهرة
الشراع) والبوتس (عشقة الشيطان) واأليدعة المنعكسة (الخيزران ذو األطراف الحمراء) والذلب ثالثي األحزمة (نبات
الثعبان) والرابسة الباسقة (الرابسة).
شروط الحماية كالري والمغذيات وغيرها من األمور الالزمة للحفاظ على صحة النباتات ،ويتم تحديدها في برنامج إدارة
البستنة.
إستراتيجية لزيادة كثافة النباتات في المساحات الداخلية ،موزعة على كامل المساحات الداخلية أو المساحات المستأجرة.
وصف لنظام ري األسطح الخضراء ،كلما أمكن

الجدران الخضراء

يمكن تثبيت الجدران الخضراء على هيئة أنظمة نمطية مثل أنظمة اللوحات والدرج أو الجدران المنفصلة.




وقد تعتمد الحدائق الرأسية على الزراعة المائية (بدون تربة) أو الطبقة التحتية (قائمة على التربة) ،ويجب أن يعتمد اختيار
النباتات ال ُمزمع زراعتها وفقًا للشروط المائية واحتياجات الحماية وعلى النحو المفصل في إستراتيجية الغطاء النباتي
الداخلي.
يشمل تحديد األنواع المحلية تلك األنواع المحددة باالستعانة بأي مما يلي:
 oالقوائم المعتمدة على صعيد المدن أو المناطق أو األقاليم.
 oالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (.)SASO
 oاألنواع المصنفة على أنها محلية أو المشار إليها على أساس منطقة نموها (وفقًا للوثائق المدرجة في إطار
الوثائق المرجعية).
 oيتعين مراجعة أنواع النباتات المنتقاة على خلفية تصنيف كود البناء السعودي  1001وجميع الوثائق المدرجة
في قسم الوثائق المرجعية.

شروط ري وتصريف المياه:




توفير نظام ري تلقائي ُمد َمج مرتبط بنظام سباكة المبنى ويستخدم في الري بالتنقيط.
مباشرة بنظام سباكة المبنى ،وباستخدام أنابيب ري أفقية ،فإن الري
تعمل هذه األنظمة على ربط صندوق التحكم في الري
ً
بالتنقيط هو عبارة عن أنظمة ري ذاتي ،ويمكن ضبطها على الري وفقًا لجدول زمني محدد.
يتعين تزويد نظام الري بجهاز توقيت إلكتروني وأنابيب الري بالتنقيط مع ُمنظم و ُمرشح.
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ضرورة تخطيط جميع أنظمة الري وتركيبها بواسطة خبراء معتمدين من قبل برنامج تابع لـ WaterSenseأو برنامج
وطني أو دولي مكافئ.

شروط اإلضاءة:

توفير جدران خضراء للموقع حيث يوجد مصدر مباشر للضوء الطبيعي ،وفي حال لم يكن ذلك ممكنًا ،قم بتثبيت اإلضاءة اعتمادًا
على ارتفاع وعرض الحائط ومستوى اإلضاءة المطلوب ،كما يمكن قياس مستويات اإلضاءة للنباتات بوحدة قدم شمعة أو اإلشعاع
الضوئي النشط.
برنامج إدارة البستنة

يجب أن يتضمن برنامج إدارة البستنة ما يلي ،حيثما ينطبق ذلك.









بيانات االتصال لعضو فريق إدارة المرافق المسؤول عن الصيانة اليومية للنباتات.
عقد اتفاقية مع مقاول لخدمات إدارة البستنة لمدة سنتين على األقل.
بيان طريقة زراعة وصيانة النباتات ،حسب االقتضاء.
االعتناء بصحة النباتات ومراقبة معدل نموها.
تقنيات تحسين التربة (بما في ذلك الروث والسماد العضوي).
صيانة نظام الري للحفاظ على النباتات المزروعة كبيرة الحجم ،مثل أَسرة النباتات والجدران الخضراء.
برامج الحقن والري.
اإلجراءات المتكاملة لمكافحة اآلفات.

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1دليل جرين جروينج ،دليل فيكتوريا لألسطح الخضراء والجدران والواجهات ،مدينة ملبورن ،أستراليا.
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التعليم واالبتكار

163

8

التعليم واالبتكار

من أجل غرس ثقافة االستدامة طويلة األمد وخلق قيمة لمباني مستدامة جيدة التشغيل ،يضمن نظام مستدام إدراك شاغلي المباني
التي تم اعتمادها من خالله كيف يتم تشغيل تلك المباني بشكل أكثر استدامة ،إضافًة إلى ذلك ،تُقدم التوجيهات للشاغلين حول العيش
بشكل مستدام ومن ثم تزويدهم باألُسُس المعرفية لتحقيق االستدامة التي يمكن تطبيقها في جوانب أخرى من حياتهم.
يتم تكافأ المشروعات إلتاحة الفرصة أمام شاغلي المباني لالشتراك مع فريق إدارة المرافق وتقديم مالحظات حول عمليات تشغيل
نظرا للنشاط الذي يتمتع به المشاركون تجاه ضمان
المبنى ،حيث تساهم عملية اإلشراك هذه بشكل أكبر في غرس ثقافة االستدامة ً
التشغيل المستدام للمبنى ،تمنح هذه الفئة أيضًا المالكين وفِّرق المشروع درجة معينة من الحرية لتجاوز شروط االعتماد الحالية أو
لمتابعة األفكار المستدامة غير المشمولة بنظام التصنيف حاليًا ومن ثم دفع حدود االستدامة في المملكة العربية السعودية.

دليل مستدام

إشراك شاغلي
المباني والزوار

التعليم والتدريب
المتواصل

التعليم واالبتكار

التركيز اإلقليمي

االبتكار

التنوع البيولوجي

الشكل  11معايير التعليم واالبتكار
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دليل مستدام EI-01
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تعزيز الكفاءة التشغيلية للمشاريع المعتمدة من نظام مستدام عن طريق توفير المعلومات التي تتيح للمقيمين والزوار لعب دور أساسي
في األداء المستدام للمشاريع.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الشرط الرئيسي  -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة معيار واحدة)

1

وضع دليل نظام مستدام باللغتين اإلنجليزية والعربية لنقل بيانات اعتماد اإلستراتيجية
المستدامة إلى المالك ومدير المرافق والمقيمين ،وتوفير إرشادات حول كيفية العمل
بشكل أكثر استدامة.
اإلجمالي

1

1

1

1

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

1

1

1

1

1

-

1

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

1

1

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1


يضمن دليل نظام مستدام الذي يصف المعايير المستهدفة للمشروع ودور المقيمين ومدير إدارة المرافق األداء
المستمر والمستدام للمشروع.
الترجمة العربية لدليل نظام مستدام.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
صلة في الجدول  EI-01.1كحد أدنى.
يجب أن يحتوي دليل نظام مستدام على األقسام المف َّ
الجدول  EI-01.1محتويات دليل نظام مستدام

الرقم

القسم

0

المقدِّمة

1

السياسات واإلدارة
والصيانة

2

الطاقة

الوصف



















ملخص لخصائص استدامة المشروع والتأثير اإليجابي لالستدامة على البيئة.
ملخص للمقيمين وإدارة المرافق في ضمان األداء المستمر والمستدام للمشروع.
سرد يصف اآلثار اإليجابية على صحة المقيمين وطول دورة حياة المشروع التي تم تحقيقها
نتيجة للصيانة والخدمات ال ُمقدمة للمشروع وأنظمته.
وصف للمعايير المستهدفة وكيفية تحقيقها.
مبادئ توجيهية شاملة بشأن النفايات وإعادة تدوير القمامة الخاصة بالمقيمين ،بما في ذلك:
 oشروط الفرز واإلرشادات المتعلقة بما هو مقبول وغير مقبول في كل مجرى من
مجاري النفايات.
 oموقع وتوقيت الوصول إلى منطقة تخزين النفايات المجتمعية.
 oموقع النفايات المحلية ومراكز إعادة التدوير،إذا انطبق األمر.
شروط الصيانة للخصائص المثبَّتة والجدول الزمني لتقديم الخدمات لألنظمة ذات الصلة
داخل المشروع ،على سبيل المثال ،مرشحات تكييف الهواء ونظام المجاري والتحقق من
وجود عفن بشكل عام ،وخزانات المياه الساخنة/الباردة ،ووحدات تسخين المياه الساخنة،
وأجهزة كشف الدخان ،ومعدات السالمة المتعلقة بالحرائق.
إرشادات حول سياسة الشراء المستدامة للمنتجات والمواد التالية:
 oالتشطيبات
 oالتركيبات
 oالتجهيزات
 oالمفروشات
 oالمعدات
 oاألجهزة
 oالمواد االستهالكية (المنظفات ،مواد مكافحة اآلفات ،مواد التبريد ،غازات إطفاء
الحرائق)
 oأعمال الصيانة (الخشب الصناعي ،األسقف المعلقة ،المواد العازلة)
المكاسب االقتصادية واالجتماعية والبيئية لدعم الشركات والمؤسسات المحلية.
نصائح وإرشادات حول أسلوب الحياة الذي يمكن للمقيمين اتباعه بهدف ترشيد استهالكهم
للطاقة والمياه ،مع التركيز بشكل خاص على كيفية تأثير سلوك شاغلي المبنى على أداء
المشروع.
وصف للمعايير المستهدفة وكيفية تحقيقها.
التزامات تتعلق بالكفاءة في استخدام الطاقة ذات الصلة بالمشروع ودور شاغلي المبنى في
الوفاء بها.
إرشادات المستخدم بشأن مستوى القياس الفرعي المثبَّت ،وقدرات الوصول عن بعد وكيفية
استخدام البيانات لتقليل مستويات االستهالك.
تعليمات عن أنه من المقرر مشاركة بيانات استهالك الطاقة مع "البناء المستدام" ،وأنه
سيتم التعامل مع جميع البيانات على أنها سرية.
دالئل لجميع األجهزة المثبتة.
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3

المياه

4

الصحة والراحة

5

التعليم واالبتكار

6

استدامة الموقع

7

وسائل النقل والربط
الشبكي














دالئل تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية أو تشغيل وصيانة األنظمة الكهروضوئية،
بما في ذلك طرق التنظيف ،وكيفية تغطية أو تهيئة ألواح تسخين المياه باستخدام الطاقة
الشمسية إذا كان شاغلي المبنى سيقيموا بعيدًا عنه لفترة زمنية معينة.
وصف للمعايير المستهدفة وكيفية تحقيقها.
التزامات تتعلق بالكفاءة في استخدام المياه ذات الصلة بالمشروع ودور شاغلي المبنى في
الوفاء بها.
فيما يتعلق بعداد المياه ،ودعم المستخدم ،والمعلومات المتعلقة بمستوى العداد الفرعي
المثبَّت ،بما في ذلك قدرات الوصول عن بُعد ،واإلرشادات المتعلقة بكيفية استخدام البيانات
لتقليل مستويات االستهالك.
تعليمات عن أنه من المقرر مشاركة بيانات استهالك المياه مع "البناء المستدام" ومعاملة
جميع البيانات على أنها سرية.
دالئل لجميع األجهزة المثبتة.
وصف للمعايير المستهدفة وكيفية تحقيقها.
القضاء على الملوثات الداخلية ،والمركبات العضوية المتطايرة ،واألثر اإليجابي الناتج
على الصحة والرفاهية.
تعليمات حول االستخدام األمثل لعناصر التحكم الحراري وإرشادات حول نقاط الضبط
المثلى.
وصف للمعايير المستهدفة وكيفية تحقيقها.
وصف للمعايير المستهدفة وكيفية تحقيقها.
إرشادات حول إدارة المناطق ذات المناظر الطبيعية والحفاظ عليها لضمان بقاء وتحسين
مظهر تلك المناطق والمواطن ،بما في ذلك تحسين التربة وعمليات الحفاظ على الغطاء
النباتي وتحسين (القائمة الزراعية) عن طريق إزالة األنواع الدخيلة ،واستخدام المبيدات
العضوية ،ومقاومة التصحر ،وأنظمة الري التي تستخدم المياه بكفاءة.
وصف للمعايير المستهدفة وكيفية تحقيقها.
دليل شامل لوسائل النقل وإمكانية التنقل موجهة لشاغلي العقار ،بما في ذلك معلومات عن
خيارات وسائل النقل المحلية.
دليل المنشآت المحلية القائمة ضمن دائرة نصف قطرها  20كم من المشروع للفئات
التالية:
 oمرافق البلدية :مركز الشرطة ،مركز اإلطفاء ،مجلس المدينة
 oمقدمي الرعاية الصحية
 oالمدارس
 oالبيع بالتجزئة  -محالت البقالة والمطاعم وتجار البيع بالتجزئة
 oالمرافق الترفيهية -المتنزهات والشواطئ والمنتجعات
يتعين أن تحتوي القائمة على عشر مرافق تحت كل فئة بح ٍد أقصى.

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1رؤية السعودية www.vision2030.gov.sa ،2030
 -2الحياة الخضراءwww.epa.gov/environmental-topics/greener-living ،
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إشراك شاغلي المباني والزوار EI-02
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم  1و2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تعزيز صحة وسالمة شاغل العقار والحد من التأثيرات البيئية عن طريق اإلبالغ وتقديم المالحظات بشأن األخطاء والمشكالت
الناجمة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

االستبيان

1

وضع وتنفيذ إجراء إشراك شاغلي العقار .يتم إجراء استبيان حول مدى رضا شاغلي
العقار على األقل مرتين سنويًا لتحديد المستوى المتصور عن راحتهم ومستوى الرضا
فيما يتعلق بالبيئة الداخلية ،وإذا كان هناك أكثر من  ٪20من شاغلي العقار غير
راضين عن شيء ما ،تُنفذ التغييرات لتحسين مستوى الرضا.
المساجد فقط
بدالً من إجراء استبيان لشاغلي العقار والزوار ،يتعين على مسؤولي المشروعات
المتعلقة بالمساجد توفير أنظمة المالحظات الرقمية أو اليدوية التي يمكن استخدامها
لإلبالغ عن أي مشكالت/قضايا ،وسيرد فريق إدارة المرافق على هذه
المشكالت/القضايا التي تم اإلبالغ عنها ويتولى معالجتها حسب االقتضاء.

2

2

اجتماعات مناقشة المالحظات

2

من المقرر عقد اجتماعات منتظمة بين المالك/مدير المرفق وشاغلي العقار لمناقشة
المسائل المتعلقة بالمبنى بما في ذلك اآلثار الصحية والرفاهية والبيئية ،حيث يجرى
تطبيق آلية للتصدي ألي مشكالت يتم اإلبالغ عنها ومن ثم تقديم المالحظات بشأن
النتائج إلى شاغلي العقار.
المساجد فقط
توجد آلية للتعامل مع المشكالت/القضايا المبلغ عنها بد ًال من عقد اجتماعات لمناقشة
المالحظات.
اإلجمالي

2

2
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شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

المساجد

الضيافة

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

2

-

2

2

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

المؤسسات
التعليمية

األدلة
الرقم

1و
2

أدلة استيفاء الشروط



اإلجراءات المتعلقة بإشراك شاغلي العقار.
السجل

المساجد فقط
1و
2

 صور مؤرخة للوحة اللمس والالفتات.
 سرد يوضح كيفية تعامل فريق إدارة المرافق مع المشكالت/القضايا التي أثيرت من خالل أنظمة تقديم
المالحظات الرقمية أو اليدوية.
 دليل مستدام مع تسليط الضوء على القسم ذي الصلة (راجع معيار دليل مستدام .) EI-01
 مخطط إدارة القضايا.

المبادئ التوجيهية الداعمة
لالمتثال لشروط المعيار من الضروري إجراء استبيان لشاغلي المبنى ،ومن الضروري أيضًا إجراء استبيان للزوار إذا كان عدد
الزوار أعلى من عدد شاغلي المبنى ،كما يمكن أن يحدث هذا لعدد من الحاالت بما في ذلك أماكن البيع بالتجزئة والمطاعم.

اإلجراءات المتعلقة بإشراك شاغلي العقار:
ترد تفاصيل محتويات اإلجراءات المتعلقة بإشراك اشاغلي العقار بالتفصيل في الجدول  ،EI-02.1إذ ينبغي أن يتم كتابة اإلجراء
خالل الستة أشهر األولى من فترة المراقبة ،ويتم تنفيذه في األشهر الستة الالحقة ،ومن ثم اإللزام بتنفيذ اإلجراء بصفة مستمرة.

الجدول  EI-02.1محتويات اإلجراءات المتعلقة بإشراك شاغلي العقار

اإلجراءات المتعلقة بإشراك شاغلي العقار
الرقم

عنوان القسم

1

األهداف والغايات

2

األدوار
والمسؤوليات

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى
األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء .إذا كان هناك أي متطلبات خاصة للمبنى يجب
إدراجها هنا.
فيما يتعلق باالستبيانات ،يتم تحديد أفراد معينين (مع بيانات جهات االتصال) يتحملوا المسؤولية
عن وضع اإلجراء ،وجمع االستبيانات وتحليلها واإلجراءات العالجية ومتابعتها والتدريب
واالتصال واالستعراض السنوي.
بالنسبة الجتماعات مناقشة المالحظات ،يتم تحديد أفراد معينين (مع بيانات جهات االتصال)
يتحملوا المسؤولية عن وضع اإلجراء وعقد االجتماعات وتسجيلها وتحديد اإلجراءات
التصحيحية ونقل ملخص االجتماعات ،ومراقبة التنفيذ ،واالستعراض السنوي.
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3

المبادئ التوجيهية
التنفيذية

4

إجراء االستبيان

فيما يتعلق باالستبيانات ،سيتم إجراء استبيان واحد على األقل خالل الستة أشهر الثانية من فترة
المراقبة واألدلة المقدمة ذات الصلة ،وبعد ذلك سيتم إجراء االستبيان مرتين في السنة على
األقل :مرة واحدة خالل فصل الشتاء وأخرى خالل فصل الصيف.
فيما يتعلق باجتماعات مناقشة المالحظات ،يجب عقد اجتماعين على األقل خالل الستة أشهر
الثانية من فترة المراقبة واألدلة المقدمة ذات الصلة ،وبعد ذلك يجب تنفيذ اإلجراء باستمرار مع
عقد اجتماع واحد على األقل كل ربع سنة.
إعداد مقدمة للموقع بما في ذلك المكان ووصف المساحات وفئات وأعداد شاغلي العقار.
يتعين الحصول على االستبيان خالل فترة أقصاها أسبوعين باإلضافة إلى الحصول على ردود
من  ٪50على األقل من شاغلي العقار و %25من الزوار.
إذا تم إجراء استبيان للزوار ،يجب أن يشمل االستبيان المناطق المشتركة مثل الردهات أو
صاالت االستقبال ،كما يمكن إجراء استبيان لهم باستخدام االستبيانات الورقية أو الرقمية ،وإذا
تم استخدام االستبيان الورقي ،يجب إيداعه في صندوق تجميع يتم وضعه في منطقة مشتركة،
وذلك بمجرد اكتماله ،ويمكن نشر االستبيان الرقمي باستخدام جهاز لوحي موجود في منطقة
مشتركة.
يتعين أن يتم جمع االستبيان دون الكشف عن الهوية ،ولكن يجب تحديد ما إذا كان المستجيب
زائرا ،ويذكر موقعه التقريبي داخل المبنى ،وتُعتبر الردود الكتابية/عبر
في االستبيان مقي ًما أو
ً
اإلنترنت مالئمة في حال إدراج ما يكفي من التدابير من أجل إخفاء الهوية ،وكان هناك حكم
خاص بالتعليقات/المالحظات األخرى من المقرر منحه للمستجيب بشأن تفاصيل أي مشكلة.
يجب أن يستعلم االستبيان من المشاركين فيه عن مستوى الرضا لديهم على مقياس من واحد
راض ورقم ( )3محايد
راض للغاية ورقم ( )2غير
إلى خمسة حيث يعبر رقم ( )1عن غير
ٍ
ٍ
راض للغاية.
راض ورقم ()5
ورقم ()4
ٍ
ٍ
كح ٍد أدنى ،يجب تضمين العناصر المدرجة في الجدول  EI-02.2في االستبيان ،حيث يقدم
الجدول  EI-02.2أيضًا أمثلة على المشكالت والردود على كل عنصر.
إذا كان  ٪20أو أكثر من شاغلي العقار يشعرون بعدم الرضا أو غير راضين بالمرة عن شيء
تأثيرا مع
معين ،فيرجى التحقق منه ومن ثَم إدراج اإلجراءات التصحيحية المحتملة بد ًءا باألقل
ً
مراعاة شاغلي المبنى والتكلفة وموارد المرافق ،ينبغي إجراء التغييرات حسب االقتضاء
لتحسين حالة شعور شاغلي العقار بالرضا.
تجدر اإلشارة إلى أنه لن يتم التحكم في جميع المشكالت مباشرة ً من قِّبل مالك المبنى/مدير
المرفق ،على سبيل المثال ،قد تكون جودة الهواء العامة نتيجة الستخدام األراضي محليًا وال
تتعلق بالبناء ،وفي هذه الحاالت ،يجب مالحظة قيود التحكم المتاحة (واإلبالغ بها إلى شاغلي
العقار) ولكن يجب أيضًا اتخاذ التدابير الالزمة للتحكم في المشكالت الناجمة والتأثير عليها.
يتعين تكرار االستبيان ألي عناصر غير ُمرضية خالل ثالثة أشهر.
يجب إدراج قالب االستبيان داخل ملحق اإلجراء.
يجب مشاركة نتائج االستبيان مع شاغلي العقار في غضون أسبوعين من جمع الردود.
يجب الحصول على النتائج من خالل وضع إشعار عام عند مداخل المبانى ومن خالل إرسال
رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل اورقية لجميع شاغلي المبنى.
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تقديم نبذة عن الموقع بما في ذلك المكان ووصف المساحات وفئات وأعداد شاغلي العقار
والمشكالت المحتملة ذات الصلة.
توفير جدول أعمال االجتماعات داخل ملحق اإلجراء ،وكحد أدنى يجب أن يتضمن جدول
أعمال االجتماع ما يلي:

5

إجراء اجتماعات
مناقشة المالحظات

6

وسائل االتصال

 .iمقدمة عن الغرض من االجتماع
 .iiاألهداف والوصف الموجز للمبادرة
 .iiiمقدمة للحضور ،وبشكل خاص من اإلدارة
 .ivقراءة ملخص االجتماع السابق وقائمة اإلجراءات المطلوبة
 .vإعالنات موجزة من إدارة المباني ،إن وجدت
 .viتعليقات شاغلي العقار في شكل نتائج االستبيان أو جمع المالحظات واالقتراحات أو
الشكاوي ،وقد تؤجل اإلدارة الرد إلى ملخص ما بعد االجتماع
 .viiموعد االجتماع المقبل
 .viiiملخص النتائج
سيختلف عدد شاغلي العقار الذين يحضرون االجتماعات ،حيث إنه مع حضور عدد أقل
سيتضح أنهم راضون وليس لديهم أي مشكالت معينة لطرحها.
 oفي المباني متعددة الوحدات السكنية ،يوصى باستهداف نسبة حضور تصل إلى ٪50
من الوحدات السكنية مع تمثيل  ٪20على األقل منهم في كل اجتماع.
 oفي المباني التي تحتوي على وحدة سكنية واحدة ومتعددة الطوابق ،يلزم وجود
ممثلين على األقل من كل طابق كحد أدنى.
 oفي المباني التي تحتوي على وحدة سكنية واحدة وطابق واحد ،يلزم وجود ما ال يقل
عن ممثلين من شاغلي المبنى باإلضافة إلى إدارةالمرافق/المالك.
يجب على المالك/مدير المرفق اإلقرار بكل بند تم طرحه والتأكيد على صالحيته داخل نطاق
سالمة وصحة شاغلي العقار واألثر البيئي.
وفي حالة ثبوت صالحيته ،يجب على المالك/مدير المرفق تحديد اإلجراء التصحيحي المطلوب
ومتى سيتم إتمامه.
تنظيم األحداث في المبنى من خالل التواصل الفعال لحدث بيئي أو اجتماعي واحد على األقل،
ومن بين األمثلة على ذلك ،ساعة األرض ( 24مارس) أو اليوم العالمي للحياة البرية (3
مارس) أو اليوم العالمي إلعادة التدوير ( 18مارس) أو اليوم الوطني ( 23سبتمبر) أو
التجمعات الشهرية المنتظمة.
فيما يتعلق باالستبيانات ،يُرجى تقديم إخطار مسبق بخصوص االستبيانات المعلقة قبل شهر
واحد ،كما يجب إبالغ جميع مستخدمي المبنى بالمبادئ العامة والممارسات الجيدة وملخص
نتائج االستبيان واإلجراءات التصحيحية (إن وجدت) ،عالوة على اعتبارات اإلجراء الخاصة
بالموقع في موعد أقصاه شهر واحد بعد إجراء االستبيان ،ويتعين أن يساهم ذلك في تحديد
أسباب أي مشكالت ،مثل األسباب الخارجية أو تصميم المباني أو الصيانة أو استخدام شاغلي
العقار.
إخطارا مدته شهر واحد ينص على الوقت والمكان
بالنسبة الجتماعات مناقشة المالحظات ،يُقدم
ً
المحددين للمشاركة في االجتماع مع السماح لشاغلي العقار بطرح المشكالت قبل االجتماع
لتمكين المالك/مدير المرفق من النظر في المشكلة وتقديم الردود المناسبة أثناء االجتماع ،وفي
غضون أسبوع واحد من عقد اجتماع مناقشة المالحظات ،يتم تقديم ملخص لمحاضر االجتماع.
يجب أن يكون اإلبالغ عن طريق إشعار عام يوضع عند مداخل المبنى وعن طريق إرسال
بريدًا إلكترونيًا أو رسائل ورقية إلى جميع شاغلي المبنى.
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فيما يتعلق باالستبيانات ،يخضع األفراد ال ُمكلفين بإجرائها لتدريب ال يقل عن مرة واحدة سنويًا،
ويشمل ذلك المشاركة التي تضمن تحقيق معدل استجابة مرتفع وعدم الكشف عن هوية
المشاركين وطرح األسئلة باستخدام صياغة تتسم بالحيادية ،وذلك لتالفي الردود ال ُمتحيزة.
7

التدريب

8

السجالت

9

استعراض اإلدارة
والتوقيع

فيما يتعلق بعقد اجتماعات مناقشة المالحظات ،يخضع األفراد ال ُمكلفين باستضافة االجتماعات
لتدريب ال يقل عن مرة واحدة سنويًا ،ويشمل ذلك التعامل اإليجابي مع المالحظات والحصول
على معلومات مفيدة وضمان إتاحة الفرصة أمام كافة الحاضرين للتحدث.
إدراج محتوى التدريب ونموذج سجل الحضور في ملحق اإلجراء.
توفير نموذج السجل داخل ملحق اإلجراءات.
ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
وذلك لتسهيل المراجعة.
يجب إعادة تقييم المخطط والمالحظات سنويًا وتحديثها عند الضرورة لمعالجة المشكالت
المتكررة وأي أساليب جديدة للتخفيف من حدة المشاكل.
يجب على المالك أو مدير المرفق مراجعة اإلجراءات والتوقيع عليها سنويًّا.

الشكل  EI-02.2أمثلة على المشكالت والردود

العنصر

المشكلة

درجة الحرارة
الرطوبة

شديدة البرودة والحرارة
الرطوبة الزائدة أو العفن
الزائد

سرعة الهواء

زيادة سرعة الهواء في
األنابيب
التأثيرات ال ُمركزة للهواء
الصادر من المباني
الضوضاء الخارجية
الضوضاء الناجمة عن
شاغلي العقار
ضوضاء المعدات
الحصول على هواء نقي
أدلة على الرمال/الغبار

الشعور بالراحة
عند الشم

الروائح الناتجة عن قيام
شاغلي العقار بالطهي أو
التدخين
الروائح المنبعثة من غرف
تخزين النفايات

الضوضاء

جودة الهواء

الحل

 إعادة ضبط النقاط
 التحقق من أداء تكييف الهواء/إحكام غلق غالف المبنى
(يرجى الرجوع إلى الراحة الحرارية في األماكن الداخلية
)HC-02
 ضبط خوانق الهواء
 إعادة توجيه الشوايات
 يرجى الرجوع إلى الراحة الحرارية في األماكن الداخلية
HC-02
 استخدام أي مبنى واالستفادة من المساحات القريبة
 وضع/إنفاذ مدونة قواعد السلوك المجتمعية
 مراجعة دعامات مجرى الهواء وسرعة الهواء
(يرجى الرجوع إلى .)HC-05 Acoustics
 ضبط خوانق الهواء (األنظمة المركزية) وتحديد المعدالت
(كافة األنظمة)
 التحقق من إحكام غلق غالف المبنى
 فحص مرشحات تكييف الهواء
 يرجى الرجوع إلى جودة الهواء الداخلي ،HC-06
PMM-06وعمليات النظافة الشخصية
 فحص نفايات الطهي ،ومرشحات إعادة التدوير ،وسد
النوافذ في الوحدات السكنية ،وعدم نفاذية الهواء بين
الوحدات ،والضغط الفعال على مصادر الهواء العامة أو
ممارسات إدارة العوادم والنفايات.
يرجى الرجوع إلى جودة الهواء الداخلي ،HC-06

 PMM-02وإدارة النفايات المنزلية

172

ضوء النهار

تقليل التعرض لضوء النهار

الوهج

ارتفاع مستويات التوهج

جودة اإلضاءة
االصطناعية

الوميض أو التركيبات
المكسورة

آليات تحكم
المستخدم

عدم القدرة على التحكم
لالستجابة للتغيرات اليومية
في متطلبات الراحة الحرارية

الساحات /المرافق
العامة

إمكانية الدخول إلى الردهات
وتوفير صالة ألعاب رياضية
وحمام سباحة وغرف تغيير
المالبس وما إلى ذلك.
عدم القيام بتنظيف المناطق
القذرة على نحو منتظم وعدم
وجود الفتات تحذيرية بشأن
النظافة



التحقق من العوائق الخارجية ،وأغطية النوافذ ،وتركيب
رفوف إضاءة
يُرجى الرجوع إلى ضوء النهار والراحة البصرية HC-
04
التحقق من االنعكاسات الصادرة من المباني األخرى
واألسطح الداخلية
مراعاة توفير مزيد من المظالت الواقيات أو الستائر أو
األغطية النباتية األخرى
يُرجى الرجوع إلى ضوء النهار والراحة البصرية HC-
04
فحص توصيالت التركيب واستبدالها بكوابح عالية التردد
والتحقق من الجهد الكهربائي واستخدام مفاتيح تعتيم.
االستبدال والرصد.
يُرجى الرجوع إلى ضوء النهار والراحة البصرية HC-
04
تحديد أدوات التحكم في عمليات الدخول والترتيب لذلك
(عند الضرورة)
يرجى الرجوع إلى الراحة الحرارية في األماكن الداخلية
HC-02
تحديد نقص فرص الوصول أو الوفرة
ترتيب عملية دخول تكون خاضعة للرقابة حسب االقتضاء



وضع جدول زمني خاص بالتنظيف المنتظم وتوفير الفتات
بشأن النظافة
يُرجى الرجوع إلى إجراءات تقديم الخدمات وأعمال
الصيانة المستدامة  PMM-03وعمليات النظافة
الشخصية PMM-06









الصيانة/النظافة








عناصر إضافية ذات صلة بالموقع أو شاغلي العقار
السجل:
يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني وتحديثه بآخر المستجدات عند عقد كافة دورات االجتماعات ،يجب أن يتضمن السجل ما
يلي:








الردود على االستبيان بالوقت والتاريخ (ال توجد أسماء مطلوبة إلخفاء الهوية)
تحليل االستبيان واإلجراءات التصحيحية/المتابعة (إن وجدت)
محاضر اجتماعات مناقشة المالحظات
اجتماعات مناقشة المالحظات  -تعقب اإلجراءات التي يتعين اتخاذها ،عندما يتم االنتهاء من هذه اإلجراءات واألشخاص
المفوضين بالقيام بذلك.
وسائل االتصال
محتوى التدريب والحضور
استعراض اإلدارة السنوي

المشروعات المتعلقة بالمساجد فقط


يجب توثيق آلية الرد على أي مشكلة واردة في خطة حل المشكالت التي يجب تطويرها في األشهر الستة األولى من فترة
المراقبة ،إذ ينبغي أن يتم تنفيذها خالل الستة أشهر األولى من فترة المراقبة ،ومن ثَم يجب تنفيذها باستمرار.
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يتم تركيب لوحة لمس واحدة على األقل داخل المسجد يمكن استخدامها لإلبالغ عن أي مشاكل/قضايا ،ويجب أن تكون
هناك الفتات تشير إلى موقع شاشة اللمس ومعلومات باللغتين العربية واإلنجليزية بالقرب من شاشة اللمس توضح الغرض
من استخدامها وكيف يمكن استخدامها.
يتم تضمين المعلومات على الشاشة التي تعمل باللمس وكيفية استخدامها في دليل نظام مستدام (دليل مستدام EI-01).
يجب أن تحتوي خطة حل المشكالت على المعلومات التالية كحد أدنى:
 oمخطط انسيابي يوضح العملية من البداية ،عندما يتم طرح مشكلة حتى النهاية عند اتخاذ حل أو إجراء
تصحيحي ،ويجب أن يشمل ذلك كيفية استجابة فريق إدارة المرافق كيفية جلب المتخصصين ذوي الصلة (إذا
لزم األمر) لحل المشكلة.
 oقائمة القضايا ذات األولوية التي يجب أن تتضمن أي مشكالت يتم طرحها بشكل متكرر بمرور الوقت أو إذا
طرح ما ال يقل عن  ٪ 20من المصلين/المقيمين نفس المشكلة .ويجب تحديث هذه القائمة كل  6أشهر.
 oسجل سجل لكل مشكلة/قضية تم طرحها واإلجراءات التصحيحية المتخذة.
 oإذا لم يكن من الممكن الرد على جميع المشكالت التي تم طرحها من خالل الحلول الداخلية ،فيتم بتضمين قائمة
ببيانات االتصال للمتخصصين الذين يتم االتصال بهم عادةً ،ويمكن أن يشمل ذلك الكهربائيين والسباكين وأفراد
صيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وشركة تنسيق المناظر الطبيعية وما إلى ذلك.

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

غير متوفرة
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 EI-03التنوع البيولوجي
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ( )1ورقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
إلهام قادة المستقبل وإشراكهم إلحداث تأثير إيجابي على البيئة وزيادة وعيهم باالستدامة في البيئة المدمجة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

1

إنشاء إستراتيجية التنوع البيولوجي التي تعزز الطبيعة والبيولوجيا وتنفيذها مع تشجيع
الطالب على المشاركة في إحداث تأثير إيجابي على البيئة.

غير متوفرة

2

باإلضافة إلى الشرط رقم  ،1يتم وضع وتنفيذ إجراء حماية التنوع البيولوجي الذي
يعزز أفضل ممارسات الصيانة وعمليات الفحص االستباقية الدورية.

غير متوفرة

النطاق الكامل

1

اإلجمالي

غير متوفرة

1

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

-

-

-

-

-

-

-

النطاق الكامل

1

-

-

-

-

-

-

المؤسسات
التعليمية

األدلة
الرقم

1

2

أدلة استيفاء الشروط


إستراتيجية التنوع البيولوجي التي تصف تفاصيل مشروعات التنوع البيولوجي وخطة تنفيذها وفقًا للمبادئ
التوجيهية الداعمة.
صا لتنفيذ مشروع التنوع البيولوجي.
رسومات توضح موقعًا مخص ً




أدلة فوتوغرافية مؤرخة توضح مشروع التنوع البيولوجي المنجز بجميع عناصره.
إجراء حماية التنوع البيولوجي.



سجل عمليات التفتيش.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
التنوع البيولوجي هو مصطلح "التنوع البيولوجي" الذي يشير إلى التنوع الهائل للحياة على هذا الكوكب ،حيث يعتبر التوازن بين
أمرا ها ًما لبقاء البشر والحياة البرية ،كما تسهم العديد من جوانب األنشطة البشرية في تعريض التنوع البيولوجي
التنوع البيولوجي ً
للخطر ،وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الموائل وتغير المناخ والتلوث.
إستراتيجية التنوع البيولوجي
وضع إستراتيجية تنفيذ مشروع التنوع البيولوجي خالل األشهر الستة األولى من فترة المراقبة وتنفيذها في الموقع قبل نهاية األشهر
الستة الثانية من فترة المراقبة ،ويجب أن تدعم مشروعات التنوع البيولوجي المخطط له غرض إشراك الطالب لزيادة وعيهم بحماية
الطبيعة وخلق تأثير إيجابي على البيئة ،على أن تتضمن اإلستراتيجية الموضوعة ما يلي:








وصف أهداف اإلستراتيجية.
وصفًا لمشروع (مشاريع) التنوع البيولوجي المقترح والمزمع تنفيذه في الموقع.
أدوار ومسؤوليات فريق إدارة المؤسسات التعليمية المشرفة على مشروع التنوع البيولوجي أثناء التشغيل.
إستراتيجية إشراك الطالب في المشروع لزيادة معرفتهم بالتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة.
رسومات توضح الموقع المقصود لمشروع (مشاريع) التنوع البيولوجي.
الموارد الالزمة لتنفيذ مشروع (مشاريع) التنوع البيولوجي.
متطلبات الصيانة للموقع المخصص ومشروع (مشاريع) التنوع البيولوجي.

إجراء حماية التنوع البيولوجي
تم سرد المحتويات المطلوبة إلجراءات حماية التنوع البيولوجي بالتفصيل في جدول  ،E-03.1ويجب أن تكون اإلجراءات كتابية
خالل الستة أشهر األولى من فترة المراقبة ويجري تنفيذها خالل فترة الستة أشهر الثانية ،ومن ثم يجب االلتزام بتنفيذ اإلجراءات
بصفة مستمرة.
جدول  E-03.1محتويات إجراءات حماية التنوع البيولوجي

إجراء حماية التنوع البيولوجي
الرقم

عنوان القسم

1

األهداف والغايات

2

األدوار والمسؤوليات

3

المبادئ التوجيهية
التنفيذية

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى
األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.
يقوم األفراد المعينون (مع بيانات جهات االتصال) بمسؤولية وضع اإلجراءات والمشتريات
وعمليات الفحص والصيانة وتقديم الخدمات والتدريب واالستعراض السنوي.
أعضاء هيئة التدريس المعينون (مع بيانات االتصال) المسؤولين عن تنسيق وإشراك الطالب
في مشروع التنوع البيولوجي.
تشير الصيانة المستدامة إلى التقييم الدوري واستبدال األجزاء واإلصالحات أو عمليات
االستبدال المخصصة للعناصر واألنظمة المادية الموجودة في مشروع التنوع البيولوجي.
تشير خدمة األنظمة السنوية إلى المراجعة المتخصصة السنوية وخدمة جميع األنظمة في
مشروع التنوع البيولوجي.
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إنشاء سجل مفصل لألصول يتضمن المواطن والمواد واألنظمة وقطع الغيار التي من المرجح
أن تتطلب عمليات صيانة أو إصالح أو استبدال مستمرة.
يجب أن يتضمن سجل األصول جميع مواطن الحياة البرية المثبتة في الموقع مع تفاصيل
شرائها ومنشأها وتاريخ تركيبها ،وفيما يتعلق باألصول المتعلقة بأنظمة البناء ،من المحتمل
أن تتضمن ما يلي:

4

سجل األصول

5

صيانة وفحص األصول
الطبيعية

6

صيانة األنظمة

7

التواصل وإشراك
الطالب

8

التدريب

9

السجالت







أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
أنظمة الري ومضخات المياه
األنظمة الكهربائية
أنظمة إنتاج الطاقة في الموقع (بما في ذلك أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة أو
االحتياطية)
كاميرات المراقبة

يجب االحتفاظ بإثبات ملكية أي حياة برية أو موطن يمثل جز ًءا من مشروع التنوع البيولوجي
في السجالت وجز ًءا من سجل األصول.
جمع الرسومات األصلية المنفذة وأدلة صيانة المبنى ومعلومات عن عناصر األنظمة
المستخدمة ،وقد يتطلب ذلك اتصال المالك بفريق اإلنشاء ،وتحديث الوثائق باستمرار بكل
جديد فيما يخص تحديثات األنظمة التي تُحدث تغيير في أوضاع الموقع.
تحديد وتيرة التحقق والفحص الروتيني لألصول الطبيعية التي هي جزء من مشروع التنوع
البيولوجي ومتطلبات صيانته.
وضع الجداول الزمنية لصيانة األنظمة بنا ًء على وثائق الجهة المصنعة ،وإنشاء جدول لألنظمة
شهرا ،ووضع جدول زمني لشروط صيانة كل عنصر من حيث
عبر دورة مدتها 12
ً
اإلجراءات والمعدات والمواد االستهالكية المطلوبة .يجب تضمين أنظمة صيانة المباني التي
هي جزء من مشروع التنوع البيولوجي في إجراء الصيانة المستدامة كما هو مطلوب للصيانة
المستدامة  PMM-03وتقديم الخدمات.
يتم تقديم قائمة باألنشطة ووتيرة األحداث للطالب للمشاركة في مشروع التنوع البيولوجي من
خالل فهم المزيد حول أهمية المشاريع وكيف يمكنهم المشاركة في تشغيلها.
آلية لتوصيل آخر التحديثات حول مشروع التنوع البيولوجي مع أعضاء هيئة التدريس
والطالب ،ويمكن أن تكون آلية التواصل في شكل إعالن أو رسائل بريد إلكتروني أو نشرات
أو وسائل اتصال أخرى.
توفير التدريب مرة واحدة على األقل سنويًّا ألفراد إدارة المرافق المسؤولين عن عمليات
الشراء والمراقبة.
إدراج محتوى التدريب وقالب سجل الحضور بملحق.
توفير نموذج السجل داخل ملحق اإلجراءات .يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد
التنظيم،
وسيتضمن سجل التسجيل وثائق تتعلق بما يلي:





سجل األصول.
الجدول الزمني للصيانة.
تقارير التفتيش
سجل الصيانة  -سجل صيانة مفصل لألعمال المنجزة والوقت المستغرق ومؤهالت
األفراد وتكلفة استخدام المواد المستهلكة وتكلفة أي بدائل.
177

10

استعراض اإلدارة
والتوقيع

يجب على مدير المرافق أو المالك مراجعة اإلجراءات وتوقيعها سنويًا.
يجب إعادة تقييم اإلجراءات سنويًا وتحديثها عند الضرورة لتشمل منتجات وتقنيات جديدة
ومشكالت متكررة وأي من تعليقات شاغلي المبنى.

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

غير متوفرة
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االبتكار EI-04
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

2

الهدف
تشجيع ممارسات االستدامة المبتكرة والتعرف عليها ،خاصة الممارسات التي تعزز التحمل والمرونة مع تقليل أعمال الصيانة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

الخيار األول:
تجاوز شروط معيار "مستدام" المؤهل.
1

2

2
الخيار الثاني:
اعتماد حل مبتكر يحسن من تحمل أو مرونة المبنى ،أو يقلل من متطلبات الصيانة.
اإلجمالي

2

2

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

2

2

-

2

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم

الخيار األول:
سرد يحدد معايير نظام مستدام المحددة ونسبة/عدد التحسينات التي تحققت بما يتخطى الشروط الحالية.

الخيار الثاني:
1



يشمل تقرير االبتكار ما يلي:
 oوصف االبتكار والغرض المحدد منه  /فوائده المتوقعة.
 oسرد فني يوضح سبب عدم إدراج االبتكار في أي اعتماد آخر.
 oوصفًا مفصالً لإلنجاز المقترح (راجع المبادئ التوجيهية الداعمة أدناه)
 oمنهج الحساب /جمع البيانات.
 oرسومات التصميم والمواصفات ذات الصلة.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
الخيار األول:





يجب أن يتبع التحسين العددي/النسبة المئوية المحققة ألي معيار مؤهل لنظام مستدام التسلسل التزايدي المقدم في المعيار.
وفي حالة عدم وجود تسلسل من التزايد العددي  /النسبة المئوية ،فيجب تحقيق تحسن بنسبة  ٪ 20على النسبة المئوية أو
الشروط العددية المذكورة في االعتماد.
.1يتم منح نقطة معيار واحدة لتجاوز شروط معيار واحد لنظام مستدام المؤهل ،ويتم منح نقطتين من نقاط المعيار لتجاوز
شروط معيارين مؤهلين لنظام مستدام.
تعتبر معايير دليل "مستدام" التالية مؤهلة لهذا المعيار:
جدول  EI-0.4.1المعايير المؤهلة

الفئة

المعايير المؤهلة
إدارة نفايات مرحلة التشغيل PMM-02

السياسات واإلدارة
والصيانة
الشراء المستدام PMM-04

أداء الطاقة E-01

شرط االبتكار
يُحول ما ال يقل عن  %70من نفايات مرحلة
التشغيل (بحسب الوزن أو الحجم) من المدافن عن
طريق إعادة التدوير أو إعادة االستخدام.
إما
أن يتوافق  ٪ 96من المواد والمنتجات المشتراة أثناء
تشغيل المبنى مع سياسة الشراء المستدام.
أو
نسبة ( %80حسب التكلفة) من إجمالي المواد
والمنتجات ال ُمشتراة أثناء تشغيل المبنى هي مواد
إقليمية.
تم تحقيق الحد األدنى من استهالك الطاقة بنسبة
 ٪60مقارنة بخط األساس.
إما تسخين المياه بالطاقة الشمسية:

الطاقة
الطاقة المتجددة E-04

توفر ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية حوالي 60
 ٪من الطلب على الماء الساخن في المبنى بما في
ذلك الطلب على التدفئة في حمام السباحة جنبًا إلى
جنب مع أي مرافق استحمام ذات صلة.
أو توليد الكهرباء في الموقع:
توفر األلواح الضوئية الجهدية ما ال يقل عن %18
من إجمالي احتياج المبنى السنوي من الطاقة.

أداء المياه W-01

المياه
مصادر المياه البديلة W-04

يتم الحصول على ما ال يقل عن  %48من مواد
البناء (حسب التكلفة) المستخدمة في التطوير من
داخل المملكة العربية السعودية.
يتم معالجة ما ال يقل عن  %60من مياه الصرف
في الموقع ،ويتم ترشيحها أو استخدامها في الموقع
للري.
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الراحة الحرارية في األماكن الخارجية
HC-01

الصحة والراحة

توفير ما ال يقل عن  %90من غطاء التظليل
لألماكن التالية ،التي توجد ضمن المخطط:
 ممرات المشاة
 المالعب
 مواقف انتظار السيارات والدراجات
المؤسسات التعليمية
يتم تحقيق إضاءة لحد أدنى تبلغ  300لوكس في
 %90من المساحة المشغولة.

ضوء النهار والراحة البصرية HC-04

التأثيرات الصوتية HC-05

وسائل النقل والربط
الشبكي

 TC-03توفير مركبات كهربائية

جميع األنماط األخرى
يتم تحقيق إضاءة لحد أدنى تبلغ  250لوكس في
 %60من المساحة المشغولة.
تقل مستويات الضوضاء المحيطة الداخلية بنسبة
 ٪20عن القيم ذات الصلة الواردة في الجدول HC-
.05.1
تركيب محطة شحن المركبات الكهربائية ()EVSE
لما ال يقل عن  ٪ 4من إجمالي أماكن االنتظار التي
سيستخدمها المشروع.

الخيار الثاني:
أ) يجب أن يدعم الحل المبتكر واحدًا أو أكثر من جوانب االستدامة التالية:
 تقليل تواتر أعمال الصيانة
 المتانة
ً
 المرونة ،أي أن تكون أكثر مالئمة وتكيفا مع التمديدات /أعمال التجديد
ب) كما يمكن لفريق المشروع تقديم حلول مبتكرة لتحقيق النقاط المدرجة في إطار هذا المعيار من خالل تقديم األدلة والتقارير
التي تتوافق مع الهيكل التالي:
تم قياسه :معايير  SMARTلتحديد األهداف المحددة والقابلة للقياس والتحقيق وذات الصلة والمحددة زمنياً.
تم تحليله :يجب أن يقدم الحل المبتكر بيانات يمكن تحليلها لمقارنتها مع البيانات األساسية الحالية بحيث يسهل تحديد
التحسينات.
تم إبالغه :ينبغي نشر الحل المبتكر بين القطاعات الصناعية واألطراف المعنية لتعم الفائدة ،ويكون اإلفصاح الكافي عن
المعلومات الفنية مطلوبًا دون الكشف عن معلومات تجارية حساسة ،ومع ذلك يشجع البناء المستدام اإلفصاح الكامل أينما
كان ذلك ممكنًا.
تم تكراره :يمكن تكرار الحل المبتكر بواسطة مشروعات "مستدام" أخرى حسب االقتضاء.
تم تحسينه (للتطورات المستقبلية) :يحتفظ البناء المستدام بحقه في تضمين أي ابتكار مقدم في المشروعات المستقبلية
لمستدام.
أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

غير متوفرة
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 EI-05التعليم والتدريب المتواصل
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

الشرط رقم ( )1ورقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

النقاط المخصصة
نقطة واحدة على نطاق كامل
نقطتين عند المداخل

الهدف
ضمان التعليم والتدريب المتواصل لجميع مستخدمي المبنى بما في ذلك المقيمين وإدارة المرافق والحث على تغيير السلوك على
المدى الطويل.
الشروط
النقاط المتاحة

الرقم

الشرط

1

وضع وتنفيذ إستراتيجية تعليم وتدريب شاغلي المبنى إلخطارهم بخصائص المبنى
المستدامة وتحفيزهم على اتباع أفضل الممارسات الموصى بها لعمليات البناء ،الدمج
مع محتوى دليل نظام مستدام (دليل مستدام  )EI-01يتم تحقيقه من خالل البرامج
التعليمية المطورة.

2

التجهيزات

2

النطاق الكامل

1

وضع وتنفيذ إستراتيجية معلومات الصحة والسالمة والبيئة مع توفير برامج التدريب
والتعليم لشاغلي العقار من أجل اتخاذ قرارات العمل/الممارسة لدعم هذه المبادئ.
اإلجمالي

2

1

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

3

2

-

2

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

-

1

األدلة
الرقم

1
2

أدلة استيفاء الشروط






وضع إستراتيجية تعليم وتدريب شاغلي العقار.
صور مؤرخة توضح أن اإلستراتيجية قد تم تنفيذها.
توفير دليل مستدام مع تسليط الضوء على القسم ذي الصلة.
إستراتيجية معلومات الصحة والسالمة والبيئة.
صور مؤرخة توضح أن اإلستراتيجية قد تم تنفيذها.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
وضع إستراتيجية تعليم وتدريب شاغلي العقار
تهدف مبادرات التعليم والتدريب الموضحة في هذه اإلستراتيجية إلى تزويد شاغلي المبنى ،بما في ذلك فريق إدارة المرافق بمعلومات
عن الخصائص المستدامة للمبنى وكيف يؤثر سلوكهم على أداء المشروع ،ويمكن أن تتمثل هذه المبادرات في عدد من األشكال بما
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:









إجراء ورش عمل شهريًا/كل ثالثة أشهر.
وضع الفتات تعليمية في جميع أنحاء المبنى تشير إلى خصائص االستدامة للمبنى.
إرسال رسائل إخبارية أسبوعية بالبريد اإللكتروني لجميع شاغلي المبنى.
تثبيت لوحة عدادات تعرض األداء المستمر للمبنى في منطقة مشتركة يمكن لجميع المقيمين الوصول إليها.
توفير جوالت مصحوبة بمرشدين حول المبنى أو المشروع الداخلي لشرح خصائص االستدامة (بالنسبة للجوالت
المصحوبة بمرشدين للمساهمة في هذا المعيار ،يجب أن يتم تنفيذها مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر).
دمج المعلومات في عملية إلحاق الموظفين الجدد بعملهم وإخطارهم حول كيفية قدرة سلوك المقيمين على تعزيز االستدامة.
إدارة مسابقات متعددة قائمة على االستدامة طوال العام.
تنظيم األحداث المتعلقة باالستدامة داخل المشروع.

يستند األمر إلى تقييم فريق اإلدارة لتحديد نوع المبادرة األكثر مالءمة للمشروع.
يجب وضع اإلستراتيجية في غضون األشهر الستة األولى من فترة المراقبة ،وأن يتم تنفيذها في األشهر الستة التالية ،ومن ثم اإللزام
بتنفيذ اإلستراتيجية بصفة مستمرة.
على أن تتضمن اإلستراتيجية كحد أدنى ما يلي:
 وصف أهداف اإلستراتيجية.
 وصف المبادرات التعليمية والتدريبية المقترحة التي سيتم تنفيذها ،ويجب أن تكون هناك مبادرة تعليمية/تدريبية واحدة
على األقل لشاغلي المبنى وواحدة لفريق إدارة المرافق.
 الجدول الزمني للموعد الذي سيتم فيه تنفيذ المبادرات التعليمية والتدريبية المقترحة.
 أدوار ومسؤوليات األفراد المسؤولين عن تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية.
 آلية لضمان مراجعة اإلستراتيجية كل عام وتحديثها حسب الحاجة.
إستراتيجية معلومات الصحة والسالمة والبيئة
أمرا أساسيًا لمنع الحوادث وإدارة
يُعد توفير معلومات الصحة والسالمة والبيئة لجميع شاغلي المبنى وأعضاء فريق إدارة المرافق ً
المخاطر وتعزيز بيئة عمل آمنة.
يجب أن تتضمن اإلستراتيجية كحد أدنى ما يلي:






وصف أهداف اإلستراتيجية.
وصف محتويات أي تدريب مقترح بشأن الصحة والسالمة والبيئة ُمقدم إلى فريق إدارة المرافق ،ويجب أن يكون ذلك وفقاً
لقوانين المملكة العربية السعودية ذات الصلة.
طرق نشر معلومات الصحة والسالمة والبيئة لجميع شاغلي المبنى
أدوار ومسؤوليات األفراد المسؤولين عن تطوير ونشر معلومات الصحة والسالمة والبيئة وبيانات االتصال للشخص
المسؤول الذي سيتم التواصل معه في حالة وقوع حادث أو عند الشعور بالقلق خوفًا من وقوع حادث
آلية لضمان مراجعة اإلستراتيجية كل عام وتحديثها حسب الحاجة.
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تتضمن أمثلة طرق نشر معلومات الصحة والسالمة والبيئة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:




محادثات مربع األدوات
االتصال االفتراضي
التدريبات والتوضيحات مثل اإلسعافات األولية واإلخالء في حاالت الطوارئ وسالمة المعدات

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

غير متوفرة
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استدامة الموقع
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9

استدامة الموقع

تُعد المملكة العربية السعودية موطن لعديد من النظم البيئية التي تتألف من أشجار المانغروف والشواطئ والصحاري والجبال ،والتي
تعتبر حمايتها ضرورية لتخفيف حدة اآلثار الكارثية الناجمة عن التغيرات المناخية وكذلك منع تآكل التربة وتحسين عمليات امتصاص
الكربون ،وعلى الرغم من التباين الواضح في أحجام تلك النظم ،نجد أن كل نظام بيئي يتألف من عدة أنواع من النباتات والحيوانات
التي تتعايش ضمن عالقة تكافلية مستمرة وتحتفظ بها,
يشكل التوسع الحضري السريع واالستغالل المفرط لهذه الموارد الطبيعية تأثيرات كبيرة على البيئة واالقتصاد وصحة اإلنسان،
وبالتالي يجب حمايتها وتعزيزها ،ويُعد التنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة البرية أحد األهداف الرئيسية لرؤية  ،2030وهو أمر
ضروري للحفاظ على التوازن البيئي في ظل التصدي للتحديات التي تواجه االستدامة البيئية في المنطقة.
ينجم عن الصناعات اإلنشائية تأثير كبير على البيئة بشكل مباشر ،من خالل إزالة الغابات مما يتسبب في فقدان المواطن والتلوث
ونشوء الضوضاء المفرطة والتسبب في الجزر الحرارية الحضرية ،ولذا يسعى نظام مستدام للمباني التجارية للحد من هذه اآلثار
السلبية من خالل تعزيز التطورات التي تُبدي التزا ًما ثابتًا بالحد من االنبعاثات الكربونية للمباني من خالل تعزيز النظام البيئي
والتخفيف إلى أدنى حد ممكن من المناخ المحلي لتلك المباني والجزر الحرارية الحضرية الناتجة عن ذلك.

تعزيز و إدارة النظام
البيئي

استدامة الموقع

التلوث الضوئي

تأثير الجزر الحرارية

الشكل  12معايير استدامة الموقع
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 SS-01تعزيز وإدارة النظام البيئي
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

2

الهدف
ضمان الحفاظ على المناظر الطبيعية ومناطق المواطن من خالل إدارة الموقع المناسبة والممارسات التشغيلية.
الشروط
النقاط المتاحة

الرقم

الشرط

1

يتم وضع مخطط لتحسين وإدارة النظام البيئي من قِّبل مهندس مؤهل ،وذلك لضمان
الحفاظ على المناظر الطبيعية ومناطق المواطن وتحسينها ،ويحدد المخطط أهدافًا
طويلة األمد خاصة بالموقع ،ويتضمن تعليمات هامة بشأن اإلدارة والحماية والتحسين.

2

يجرى إعداد تقرير عن شروط االمتثال لمخطط تحسين وإدارة النظام البيئي يوضح
أنه تم تنفيذ تلك الشروط.

التجهيزات

اإلجمالي

غير متوفرة

غير متوفرة

النطاق الكامل

2

2

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

-

-

-

-

-

-

-

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

المؤسسات
التعليمية

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم

1




2



مخطط تحسين وإدارة النظام البيئي ال ُمعد من قِّبل مهندس مؤهل.
التأكيد على أنه تم تعيين مقاول مؤهل مختص بالحفاظ على المناظر الطبيعية بما يتماشى مع مخطط تحسين
وإدارة النظام البيئي أو التأكيد على أن البلدية المحلية تقوم بالحفاظ عليها.
تقرير عن شروط االمتثال لخطة تحسين وإدارة النظام البيئي ُمعد من قِّبل المالك أو مدير المرفق.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
مخطط تحسين و إدارة النظام البيئي:
يجب صياغة المخطط في غضون األشهر الستة األولى من فترة المراقبة ،وأن يتضمن ما يلي:









إجراء تقييم للموقع لتحديد ظروف المناظر الطبيعية الحالية مدعوم بصور مؤرخة.
إعداد مخطط للموقع يوضح جميع العناصر الرئيسية للمناظر الطبيعية ومناطق المواطن والمناطق األخرى التي تحتوي
على مناظر طبيعية:
 oالمناطق التي تحتوي على عناصر بستانية :األشجار والشجيرات ومغطيات التربة والعشب واألسطح المغطاة
بالنباتات.
 oمناطق المناظر الصناعية
 oنظام الري ومكوناته
 oنقاط جمع النفايات العضوية وتخزينها
 oمناطق تخزين وصيانة المعدات
 oأي مناطق أو عناصر آخري ذات أهمية
وضع إستراتيجية العناصر البستانية التي تحدد النسبة المئوية ألنواع العناصر البستانية الحالية المصنفة على أنها محلية
أو قادرة على تحمل الجفاف واإلجراءات الالزمة لزيادة النسبة إلى  ٪80على األقل ،ويجب أن تشمل تلك اإلستراتيجية
ما يلي:
 oحسابات تحدد توزيع األنواع المحلية والتكيفية ،والتي يجب أن تعتمد على مساحة تقاس بـالمتر المربع.
 oمخططات المناظر الطبيعية التي توضح التوزيع الحالي للعناصر البستانية والتوزيع األفضل لها ،ويجب أن تتضمن
قائمة مرمزة باأللوان لجميع أنواع النباتات الموجودة.
 oجدول زمني للزراعة يحتوي على جميع أنواع النباتات وتصنيفها ومناطقها.
 oمخطط عمل يوضح بالتفصيل كيفية زيادة توزيع األنواع المحلية والتكيفية في الموقع إلى النسبة المئوية المطلوبة،
بما في ذلك معايير اختيار األنواع المراد إزالتها وأساليب التخلص المناسبة ،ويجب أن يتضمن كافة األدوار
والمسؤوليات والجداول الزمنية ذات الصلة.
شروط إدارة المناظر الطبيعية التي تغطي ما يلي والحفاظ عليها ،وتشمل جميع التعليمات ذات الصلة وقوائم المراجعة
وشروط سجل األعمال والجداول الزمنية ومعايير األداء:
 oاختبار التربة.
 oتقنيات تحسين التربة (بما في ذلك الروث والسماد العضوي).
 oاألسمدة والمبيدات المعتمدة ذات األضرار الطفيفة على البيئة واإلنسان مع توفير توجيهات الستخدامها.
 oمكافحة التآكل والتعرية.
 oإجراءات العناية بالغطاء النباتي
 oجدول زمني للزراعة.
 oقالب سجل األعمال لألنواع الجديدة المحتملة التي يمكن زراعتها لزيادة قيم النظام البيئي.
 oقائمة األنواع المجتاحة وإجراءات إدارتها وإزالتها.
 oإستراتيجية الري الموفرة للمياه.
 oإدارة النفايات العضوية.
 oتخزين المواد الكيمائية.
مخطط تنظيمي يحدد الموظفين الرئيسين وإسناد المسؤوليات والمهام وطرق االتصال وآلية ضمان الجودة.

تقرير االمتثال لمخطط تحسين وإدارة النظام البيئي:

يقوم المالك أو مدير المرفق بإعداد تقرير عن االمتثال لمخطط تحسين وإدارة النظام البيئي ،وكذلك يوثق تنفيذ المخطط في غضون
األشهر الستة الثانية من فترة المراقبة ،ويجب أن يتضمن تقرير االمتثال ما يلي:



سرد حول كيفية تحقيق كافة شروط إدارة المناظر الطبيعية والعناية بها وإستراتيجية العناصر البستانية بما في ذلك جميع
التواريخ ذات الصلة ومعايير األداء والحسابات والنتائج وخطط الموقع.
السجالت المكتملة والقوائم المرجعية الموقعة/المختومة.
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إيصاالت و/أو إشعارات تسليم لجميع األصناف التي تم شراؤها لتوضيح أنه تم تنفيذ شروط إدارة المناظر الطبيعية
والعناية بها.
مخطط الموقع المحدث ،وذلك في حالة إذا تم إضفاء أي تعديالت كبيرة على المناظر الطبيعية.

اختبار التربة:






يجب إجراء اختبار للتربة بنا ًء على جدول زمني مناسب لكل مما يلي:
 oالمغذيات الرئيسية :النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم
 oالمغذيات الثانوية :الكبريت والكالسيوم والمغنيسيوم
 oالمغذيات البسيطة :الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك وكلور الموليبدينوم بورون
 oمستويات درجة الحموضة
 oملوحة التربة
 oالمحتوى المائي
يجب إجراء اختبارات التربة بواسطة مختبر مستقل ،تديره الدولة أو الجامعة ،لديه خبرة في علوم التربة واختبارها وتغذية
النباتات وأن يكون لديه القدرة على إجراء االختبارات المشار إليها ،كما يجب إجراء اختبار التربة وتحليلها بما يتماشى
مع معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ً
يجب أن تكون تقنيات تحسين التربة والحفاظ على المناظر الطبيعية مؤشرا لنتائج تحليل التربة

الجدول الزمني للزراعة:
سيتم وضع جدول زمني للزراعة معتمد يقتصر على الموقع ،ويضم األنواع المحلية و/أو القادرة على تحمل الجفاف ،ويجب أن
يدعم الجدول مخطط العناية بالعناصر البستانية ،كما يرجى الرجوع إليه إذا كانت هنالك حاجة الستبدال أي من المواد النباتية خالل
فترة المراقبة أو بعدها ،كما يجب أن يتضمن المعلومات التالية على األقل:




األسماء العلمية والشائعة للنباتات
التصنيف :محلية وقادرة على تحمل الجفاف أو الملوحة
احتياجات الري

تصنيف النباتات:
 يمكن أن تشمل األنواع المحلية ،على سبيل المثال ال الحصر ،تلك األنواع المحددة باستخدام أي مما يلي:
 oالقوائم المعتمدة على صعيد المدن أو المناطق أو األقاليم.
 oالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (.)SASO
 oتتم اإلشارة إلى وجودها أو أصلها على النطاق المحلي إضافة إلى ذكر المنطقة (وفقًا للوثائق المدرجة في الوثائق
المرجعية).
ال يجب إدراج أي نوع من األنواع المصنفة على أنها أنواع مجتاحة و/أو سامة في الجدول الزمني للزراعة،

ً
 ويجب التحقق من أنواع النباتات المنتقاة وفقا لتصنيف كود البناء السعودي  1001وجميع المستندات المدرجة في قسم
الوثائق المرجعية.
 األنواع التي تتحمل الجفاف والملوحة هي أنواع تتمتع بسجل بقاء على قيد الحياة أثبت صالحيته في ظروف الجفاف
والملوحة في بيئة مماثلة ،وترد التصنيفات العامة كما يلي:
 oالقدرة على تحمل الجفاف :قدرة النباتات على تحمل الطقس الجاف أو نقص الرطوبة لفترات طويلة.
 oالقدرة على تحمل الملوحة :قدرة النبات على تحمل تركيزات الملح المعتدلة أو العالية.
 يجب تقديم دليل موثق من مصدر موثوق به لتصنيف جميع األنواع.
إستراتيجية الري:
يجب وضع إستراتيجية ري تهدف إلى تخفيض إجمالي احتياجات الموقع للري ،وأن تشمل ما يلي:
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نظرة عامة حول نظام الري وأي تقنيات فعالة من حيث ترشيد استهالك المياه مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة
والمؤقتات وأجهزة التحكم.
حساب احتياجات الري الحالية وتأكيدها من خالل بيانات قياس االستهالك أو فواتير المياه أو ما شابه ذلك.
الجدول الزمني المقترح للري وتدابير خفض كمية المياه المستخدمة ألغراض الري.

المهندس المؤهل المناسب:
يكون المهندس المؤهل هو إما مهندس بيئي أو متخصص في المناظر الطبيعية:
 المهندس البيئي هو شخص ُمسجل لدى الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة وحاصل على ما يلي:
 oحاصل على شهادة بيئية أو ما يعادلها في مجال علم البيئة.
 oيتمتع بثالث سنوات من الخبرة بحد أدنى في مجال إجراء االستبيان على المواطن ،فضالً عن اضطالعه بدور
االستشاري في تقديم توصيات بشان تدابير اإلدارة والتحسين وحماية النظام البيئي.
 المتخصص في المناظر الطبيعية هو شخص مؤهل حاصل على ما يلي:
 oشهادة في هندسة المناظر الطبيعية أو مؤهل ذي صلة في علم البستنة أو النبات أو األحياء النباتية.
 oيتمتع على األقل بثالث سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجال إدارة المناظر الطبيعية البيئية ،وأن يكون لديه
دراية فنية برعاية النباتات وصيانتها.

المقاول المؤهل:
بالنسبة لجميع أنواع المباني سيتم تعيين مقاول مؤهل لتنفيذ جميع الشروط المحددة في مخطط تحسين وإدارة النظام البيئي وتوفير
جميع التراخيص ذات الصلة والسارية.
أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4
-5

كود البناء السعودي  ،(SBC) 1001المباني الخضراء ،الفصل  ،2التعريفات.
كود البناء السعودي  ،(SBC) 1001األبنية الخضراء ،البند  ،404ري المناظر الطبيعية والنوافير الخارجية.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (.)SASO
التقارير والمنشورات الصادرة عن الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
نباتات المناظر الطبيعية في منطقة الرياض :الدليل المرجعي  ،2014الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
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تأثير الجزر الحرارية SS-02
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تحسين المناخ التفصيلي للمناطق المبنية من خالل االختيار المناسب للمواد.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

يجب أن تفي قيم مؤشر االنعكاس الشمسي للمنظر الصناعي وهياكل الظل واألسقف بعد
مرور ثالث سنوات بما يلي:


1




2

المنظر الصناعي :تبلغ قيمة مؤشر االنعكاس الشمسي ≥  45لما تصل نسبته
 ٪90من غطاء المنظر الصناعي.
هياكل الظل :تبلغ قيمة مؤشر االنعكاس الشمسي ≥  75لما تصل نسبته
 %100من هياكل الظل.
األسقف :مؤشر االنعكاس الشمسي ≥  75بالنسبة لـ  %100من غطاء السطح
بالكامل.

1

غير متوفرة

يجب أن تحتوي مساحة السقف غير المستخدمة و /أو الهياكل المستخدمة للتظليل على
غطاء نباتي يغطي  ٪70على األقل من المساحة اإلجمالية للسطح.

غير متوفرة

1

اإلجمالي

غير متوفرة

2

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

-

-

-

-

-

-

-

النطاق الكامل

2

2

2

2

2

2

2

األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط



رسومات توضح جميع مناطق المنظر الصناعي المتوافقة وغير المتوافقة،وهياكل الظل ،واألسطح.
الحسابات الواردة في الجدول توضح الشروط المستوفاة.

191









2

جدول األسطح /الهياكل التي تسرد نوع السطح أو المنهجية (السقف أو كساء السطوح أو المنظر الصناعي إلخ)
والموقع والتشطيبات (المادة/الطالء) وقيم مؤشر االنعكاس الشمسي المتوافقة ذات الصلة.
إذا كان السطح/المنهجية جديدة يرجى تقديم أوامر الشراء وصحائف بيانات المنتج التي توضح قيم مؤشر االنعكاس
الشمسي للمواد المستخدمة ،ولكن إذا كان السطح /جديدة قديمة وصحائف بيانات المنتج غير متوفرة يرجى تقديم
صحائف بيانات مواد وألوان مماثلة لتلك الخاصة باألسطح/الهياكل المتوفرة تجاريًّا.
صور مؤرخة للمنظر الصناعي وهياكل الظل واألسطح.
رسومات توضح مناطق األسقف وهياكل الظل التي ستحتوي على غطاء نباتي ونظام ري.
الحسابات الواردة في الجدول توضح الشروط المستوفاة.
صور مؤرخة للغطاء النباتي المركب.

المبادئ التوجيهية الداعمة
مؤشر االنعكاس الشمسي (:)SRI






يوضح مؤشر االنعكاس الشمسي قدرة المادة على الحفاظ على البرودة في الشمس ،حيث تمتص كمية قليلة من أشعة
الشمس وتعكس الباقي ،وكلما ارتفع مؤشر االنعكاس الشمسي زادت قدرة المادة على الحفاظ على البرودة في ظل وجود
أشعة الشمس.
عادة ً ما تكون قيم مؤشر االنعكاس الشمسي بعد ثالث سنوات أقل من قيمته األولية ويرجع ذلك إلى تأثير العوامل الجوية
ونظرا ألن العوامل الجوية والتلوث يزداد تأثيرها
والتلوث مما يقلل من قدرة المادة على الحفاظ على البرودة في الشمس،
ً
خالل الثالث سنوات األولى ،فإن القيمة القديمة تمثل مقياس أكثر دقة لقدرة المادة على البقاء باردة في الشمس .وفي حال
عدم توفر قيم مؤشر االنعكاس الشمسي بعد ثالث سنوات يمكن تقديم قيمته األولية.
بالنسبة لألسطح والهياكل :يجب أن تؤكد صحائف بيانات المنتج أن قيم مؤشر االنعكاس الشمسي للمواد قد تم تحديدها
وفقًا لمعاير الجمعية األمريكية الختبار المواد  E1980عن طريق منشأة مستقلة عن الجهة المصنعة ،واستنادًا إلى المثال
الوارد في الجدول  ،SS-02.1فإن بالط السطح األبيض سيساعد في تلبية شروط هذا المعيار على عكس السطح
المسقوف باللون األصفر.
جدول  SS-02.1عينة لقسم من صحائف بيانات المنتج لبالط السطح

بالط السطح  -أبيض
بالط السطح  -أصفر




قيم مؤشر االنعكاس
الشمسي األولية
93
73

قيم مؤشر االنعكاس الشمسي
بعد ثالث سنوات
87
65

بالنسبة إلى األسطح والهياكل القديمة حيث ال تتوفر صحائف بيانات المنتج :يجب توفير صور فوتوغرافية ملونة إلى
جانب معلومات من الجهات المصنعة للمنتجات واأللوان المماثلة بما في ذلك قيم مؤشر االنعكاس الشمسي ،وبالنسبة لمواد
التسقيف يمكن استخدام تقييم المجلس لألسقف الباردة الذي يحتوي على قاعدة بيانات مواد وطالءات األسقف وقيم مؤشر
االنعكاس الشمسي خاصتها.
يعرض جدول  SS-02.2قيم مؤشر االنعكاس الشمسي المثالية ألغطية األسطح الشائعة.
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جدول  SS-02.2قيم مؤشر االنعكاس الشمسي المثالية ألغطية األسطح الشائعة.

غطاء السطح

الطالء األسود
طبقة اإلسفلت الجديدة
طبقة اإلسفلت القديمة
الخرسانة الجديدة
الخرسانة القديمة
المناطق الخضراء
مزجج
حمامات السباحة




قيم مؤشر االنعكاس الشمسي
المثالية
0
0
6
52-:38
35-:19
33-:13
57-:12
25-:20

تشمل مناطق المنظر الصناعي المسارات والممرات ومواقف السيارات ومناطق الترفيه والتسلية ،وتتوافق المناطق التي
تحتوي على مناظر صناعية نفاذة أو خراسانية (بدون ألوان إضافية) تلقائيًّا مع شروط المعيار.
يتوافق المنظر الصناعي لمناطق انتظار السيارات الظليلة (حيث تستوفي الظالل قيم مؤشر االنعكاس الشمسي الالزمة)
بشكل تلقائي مع شروط المعيار.
يتم استبعاد األسقف المستخدمة في الخدمات والوصول و/أو الحصول على مصادر الطاقة المتجددة من الشروط
والحسابات.

غطاء السقف النباتي:




يجب أن تكون األنواع النباتية محلية -قدر اإلمكان -وأن تكون قادرة على تحمل الجفاف ،يُرجى الرجوع إلى اعتماد تعزيز
وإدارة النظام البيئي  SS-01لمزيد من المعلومات.
يجب العناية باألنواع النباتية المختارة على مدار العام عن طريق إمداد الري الكافي ،والوسائل اآلمنة للوصول إلى هيكل
السقف لصيانته بما في ذلك نقل معدات العناية بالنباتات.
يجب تركيب الغطاء النباتي للسقف طبقًا لتعليمات الجهة المصنعة والكود السعودي للحماية من الحرائق .801

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

-1
-2
-3
-4
-5

-6

كود البناء السعودي  ،201الهندسة المعمارية ،القسم السادس ،تركيبات السقف والهياكل المبنية فوقه.
كود البناء السعودي  801شروط الحماية من الحرائق ،القسم  ،5C.4الوصول إلى فتحات المباني واألسقف.
كود البناء السعودي  ،1001المباني الخضراء ،القسم  ،408.3أسطح األسقف.
الممارسة القياسية  ASTM E1980 – 11لحساب المؤشر العاكس للطاقة الشمسية لألسطح المعتمة المنحدرة األفقية
والمنخفضة.
معايير  2014-189.1للمعهد القومي األمريكي للقياس/الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف
الهواء/المجلس األمريكي لألبنية الخضراء/جمعية الهندسة المضيئة :معايير تصميم المباني الخضراء عالية األداء
باستثناء المباني السكنية منخفضة االرتفاع.
تقييم المجلس لألسقف الباردةhttps://coolroofs.org ،
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التلوث الضوئي SS-03
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
الحد من آثار التلوث الناتجة عن اإلضاءة الخارجية وكذلك الحد من التعدي الضوئي ال ُمنبعث من داخل حدود المشروع إلى الجو
والمشروعات التنموية ال ُمحيطة.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

تتماشى كافة وحدات اإلضاءة الخارجية الموجودة والمركبة حديثًا داخل حدود المشروع
مع الشروط التالية:
تقييم الضوء الصاعد

ال يتجاوز تقييم الضوء الصاعد للمصابيح القيم الخاصة بمنطقة التلوث الضوئي ذات
الصلة الموضحة أدناه (يُرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة).
منطقة التلوث الضوئي

الحد األقصى لتقييم الضوء
الصاعد للمصابيح

أ

ب

ج

د

* U1

* U2

* U3

* U4

الحد األقصى للومينات النطاقية*

1

تقييم اإلضاءة الخلفية والوهج

عندما يتم تركيب المصابيح في المباني وتوجيه إضاءتها الخلفية نحو المبنى ،فإن هذه
المصابيح ال تتجاوز تقييمات التوهج التالية:
منطقة التلوث الضوئي
المسافة األفقية لحدود اإلضاءة
()HLB
د
ج
ب
أ
HLB > 2hm

G1

G2

G3

G4

hm < HLB < 2hm

G0

G1

G1

G2

0.5hm < HLB < hm

G0

G0

G1

G1

HLB < 0.5hm

G0

G0

G0

G1

غير متوفرة

1

 = hmارتفاع التثبيت :المسافة فوق الدرجة النهائية التي يتم عندها تركيب مصباح ،وتقاس من منتصف
المصباح.

ال تتجاوز المصابيح الخارجية األخرى تقييمات اإلضاءة الخلفية والتوهج التالية:
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منطقة التلوث الضوئي

المسافة األفقية لحدود اإلضاءة
()HLB
HLB > 2hm
hm < HLB < 2hm
0.5hm < HLB < hm
HLB < 0.5hm

أ

ب

ج

د

B3
G1

B4
G2

B5
G3

B5
G4

B2

B3

B4

B4

G1

G2

G3

G4

B1

B2

B3

B3

G1

G2

G3

G4

B0

B0

B1

B2

G1

G2

G3

G4

 =hmارتفاع التثبيت :المسافة فوق الدرجة النهائية التي يتم عندها تركيب مصباح ،وتقاس من منتصف
المصباح.

أُدرجت السياسة الخاصة بالشراء المستقبلي لمصابيح اإلضاءة الخارجية ال ُمتوافقة مع
الشروط ال ُمذكورة أعاله في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
اإلجمالي

1

غير متوفرة

شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

-

-

-

-

-

-

-

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

2

1

المؤسسات
التعليمية

*يمنح الشرط رقم  1نقطتين لتقييم المساجد على نطاق كامل.

األدلة
الرقم

أدلة استيفاء الشروط
 أُدرجت سياسة الشراء الخاصة بمصابيح اإلضاءة الخارجية في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام PMM-
.)04
فيما يخص مصابيح اإلضاءة ال ُمركبة حديثًا:

1

 توضح الرسومات مواقع اإلضاءة الخارجية وأنواع الوحدات.
 أوامر/إيصاالت شراء للمصابيح المعتمدة.
 ورقة بيانات تركيبات اإلضاءة الخارجية للمصابيح ال ُمثبتة بمستويات اإلضاءة (لومن) من زوايا مختلفة.
 صور ُمؤرخة لوحدات اإلضاءة مع تصنيف كافة الوحدات وفقًا لورقة البيانات.
فيما يخص مصابيح اإلضاءة الحالية:
 توضح الصور الفوتوغرافية المؤرخة عدم توجيه اإلضاءة ألعلى أو انعكاسها على الجدار.
 تشير قياسات مستوى لوكس عند السطح العمودي لوحدة اإلضاءة إلى أنها أقل من قيم العتبة الموضحة في
الشرط (يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة).
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المبادئ التوجيهية الداعمة
قياس الضوء الصاعد والوهج واإلضاءة الخلفية:
 يقوم مهندس مختص لديه خبرة ً ذات صلة في إجراء قياسات اإلضاءة ال تقل عن عامين بأخذ تلك القياسات ،كما يجب
استخدام عداد لوكس تم إخضاعه للفحص وال ُمعايرة المناسبين.
 يجب إجراء القياسات وفقًا لحسابات لومن النطاقية المتعلقة بالزوايا الصلبة الثانوية التي حددتها جمعية الهندسة المضيئة
.TM-15-11
 من المقرر أخذ قياسات مستوى لوكس عند السطح العمودي لوحدة اإلضاءة وداخل منطقة اإلضاءة ال ُمحيطة عند أقصى
نقطة إضاءة ،وتقل قياسات مستوى لوكس داخل مساحة  1م 2عن القيم العتبية المدرجة في الشروط [ 1لومن =  1لوكس
×  1م.]2
التلوث والتعدي الضوئي:
ً
التلوث الضوئي هو وجود ضوء اصطناعي ليال ،وتزداد وتيرته عن طريق االستخدام ال ُمفرط والعشوائي وغير المالئم لمصابيح
اإلضاءة ،ويحجب التلوث الضوئي ضوء النجوم في سماء الليل ،بل ويتسبب في اضطراب النظم البيئية ،وينشأ عنه آثار سلبية على
صحة شاغلي المبنى.
ت حدث ظاهرة التعدي الضوئي عندما يتم توجيه أشعة الضوء المباشرة الصادرة عن المصادر الصناعية خارج حدود المشروع،
ويكون لها تأثير سلبي على جودة حياة شاغلي المبنى ،فعلى سبيل المثال يجب أال ينجم عن إضاءة مصابيح البيئات المحددة للموقع
والمجاورة للطرق أي وهج على الطرق ،ويجب أال يمتد ضوء المصابيح الخارجية المجاورة للمتنزهات إلى مناطق المنتزهات
للحيلولة دون التسبب في اضطراب المواطن الطبيعية.
يراعي نظام اإلضاءة الخارجية ال ُمصمم تصمي ًما محك ًما موضع المصابيح واتجاهها وارتفاعات التركيب ،إضافة إلى توفيره تدابير
إيجاد الطر ق والسالمة واألمن دون التسبب في التلوث الضوئي ،حيث يسمح التغيير التدريجي في مستويات اإلضاءة للعين بالتأقلم
مع مستوى الضوء ،وبالتالي تقليل الوهج المباشر الصادر عن المصابيح ،وتعتبر الغطاءات وزوايا القطع جز ًءا من نظام اإلضاءة
الخارجية لتقليل الضوء غير الموجه.

األفضل

أفضل

سيئ

سيئ جدا

الشكل  SS-03.1تأثير الدروع وزاويا القطع"

196

الضوء الصاعد والوهج واإلضاءة الخلفية:

الشكل  SS-03.2الضوء الصاعد والوهج واإلضاءة الخلفية

الضوء الصاعد
 الضوء الصاعد إما أن يكون إضاءة خارجية موجهة ألعلى إلضاءة المبنى أو المناظر الطبيعية أو أن يكون
إضاءة غير مرغوب فيها يجري تولدها فوق مصدر إضاءة متجه ألسفل.
يتم تحديد تقييم الضوء الصاعد للمصابيح باستخدام معيار تقييم المصابيح الخارجية الوارد في الملحق أ TM-

 15-11لجمعية هندسة اإلضاءة.
 يتم تحديد التقييم بواسطة هندسة القياس الضوئي الفعلية في اتجاه التركيب المحدد.
قد تكون هناك حاجة إلى برنامج لحساب اإلضاءة إلثبات تطابق حلول تصميم اإلضاءة الخارجية المعقدة.

اإلضاءة الخلفية والوهج
 اإلضاءة الخلفية هي ضوء غير ُموجه في االتجاه المطلوب ومن الممكن أن يتسبب في حدوث ظاهرة التعدي
الضوئي.
الوهج هو السطوع المفرط الناتج عن المصابيح ،فزيادة درجة سطوع المصابيح ال ينتج عنه زيادة وضوح

الرؤية وقد يتسبب في حدوث إزعاج بصري.
 يرد تعريف تقييمات الوهج ( )Gواإلضاءة الخلفية ( )Bفي الملحق (أ) " "TM-15-11الصادر عن جمعية
هندسة اإلضاءة.
 يتم تحديد التقييم بواسطة هندسة القياس الضوئي الفعلية في اتجاه التركيب المحدد.
 يتم تزويد المصابيح التي تقع على ارتفاعي تركيب أو أقل من حدود اإلضاءة بإضاءة خلفية باتجاه أقرب حد
لإلضاءة ،ما لم يتم إضاءة طريق أو طريق دراجات أو ممر يتقاطع مع طريق عام،
 تمتثل اإلضاءة الخارجية أيضًا لكود البناء السعودي ( ،)601القسم  ،9.4.3قدرة اإلضاءة الخارجية للمباني.
 يرد المزيد من المعلومات والمبادئ التوجيهية في كود البناء السعودي  ،101القسم  ،4093التعدي الضوئي
والوهج.
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ارتفاعات التركيب:
ارتفاع التركيب هو المسافة فوق الدرجة النهائية التي يتم عندها تركيب مصباح ،تقاس من منتصف المصباح ،بالنسبة ألي من
مستويات اإلضاءة المذكورة ،كلما زاد ارتفاع التركيب زادت دقة تقييمات الوهج واإلضاءة الخلفية المطلوبة،
ونظرا ألن تقييمات اإلضاءة الخلفية
يعتبر المصباح الوارد في الشكل  SS-06.3المثبت على ارتفاع خمسة أمتار مثاالً على ذلك،
ً
والوهج تشير إلى أن المصباح يجب أن يكون بين ارتفاع واحد وارتفاعين من ارتفاعات التركيب من حدود اإلضاءة يجب تركيب
المصباح على بعد يتراوح من  5إلى  10أمتار من أقرب حد لإلضاءة.

الشكل  SS-03.3ارتفاع التثبيت

حد اإلضاءة:
أ) عادة ً ما يكون حد اإلضاءة هو حد الملكية.
ب) إذا كانت المنطقة ال ُم َجاور عبارة عن ممر مشاة أو طريق مخصص للدراجات أو منطقة لوقوف السيارات فإن حد اإلضاءة
يمتد لمسافة  1.524متر بعد حد الملكية.
مجاورا لطريق أو ممر عبور ،فإن حد اإلضاءة ممتدًا لخط منتصف الطريق أو الممر.
ج) إذا كان العقار
ً
د) في الشكل الموضح أدناه يتم تمييز حد اإلضاءة باللون البرتقالي.
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الشكل  SS-03.4حد اإلضاءة

مناطق التلوث الضوئي:
تم تحديد مناطق التلوث الضوئي في الجدول "." SS-03.1
الجدول  SS-03.1مناطق التلوث الضوئي

منطقة التلوث
الضوئي

الوصف

أ

المناطق السكنية الريفية ومنخفضة الكثافة على سبيل المثال ال الحصر :المناطق الزراعية والمجتمعات
السكنية المكونة من عائلة واحدة أو عائلتين ومجمع األنشطة التجارية والمناطق التجارية أو الصناعية
ذات النشاط الليلي المحدود والمناطق النامية داخل الحدائق والساحات المفتوحة المحمية.

ب

األحياء التجارية ذات الكثافة المنخفضة واألحياء السكنية متعددة االستخدامات ذات الكثافة العالية
واألحياء السكنية ذات الكثافة العالية أو متعددة االستخدامات مثل ما يلي :األحياء السكنية واألحياء
التجارية والمناطق الصناعية ذات الكثافة المنخفضة التي تنطوي على أنشطة متوسطة في الليل
والمناطق السكنية متعددة األسر والمناطق السكنية بالمؤسسات والمراكز الصحية والضيافة والموتيالت
والمساجد والمدارس ومرافق الترفيه المجاورة.

ج

مناطق األعمال التجارية عالية الكثافة والمناطق الصناعية أو مناطق الصناعات الثقيلة على سبيل المثال
ال الحصر:المناطق التجارية في المدن الكبيرة واألحياء التجارية والمناطق التجارية في الضواحي عالية
الكثافة والمناطق متعددة االستخدامات في وسط المدينة وساحات االستخدامات الصناعية والشحن
والسكك الحديدية ذات األنشطة الليلية والمرافق الترفيهية كثيرة االستخدام ومحطات الوقود ومناطق البيع
بالتجزئة الخارجية األخرى ذات األنشطة الليلية متعددة االستخدام.

د

مناطق على سبيل المثال ال الحصر :مناطق الترفيه عالية الكثافة ومناطق الصناعات الثقيلة حيث تم
اعتمادها من قبل مسؤول الكود.
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اإلعفاءات:
أعفيت أنواع اإلضاءة الخارجية التالية من شروط المعيار:








مصابيح اإلشارة المتخصصة في التوجيه والتحديد المرتبطة بوسائل النقل.
إضاءة المعدات أو األجهزة التي تركبها الجهة المصنعة.
المالعب الرياضية التي زودت فيها مصابيح اإلضاءة بأغطية أو وسائل تظليل شرائحية ثابتة للتحكم في الوهج الضوئي.
مصابيح اإلضاءة المؤقتة (بما في ذلك اإلضاءة األمنية المتصلة بوحدات التحكم بالمجس البيروكهربائي والتي تعمل فقط
لفترة قصيرة مثلما يحدث عند اكتشاف حركة).
إضاءة الطرق التي تلتزم بها الحكومة.
إضاءة المسطحات المائية وحمامات السباحة .
إضاءة العلم الوطني (باستثناء منطقة التلوث أ).

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4
-5

كود البناء السعودي  ،1001المباني الخضراء ،الجداول  409.2و.409.3
كود البناء السعودي  ،601ترشيد استهالك الطاقة ،القسم .9.4.3
الملحق أ  TM-15-11الخاص بجمعية الهندسة المضيئة :تقييمات اإلضاءة الخلفية والضوء الصاعد والوهج.
أفضل نصائح  CTT2الصادرة عن معهد تشارترد لخدمات البناء :اإلضاءة في المباني.
دليل اإلضاءة  LH18 SLLالصادر عن معهد تشارترد لخدمات البناء.
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وسائل النقل والربط الشبكي
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10

وسائل النقل والربط الشبكي

تهدف رؤية  2030إلى النهوض بوسائل النقل العام عن طريق تحسين مستوى البنية األساسية وتقديم خدمات جديرة بالثقة والتحفيز
على استخدام وسائل النقل البديلة ،فضالً عن ذلك ،تنص مخططات التنظيم الحضري الجديدة في إطار رؤية  2030على إعطاء
األولوية "للمدن ذات الكثافة المتمركزة" ،مما يُمهد الطريق أمام تخطيط المدن وإنشائها ،وهو األمر الذي يعزز بدوره التوصيل
اآلمن لممرات المشاه وأماكن العمل وساحات اللعب التي تلبي احتياجات المواطنين ورغباتهم.
يتسم نظام مستدام بأنه متوائم مع تلك األهداف من خالل منح المشروعات المكافآت بما فيها مرافق النقل البديل ،مثل المركبات
الكهربائية والدراجات والمبرهنة على استخدامها المستدام ،ويمكن لمشروعات التطوير الواقعة بالقرب من نقاط العبور الحالية أو
المخطط لها االستفادة من االستثمار في البنى التحتية في شتى أنحاء البلد؛ وبالتالي التأثير اإليجابي في البيئة عن طريق الحد من
االنبعاثات الناتجة عن النقل بالسيارات الخاصة ،كما تُساهم وسائل النقل والتواصل في إكمال األهداف التي حددتها رؤية 2030
وتعزيز أنماط الحياة الصحية باستخدام معايير تعود بالنفع على جوانب التخطيط ،التي تشمل توفير مرافق للدراجات ،مما يشجع
النشاط البدني عن طريق ركوب الدراجات والمشي.

مخطط السفر

معايير السيارات
الكهربائية

وسائل النقل
والربط الشبكي

عمليات التشغيل
المستدامة

المواصالت
المستدامة
لألفراد

الشكل  13معايير وسائل النقل والتواصل
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مخطط السفر TC-01
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

النقاط المخصصة
نقطة واحدة على نطاق كامل
نقطتين عند المداخل
1

الهدف
دعم خيارات وسائل النقل والمواصالت ،والحد من تلوث الهواء وتعزيز الحياة النشطة عن طريق اإلدارة المتواصلة لوسائل النقل.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

يُجرى تقييم لوسائل النقل من أجل تحديد خيارات النقل العام المتاحة.
1

2

استنادًا إلى نتائج التقييم ،يتم تطوير إستراتيجية التنقل للحد من رحالت المركبات التي
يشغلها شخص واحد.

2

1

مشروعات التجهيزات للمخازن فقط*
إضافة إلى الشرط رقم  ،1وكجزء من إستراتيجية التنقل ،يجب توفير خدمة النقل
بالمركبات/الحافالت -وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية -لجميع الموظفين للتنقل من
وإلى العمل.

1

غير متوفرة

اإلجمالي

3

1

* مشروعات التجهيزات للمخازن مؤهلة فقط لتلبية الشرط رقم  2إذا تم تلبية الشرط رقم  1أيضًا.

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات*

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

2

2

2

3

2

-

2

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

-

1

*يمنح الشرط رقم  2نقطة واحدة لمشروعات التجهيزات للمستودعات.
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األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم






1
2

تقرير بشأن تقييم وسائل النقل
إستراتيجية التنقل
القسم ذو الصلة من إستراتيجية التنقل الموضحة
خطاب التزام موقع من المالك ينص على توفير خدمة نقل بالمركبات/الحافالت للموظفين.
الجدول الزمني الستخدام المركبات/الحافالت.

المبادئ التوجيهية الداعمة
تقييم وسائل النقل:
يجب أن يكون تقييم النقل عبارة عن اآلتي:






إجراء وصف لخيارات النقل الحالية لشاغلي المباني والزوار ،بما في ذلك شبكة الدراجات القريبة والبنية التحتية ذات
الصلة باإلضافة إلى المسارات والجداول الزمنية لخدمة النقل العام المحلية في أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع.
رسم خريطة للبنية التحتية لوسائل النقل المحلية ،بما في ذلك الطرق ومحطات التوقف والمحطات ،فضالً عن مخازن
وطرق الدراجات والممرات في الموقع.
رسم خريطة بالوجهات التي يقصدها المقيمين بما في ذلك (حسب االقتضاء):
مزود بماكينة صرف آلي
 oمصرف َّ
 oمقهى
 oإضافة إلى المتابعة اليومية
 oمركز خدمات حكومية
 oمتجر بقالة/سوبر ماركت
 oصالة األلعاب الرياضية/مركز اللياقة البدنية
 oصالون تصفيف الشعر
 oمغسلة مالبس
 oالمكتبات العامة
 oعيادة طبية
 oالمسجد
 oمكتب بريد
 oصيدليات
 oحديقة عامة/ساحات مفتوحة بها العديد من المناظر الطبيعية
 oمطعم
 oمدرسة
 oمناطق أخرى للبيع بالتجزئة
 oالمرافق المدنية األخرى
التشاور مع الركاب والزوار (طواعية) بشأن وسائل النقل المختلفة لديهم وتلقي تعليقات واقتراحات لتحسين خيارات
النقل وتقليل رحالت المركبات التي يشغلها شخص واحد ،ولكن ليس من الضروري التشاور مع الزوار ،ومع ذلك
يُوصى بالتشاور مع الزوار إذا كان عددهم أكبر من عدد الركاب العاديين ،على سبيل المثال ،المساحات المخصصة
للبيع بالتجزئة والمطاعم.

يتمثل شاغلوا المباني في األفراد الذين يستخدمون المبنى باستمرار ،أما فيما يتعلق بالمشروعات المدرسية يعتبر شاغلي المباني
المعنيين هم جميع الموظفين العاملين والطالب من الصف السابع وما فوقه.
يستخدم الزوار المباني بين الحين واآلخر ،على سبيل المثال ،عمالء البيع بالتجزئة والمرضى الخارجيين والمصلين.
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إستراتيجية التنقل:
يجب أن تعتمد إستراتيجية التنقل على التقييم الخاص بوسائل النقل وأي ٍ من المالحظات المستمدة من شاغلي المباني والزوار ،والتي
تشمل ما يلي كحد أدنى:







ملخص ونتائج تقييم وسائل النقل.
حلول لزيادة استخدام الخيارات البديلة من المركبات المخصصة لالستخدام الشخصي (والسيما في رحالت المركبات
الفردية) مع مراعاة ما يلي:
 oخيارات الوضع المتاحة (مثل النقل العام ووسائل النقل المستدامة الفردية أو بالدراجات ووسائل النقل الجماعية
والسيارات الشخصية أو التاكسي أو المشي).
 oتنفيذ إستراتيجية النقل الجماعي على الذكور واإلناث لتشجيع المستخدمين على االشتراك في السيارات الخاصة
وفقًا للقوانين المحلية في المملكة العربية السعودية.
حزمة معلومات لشاغلي المبنى بما في ذلك:
 oخرائط وسائل النقل والمرافق (يرجى الرجوع إلى الشكل  TC-01.1كمثال).
ً
 oالتوصيات و/أو الحلول ال ُمقدمة من قِّبل المالك/مدير المرفق لتشجيع استخدام البدائل بدال من استخدام المركبات
الشخصية.
 oوصف اآلثار اإليجابية التي ستنتج عن تنفيذ إستراتيجية التنقل لتشجيع شاغلي المباني على اعتماد تلك
اإلستراتيجية.
يجب أن تكون المعلومات المتعلقة ببدائل استخدام المركبات الشخصية وخريطة وسائل النقل متاحة في المناطق
المشتركة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الردهات/أماكن االستقبال.

يجب تطوير إستراتيجية التنقل ،بما في ذلك حزمة المعلومات ،على األقل مرة ً واحدة ً سنويًا لالستفادة من أي تغييرات تطرأ على
وسائل النقل والمرافق العامة ،كما يجب إرسال تلك الحزمة إلى شاغلي المباني على األقل مرة واحدة ً سنويًا.

الشكل  :TC-01.1مثال على خريطة المرافق ووسائل النقل والمرافق العامة
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خدمة النقل بالمركبات/الحافالت



يجب أن تكون خدمة النقل بالمركبات/الحافالت متاحة ومجانية لجميع الموظفين.
فيما يتعلق بخدمات النقل بالمركبات/الحافالت ،يجب أن يتضمن معدل تكرار الخدمات خدمة واحدة على األقل تخدم تنقل
الموظفين من وإلى العمل في أيام األسبوع من كل نوبة عمل.

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4

مشروع النقل الحضري المستدام https://sutp.org
المعهد األوربي للنقل ال ُمستدام https://www.eurist.info/
منطقة الساحل الجنوبي إلدارة جودة الهواء بكاليفورنيا ،القاعدة " - 2202المبادئ التوجيهية لبرنامج تقليل االنتقال اليومي
للموظفين ،خيارات تخفيف حمل السيارات على الطرق" 05 .فبراير2016 ،
)Ao, K., Hoffman, V., & Jolly, C. (2001إستراتيجية النقل الجماعي الصادرة عن جامعة كولومبيا البريطانية:
برنامج التحفيزات  /الخصومات ال ُموصى به [R]. doi:http://dx.doi.org/10.14288/1.0108184
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 TC-02معايير السيارات الكهربائية
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
الحد من تلوث الهواء عن طريق دعم المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية
الشروط
الرقم

1

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

يتم إنشاء محطة شحن السيارات الكهربائية لما ال يقل عن  ٪3من إجمالي مساحات
أماكن انتظار السيارات أو على األقل مكانين (أيهما أكبر) ليتم استخدامهما في
المشروع .ويجب تظليل أماكن انتظار السيارات ذات الصلة على نحو كامل على أن
مقصورا على السيارات الكهربائية.
يكون استخدامها
ً
اإلجمالي

النطاق الكامل

1

1

1

1

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

1

1

1

1

1

-

1

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

1

1

األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط


صور فوتوغرافية مؤرخة ومخططات للموقع توضح موقع محطة شحن السيارات الكهربائية ،إضافة إلى
التقديرات التي تشير إلى تحقيق الحد األدنى لعدد أماكن انتظار السيارات.
صور فوتوغرافية ُمؤرخة توضح شروط توفر المظالت لكافة أماكن انتظار السيارات.



إيصاالت الشراء وأوراق البيانات الصادرة عن الجهة المصنعة توضح االمتثال لمعايير محطة شحن السيارات
الكهربائية ومعايير توفر المظالت.
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المبادئ التوجيهية الداعمة







يجب تقريب حسابات شروط أماكن االنتظار إلى أقرب عدد صحيح ،وإذا اعتمد المشروع على أماكن انتظار سيارات
خارج حدوده ،فيجب إدراجها ضمن العمليات الحسابية.
يجب تحديد كافة أماكن انتظار السيارات المحجوزة للسيارات الكهربائية بوضوح عن طريق وضع إشارات أو عالمات
طابقية مناسبة.
َّ
يجب أن تُوضع أماكن انتظار السيارات الواقعة تحت األرض أو داخل المبنى في االعتبار على أنها " ُمظللة".
صصة للسيارات الكهربائية والنقل الجماعي ُمظلَّلة بالكامل ويُرجى الرجوع إلى
يجب أن تكون كافة أماكن االنتظار ال ُمخ َّ
معيار تأثير الجزر الحرارية  SS-02للتعرف على الحد األدنى من مؤشر االنعكاس الشمسي الخاص بأية خيم تظليل أو
مظالت ،ويتعين أن تكون المنطقة الظليلة المحاطة باألشجار قائمة على أساس حجم تلك المظلة بحد أقصى  5سنوات بعد
اإلنشاء.
يجب على معدة شحن السيارات الكهربائية:
 oتوفير قدرة شحن من المستوى ( 2من  240 - 208فولت) أو أكبر.
o





االمتثال للقوانين الوطنية ذات الصلة أو المعايير الدولية الخاصة بالموصالت الكهربائية (يُرجى االطالع على
الوثائق المرجعية).

يجب أن تكون أماكن انتظار السيارات الخاصة بمعدات شحن السيارات الكهربائية متاحة في كافة المباني للمقيمين
والزوار ،ويجب أن تكون في موضع يوفر وصوالً مثاليًا للمبنى ،غير أن أماكن االنتظار ال ُمخصصة للمعاقين لها األسبقية
في الوصول إليه.
يجب أن تشجع المعلومات المعروضة في المناطق المشتركة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الردهات/أماكن
االستقبال على استخدام السيارات الكهربائية ،إلى جانب التعريف بمزاياها ،وتسليط الضوء على تأثيرها اإليجابي على
البيئة باإلضافة إلى صحة اإلنسان والمجتمع.

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1مقابس ومآخذ التوصيل وموصالت السيارات ومداخلها  -الشحن الموصل للسيارات الكهربائية وفقًا للمعيار  62196الصادر
عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللجنة الكهروتقنية
الدولية.
ش َحن ال ُموصلة للسيارات الكهربائية الصادرة عن جمعية
و
م
ال
الممارسات
-2
صى بها للمركبات السطحية  J1772ووصالت ال َ
ُ َ
مهندسي السيارات.
 -3كود معايير األبنية الخضراء الصادر عام  2016في كاليفورنيا,الجزء (( )11شحن المركبة الكهربائية .)(EV) 5.106.5.3
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المواصالت المستدامة لألفراد TC-03
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ( )1ورقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
تعزيز خيارات المعيشة والمواصالت الفعالة من خالل توفير مواقف مريحة للدراجات وغيرها من وسائل مواصالت األفراد.
الشروط
الرقم

النقاط المتاحة

الشرط

التجهيزات

النطاق الكامل

ساحات انتظار وسائل نقل مستدامة فردية طويلة المدى
لكل  20فرد من شاغلي المباني:



1

تثبيت منصة حمل واحدة دائمة للدراجات مظلل بالكامل على بعد  30متر من
مدخل المبنى.
تخصيص ساحة انتظار سيارات واحدة على األقل لوسائل النقل الفردية
األخرى.

ساحات انتظار وسائل نقل مستدامة فردية قصيرة المدى
إضافة إلى ذلك ،لكل  500م ²من إجمالي المساحة األرضية:



تثبيت منصة حمل واحدة دائمة للدراجات مظلل بالكامل على بعد  30متر من
المدخل الرئيسي للمبنى.
تخصيص ساحة انتظار سيارات واحدة على األقل لوسائل النقل الفردية
األخرى.

1

1

يجب امتثال عملية تظليل منصات حمل الدراجات لشروط مؤشر االنعكاس الشمسي
بما يتوافق مع معيار تأثير الجزر الحرارية .SS-02

2

يجب أن يقع المبنى على مسافة  180متر الفعلية لركوب الدراجات من شبكة الدراجات
التي تربط مباشرة خمسة مرافق في نطاق  5000متر،
قد تكون شبكات الطرق المخطط لها المخصصة للدراجات مؤهلة إذا كانت قد تم
التخطيط لها بشكل كامل وتم تمويلها ،ويتوقع أن تعمل في غضون عام واحد.
اإلجمالي

1

1
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شروط تطبيق المعيار
المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المخازن*

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

1

1

1

1

1

-

1

النطاق الكامل

1

1

1

1

1

1

1

المؤسسات
التعليمية

*يمنح الشرط رقم  1نقطة واحدة لمشروعات المخازن.
األدلة
الرقم

1

أدلة استيفاء الشروط


مخطط للموقع يحدد مدخل المبنى وموقع كل منصات حمل الدراجات الدائمة ،وموقع أماكن انتظار السيارات
المحجوزة ،ومسافة السير الفعلية (باألمتار) من منصات حمل الدراجات إلى مدخل المبنى.



الصور المؤرخة وإيصاالت الشراء التي تؤكد شروط األبعاد والتظليل لكل حامل للدراجات وكذلك األبعاد
والمسافات الفاصلة والتظليل لكل منطقة انتظار سيارات محجوزة.
الحسابات التي توضح أنه تم توفير الحد األدنى من أماكن انتظار السيارات الفردية المستدامة.
مخطط موقع يحدد موقع كل حامل دراجات دائم وشبكة الدراجات والمرافق القابلة لالستخدام ومسافة ركوب
الدراجات الفعلية (باألمتار).
ممرا محددًا للدراجات بعرض  3أمتار على
صور مؤرخة أو أي تأكيد رسمي آخر بأن شبكة الدراجة تضم ً
األقل أو شارع ال تزيد السرعة فيه عن  40كم/ساعة أو أقل.
شبكات الطرق المخطط لها المخصصة للدراجات وإقرار رسمي بالتمويل والجدول الزمني لإلنشاء والتاريخ
المحدد للتشغيل الكامل.




2




المبادئ التوجيهية الداعمة




تخصص ساحات انتظار السيارات طويلة األمد لشاغلي المبنى المتوقع أن يستخدموا المرأب لمدة  4ساعات على األقل يوميًا،
على وجه الخصوص الموظفين ،بينما تخصص ساحات انتظار السيارات قصيرة المدى للزوار الذين سيستخدمون المرأب لمدة
 4ساعات على األقل يوميًا.
أما فيما يتعلق بالم شروعات المدرسية يعتبر شاغلي المباني المعنيين هم جميع الموظفين العاملين والطالب من الصف السابع
وما فوقه.

حوامل الدراجات


يجب أن تتميز حوامل الدراجات بالخصائص التالية:
 oيجب أن ال تقل المساحة المخصصة لكل دراجة عن  2متر ×  0.75متر ،كما يجب أال يقل عرض الممر عن 1.5
متر (يتم أيضًا قبول التصميمات البديلة التي تتوافق مع إرشادات وقوف الدراجات الخاصة برابطة المشاة وراكبي
الدراجات).
 oيجب أن تكون منصات الحمل ثابتة ،وتحتوي على نقطتي تالمس بحيث يمكن لقفل على شكل  Uفقل إطار الدراجة
والعجلة معًا.
 oيجب تصميم الحماالت العامة من مواد متينة ومقاومة للتالعب وللعوامل الجوية كالحديد المقاوم للصدأ أو الصلب
المجلفن ،كما يجب استخدام األنابيب المربعة بدالً من األنابيب المستديرة.
 oيجب أن تكون كل أرفف الدراجات مظللة بالكامل (راجع معيار تأثير الجزر الحرارية الحضرية  SS-02للتعرف
على الشروط الدنيا لمؤشر االنعكاس الشمسي للتظليل).
 oوإذا لم تكن أرفف الدراجات مرئية من الشارع والمبنى ،فيجب توفير الفتات واضحة.
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تشمل تصميمات منصات حمل الدراجات الموصى بها ،على ما يلي:
 oمنصات حمل على شكل  Uالمقلوب (أو حلقة ثابتة) ومنصات حمل العمود والحلقة ومنصات حمل العجالت المثبتة.
 oمنصات حمل ذات كثافة عالية مطبقة في األماكن الضيقة :منصات حمل العجالت المتوالية المثبتة جيدًا ومنصات
الحمل العمودية ومنصات الحمل المزدوجة.
ض َبط العجلة ،طريقة
المدرسة،
باحة
طريقة
المموجة،
األرفف
:
بها
الموصى
تشمل تصميمات منصات حمل الدراجات غير
َ
التعليق ،طريقة عمود ربط الحبال والطريقة اللَ ْولَبية وطريقة تأمين ذراع التأرجح التكوين.
سيتم استبعاد أماكن وقوف الدراجات المتاحة خارج حدود المشروع ،أو المخصصة على وجه التحديد للزائرين حسب التقديرات.
وسائل النقل الفردية األخرى بما في ذلك مشاركة الدراجات لفترة مؤقتة من الوقت ،كما يمكن أن تشمل المركبات "المعززة
بالطاقة" المزودة بنظام الكبح بالتوليد المعاكس و/أو تلك التي ال تحتوي على موتور لمحور العجلة.
مصدرا خارجيًا للوقود مثل الدراجات
موتورا محوريًّا وتتطلب
وال يمكن إدراج السيارات "ذات القدرة الكاملة" التي تستخدم
ً
ً
البخارية والدراجات النارية والسيارات الكهربائية وعربات الجولف.
يجب أن تكون أماكن االنتظار المخصصة لوسائل النقل الفردية األخرى بنفس مساحة أماكن انتظار الدراجات (على سبيل
المثال ال تقل عن  0.75 × 2متر ،ويكون عرض الممر على األقل  1.5متر) ،ويجب أن تكون مظللة بالكامل.
يجب أن تكون أماكن االنتظار المخصصة لوسائل النقل الفردية األخرى مخصصة بشكل واضح مع وضع عالمات أرضية
والفتات ،ويجب أن تكون مظللة بالكامل.
يجب توفير أدوات الصيانة األساسية للدراجات مثل منفاخ الهواء والمفتاح السداسي وعدة اللحام ،وتكون على مقربة من منصات
حمل الدراجات.
المسافة الفعلية المخصصة لركوب الدراجات هي الطريق على طول الحارة المخصصة للدراجات التي يبلغ عرضها  3أمتار
على األقل أو الطريق الذي تبلغ سرعة السير عليه  40كم/ساعة أو أقل.
وتشمل المرافق ما يلي (يتم احتساب واحدًا فقط من كل نوع):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


بنك مزود بماكينة الصراف اآللي
مقهى
حضانة (رعاية نهارية)
مركز خدمات حكومية
متجر بقالة/سوبر ماركت
صالة ألعاب رياضية
صالون تصفيف الشعر
مغسلة مالبس
مكتبة
عيادة طبية
المسجد
مكتب بريد
صيدليات
حديقة عامة أو ساحات مفتوحة
مطعم
مدرسة
محالت أخرى للبيع بالتجزئة

تتوفر مرافق مؤهلة داخل المبنى.
ً
 oقد يُصبِّح محل البقالة مؤهال إذا عرض أكثر من خمسة أصناف من الفواكه والخضروات الطازجة للبيع .يجب
أن تكون مناطق البيع بالتجزئة مرافق متواجدة بصورة دائمة ومفتوحة بشكل منتظم لعامة الناس.
 oيجب أن تكون غرفة الصالة المخصصة في المبنى قادرة على استيعاب  0.9متر مربع من المساحة لكل شاغل
مبنى من أجل تلبية هذا الشرط.
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يجب أن تشجع المعلومات المعروضة في الردهات/صاالت االستقبال على استخدام وسائل النقل الفردية (الدراجات
والدراجات البخارية وغيرها) إلى جانب التعريف بمزاياها ،كما يجب أن تبرز التأثير اإليجابي على الصحة والرفاهية
والبيئة والمجتمع.

حساب عدد حوامل الدراجات المطلوبة:
يرد أدناه مثاالً توضيحيًّا على مشروع مبنى مكتبي تبلغ مساحته  9000متر مربع ويتألف من  10طوابق.
من أجل تحديد عدد منصات حمل الدراجات طويلة األمد المطلوبة ،يجب تحديد الجوانب التالية والتعرف عليها:



مساحات المكاتب في المبنى على أساس الحجم والعدد المقابل لكل منها.
عدد شاغلي المبنى بناء على عدد المكاتب ومساحة كال منها.

بناء على ما ذكر أعاله ،يمكن أن يستوعب المبنى  750شخص.
ومن ثم ،يتطلب المعيار منصة حمل دراجات واحدة طويل المدى لكل  20فرد من شاغلي المباني:
750

إجمالي عدد منصات التثبيت طويلة األمد المطلوبة =
20
= 37.5
≈  38تثبيت منصة دراجات طويلة األمد

لتحديد عدد منصات حمل الدراجات القصيرة األجل المطلوبة ،يلزم إجراء الحساب التالي:
إجمالي عدد المنصات طويلة األمد المطلوبة =

9,000
500
=  18منصة تثبيت قصيرة األمد

يجب تقريب عدد منصات حمل الدراجات المطلوبة إلى أقرب عدد صحيح

مشروعات التجهيزات فقط



من أجل إجراء مشروع التجهيزات لتلبية هذا المعيار ،يجب أن يكون شاغلو مساحة المشروع لديهم إمكانية الوصول
إلى مرافق النقل المستدام الفردية المتوفرة داخل المبنى.
يجب تأكيد الوصول إلى المرافق المذكورة أعاله من قِّبل مالك المبنى/مدير المرافق ،ويمكن تقديم هذا التأكيد من خالل
عدة طرق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي مما يلي:
 oبند في عقد اإليجار/عقد البيع.
 oاتفاقية منفصلة مع مالك المبنى/مدير المرفق.

أداة المعيار

غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1رابطة المشاة وراكبي الدراجات ،المبادئ التوجيهية لركن الدراجات.
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عمليات التشغيل المستدامة TC-04
شروط المعيار

المعيار اإللزامي

إعداد التقارير السنوية

النقاط المخصصة

الشرط رقم ()1

غير متوفر

غير متوفر

1

الشرط رقم ()2

غير متوفر

غير متوفر

1

الهدف
الحد من االنبعاثات عن طريق تطبيق نظم النقل التشغيلية المستدامة لمعدات مناولة المواد.
الشروط
النقاط المتاحة

الرقم

الشرط

1

 ٪50من المعدات والمركبات المستخدمة في الموقع في الداخل والخارج للسلع ومعالجة
المواد كهربائية.

1

2

 %100من المعدات والمركبات المستخدمة في الموقع في الداخل والخارج للسلع
ومعالجة المواد كهربائية.

1

1

2

2

اإلجمالي

التجهيزات

النطاق الكامل
1

شروط تطبيق المعيار
المؤسسات
التعليمية

المكاتب /
المناطق التجارية
 /المصالح
الحكومية

محالت
التجزئة/المطاعم

المستودعات

الضيافة

المساجد

المراكز الصحية

التجهيزات

-

-

2

2

-

-

-

النطاق الكامل

-

-

2

2

-

-

-

األدلة
أدلة استيفاء الشروط

الرقم


1و
2





سجل األصول لجميع معدات مناولة المواد التي تسلط الضوء على مركبات كهربائية محددة وتشير إلى النسبة
الفعلية في االمتثال لشروط المعيار.
مخطط موقع مع طرق مزودة بإشارات المرور لكل مركبات ومعدات مناولة المواد ونصف قطر دوران
المركبة (إذا كان ذلك ينطبق على المركبات الكبيرة) وتوفير طرق ممهدة للمركبات لمنع االزدحام المروري
داخل الموقع.
رسومات منفذة تحدد موقع محطات الشحن لجميع مركبات ومعدات مناولة المواد الكهربائية.
إيصاالت الشراء الخاصة بجميع معدات ومركبات مناولة المواد الكهربائية.
صور مختومة بالتاريخ لجميع المركبات الكهربائية التي تم شراؤها و/أو قيد التشغيل والالفتات المثبتة
ومحطات الشحن.
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المبادئ التوجيهية الداعمة
تشير معدات مناولة المواد إلى المعدات الميكانيكية المستخدمة في نقل وتخزين ومراقبة وحماية المواد والسلع والمنتجات عبر
عمليات مختلفة مثل التصنيع والتوزيع ،تتنوع استخداماتها في أنماط البناء.






تشتمل المركبات المستخدمة في أعمال مناولة المواد على معدات النقل مثل الرافعات والشاحنات الصناعية ومعدات
تحديد المواقع مثل الرافعات الشوكية والمصاعد البشرية وأدوات الرفع والموازنات.
يجب أن تكون نقاط الشحن أو محطات الشحن جيدة التهوية ،كما يتولد الهيدروجين ويبدأ في التراكم أثناء عملية الشحن،
وتنطوي عملية الشحن في األماكن المغلقة على مخاطر تتعلق بالصحة والسالمة يلزم السيطرة عليها ،يجب أن تكون
معدالت إمداد الهواء وعوادم محطات الشحن متوافقة مع كود البناء السعودي .501
يجب أن تكون أي مركبة من مركبات مناولة المواد المستخدمة في نقل النفايات من أي نوع مخصصة لتجنب التلوث أو
االحتكاك بأي من شاغلي المبنى بخالف موظفي النقل التشغيلي.
يجب أن تحتوي جميع نقاط التحميل واإلنزال على وسائل تظليل للمركبات الكهربائية وفقا ً لمعيار تأثير الجزر الحرارية
الحضرية .SS-02

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية

 -1كود البناء السعودي  501التهوية الميكانيكية ،الفصل الرابع الخاص بالتهوية.
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المسرد
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 11مسرد المصطلحات
المصطلح

التعريف

الركام

هو حبيبات صخرية تستخدم كمادة معززة في الخلطات المركبة مثل الخرسانة ،أمثلة على
الركام :الرمال ،والحصى ،والحجر المكسور ،وخبث المعادن ،والخرسانة المعاد تدويرها.

الرسومات المنفذة على أرض
الواقع

الرسومات التي تعرض المبنى المشيد في صورته النهائية والتي عادة ً ما يحضرها المقاول.

استبيان "قياس األعماق"

هو طريقة متبعة إلجراء المسح يجري استخدامها في تحليل أسرة مصادر المياه مثل
البحيرات واألنهار والمحيطات .وعادة ً ما يجري استخدامها لتحديد السمات البيولوجية
والموائل الطبيعية لكتلة مائية.

قابلة للتحلل

المواد التي يمكن تكسيرها من خالل الكائنات الحية الدقيقة.

المياه السوداء

مياه الصرف الصادرة من المراحيض والتي ال يمكن إعادة استخدامها في المبانى.

عامل النفخ

غاز عازل عالي األداء تم نفخه لملء الفراغات داخل الهيكل الخلوي للعزل لتوفير أداء
حراري أعلى للمواد العازلة.

ضيق الهواء في المبنى

خاصية من خواص المبنى تتعلق بتبادل الهواء فيما بين المبنى والجزء الخارجي منه عن
طريق االنسياب والنفاذ ،حيث يتم إجراء اختبار ضيق هواء المبنى من أجل قياس هذه
الخاصية.

غالف المبنى

الحاجز/الطبقة التي تفصل المساحة المكيفة عن المساحة غير المكيفة في المبنى ،وعادة ما
تشمل الواجهة الخارجية والسقف والطابق األرضي.

نظام إدارة المبنى

نظام مركزي آلي يستخدم للتحكم في تشغيل األنظمة الكهربائية والميكانيكية في المبنى.

مستشعر ثاني أكسيد الكربون.

هو جهاز استشعار يقيس محتوى ثاني أكسيد الكربون في المنطقة التي يوضع بها ،وعادة ً ما
يوضع في مناطق مكتظة أو في مجرى عودة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

معامل األداء

مقياس لكفاءة نظام التبريد ،وهو النسبة بين كمية التبريد ومدخالت الطاقة.

مقياس التجسيد اللوني ()CRI

هو قدرة مصدر الضوء على تصوير لون ما في أكثر أشكاله الطبيعية (حيث يضيء أكثر
األشكال الطبيعية للون بضوء النهار).

وكيل التشغيل التجريبي

مهندس مصؤح له مسؤول عن تنفيذ عملية التشغيل التجريبي.

السماد العضوي

مواد عضوية تم تحليلها من خالل سماد األرض ويمكن استخدامها كمخصبات للتربة.

نفايات من الممكن أن تتحلل إلى
سماد

هي النفايات التي يمكن أن تتحلل وتستخدم كسماد ،وعادة ً ما يشمل ذلك النفايات الغذائية
والنفايات البيئة الطبيعية.

المواد المكثفة

شروط المرفق الحالية

لوحة العدادات

في سياق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،تكون المواد المكثفة عبارة عن ماء سائل
تكون نتيجة التقاء هواء رطب دافئ بلفائف تبريد.
َّ
وثيقة مكتوبة يدون فيها المالك الشروط الوظيفية الحالية للمرفق وتوقعات كيفية استخدامه
وتشغيله ،وقد تتضمن األهداف ومعايير األداء القابلة للقياس واعتبارات التكلفة والمعايير
األساسية ومعايير النجاح والمعلومات الداعمة لتلبية متطلبات شاغلي ومستخدمي وأصحاب
المرفق.
شاشة عرض رقمية تنقل أداء المبنى للقاطنين فيه (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
أداء الطاقة والمياه).
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التهوية حسب الطلب ()DCV

نظام آلي يتحكم في حجم الهواء النقي الداخل إلى المساحة بنا ًء على الجداول الزمنية أو
مراقبة ثاني أكسيد الكربون أو قارئات اإلشغال أو قارئات ذكية أخرى.

تبريد المناطق

نظام تبريد توفر بموجبه محطة تبريد مركزية مياه مبردة للمباني الفردية في منطقة ما عبر
شبكة أنابيب أرضية معزولة ،وتضم المحطة المركزية معدات ذات كفاءة صناعية عالية
إلنتاج مياه مبردة.

نمذجة الطاقة الديناميكية

نموذج محوسب لمبنى يقوم بحساب االستهالك اللحظي أو الذروة واستهالك الطاقة السنوي
للمبنى عن طريق محاكاة ديناميكية ،حيث يشتمل النموذج على التصميم المعماري للمبنى،
واألنظمة الميكانيكية ،والكهربائية ،والسباكة ،واألنماط المتوقعة الستخدام المباني ،والبيانات
المناخية السنوية.

مركبة كهربائية

مركبة بموتور كهربائي يعمل ببطاريات قابلة إلعادة الشحن.

النفايات اإللكترونية

النفايات الناجمة عن المعدات الكهربائية واإللكترونية المهملة مثل أجهزة الكمبيوتر
المحمولة والهواتف المحمولة والمصابيح الكهربائية إلخ.

حاصلة على إعالن المنتج
البيئي ()EPD

طريقة موحدة لقياس األثر البيئي على منتج ما خالل دورة حياته.

عملية التشغيل التجريبي للمبنى
القائم

عملية تركز على الجودة لتلبية شروط المرفق الحالية لمبنى قائم و/أو أنظمته ومجمعاته،
كما تركز العملية على التخطيط والتحقيق والتنفيذ والتحقق والتوثيق بأن المرفق و/أو
أنظمته ومجمعاته يتم تشغيلهما وصيانتهما لتلبية شروط المرفق الحالية ،مع وجود برنامج
للحفاظ على التحسينات طوال الفترة المتبقية من عمل المرفق.

المنطقة المعرضة لمخاطر
الفيضان

المنطقة التي حددها القانون على أنها معرضة لمخاطر الفيضان ،وهي منطقة تكون عرضة
لحدوث الفيضانات بنسبة  %1أو أكثر في أي سنة ،ويتم تحديدها في خرائط معدل التأمين
ضد الفيضانات.

شهادة مجلس رعاية الغابات

شهادة مجلس رعاية الغابات ،هي إحدى طرق اعتماد الغابات التي تم تصنيفها عن طريق
اإلدارة المسؤولة عن الغابات.

الوهج

ظاهرة غير مريحة تنتج عن تسلل الكثير من ضوء النهار من خالل مجمعات مصقولة ،وقد
يحدث هذا مباشرة ً من خالل التوهج أو من ضوء النهار المنعكس على سطح داخلي.

احتمالية حدوث احتباس
حراري

احتمالية حدوث احتباس حراري هو مقياس لنسبة الحرارة التي سوف تمتصها انبعاثات 1
طن من الغاز خالل فترة زمنية محددة نسبةً إلى انبعاثات  1طن من ثاني أكسيد الكربون،
وكلما ازدادت احتمالية حدوث احتباس حراري ،ازدادت قدرة الغاز على تسخين األرض
مقارنة بثاني أكسيد الكربون في نفس الفترة الزمنية.

المياه الرمادية

المياه الرمادية هي مياه الصرف من مصادر غير سامة مثل مياه األحواض ومياه مرافق
االستحمام ،ويمكن إعادة استخدام هذه المياه في البناء وزراعة المسطحات الخضراء.

الغازات الدفيئة

غازات في الغالف الجوي تحتجز حرارة الشمس وتحتفظ بها بسبب قدرتها على امتصاص
األشعة تحت الحمراء من الشمس ،ويؤدي زيادة حجم الغازات الدفيئة في الغالف الجوي
إلى ظاهرة االحتباس الحراري.

مواد خطرة

النفايات التي قد يكون لها آثار سامة وضارة على صحة اإلنسان والبيئة إذا لم يتم إدارتها
بعناية.

تأثير الجزر الحرارية الحضرية

هي ظاهرة حيث ترتفع درجات الحرارة في المناطق الحضرية وتكون درجات حرارة
المدن أعلى من الضواحي المحيطة بها.

السطح عالي اإلضاءة

هو سطح ذو انعكاس عالي للضوء.
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االستضاءة

قياس لمستوى اإلضاءة الذي يمثل إجمالي كمية الضوء المرئي المنعكس على سطح أو
مستوى وهمي لكل وحدة مساحة من جميع االتجاهات فوق السطح ،وتكون وحدة قياس
االستضاءة هي "لوكس".

مكب نفايات

هي منطقة يتم فيها التخلص من كميات كبيرة من النفايات (عادة ما يتم جمعها من المناطق
الحضرية/النفايات البلدية) ثم يتم دفنها عادة.

تقييم دورة الحياة

تقييم التأثير البيئي للمنتج خالل جميع مراحل عمره ،من مرحلة استخالص المواد الخام إلى
التخلص منها أو إعادة تدويرها (من المهد إلى اللحد).

نفاذية الضوء

نسبة الضوء النافذة عبر الزجاج.

خط الرؤية

هو الخط المباشر الخارج من عين الشخص إلى نقطة محددة.

الضوء الصاعد من المصباح

ضوء موجه ألعلى من مصباح ويرجع ذلك إلى وضعه وطريقة تركيبه ،وتؤدي المعدالت
المرتفعة للضوء الصاعد إلى حدوث تلوث ضوئي خارجي.

المجالس

هي كلمة ُمترجمة من اللغة العربية مباشرة يُقصد بها "مكان الجلوس" ،وهي منطقة توجد
عادة ً في مساكن الشرق األوسط وتستخدم للتجمعات االجتماعية والخاصة.

مشربية

عنصر تظليل معماري عربي ذو مظهر شبكي ويتم وضعه على النوافذ.

مستشعر اإلشغال

جهاز إلكتروني يكتشف وجود البشر ويستخدم عادة للتحكم في إضاءة المبنى و/أو األنظمة
الميكانيكية.

احتمالية استنفاد األوزون

تكون معامل استنفاد األوزون لمركب كيميائي هي القيمة النسبية التي تشير إلى إمكانات
المادة في تدمير طبقة األوزون مقارنة بإمكانات مركبات الكلوروفلوروكربونCFC-( 11-
) ،11والتي تم إعطائها الرقم  1كقيمة مرجعية لها ،وبالتالي ،فإن المادة التي تحتوي على
دالة استنفاد أوزون تساوي  2يكون لها ضعف التأثير الضار لـ .CFC-11

سطح قابل لالختراق

األسطح القابلة للنفاذ أو المسامية التي تسمح بامتصاص الماء.

المادة ال ُمعاد تدويرها بعد
االستهالك

هي المواد التي يُعاد تدويرها بعد استخدام المستهلكين لها.

المادة ال ُمعاد تدويرها قبل
االستهالك

إعادة استخدام النفايات المتكونة من عملية التصنيع.

توفير التبريد اإلشعاعي

إزالة الحرارة المحسوسة من الفضاء عن طريق استخدام أحد أسطح التبريد.

مساحات مشغولة بصفة منتظمة

المساحات المشغولة بصفة منتظمة هي تلك المساحات التي يقضي فيها فرد واحد أو أكثر
وقتًا على أساس منتظم ولمدة تزيد عن ساعة واحدة في المتوسط يوميًا باستخدام مرافق
المبنى .وتشمل على سبيل المثال الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات والمختبرات وهي
مساحات مشغولة بانتظام في المؤسسات التعليمية .وال تشمل تلك المساحات الممرات أو
الحمامات أو غرف التخزين أو غرف الغسيل أو المرائب.

الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة هي الطاقة التي يتم جمعها من الموارد التي ال تستنفد أو يمكن تجديدها في
نطاق الحياة البشرية .وتشمل تلك المصادر الشمس والرياح والحرارة الجوفية.

العداد الذكي

جهاز إلكتروني يسجل مقدار االستهالك من استخدامات نهائية محددة ثم ينقل المعلومات
للتحكم و/أو دفع الفواتير ،وتقوم العدادات الذكية في العادة بتسجيل المعلومات كل ساعة
على األقل.

العامل الشمسي

يُشار إليه أيضًا باسم "قيمة ثابت الجاذبية" ،وهو النسبة المئوية للحرارة التي تنتقل عبر
الزجاج (أي النفاذية الحرارية للزجاج).
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معامل اكتساب الحرارة الشمسية

يشار إليه بـ  ،SHGCوهو قياس كسري لمقدار الطاقة الشمسية المنبعثة من الزجاج إما
بطريقة مباشرة (النفاذية الشمسية) أو بطريقة غير مباشرة (من خالل االمتصاص وإعادة
اإلشعاع) ،والنسبة بين  0و ،1وكلما قلت النسبة قل في المقابل مقدار الطاقة الشمسية
المنبعثة خالل الزجاج.

االرتياح الحراري

يقصد به شعور السكان باالرتياح الحراري في البيئة التي يقطنون فيها.

توفير المواد ذات الكتلة
الحرارية

قدرة المادة على االحتفاظ بالحرارة.

المنطقة الحرارية

المنطقة أو مجموعة المناطق التي تتشابه في شروط تكييف الهواء ونقاط التسخين والتبريد.

ُمنظم الحرارة

جهاز إلكتروني يقيس درجة الحرارة ويتحكم في نظام التدفئة أو التبريد وفقًا لذلك.

االنتقالية الحرارية

هي قياس لمعدل انتقال الحرارة عبر مادة ما (أي االنتقالية الحرارية).

حجم الهواء المتغير

نوع من أنواع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حيث يتغير حجم الهواء ليتوافق مع
درجة الحرارة المحددة في النطاق الحراري.

محول التردد

محرك كهربائي مزود بإمكانية تعديل السرعة وفقًا إلشارات الضبط.

مادة عذراء

مادة خام لم يتم استخدامها من قبل.

معالجة مياه الصرف

عملية معالجة مياه الصرف لتمكين إعادة استخدامها.

تجهيزات المياه

تجهيزات السباكة التي توصل المياه إلى المستخدمين ،بما في ذلك الصنابير ودش االستحمام
وما إلى ذلك.

الكفاف

عملية منع تسرب الهواء حول مكونات البناء المتحركة مثل األبواب أو النوافذ القابلة للفتح.
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