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المقدمة
ِّ

1

1

المقدِّمة

لقد تم تطوير نظام "مستدام" من ِّقبل برنامج البناء المستدام ليكون نظا ًما العتماد وتقييم االستدامة الشاملة من أجل التصدي لمشاكل
االستدامة طويلة األمد التي تواجه المباني السكنية في المملكة العربية السعودية ) ،(KSAحيث يعالج نظام "مستدام" مجموعة واسعة
من مشاكل االستدامة المهمة للمملكة العربية السعودية ،ويدعم تطلعات رؤية .2030
يقدِّم هذا الدليل ن ظام "مستدام" الخاص بمرحلة (التشغيل  +المبنى القائم) للمباني السكنية ,وتفاصيل عناصرها ،وهيكلها وقابليتها
للتطبيق ،والمنهجية وشروط المعيار.

نظام "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 رؤية  2030على ثالثة محاور هي كما يلي:
 -1مجتم ٌع نابض بالحياة
 -2اقتصا ٌد مزدهر
 -3أمةٌ طموحة
لقد استفادت معايير التشغيل والصيانة المستدامة التي تم وضعها لنظام "مستدام" للمباني السكنية من األهداف والغايات الواردة في
رؤية .2030
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التركيز
المناطقي

الشراء
المستدام

النقل المستدام

مخطط السفر

االبتكار

األقتصاد
المزدهر

الطاقة
المتجددة

مجتمع
نابض
بالحياة

أمة طموحة

تمكين وصول
جميع األفراد

إشراك شاغلي
العقار
الراحة
الحرارية في
األماكن
الخارجية

الشكل  1العالقة بين رؤية  2030ونظام مستدام لمرحلة (التشغيل  +المبنى القائم) المباني السكنية.

نظام مستدام والكود السعودي لألبنية الخضراء
الكود السعودي لألبنية الخضراء ( )SBCهو مجموعة من اللوائح القانونية واإلدارية والفنية التي تحدد الحد األدنى من المعايير
لتصميم المباني واإلنشاء في المملكة العربية السعودية ،ويُعد الكود السعودي لألبنية الخضراء ( )SgBC 1001جز ًءا من كود
البناء السعودي الذي تم وضعه؛ لضمان أن يكون التأثير السلبي للمباني ال ُمص َّممة والمشيدة وفقًا للكود أقل على البيئة.
إن نظام "مستدام" الخاص بالمباني السكنية متوائم مع كود البناء السعودي ،وخاصةً الكود السعودي لألبنية الخضراء ،والذي تم
وضعه بحيث يتجاوز الحد األدنى من استيفاء شروط الكود السعودي لألبنية الخضراء من أجل ضمان مستوى أعلى من االستدامة
للمباني السكنية ،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.
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المياه

الراحة

الكود
السعودي
للمباني
الخضراء
1001

غكاف المبنى

جودة اللواء
في األماكن
الداخلية

الكود السعودي
لترشيد
االستلكاك
601الطاقة

النفايات

الطاقة
المتجددة

الكود
السعودي
الميكانيكي

اإلضاءة

التلوية
أنظمة التدفئة
والتلوية
وتكييف
اللواء

الشكل  2العالقة بين "كود البناء السعودي" ونظام مستدام لمرحلة (تشغيل  +المبنى القائم) المباني السكنية.
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حول نظام مستدام للمباني السكنية
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حول نظام مستدام للمباني السكنية

2

 1-2إمكانية التطبيق
يتميز نظام مستدام الخاص بالمباني السكنية بإمكانية تطبيقه على أي مساحة من التنمية السكنية الحالية ،وليس هناك حد أدنى لحجم
المعيار ،حيث يمكن تطبيقه على األنواع التالية من مشروعات التنمية السكنية:



الوحدات السكنية الفردية (مثل الفيالت) والمباني السكنية المكونة من ( )3طوابق أو أقل (مثل منازل "التاون هاوس"
والمباني السكنية الصغيرة).
المباني السكنية المتعددة المكونة من ( )4طوابق أو أكثر.

بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية ،سيتم تطبيق نظام التقييم على كل من الوحدات السكنية ،والمناطق المشتركة ،حيث يمكن
أن تشمل المباني متعددة الوحدات السكنية أيضًا تنمية عمرانية لالستخدام المختلط ،شريطة أن يكون الحد األدنى للعنصر السكني
 ٪90من "مجموع مساحات البناء المسقوفة ضمن قطعة األرض" .بالنسبة للتنمية العمرانية متعددة االستخدام التي يكون فيها ال ُمك ِّون
السكني أقل من  ،٪90يتعين تقديم طلب خاص إلى "نظام مستدام" ،والذي سيحدد ما إذا كان من الممكن تقييم المشروع وفقًا لنظام
مستدام للمباني السكنية من عدمه.
األنواع التالية من التنمية السكنية غير مشمولة بنظام " ُمستدام" الخاص بالمباني السكنية:








أعمال التطوير المؤقتة والوجود ال ُمخطط له أقل من سنتين
الفنادق
مباني اإلقامة الجامعية
مساكن ذات خدمات فندقية
دور الرعاية السكنية
مساكن للعمالة األجنبية
سكن اإلمام/المسجد

 2-2المنهجية
يتألف نظام مستدام للمباني السكنية من عنصرين:
التصميم  +اإلنشاء
يمكن تطبيق (التصميم  +اإلنشاء) على تصميم المباني الجديدة وإنشائها.
التشغيل  +المبني القائم ( )O+Eوارد في (هذا الدليل)
يمكن تطبيق [معيار] (التشغيل  +المبنى القائم) لنظام "مستدام" الخاص بالمباني السكنية على المباني الجديدة التي تم تقييمها وف ًقا
لنظام "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 التجديد ،أو الترميم ،أو التوسيع الكبيرة ،بمعنى أنه يجري استبدال غالبية
الخدمات الثابتة للمباني وتجديد العناصر الحرارية ،عندئ ٍذ يجب أن يتبع المبنى ُمكِّون (التصميم  +اإلنشاء) للبناء المستدام للمباني
السكنية.
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 3-2فئات المعايير
تنقسم مرحلة (التشغيل  +المبنى القائم) في نظام مستدام للمباني السكنية إلى سبع فئات من المعايير (الشكل .)3
السياسات
واإلدارة
والصيانة
وسائل النقل
والربط الشبكي

الطاقة

نظام مستدام
للتشغيل+المباني
القائمة السكنية

المياه

الصحة
والراحة

استدامة
الموقع

التعليم
واالبتكار

الشكل  3فئات (التشغيل  +المبنى القائم) لنظام " ُمستدام" للمباني السكنية

 4-2مستويات التقييم
نتيجة المشروع هي عبارة عن مجموع كافة نقاط المعيار التي تم إحرازها ،حيث يوجد خمسة مستويات تقييم مختلفة:
هي األخضر والبرونزي والفضي والذهبي والماسي .يظهر عدد نقاط المعايير الالزمة لكل مستوى تقييم في الجدول (.)1

7

الجدول  1مستويات تقييم نظام مستدام

عدد النقاط ال ُمحرزة

مستوى التقييم

أكبر من أو يساوي 20
أخضر

أكبر من أو يساوي 35
برونزي

أكبر من أو يساوي 50
فضي

أكبر من أو يساوي 65
ذهبي

أكبر من أو يساوي 80
ماسي

 5-2المعايير اإللزامية
من أجل ضمان تحقيق المستوى األساسي من االستدامة عبر النطاق الواسع ،فإن نظام "مستدام" للمباني السكنية يشمل [مرحلة]
(التشغيل  +المباني القائمة) معايير إلزامية يُشار إليها باسم المعايير "اإللزامية" ،حيث تضمن تلك المعايير تحقيق األهداف ذات
معيارا إلزاميًّا
األولوية للمملكة العربية السعودية عن طريق جميع المشروعات مع الحفاظ على المرونة في تطبيقها ،هناك ()12
ً
(الجدول  ،)2والتي ينشأ عن تحقيقها الحصول على ( )20نقطة ومستوى تقييم من اللون األخضر لنظام "مستدام" ،ولتحقيق مستوى

8

تقييمي أعلى ،يجب أن يحقق المشروع المعايير اإللزامية واالختيارية اإلضافية؛ حتى يتحقق الحد األدنى من عدد نقاط المستوى
المستهدف.
الجدول  2المعايير اإللزامية

المعيار اإللزامي

فئة المعيار

التدقيق السنوي PMM-01

السياسات واإلدارة والصيانة

إدارة النفايات المنزلية 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
الصحة والراحة
التعليم واالبتكار

أداء المياه W-01
قياس استهالك المياه W-02
الراحة الحرارية في األماكن الخارجية HC-01
الراحة الحرارية في األماكن الداخلية HC-02
دليل نظام مستدام EI-01
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 6-2وصف هيكلة المعيار
يجري تسليط الضوء على المالمح الرئيسة لكل معيار في الشكل (.)4
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المكتب المنزلي TC-02

2

3

المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

1

اللدف
تيسير العمل من المنازل وتعزيزه؛ بهدف تشجيع المرونة في العمل والحد من التلوث المرتبط بالتنقل ذهابًا وإيابًا.
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الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

بالنسبة للمساكن/الوحدات السكنية التي تستوعب ما يصل إلى غرفتي نوم:

1

يمكن استخدام منطقة في غرفة المعيشة ،أو إحدى غرف النوم ،أو منطقة مناسبة أخرى
كمكتب منزلي/غرفة مكتب.
بالنسبة للمساكن/الوحدات السكنية المزودة بثكاث غرف نوم أو أكثر:
تُخصص غرفة منفصلة لالستخدام كمكتب منزلي/غرفة مكتب.

1
1

يجب أن يحظى المكتب المنزلي/غرفة المكتب ،سوا ًء كانت غرفة منفصلة أو منطقة
درجة في "دليل الدعم".
ُمخصصة داخل غرفة أخرى ،بالمخصصات ال ُم َ
2

توفير معلومات في الردهة/منطقة االستقبال بالمبنى بشأن مزايا العمل من المنزل
والتشجيع على المكاتب المنزلية.
اإلجمالي

5

غير متوفر
1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم


1


2



بالنسبة لكل نوع من أنواع المساكن أو الوحدات السكنية ،توضح مقاييس رسم المخططات ما يلي:
 oموقع المكتب المنزلي/غرفة المكتب والحجم وإبراز االمتثال للبند رقم  1الوارد في المبادئ التوجيهية
الداعمة
 oموقع البندين  2و 3في المبادئ التوجيهية الداعمة.
بالنسبة لكل نوع من أنواع المساكن أو الوحدات السكنية ،يلزم صور ُمؤرخة للبندين  2و 3الواردين في المبادئ
التوجيهية الداعمة.
صور ُمؤرخة للمعلومات المعروضة في ردهة/منطقة االستقبال بالمبنى.
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6

المبادئ التوجيلية الداعمة
مكتب منزلي:
يجب أن تتوفر في غرفة المكتب المنزلي/غرفة المكتب أو المنطقة المخصصة لها الشروط التالية:
 -1مساحة كافية لـ:
 oمكتب وكرسي وخزانة ملفات ،أو رف كتب.
 oالتحرك حول واجهة المكتب.
 oاالستخدام اآلمن للكرسي وخزانة الملفات.
 -2اثنين من مقابس الكهرباء المزدوجة.
 -3البيانات واالتصاالت الهاتفية ،على سبيل المثال مقابس النطاق الترددي العريض والهاتف.
المعلومات المتعلقة بمزايا العمل المنزلي:
يجب أن تعزز المعلومات المعروضة في الرواق/منطقة االستقبال العمل المرن وتناول مزايا العمل من المنزل ،إضافة إلى تسليط
الضوء على اآلثار اإليجابية الناتجة عنه على البيئة واالقتصاد والصحة والرفاهية.

77

أداة المعيار
غير متوفرة

88

الوثائق المرجعية
 -1الدليل المتري :بيانات التخطيط والتصميم ،الطبعة السادسة

يوضح الشكل  4الخصائص الرئيسية للمعيار

مفتاح الشكل
 -1مرجع المعيار والملكية.
 -2سوا ًء كان معيار رئيسيًا ،باإلضافة إلى عدد النقاط المتاحة.
 -3هدف المعيار.
 -4شروط المعيار وعدد النقاط المرتبطة بها .إذا كان للمعيار شروط مختلفة للمساكن الفردية أو المباني متعددة الوحدات السكنية،
يتم تسليط الضوء عليه في هذا الجزء من المعيار.
 -5أدلة شروط المرحلة عند تقديم التقرير التشغيلي.
 -6إرشادات داعمة تقدم مزيدًا من المعلومات ذات الصلة.
 -7اسم أداة المعيار (إن وجدت).
 -8تفاصيل الوثائق المرجعية ذات الصلة.
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تطبيق نظام المستدام للمباني السكنية

12

تطبيق نظام مستدام للمباني السكنية

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 ( )5محتويات السياسة أو اإلجراء المثالي.
الجدول  3المعايير التي تحتاج إلى سياسة أو إجراء

الفئة

السياسات واإلدارة
والصيانة

التعليم واالبتكار

المعيار

السياسة/اإلجراء

التدقيق السنوي PMM-01

إجراءات التدقيق السنوي

إدارة النفايات المنزلية PMM-02

اإلجراءات التشغيلية لتحويل النفايات

تقديم الخدمات وأعمال الصيانة المستدامة
PMM-03

إجراء الصيانة ال ُمستدامة

الشراء المستدام PMM-04

سياسة الشراء المستدام

التشغيل الصحي PMM-06

اإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام
اإلجراءات المتكاملة لمكافحة النفايات

إشراك شاغلي العقار EI-02

اإلجراءات المتعلقة بإشراك إشراك شاغلي العقار

التواصل المستدام

إجراءات استبيان التواصل المستدام
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الشكل  5محتويات السياسة /اإلجراء المثالي

 2-3عملية التسليم والموافقة
 1- 2-3تسليم
يتم تسليم وثائق المعيار على مراحل المشروع الثالثة التالية:
التصميم  +اإلنشاء
التسليم ( :)1بعد إتمام التصميم التفصيلي
التسليم ( :)2بعد إتمام مرحلة اإلنشاء
التشغيل+المبنى القائم (الوارد في هذا الدليل)
التسليم ( :)3بعد أن تم شغل المبنى لمدة عام واحد على األقل عند مستوى إشغال ال يقل عن ( ٪75أي تم بيع أو تأجير  ٪75على
األقل من الوحدات السكنية).

الشكل  6عملية التقديم
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 2- 2-3الموافقة
بعد مراجعة كل طلب والموافقة عليه ،يتم إصدار الشهادات التالية:




التصميم  +اإلنشاء
 oشهادة تقييم التصميم (بعد مراجعة التسليم ())1
 oشهادة تقييم اإلنشاء (بعد مراجعة التسليم ())2
التشغيل +المبنى القائم
 oشهادة التقييم التشغيلي (بعد مراجعة التسليم ())3
 oشهادة تقييم تشغيلي ُمجددة (للحفاظ على/االحتفاظ بشهادة التقييم التشغيلي ،يجب إعادة تقييم المشروع كل ()5
سنوات بح ٍد أدنى).

 3-2-3إعادة التقييم
يتيح (التشغيل+المبنى القائم) في نظام "مستدام" ل ُمالك المباني السكنية والقائمين على إدارتها خيار التحقق بشكل منتظم من األداء
التشغيلي لل ُمنشَأة عن طريق التحقق المستمر من الممارسات الرائدة وتعزيز استمرار تنفيذها في عمليات تشغيل المبنى ،حيث تهدف
اإلستراتيجيات التوجيهية وإستراتجيات األداء المضمنة إلى توفير مزايا تشغيلية طوال مدة بقاء المبنى السكني ،وعن طريق 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 تدقيق 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 مقيم نظام مستدام) "البناء المستدام" عن طريق تعيين مهندس نظام
مستدام معتمد.
الملندس البيئى

الملندس الصوتى

ملندس نظام مستدام معتمد

خبير مقيم في
نظام مستدام

الشكل  7طرق االتصال
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 4-3األدوار الرئيسية والمسؤوليات
تُحدد أدوار ومسؤوليات مختلف األطراف في عملية تقييم المباني السكنية لنظام مستدام في الجدول .4
الجدول  4األدوار والمسؤوليات في نظام مستدام

الدور

البناء المستدام

خبير مقيم نظام مستدام

المسؤولية





تمثيل الهيئة التنفيذية
توفير التدريب واالمتحانات وترخيص "المهندس المعتمد" و"خبير مقيم نظام "مستدام"
إجراء المراجعات والرد على استفسارات المعيار الرسمي
إصدار نظام "مستدام" لتقييم المباني السكنية





يُعين من قِّبل "البناء المستدام"
القيام بمهام نقطة االتصال عن مهندس نظام مستدام المعتمد
تقييم مقترحات مشروع نظام ُمستدام للمباني السكنية في مراحل التصميم واإلنشاء
والتشغيل.
إجراء "زيارات تدقيق الموقع" الرسمية خالل مرحلتي إنشاء وتشغيل المشروع




نقطة االتصال الخاصة بخبير مقيم نظام مستدام
تقديم إرشادات المهندسين إلى فريق المشروع وتوجيه الدعم له؛ لتحقيق التقييم ال ُمستهدف
في نظام ُمستدام للمباني السكنية
إجراء ضمان الجودة لجميع وثائق المعيار/األدلة التي أعدها فريق المشروع
تقديم مستندات المعيار إلى خبير مقيم نظام ُمستدام في مراحل التصميم واإلنشاء والتشغيل
التنسيق مع خبير مقيم نظام مستدام لتقديم أي معلومات إضافية أخرى الزمة



مهندس نظام مستدام المعتمد
()AP

العميل/المالك







مستخدمو
المباني/المستأجرين

مشغلو المبنى  /إدارة
المرافق

 تعيين مهندس نظام ُمستدام المعتمد في المراحل األولى من المشروع
دفع رسوم مشروع نظام ُمستدام (التسجيل ،والتقييم ،والزيارات الميدانية ،واستفسارات
المعيار وغيرها)
دعم عملية تقييم نظام ُمستدام للمباني السكنية



فهم أهداف دليل نظام ُمستدام لتحقيق 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



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

18

4

السياسات واإلدارة والصيانة

تُركز السياسات واإلدارة والصيانة على وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات من أجل إدارة التشغيل المستدام للمباني والمحافظة عليها،
إضافةً إلى تشجيعها على القيام بعمليات شراء وصيانة مستدامة وااللتزام بتنفيذ التدقيق السنوية.
تعمل السياسات واإلدارة والصيانة على إدارة النفايات التشغيلية ،إذ يبلغ متوسط معدل النُفايات 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 ،1تهدف رؤية  2030إلى التغلب على التحدي المتمثل في ارتفاع معدالت إنتاج النفايات باستخدام
أنظمة إدارة نفايات ذات كفاءة وعن طريق تنفيذ مبادرتين رئيسيتين هما :برنامج التحول الوطني والمخطط المتكاملة إلدارة النفايات،
حيث يدعم نظام مستدام تلك الرؤية ويمنح مكافآت للمشروعات بنا ًء على أداء المباني واإلدارة المستمرة للنُفايات،

التدقيق السنوي

إدارة النفايات المنزلية

التشغيل الصحي

السياسات واإلدارة
والصيانة

تقديم الخدمات
وعمليات الصيانة
المستدامة

مراقبة أداء المبنى

الشراء المستدام

الشكل  8معايير السياسات واإلدارة والصيانة

 1الدالئل على تطوير تكنولوجيا تحويل النُفايات إلى طاقة في المملكة العربية السعودية ،التعامالت بالهندسة الكيميائية ،المجلد  ،45معرف
الوثيقة الرقمي ,CET1545057/10.3303 :عبدالستار نظامي وآخرون)2015( ،
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التدقيق السنوي PMM-01
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

2

اللدف
لضمان تقييم أداء المبادرات ال ُمستدامة سنويًا؛ من أجل االستمرار في التحسن.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

أحد اإلجراءات التي ُوضعت إلجراء وتوثيق عملية التدقيق الداخلي كل سنة من شأنه
فحص والتحقق مما يلي بح ٍد أدنى:






1

استهالك الطاقة
استهالك المياه
إنتاج النفايات
صيانة األنظمة
تقييم غالف المبنى
اإلجمالي

2

2

2

2

األدلة
الرقم
1

أدلة شروط المرحلة



إجراء التدقيق السنوي.
السجل.

المبادئ التوجيلية الداعمة
إجراءات التدقيق السنوي:
ترد المحتويات الالزمة إلجراءات التدقيق السنوي بالتفصيل في الجدول " ."PMM-01.1ويجب أن تكون اإلجراءات مكتوبة خالل
الستة ( )6أشهر األولى من فترة المراقبة وتُنفذ خالل الستة أشهر الثانية ويتم تقديم األدلة ذات الصلة ،وبعد ذلك يجب إجراء التدقيق
بعدئ ٍذ مرة واحدة في السنة.
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الجدول محتويات إجراء التدقيق السنوي ""PMM-01.1

إجراءات التدقيق السنوي
الرقم

عنوان القسم

1

األهداف والغايات

2

األدوار والمسؤوليات

3

اإلجراء

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى
األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.
يتحمل األفراد ال ُمعينين (وتفاصيل جهات االتصال) مسؤولية وضع اإلجراءات ،وإجراء
التدقيق وتوثيقها ،وكذلك توثيق االستعراض السنوي.
بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية ،يجب على مدير المنشأة أو أحد المهندسين ال ُمختصين
إجراء التدقيق.
توفير مقدمة للموقع بما في ذلك المكان ووصف المساحات وفئات/أعداد السكان.
توثيق ال ُمعلمات التالية:






وسائل االتصال
4

(المباني متعددة
الوحدات السكنية)

5

السجكات

6

نظرة عامة على
اإلدارة والتوقيع

االستهالك الشهري للطاقة وإنتاج الطاقة المتجددة في الموقع (أداء الطاقة E-01
والطاقة المتجددة .)E-04
االستهالك الداخل والخارج للمياه شهريًا (أداء المياه .)W-01
اإلنتاج الشهري للنفايات (إدارة النفايات المنزلية .)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 وصورة مقتبسة من التجول
السنوي (تقييم غكاف المبنى .)E-03

يجب إبالغ جميع الوحدات السكنية بالمبادئ العامة ،والممارسة المثلى ،ونتائج التدقيق 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 الوحدات السكنية.
وفر قالب سجل في ملحق اإلجراء المخصص لتسجيل أنشطة التدقيق السنوي.
ويجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم .وسوف يتضمن السجل وثائق متعلقة
ببنود التدقيق التالية:






استهالك الشهري للطاقة (يلزم الحصول على نسخ الفواتير).
االستهالك الشهري للمياه (يلزم الحصول على نسخ الفواتير).
إنتاج النفايات شهريًا.
صيانة األنظمة.
تقييم غالف المبنى

بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية ،يجب أيضًا االحتفاظ بسجالت لما يلي:



البالغات
نظرة عامة على اإلدارة السنوية

يجب إدراج ُملخص من صفحة واحدة يتناول النتائج السابقة والحالية.
يجب إعادة تقييم اإلجراءات سنويًا وتحديد التدابير الالزمة بنا ًء على البيانات المسجلة.
بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية ،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 النفايات المنزلية PMM-02
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

4

اللدف
تقليل إنتاج النفايات المنزلية وتشجيع المستخدمين على تحويل النفايات من مكبات النفايات.
الشروط
النقاط المتاحة
الشرط

الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات

الشروط الرئيسية  -تحقيق الشروط رقم  1و 2و( 3نقطة المعيار .)1
1

يتم وضع وتنفيذ اإلجراء التشغيلي للنفايات المنزلية؛ إذ يترتب عليه تحويل ما ال يقل عن
 ٪ 30من نفايات أعمال التشغيل (بحسب الوزن أو الحجم) من مدافن القمامة عن طريق
إعادة التدوير أو إعادة االستخدام.
يتم توفير صناديق نفايات منفصلة تحمل عالمات واضحة داخل كافة الوحدات الفردية أو
السكنية لموردين من موارد النفايات التالية على األقل:

2




1

النفايات القابلة إلعادة التدوير (األوراق ،والورق المقوى ،والزجاج،
والبالستيك ،والمعادن).
النفايات العامة.

يتم توفير صناديق نفايات منفصلة تحمل عالمات واضحة داخل المناطق المشتركة مثل
األروقة ،والصاالت الرياضية ،والمسابح ،والمراكز المجتمعية لنوعين من أنوع النفايات
التالية على األقل:

3

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




1

غير متوفرة

نفايات ضخمة كبيرة الحجم.
عناصر إلكترونية.
بطاريات.

تُخزن المواد الخطرة (إن وجدت) على نحو منفصل في مكان جيد التهوية ُمزود بنوافذ
طرد العوادم ،ونوافذ تهوية.
عملية تحويل متقدمة
4

5

يُحول ما ال يقل عن ٪50من النفايات الناتجة عن األعمال التشغيلية (بحسب الوزن أو
الحجم) من المدفن عن طريق إعادة التدوير أو إعادة االستخدام.
التسميد العضوي
تُوضع إجراءات إلدارة النفايات العضوية ويجري تنفيذها؛ وهو ما يؤدي إلى تحويل
النفايات العضوية من المدفن ،يتم توفير صناديق للنفايات العضوية موسومة بعالمات
واضحة لكافة الوحدات السكنية ،والمناطق المشتركة ،ومناطق المناظر الطبيعية ،وتُحول

2

1

2

1
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النفايات العضوية إلى سماد ومن ثم يعاد استخدامها داخل الموقع أو تنقل لتحويلها إلى
سماد خارج الموقع وإعادة استخدامها.
اإلجمالي

4

4

األدلة
الرقم
 1و2
و3
و4
و5

أدلة شروط المرحلة




اإلجراءات التشغيلية لتحويل النفايات
السجل.
دليل نظام مستدام (دليل نظام مستدام .)EI-01

المبادئ التوجيلية الداعمة
اإلجراءات التشغيلية لتحويل النفايات:
ترد المحتويات المطلوبة لإلجراءات التشغيلية لتحويل النفايات بالتفصيل في الجدول " ،"PMM-02.1حيث يجب أن تكون
اإلجراءات كتابية خالل الستة ( )6أشهر األولى من فترة المراقبة ويجري تنفيذها خالل فترة الستة أشهر الثانية ويتم تقديم األدلة
ذات الصلة ،بعد ذلك تُنفذ اإلجراءات دون توقف ويتم تحديث سجالت النفايات بآخر المستجدات شهريًا.
جدول  PMM-02.1محتويات اإلجراءات التشغيلية لتحويل النفايات

اإلجراءات التشغيلية لتحويل النفايات
الرقم

عنوان القسم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتويات

1

األهداف

األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.

2

األدوار والمسؤوليات

يقوم األفراد المعينون (مع بيانات جهات االتصال) بمسؤولية وضع اإلجراءات والمشتريات
وإدارة النفايات وتحويل النفايات إلى أسمدة داخل الموقع (إن أمكن) وعمليات المراقبة
واالستعراض السنوي.

3

المبادئ التوجيلية
التنفيذية

4

إنتاج النفايات

5

مرافق النفايات المحلية

6

التجميع والتخزين

فيما يخص المباني متعددة الوحدات السكنية إذا كان المقاولون يقومون بمناولة النفايات يجب
التأكد من موافقتهم على هذا اإلجراء وااللتزام به.
إذا كان المبنى يضم أفراد مستأجرين يجب تركيب صناديق النفايات ومراقبةها في وقت مالئم
ال يتسبب في إزعاج السكان على سبيل المثال عند مغادرة المستأجر.
تقديم نبذة عن الموقع بما في ذلك المكان ووصف أماكن اإلقامة وأنواع/أعداد السكان وإنتاج
النفايات التقليدية ،ويتم عرض أنواع النفايات السكنية التقليدية في شكل .PMM-02.1
التحقق من الحاجة إلى تحويل النفايات إلى أسمدة في الموقع ومدى مالءمتها ،ويجب أن
يصف اإلجراء بوضوح جميع شروط وإجراءات الصحة والسالمة المطبقة والتنظيمية المتعلقة
بالتنظيف والحد من الروائح الكريهة.
التحقق من مدى توافر مشغلي النفايات المعتمدين وكذلك نوع النفايات ،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 مدى توافر مشغلي النفايات المعتمدين لنقل النفايات العضوية إلى مرافق تحويل
النفايات إلى أسمدة الموجودة خارج الموقع.
توفير بطاقات تعريفية واضحة (باللغة العربية ولغات أخرى) وصور ،إضافة إلى حاويات
ذات ألوان متناسقة لإلشارة إلى محتوى النفايات بكل حاوية ،ويرجى تحديث بطاقات التعريف
عندما تصبح مسارات إعادة التدوير النفايات متاحة ،ويوضح شكل  PMM-02.2أمثلة لصور
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وألوان البطاقات التعريفية ،وال يجب حث السكان على فصل النفايات عند المصدر إذا كانت
نظرا ألن ذلك يقلل من مشاركتهم.
ُ
ستخلط قبل التجميع؛ ً
يجب أن يكون حجم صناديق إعادة التدوير والصناديق المخصصة للسماد داخل كل مسكن
فردي/وحدة سكنية مناسبًا لمعدل اإلشغال.
يجب أن تكون أحجام صناديق التخزين المركزية مناسبة لكمية النفايات التي تم إنتاجها (كما
هو مسجل في أداة النفايات) ومعدالت التجمع (وفقًا لمعدالت مرور مشغل النفايات ال ُمرخص
له) ،وبوجه عام يلزم توفير صناديق يتراوح حجمها بين  120و 500لتر.
يمكن إعادة استخدام المواد إذا تم إزالتها من الموقع الستخدامها بصورة أخرى ،وال يمكن
حولة ،ولكن يجب تشجيع تلك
اعتبار إعادة استخدام النفايات داخل نفس الموقع نفايات ُم َّ
الممارسة حيث إنها تقلل من الحجم الكلي للنفايات ،كما يجب تقديم مبررات منطقية مفادها أن
هذه المواد هي نفايات سيتم نقلها مباشرة إلى المدافن (على سبيل المثال األثاث الموجود في
المخازن الضخمة الذي يمكن جمعه دون مقابل) وأن ذلك ال يمثل إعادة بيع لألصول المادية
(مثل إعادة بيع األثاث الجيد).
بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية يرجى 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.
نظرا
قد تنجم كميات صغيرة من النفايات الخطرة عن عمليات التجديد أو الصيانة؛ وذلك
ً
الستخدام البيتومين أو الدهانات التي تحتوي على مواد سامة أو المواد 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 المقاول أو مدير المرفق نقل النفايات
فورا من الموقع إلى مرفق مناسب للتخلص منها ،كما يتطلب اإلنتاج المستمر للنفايات
الخطرة ً
منطقة تخزين مزودة بوسائل تهوية مستقلة ،ويجب أن يكون أي تخزين مؤقت للنفايات في
الموقع داخل صندوق معدني مغلق بمشبك معدني ومزود بمقابض منفصلة لتجنَّب المناولة
المزدوجة.
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.

7

تحويل النفايات إلى
أسمدة داخل الموقع

بالنسبة للمساكن الفردية يمكن تحويل النفايات إلى أسمدة داخل الموقع عن طريق حاويات
مخصصة متوفرة تجاريًّا أو محلية الصنع مزودة بنظام تصرف جيد أو مغلقة جيدًا أو مغطاة
جيدًا لتجنب اآلفات ،ويلزم التخطيط الدقيق لضمان توفير توازن مناسب بين النفايات العضوية
الرطبة والجافة وطبقات التربة.
بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية يمكن إنشاء هيكل مركزي لتحويل النفايات إلى أسمدة
داخل الموقع أو شراؤه ،ويجب مراعاة المسافة من المبنى والتهوية الكافية لتجنب انبعاث
الروائح الكريهة ،وكذلك إنشاء الحواجز المادية ومراقبة اآلفات (يرجى الرجوع إلى التشغيل
الصحي  )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 بانتظام من أن منطقة تحويل النفايات إلى أسمدة آمنة لتفادي الوصول غير
المالئم وأنها جيدة التهوية لتجنب الرائحة الكريهة.
24

قد يحتاج الغطاء النباتي القاسي كالسيقان أو األغصان إلى قصه أو تقليمه .تمثل األكياس
القابلة للتحلل البيولوجي وسيلة فعالة لجمع فضالت الطعام.
8

تحويل النفايات إلى
أسمدة خارج الموقع

9

أداة النفايات

10

التواصل
(المباني متعددة
الوحدات السكنية)

تتراوح أحجام صناديق التخزين المركزية بناء على معدالت اإلنتاج والتجميع بين 120
و 500لتر.
تحدد أداة النفايات نسبة التحويل المئوية المحققة ،يشير عملية تحويل النفايات 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 ،ويجب إدخالها في أداة النفايات لكل نوع من أنواع
النفايات.
تدعم أي كمية نفايات تم تحويلها إلى أسمدة داخل الموقع أو خارجه نسبة التحويل بغض النظر
عما إذا كان قد تم تحقيق نقاط تحويل النفايات إلى سماد عضوي أم ال شريطة اتباع شروط
التخزين والتوثيق.
يمكن استبعاد النفايات الخطرة من هذا الحساب شريطة أن يؤكد 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 مرج ًعا لنقطة النهاية
المعتمدة ،وإذا لم يكن ذلك ممكنًا وضح أسباب عدم وجود هذه العناصر من خالل
الوثائق/المراجع ،وقدم بديل.
يجب أن تكون البدائل شاملة وقابلة للتحقق ومنطقية ومتسقة:










شاملة  -على سبيل المثال وضح باستخدام مخطط وصور للموقع كافة نقاط الوصول
إلى الموقع وحاويات النفايات إلظهار أن جميع عمليات جمع النفايات قد تم توثيقها،
واحتفظ بإحصاء منتظم لعدد الحاويات وحجمها ومعدل امتالئها.
قابلة للتحقق  -على سبيل المثال التقط صور مؤرخة ،وعزز هذا األمر من خالل
توقيع جامعي النفايات أو الفحص اإلداري المنتظم ،وأدرج البيانات القابلة للتحقق
فقط في "أداة النفايات" حتى إذا كان ذلك أسوأ تعيين لحجم/مدفن نفايات كي يمكن
توضيح أسباب التحسينات في التحسينات.
منطقية  -على سبيل المثال إذا كان حجم حاوية النفايات غير معروف فقم بإجراء
تقدير منطقي استنادًا إلى األبعاد ،واحرص على التقاط صور مؤرخة لجميع
الحاويات ،أو إذا كان ذلك األمر شاقًا للغاية تناول عينة كافية لتوضيح رقم/حجم
الحاوية عبر غالبية نطاق اإلدخال.
متسقة  -على سبيل المثال احرص على أن يكون هنالك ثغرات في البيانات تتطلب
تقديرات ،واحرص على استخدام نفس العملية األساسية خالل هذه الفترة.
بالنسبة لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة في الموقع احرص على إعداد سجالت
مكتوبة مناسبة ألحجام النفايات مدعومة بصور مؤرخة.
بالنسبة للمواد التي تمت إزالتها من الموقع إلعادة استخدامها احرص على إعداد
وثائق مناسبة كخطاب 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 إخطار جميع سكان الوحدات السكنية مرة واحدة سنويًّا على األقل بالمبادئ العامة
والممارسة المثلى وأي اعتبارات خاصة بموقع محدد فيما يخص هذا اإلجراء.

25

يجب إخطار السكان  4مرات في سنويًّا 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 طرق
إرسال رسائل البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية لجميع سكان الوحدات السكنية.
التدريب

توفير التدريب مرة واحدة على األقل سنويًّا لألفراد المسؤولين عن إدارة النفايات ومراقبةها.

11

(المباني متعددة
الوحدات السكنية)

إدراج محتوى التدريب وقوالب سجل الحضور داخل ملحق اإلجراء.

12

السجكات

13

استعراض اإلدارة
والتوقيع

إدراج قالب سجل داخل ملحق اإلجراء ،ويجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم.
إيصاالت شراء صناديق النفايات وأدوات تحويل النفايات إلى سماد في الموقع (إذا تم شراؤها
أثناء مرحلة التشغيل).
خطط األرضية المحددة التي توضح أنواع جميع مرافق تحويل النفايات إلى سماد وصناديق
النفايات وأماكنها.
صور مؤرخة لصناديق النفايات الموجودة عند كل نوع من أنواع الوحدات السكنية وجميع
الصناديق الموجودة في المناطق المشتركة وجميع الصناديق المشتركة في مناطق التخزين
وجميع مرافق تحويل النفايات إلى سماد في الموقع.
إيصاالت نقل النفايات من شركة التخلص من النفايات.
بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية يجب أيضًا االحتفاظ بسجالت لما يلي:




وسائل التواصل
التدريب
نظرة عامة على اإلدارة السنوية

يجب أن يتضمن الموجز المكون من صفحة واحدة قائمة بالنتائج السابقة والحالية والجهود
المبذولة لتحسينها من أجل استعراضها بسهولة.
يجب إعادة تقييم اإلجراءات سنويًّا وتحديثها حسب االقتضاء.
يجب على مدير المرافق أو المالك مراجعة اإلجراء وتوقيعه سنويًّا.

26

شكل  PMM-02.1أنواع النفايات المنزلية

شكل  PMM-02.2أمثلة لصور بطاقات تعريف الحاويات وألوانها

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
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

4

اللدف
إطالة أمد استخدام األصول الموجودة في الموقع وزيادة قيمتها وكفاءتها وتجنب األثر البيئي الناجم عن االستبدال أو الشراء غير
الضروري لها أو االستخدام غير الضروري للمرافق.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

الشروط الرئيسية  -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة معيار واحدة).
الفحص والصيانة

1

الوحدات السكنية الفردية:
يتم إجراء عمليات صيانة وفحص ألعطال أنظمة وعناصر المبنى بصورة دورية.
المباني متعددة الوحدات السكنية:
يتم وضع إجراءات الصيانة المستدامة لعناصر وأنظمة المبنى وتطبيقها وف ًقا ألفضل
الممارسات ،إضافة إلى دمج عمليات الفحص االستباقية الدورية.

1

1

الصيانة السنوية لألنظمة

2

الوحدات السكنية الفردية:
يقوم فني مختص بإجراء الصيانة السنوية لألنظمة.
المباني متعددة الوحدات السكنية:

3

3

يقوم فني مختص بإجراء الصيانة السنوية لألنظمة ،ويتم إدراج الشروط في إجراءات
الصيانة المستدامة.
اإلجمالي

4

4

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم
الوحدات السكنية الفردية:

1






سجل كامل ألصول المعدات واألنظمة الميكانيكية والكهربائية والمتعلقة بالسباكة.
جدول بنود الصيانة.
صور مؤرخة لعمليات الصيانة والفحص ربع السنوية.
خطاب التزام ُموقع.

المباني متعددة الوحدات السكنية:




سجل كامل ألصول المعدات واألنظمة الميكانيكية والكهربائية والمتعلقة بالسباكة.
إجراءات الصيانة ال ُمستدامة.
جدول التسجيل.
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الوحدات السكنية الفردية:



عقد الصيانة والسيرة الذاتية للفني المختص المعين.
تقرير صيانة األنظمة الذي كتبه الفني المختص بما في ذلك صور مؤرخة للصيانة السنوية لألنظمة.

المباني متعددة الوحدات السكنية:

2






عقد الصيانة والسيرة الذاتية للفني المختص المعين.
جدول الصيانة السنوية لألنظمة (يتم إدراجه في إجراءات الصيانة المستدامة).
تقرير صيانة األنظمة الذي كتبه الفني المختص بما في ذلك صور مؤرخة للصيانة السنوية لألنظمة.
جدول التسجيل.

المبادئ التوجيلية الداعمة
الصيانة الدورية وفحص األعطال (الوحدات السكنية الفردية):






يجب أن يقوم المالك أو أحد الفنيين المختصين يتمتع بخبرة ال تقل عن سنتين في هذا المجال بفحص األعطال أو األضرار
صا بصريًا للعناصر المدرجة في شكل .PMM-03.1
والقيام بأعمال الصيانة الالزمة كل ثالثة أشهر ،وسيشمل ذلك فح ً
إضافة إلى إصالح األعطال قد تشمل أعمال الصيانة تنظيف شبكات التهوية وأجهزة اإلضاءة وألواح الطاقة الشمسية من
أي غبار وكذلك تطهير البالوعات (مناهيل) إلخ.
لمراقبة ودعم التحسين المستمر يجب االحتفاظ بجدول زمني لمشاكل الصيانة الفعلية وعمليات اإلصالح/االستبدال ،ويجب
التحقيق في األسباب لتجنب تكرار نفس المشكالت.
يجب أن تتجنب عمليات اإلصالح/االستبدال األعطال المتكررة الناجمة عن استخدام المواد ذات الجودة الرديئة ،كما يجب
أن تقلل من التأثير البيئي من خالل الشراء المستدام (يرجى الرجوع إلى الشراء المستدام .)PMM-04
يجب تقديم خطاب التزام موقع من مالك المبنى يؤكد أن عمليات الفحص والصيانة المطلوبة يتم إجرائها  4مرات سنويًّا.

التجليزات

شكل  PMM-03.1العناصر الداخلية والخارجية التي تتطلب فحص بصري
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إجراءات الصيانة ال ُمستدامة (المباني متعددة الوحدات السكنية):
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 فترة الستة أشهر الثانية ،ويتم تقديم األدلة ذات الصلة ،بعد ذلك
يجب تطبيق اإلجراءات باستمرار.
جدول  PMM-03.1محتويات إجراءات الصيانة ال ُمستدامة

إجراء الصيانة ال ُمستدامة
الرقم

عنوان القسم

1

األهداف والغايات

2

األدوار والمسؤوليات

3

المبادئ التوجيلية
التنفيذية

4

سجل األصول

5

صيانة األنظمة

6

صيانة األصول المادية

المبادئ التوجيهية وشروط المحتويات
األهداف والغايات المنشودة من اإلجراء.
يقوم األفراد المعينون (مع بيانات جهات االتصال) بمسؤولية وضع اإلجراءات والمشتريات
وعمليات الفحص والصيانة وتقديم الخدمات والتدريب واالستعراض السنوي.
حال االضطالع بأعمال الصيانة السنوية لألنظمة تأكد من موافقة الفني 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.
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.
تشمل أنظمة البناء التي من المحتمل أن تتطلب أعمال صيانة:







أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
مضخات المياه
األنظمة الكهربائية
أنظمة إنتاج الطاقة في الموقع (بما في ذلك أنظمة إنتاج الطاقة المتجددة أو
االحتياطية)
أنظمة إدارة المباني
وسائل النقل العمودي

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 لشروط الفحص
إنشاء جدول للعناصر عبر دورة مدتها 12
ً
االستباقية وشروط الصيانة (المعدات والمواد االستهالكية) ومصادر األعطال المحتملة
لألصول المادية ،وترد أمثلة لذلك في جدول .PMM-03.3
يمكن استخدام دليل أفضل ممارسات الشراء BG66 / 2016لزيادة شروط الجدولة المناسبة.
30

يجب تنفيذ إجراءات الصيانة بنا ًء على مبادئ الصيانة المستدامة التالية:



7

أعمال الصيانة

8

وسائل التواصل

9

التدريب

10

السجكات

11

نظرة عامة على
اإلدارة والتوقيع





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
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 حاالت التعرض واإلزعاج غير الضروريين لسكان المبنى أو تعطيل اإلجراءات يرجى
تقديم تنبيه لجميع سكان المبنى قبل  72ساعة من بدء أعمال الصيانة التي من شأنها أن تعيق
إلى حد كبير -أنظمة المبنى من أداء وظائفها.يمكن تقديم إشعار فوري في حاالت الطوارئ ،وحاالت الطوارئ هي عندما تكون الصحة
والسالمة أو الممتلكات عرضة للخطر.
يجب أن تحدد جميع وسائل التواصل وقت ومكان أعمال الصيانة ،إضافة إلى وضع الفتة
تحمل كلمات مختصرة مكتوبة بخط واضح (مثل "ممنوع الدخول" أو "وظيفة محدودة")
وإجراء اتصال السلكي.
يجب إخطار جميع سكان الوحدات السكنية مرة واحدة سنويًّا على األقل بالمبادئ العامة
والممارسات الجيدة وأي اعتبارات خاصة بموقع محدد فيما يخص هذا اإلجراء،
ويجب أن يكون التواصل عن طريق إعالن عمومي عند مداخل المبنى ،وكذلك عن طرق
إرسال رسائل البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية لجميع سكان الوحدات السكنية.
توفير التدريب مرة واحدة على األقل سنويًّا ألفراد إدارة المرفق المسؤولين عن عمليات الشراء
والمراقبة.
إدراج محتوى التدريب وقالب سجل الحضور بملحق.
أدرج قالب سجل في ملحق اإلجراء ،ويجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم.
سيتضمن جدول 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 يتمثل في تحديد المشكالت أو األعطال المتكررة
التي تستغرق صيانتها وقت كبير وتستهلك معظم ميزانية المشتريات.

بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية ،يجب أيضًا االحتفاظ بسجالت لما يلي:




وسائل التواصل
التدريب
نظرة عامة على اإلدارة السنوية

يجب أن يتضمن الموجز المكون من صفحة واحدة قائمة بالنتائج السابقة والحالية والجهود
المبذولة لتحسينها من أجل استعراضها بسهولة .ويجب أن يعتمد ذلك على المعلومات المستمدة
من ملخص الصيانة الشهري (راجع جدول التسجيل).
يجب إعادة تقييم اإلجراء سنويًّا وتحديثه حسب االقتضاء ليشمل المنتجات والتقنيات الجديدة
والمشكالت المتكررة وأي مالحظات من السكان.
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يجب على مدير المرافق أو المالك مراجعة اإلجراء وتوقيعه سنويًّا.
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
واألجلزة 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 المتوقفة يتسرب منها
زيت أو يتساقط منها نفايات

التنظيف المتكرر بواسطة آالت الغسل الضغطية.

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 (مناهيل) مسدودة

إزالة االنسدادات ،ومعرفة األسباب الكامنة وراء
انسدادها ،فهل االنسداد ناجم ذلك عن الرمل أم
القمامة أو الزيوت أم 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 والمظالت
وهياكل الظل

األسقف وهياكل الظل متضررة

إصالحها أو استبدالها حسب الحاجة

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.
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العالمات أو الخدوش

مصاعد الخدمة

استبدال لوح حماية المصاعد أو التنظيف الدوري
ألغطية النسيج القابلة لإلزالة.

الصيانة السنوية لألنظمة بواسطة الفني المتخصص:



يقوم فني مختص (يتمتع بخبرة ال تقل عن خمس سنوات) بإجراء الصيانة السنوية لألنظمة ،بالنسبة للمباني متعددة الوحدات
ً
مستقال أي أنه ليس جز ًءا من فريق إدارة المرفق.
السكنية يجب أن يكون الفني المتخصص
يجب تعيين الفني المتخصص خالل الستة أشهر األولى من فترة المراقبة األولى ،ويقوم بصيانة األنظمة خالل الستة أشهر
الثانية ،وبعد ذلك يجب صيانة األنظمة سنويًا.

الصيانة السنوية لألنظمة (الوحدات السكنية الفردية):




تتضمن العناصر المثالية للصيانة ما يلي:
 oفالتر مكيفات الهواء
 oاألنابيب
 oالفحص العام للعفن
 oخزانات المياه الباردة/الساخنة
 oوحدة تسخين المياه
 oأجهزة الكشف عن الدخان
 oمعدات الحماية من الحرائق
يجب أن يحدد تقرير صيانة األنظمة -الذي أعده الفني المتخصص -األنظمة التي تم فحصها والنتائج والمشاكل والمقترحات
صورا مؤرخة توثق الجوانب الرئيسية للصيانة السنوية لألنظمة.
الرئيسية ،كما يجب أن يتضمن
ً

خدمة األنظمة السنوية (المبنى متعدد الوحدات السكنية):
يجب تضمين جدول خدمة األنظمة السنوية في إجراءات الصيانة المستدامة على أن يتناول ما يلي:



تعيين شروط الفحص والخدمة من وثائق المنتج الخاصة بالمصنعين .إنشاء قائمة سنوية ونصف سنوية (كل سنتين)
لخدمة األنظمة ,وتُقدم األمثلة 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
أجهزة إنتاج الطاقة المتجددة

الصيانة السنوية
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

الصيانة نصف السنوية
المضخات
صيانة المعدات الرئيسية
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عناصر أخرى
يجب تضمين تقرير خدمة األنظمة الذي يكتبه المهني المختص في سجل إجراءات الصيانة المستدامة إضافة إلى تحديد األنظمة التي
تم فحصها والنتائج الرئيسية والمخاطر واالقتراحات ,على أن يتضمن التقرير أيضًا تواريخ مختومة وذلك لتوثيق الجوانب الرئيسية
لخدمة األنظمة السنوية.
أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4
-5

عقود الصيانة  :BG66/2016دليل ألفضل الممارسات في المشتريات
عقود الصيانة  :BG53/2016الصيانة التي تركز على األعمال
فحص أنظمة تكييف الهواء CIBSE TM44 , 2012
الحفاظ على المعدات الكهربائية المحمولة في البيئات منخفضة المخاطر  ،HSE INDG236مراجعة 2
دليل د  ,CIBSEأنظمة النقل في المباني2015 ,
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الشراء المستدام PMM-04
المعيار اإللزامي

إجمالي النقاط المتاحة

متوفر

4

اللدف
تقليل اآلثار البيئية من خالل الشراء المستدام.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

شروط رئيسة -تحقيق الشرط رقم ( 1نقطة معيار واحدة)
1

ُوضعت سياسة الشراء المستدام ( )SPPلتشجيع األفراد على شراء منتجات ومواد
مستدامة تستخدم في تشغيل المباني وصيانتها.

1

1

2

يتوافق حوالي ( %80حسب التكلفة) من المواد والمنتجات المشتراة أثناء تشغيل المبنى
مع سياسة الشراء المستدام.

2

2

3

يعتبر حوالي ( %30حسب التكلفة) من المواد والمنتجات المشتراة أثناء تشغيل المبنى
من االحتياجات اإلقليمية.

1

1

اإلجمالي

4

4

األدلة
الرقم
1
و2
و3

أدلة شروط المرحلة



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

المبادئ التوجيلية 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.
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جدول  ,PMM-04.1سياسة الشراء المستدام

سياسة الشراء المستدام
الرقم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتويات

عنوان القسم

1

األهداف المرجوة

أهداف السياسة

2

األدوار والمسؤوليات

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

3

المنتجات والمواد
المستدامة

4

التواصل
(المباني متعددة
الوحدات السكنية)

5

التدريب

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









التشطيبات
التركيبات
التجهيزات
اإلمدادات
المعدات
األجهزة
المواد االستهالكية (التنظيف ،مكافحة اآلفات ،المبردات ،غازات إخماد الحرائق)
الصيانة (الخشب ال ُمركب ،األسقف المعلقة ،العزل)

يجب أن تعطي سياسة الشراء المستدام األفضلية للمنتجات والمواد التي تتمتع بالخصائص
التالية:
 التحمل وإمكانية استخدامها ألكثر من مرة.
 أن تكون غير سامة أو بها أقل قدر من المواد السامة.
 قابلة للتحلل
 تم تصنيعها  /تجميعها في المملكة العربية السعودية
 حاصلة على إعالن المنتج البيئي
 تتمتع بكفاءة الطاقة
 تعبأ في مواد غير مصنوعة من البالستيك أو المواد الرغوية
 تعبأ في مواد يمكن إعادة تدويرها وقابلة إلعادة االستخدام
 مصنوعة من مواد من مصادر محلية
 يمكن إعادة تدويرها
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 الشراء المستدام األفضلية للموردين  /المصنعين ممن لديهم ما يلي:



جوائز وشهادات بيئية مثل  ،FSCشهادة التجارة العادلة الدولية
أنظمة اإلدارة الداخلية التي تظهر االهتمام بالبيئة ،بما في ذلك شهادة ISO 14001
و Carbon Trustو ( EMASمخطط 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 جميع الوحدات السكنية مرة واحدة في العام على األقل بالمبادئ العامة والممارسة
المثلى وأي اعتبارات خاصة بموقع محدد.
يجب أن تتم عملية التواصل عن طريق وضع إشعار عام عند مداخل المباني وكذلك بواسطة
البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية المرسلة لجميع الوحدات السكنية.
توفير التدريب مرة واحدة على األقل في العام لألفراد المسؤولين عن المشتريات.
إدراج محتوى التدريب ونموذج سجل الحضور داخل ملحق السياسة.
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(المباني متعددة
الوحدات السكنية)
إدراج نموذج سجل داخل ملحق السياسة,
هذا ويجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم ،على أن تشمل جميع المواد
والمنتجات المستخدمة التي تم شراؤها والتي تم تلخيصها في جدول يحتوي على المعلومات
التالية من أجل مراقبة التحسين المستمر ودعمه:

6

السجكات

7

استعراض اإلدارة
واالعتماد النلائي










تاريخ الشراء
نوع المادة أو المنتج
االستخدام
الشركة ال ُمصنعة
الطراز
المورد
التكلفة مدعومة بأمر/إيصال الشراء
خصائص االستدامة ،بما في ذلك الوثائق التالية حسب االقتضاء:
 oورقة بيانات سالمة المادة
 oبيانات الموردين بشأن الفوائد البيئية أو المجتمعية
 oالشهادات
 oتقارير الشركة

بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية يجب أيضًا االحتفاظ بسجالت لما يلي:




وسائل التواصل
التدريب
استعراض اإلدارة السنوي

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 واعتمادها نهائيًا سنويًا (بالنسبة للمباني
متعددة الوحدات السكنية).
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إعالنات المنتجات البيئية:
يقوم المصنِّعون عادة ً بإجراء تقييم لدورة حياة منتجاتهم وذلك لتقديم دليل على تأثيرها البيئي المنخفض مقارنة بالمنتجات األخرى
الموجودة في األسواق ,ويأتي هذا الدليل في شكل إعالن منتج بيئي ( )EPDيسرد التأثير المحتمل للمنتج من خالل مساهمته في
المخاطر البيئية التالية:


االحتباس الحراري (الغازات الدفيئة)



اإلغناء بالمياه العذبة



نضوب موارد الطاقة غير المتجددة



تحمض المحيطات



استنفاد األوزون في الستراتوسفير



تكون أوزون التربوسفير

تجدر اإلشارة إلى أن إعالن المنتج البيئي ليس ضما ًنا بأن المنتج صديق للبيئة ،ومع ذلك ،فإن الشفافية التي يوفرها إعالن المنتج
البيئي 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

الجدول  ,PMM-04.2المعايير المرتبطة

فئة المشتريات
التنظيف
مكافحة اآلفات
المعدات/األجهزة
التبريد وإطفاء الحرائق
تركيبات المياه والتجهيزات
الداخلية والخارجية
المواد الالصقة ومانعات
التسرب والدهانات والطالءات

شروط األولوية

المعايير ذات الصلة

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

التشغيل الصحي PMM-06

السيطرة الكيميائية منخفضة السمية

التشغيل الصحي PMM-06

كفاءة الطاقة

األجلزة الموفرة للطاقة E-05

الغازات الخالية من مركبات الكربون
الكلورية فلورية ومعامل استنفاد األوزون

تأثير األوزون E-06

كفاءة استخدام المياه

منتجات وأنظمة ترشيد استلكاك المياه
W-03

مواد المركبات العضوية المتطايرة
المنخفضة

المركبات العضوية المتطايرة والمواد
ذات االنبعاثات المنخفضة HC-07
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الخشب ال ُمركب واألسقف
المعلقة

المواد العازلة

مواد الفورمالديهايد المنخفضة
احتمالية االحتباس الحراري أقل من أو
يساوي  5للمواد الخالية من مركبات
الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون
الهيدروكلورية فلورية ومعامل استنفاد
األوزون

المركبات العضوية المتطايرة والمواد
ذات االنبعاثات المنخفضة HC-07

مواد العزل غير الملوثة HC-08

الفورمالديهايد المضاف أقل من أو يساوي
 13.5جزء في المليون
تجهيزات اإلضاءة

التجهيزات التي ال تسبب الوهج أو التلوث
الضوئي

التلوث الضوئي SS-06

المواد اإلقليمية:
في حالة استهداف شرط المعيار رقم  ،3يجب الحصول على  ٪30من جميع المواد والمنتجات ذات الصلة (حسب التكلفة) داخل
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 بنسبة  ,٪ 30على أن
يتم االلتزام بالتوجيهات التالية عند حساب النسبة المئوية للمواد  /المنتجات التي يتم الحصول عليها من داخل المملكة العربية
السعودية:







لكي تكون مواد/منتجات اإلنشاء 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
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 صالحية مصدر االستخراج أو التصنيع أو التجميع وفقًا لشروط "مستدام" قبل الشراء .يجب 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
 -2وكالة حماية البيئة األمريكية ) ،(EPAبرنامج الشراء المستدام
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مراقبة أداء المبنى PMM-05
المعيار اإللزامي

إجمالي النقاط المتاحة

غير متوفر

2

اللدف
استخدام العدادات الذكية لمراقبة استهالك الطاقة والمياه في الوقت الفعلي ،وبالتالي زيادة الوعي وتمكين السكان من استخدام البيانات
لتقليل استهالكهم.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الشرط

1

الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات

تركيب العدادات الذكية وأنظمة التغذية المرجعية الرقمية ،والتي تقوم بتكوين وعرض
بيانات استخدام الطاقة والمياه على واجهة سهلة االستخدام مثل شاشة العرض (لوحة
العدادات) والتي تمكن من مراقبة البيانات وتسجيلها وتحديد االتجاهات وبث التنبيهات.

2

2

اإلجمالي

2

2

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم






1

خطط توضح موقع العدادات الذكية واألنظمة المتصلة وشاشات العرض (لوحات العدادات).
صحائف بيانات الشركات المصنعة للعدادات الذكية ولوحات المعلومات التي تسلط الضوء على قدرات مراقبة
الطاقة والمياه.
صور مؤرخة للعدادات الذكية ولوحات العدادات.
تأكيد بإتمام التركيب واالختبارات والتشغيل التجريبي والتدريب.
دليل نظام مستدام (يرجى الرجوع إلى معياردليل نظام مستدام  )EI–01الذي يضم قس ًما عن القياس الذكي والذي
يقدم دع ًما لمستخدمي العدادات ولوحات العدادات.

المبادئ التوجيلية الداعمة
يمكن أن يؤثر عرض األداء الحي للمبنى الخاص بالمشغل وشاغلي المبنى على حجم االستهالك ،إذ يمكن للمشغلين وشاغلي المبنى
فهم األنظمة والمناطق التي تستهلك طاقة أكثر مما هو متوقع وعند استخدام العدادات الذكية ،كما يمكن أن تكون معلومات الطاقة
متاحة في الوقت الفعلي.
شاشة العرض (لوحة العدادات) والتطبيق القائم على الويب:




يتعين وجود شاشات العرض في المواقع التالية:
 oالوحدات السكنية الفردية  -شاشة عرض واحدة في غرفة يتم استخدامها بانتظام من قبل جميع المقيمين ،بما في
ذلك غرفة المعيشة الرئيسية.
 oالمبنى متعدد الوحدات السكنية  -شاشة عرض واحدة في منطقة الردهة (لالستخدام الكلي للمبنى) وشاشة عرض
واحدة في كل وحدة سكنية ،في غرفة يتم استخدامها بانتظام من قبل جميع المقيمين ،مثل غرفة المعيشة الرئيسية.
يجب أن تتفاعل شاشة العرض مع التطبيق القائم على الويب وتسمح بالوصول اآلمن من قِّبل موفر الخدمات المحلي
والبناء المستدام والمستخدمين النهائيين.
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يجب أن تتضمن قدرات المراقبة ملخصات يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية لالستهالك وذلك للمقارنة ,ويوصى أيضًا
بتخزين االستهالك لمدة أسبوع على مدار الساعة وإتاحته.
يجب أن يتميز التطبيق المستند إلى الويب:
 oبإمكانية الوصول إليه من الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية الخاصة بالسكان المقيمين باإلضافة إلى شاشات
العرض.
 oبالحفاظ على السجالت لمدة  18شهر.
 oبتوفير تنبيهات مرئية ومسموعة اختيارية تشير إلى فترات ذروة االحتياجات وارتفاع معدالت االستهالك.
 oبتوفير القدرة على عرض سجالت اتجاه االستهالك لما ال يقل عن ساعة واحدة في فترة الزيادات.
إذا كان المشروع يستهدف أيضًا معيار الطاقة المتجددة  ،E-04فيجب أيضًا مراقبة بيانات إنتاج الطاقة (في الوقت الفعلي
وبصورة تراكمية) وإبالغها على لوحة العدادات.

محتوى دليل نظام مستدام:
يتم تضمين ما يلي في دليل نظام مستدام (راجع معيار دليل نظام مستدام :)EI-01



مواقع العدادات الذكية وشاشة العرض داخل المبنى.
دليل واجهة المستخدم لشاشات العرض ودليل الوصول للتطبيق القائم على الويب.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 ,CIBSE TM39 .1قياس استهالك الطاقة في المباني
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التشغيل الصحي PMM-06
المعيار اإللزامي

إجمالي النقاط المتاحة

غير متوفر

4

اللدف
لتعزيز جودة البيئة الداخلية الجيدة لجميع شاغلي المباني مع تقليل مشاكل اآلفات إلى الحد األدنى من خالل اإلدارة الفعالة واآلثار
البيئية.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

التنظيف المستدام
الوحدات السكنية الفردية:
1

استخدام منتجات ومواد التنظيف المستدامة في التنظيف العادي والعميق .إجراء عمليات
التنظيف العميق مرتين في العام.
المبنى متعدد الوحدات السكنية:

2

2

تطوير وتنفيذ إجراء تشغيلي للتنظيف المستدام يتناول منتجات ومواد التنظيف والتنظيف
المنتظم والتنظيف العميق وجداول التنظيف والمراقبة والتدريب.
مكافحة اآلفات المستدامة
الوحدات السكنية الفردية:
2

إجراء عمليات وقاية منتظمة من اآلفات ,حيث يتم عزل الوحدات السكنية الفردية ماديًا
لمنع دخول اآلفات واستخدام الوقاية الكيميائية عند الحاجة فقط.
المبنى متعدد الوحدات السكنية:

2

2

تطوير وتنفيذ إجراءات مكافحة متكاملة لآلفات تغطي الوقاية من اآلفات الكيميائية وغير
الكيميائية ومكافحتها.
اإلجمالي

4

4

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم
الوحدات السكنية الفردية:



1

جدول مشتريات منتجات التنظيف (يتم إدراجه في سجل الشراء المستدام .)PMM-04
صور مختومة من تاريخ التنظيف العميق.

المبنى متعدد الوحدات السكنية:





اإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام.
صور مختومة من تاريخ التنظيف العميق.
جدول التسجيل
جدول مشتريات منتجات التنظيف (يتم إدراجه في سجل الشراء المستدام .)PMM-04
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الوحدات السكنية الفردية:

2

 صور مختومة من تاريخ تدابير العزل المادي.
 صور مختومة من تاريخ التنظيف العميق.
 خطاب التزام ُموقع.
المبنى متعدد الوحدات السكنية:




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

المبادئ التوجيلية الداعمة
التنظيف المستدام (الوحدات السكنية الفردية):
 تُعطِّ ي مشتريات منتجات التنظيف األولوية للخصائص الموجودة في الشكل .PMM-06.1
 يتعين أن تتجنب المشتريات منتجات التنظيف التي تحتوي على مادة الكلور أو مشتقات البتروكيماويات.
 يجب توثيق جميع مشتريات منتجات التنظيف في جدول التسجيل التابع الشراء المستدام PMM-04.
يجب إجراء التنظيف العميق للمساحات المشتركة مرتين في العام ,ويشمل ذلك جميع مناطق الحركة والشرفات واألرصفة الخارجية
والمناطق التي يتعذر الوصول إليها ،أي داخل الخزائن وخلف األجهزة  /األثاث ,وبالنسبة للمساكن الفردية ،يتعين على المالك أو
مدير المرافق االتصال بالمالك لترتيب وقت مناسب إلجراء التنظيف العميق.

منخفضة
السمية

الشلادات
البيئية

قابلية للتحلل
البيولوجي

منتجات
التنظيف
المستدام

المركبات
العضوية
المتطايرة
المنخفضة

حيوية (زيتية)

عالية التركيز

الطبيعية /
العضوية

الشكل  PMM-06.1الخصائص األولوية لمشتريات منتجات التنظيف

التنظيف المستدام (المباني متعددة الوحدات السكنية):
المحتويات المطلوبة لإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام مفصلة في الجدول  ,PMM-06.1حيث يجب تدوين هذه
اإلجراءات خالل الستة أشهر األولى من فترة المراقبة وتنفيذها خالل الستة أشهر الثانية مع تقديم األدلة ذات الصلة ,وبعد ذلك يجب
تنفيذ اإلجراءات بشكل مستمر.
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جدول  PMM-06.1محتويات اإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام

اإلجراءات التشغيلية المتعلقة بالتنظيف المستدام
الرقم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتويات

عنوان القسم

1

األهداف المرجوة

أهداف اإلجراءات

2

األدوار والمسؤوليات

األفراد المعينون (مع بيانات االتصال) المسؤولين عن إنشاء اإلجراءات والمشتريات وأنشطة
التنظيف والمراقبة والتدريب واالستعراض السنوي ,إذا كان المقاولون يقومون بالتنظيف
فيجب التأكد من موافقتهم على هذا اإلجراء وااللتزام به.

3

توجيلات المشتريات

4

التواصل

تقديم نبذة عن الموقع بما في ذلك الموقع ووصف المساحات وأنواع/أعداد السكان وشروط
التنظيف المثالية.
يتعين سرد جدول بكل أنشطة التنظيف الواجب القيام به وتحديد:






تواتر عملية التنظيف المنتظم والتنظيف العميق بنا ًء على مستوى االستخدام /
النشاط ,على أن يكون التنظيف العميق مرة واحدة في العام كحد أدنى.
الطرق الموصى بها 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
وطرق االستخدام.
ذكر معدات التخزين والحماية المطلوبة لطاقم التنظيف (القفازات ،األحذية،
النظارات الواقية ،قناع التنفس ،وغيرها).
حدد شروط 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).

يجب أن تحتوي  ٪100من مواد التنظيف على ورقة بيانات سالمة المواد (.)MSDS
يجب أن تحتوي  ٪50من مواد التنظيف (بما في ذلك المناشف الورقية لتجفيف اليد أو
األسطح) حسب التكلفة على ورقة بيانات سالمة المواد التي تتوافق مع واحد على األقل من
المعايير التالية Green Seal :أو تصميم  EPAلحماية البيئة أو شهادة Cradle to
 Cradleأو عالمة  EU Ecolabelأو أي عالمات بيئية متوافقة مع .ISO 14024
يجب إعطاء شراء منتجات التنظيف األولوية إلى:




المنتجات منخفضة السمية والمنتجات القابلة للتحلل الحيوي المركبات العضوية
منخفضة التطاير (.)VOC
الزيوت ذات األساس الحيوي والمنظفات الطبيعية األخرى (مثل المنظفات القابلة
للتحلل الحيوي والمنظفات ذات األساس النباتي والصابون العضوي ،وغيرها).
العوامل المركزة لتقليل تأثيرات النقل والتعبئة.

يتعين أن تتجنب المشتريات 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 تعرض المستأجرين أو إزعاجهم بشكل غير ضروري أو اإلخالل باإلجراء ،يتعين
تحذيرا لمدة  72ساعة لجميع شاغلي المبنى بشأن التنظيف العميق ,كما يجب توضيح
تقديم
ً
كل وسائل التواصل لوقت وموقع التنظيف العميق ،مع تعليق إشارة ملخصة كبيرة واضحة،
مثل "أرضية زلقة" أو "غبار".
يجب إخطار جميع الوحدات السكنية مرة واحدة في السنة على األقل بالمبادئ العامة والممارسة
المثلى وأي اعتبارات خاصة بموقع محدد.
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يجب أن تتم عملية التواصل عن طريق وضع إشعار عام عند مداخل المباني وكذلك بواسطة
البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية المرسلة لجميع الوحدات السكنية.
5

التدريب

6

السجكات

7

استعراض اإلدارة
واالعتماد النلائي

توفير التدريب مرة واحدة على األقل في السنة لألفراد المسؤولين عن أنشطة التنظيف
ومراقبةها.
إدراج محتوى التدريب ونموذج سجل الحضور داخل ملحق اإلجراء.
إدراج نموذج سجل داخل ملحق اإلجراء.
ويجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم .سيتضمن جدول التسجيل وثائق تتعلق
بما يلي:
 جداول التنظيف المنتظم والعميق
 وسائل االتصال
 محتوى التدريب  /الحضور
 استعراض سنوي
يتم تضمين الوثائق المتعلقة بشراء منتجات التنظيف في سجل الشراء المستدام .)PMM-04
ينبغي أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
وذلك لتسهيل المراجعة.
يجب إعادة تقييم اإلجراء سنويًا وتحديثه عند الضرورة ليشمل منتجات وتقنيات جديدة وأي
مالحظات من شاغليه.
يجب على مدير المرافق أو المالك مراجعة اإلجراءات وتوقيعها سنويًا.

اإلدارة المستدامة لآلفات (الوحدات السكنية الفردية):









يجب أن يتم إحكام غلق خزانات المطبخ ومنافذ أدوات المساعدة فعليًا مع التأكد من أن البالوعات (مناهيل) لها سدادات
شبكية ولوحية .التأكد من أن حاويات القمامة لها أغطية مثبتة بإحكام .يجب أن يتم تقديم صور مؤرخة لكل التدابير المادية
لعزل اآلفات.
قبل إجراء عمليات الوقاية من اآلفات  ،يجب مراجعة اإلرشادات المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والرابطة
الوطنية إلدارة اآلفات للتعرف على المواطن والفضالت وغيرها من األدلة على وجود آفات شائعة.
إجراء عمليات الوقاية من اآلفات كل  3أشهر وتقديم صور مؤرخة لكل واحدة .من المحتمل أن تشمل اآلفات حشرات
شائعة كالصراصير والنمل والنمل األبيض والقمل وكذلك القوارض .ويجب أن تتضمن الصور مناطق محمية في المطابخ
وغرف النفايات مثل خلف الخزانات وخلف األجهزة ،كما يجب أيضًا إجراء عمليات الوقاية من اآلفات في الليل الكتشاف
اآلفات الليلية مثل الصراصير.
وينصح فقط باستخدام التحكم الكيميائي عند مراقبة اآلفات .ال ينصح باالستعانة بشركات مكافحة اآلفات في عمليات اإلبادة
القائمة على جدول زمني .يمكن أن تكون المكافحة الكيميائية عن طريق شركة مكافحة اآلفات أو عن طريق التطبيق
الذاتي إذا كان ذلك مناسبًا ،باستخدام مسحوق النمل أو بخاخ الصراصير أو ما شابه ،كما يجب التقيد بتعليمات استخدام
كل منتج بعناية.
يجب التأكيد ،من خالل خطاب التزام موقع ،أن جميع شاغلي المسكن قد أُبلغوا بضرورة إبقاء المسكن نظيفًا ومرتبًا لتجنب
توفير مصادر غذاء أو مأوى لآلفات.

اإلدارة المستدامة لآلفات (مباني متعددة الوحدات السكنية ):
ترد المحتويات المطلوبة إلجراءات اإلدارة المتكاملة لآلفات في الجدول  .PMM-06.2يجب أن يكون اإلجراء مكتوبًا خالل األشهر
الستة األولى من فترة المراقبة وتم تنفيذه خالل األشهر الستة التالية إلى جانب تقديم أدلة ذات صلة ،ومن ثم اإللزام بتنفيذ اإلجراء
بصفة مستمرة.
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جدول  PMM-06.2محتويات إجراءات اإلدارة المتكاملة لآلفات

إجراءات اإلدارة المتكاملة لآلفات
الرقم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتويات

عنوان القسم

1

األهداف المرجوة

أهداف اإلجراءات

2

األدوار والمسؤوليات

حدد األفراد المعينين المسؤولين (مع تفاصيل االتصال) عن إنشاء اإلجراء والمشتريات ونشاط
مكافحة اآلفات والمراقبة واالتصاالت والتدريب والمراجعة العامة السنوية ،وإذا تم تنفيذ إدارة
اآلفات بواسطة مقاولين ،فتأكد من موافقتهم على إجراءات اإلدارة المتكاملة لآلفات وااللتزام
بها.

3

نظرة عامة

4

منع ومكافحة اآلفات
بطرق غير الكيميائية

5

منع ومكافحة اآلفات
بطرق الكيميائية

6

التواصل

ق ِّدم مقدمة عن الموقع بما في ذلك المكان ووصف المساحات وأنواع  /أعداد الشاغلين .صف
أنواع اآلفات المحتمل وجودها والمواطن ومصادر الغذاء ودورات التكاثر .فمن المحتمل أن
تشمل اآلفات حشرات شائعة مثل الصراصير والنمل والنمل األبيض والقمل وكذلك القوارض
ونوع من الغطاء النباتي يعتبر من الحشائش الضارة (راجع تحسين وإدارة النظام البيئي
.)SS-01
خطرا
وبالنسبة لكل آفة ،اذكر جميع طرق المكافحة المحتملة التي تم اعتبارها بد ًءا من أقلها
ً
على الشخص القائم بالتطبيق وعلى سكان المبنى والبيئة .وسيشمل ذلك طرق مكافحة فيزيائية
وثقافية وكيميائية كما هو موضح أدناه.
حدد تكرار عمليات الوقاية من اآلفات (مرة واحدة على األقل شهريًا للمناطق المشتركة)،
لتأكيد أعداد اآلفات .ويجب إجراء عمليات الوقاية من اآلفات في وقت يتسبب بأقل قدر من
اإلزعاج للسكان المستأجرين ،خالل تغيير الساكن مثالً.
حدد ما يمثل عتبة حرجة من المالحظات لمكافحة اآلفات لكل نوع .الحظ أن الرؤية الفردية
قد ال تكون عتبة مناسبة لجميع أنواع اآلفات.
الوقاية  /التحكم المادي  -منع اآلفات من دخول المنطقة باستخدام طرق مثل الحواجز أو
الفخاخ.
الوقاية  /المكافحة الثقافية  -تغيير الظروف لتكون أقل مالئمة لآلفات:





تدمير األغذية المعروف أو المحتمل أن تكون طعا ًما لآلفات وكذا مواطن التكاثر.
تحديد وإصالح مشاكل الصرف الصحي التي تؤدي إلى تسرب المياه.
ضبط أحجام تخزين النفايات أو وتيرة الجمع أو تدابير االحتواء المتعلقة بإدارة
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  -ال تستخدم طرق المكافحة الكيميائية كالرش الوقائي المنتظم.
إذا أشارت عمليات الوقاية من اآلفات أو التقارير الروتينية إلى أن أعداد اآلفات تتجاوز العتبات
الحرجة ،فاستخدم الحد األدنى من المكافحة الكيميائية السامة:




أعط األولوية للمبيدات الحيوية ألنها تستهدف اآلفات المحددة وعادة ما تكون أقل
سمية.
ال تستخدم بخاخات المبيدات العامة إال إذا كانت المبيدات الحيوية غير فعالة.
يجب أن تكون كل المكافحة الكيميائية إما منتجات يتم فحصها بواسطة برنامج
اإلدارة المتكاملة لآلفات ،مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو وتعرف على أنها من
المستوى الثالث (األقل خطورة) أو األقل سمية كما هو محدد في الفئة  GHS 4أو
 5وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية الموصى به لمبيدات اآلفات حسب األخطار
والمبادئ التوجيهية لتصنيف .2009

لتجنب إزعاج سكان المبنى أو تعطيل اإلجراء ،يرجى إخطار جميع شاغلي المبنى قبل 72
ساعة من إجراء مكافحة اآلفات .ويمكن تقديم إشعار قبل  24ساعة من تنفيذ اإلجراء في
46

حاالت الطوارئ .وتعتبر الحالة طارئة عندما تكون صحة القاطنين وسالمتهم أو ممتلكاتهم
معرضة لخطر.
يجب أن تشير جميع االتصاالت إلى وقت وموقع مكافحة اآلفات واسم منتج مبيدات اآلفات
والمكون النشط فيها وكلمة تحذيرية كبيرة واضحة (مثل "خطر" أو "انتباه") واالتصال بإدارة
المرافق.
يجب إبالغ جميع قاطني الوحدات السكنية بالمبادئ العامة والممارسات الجيدة وأي اعتبارات
أخرى خاصة بالموقع بمعدل ال يقل عن مرة واحدة في السنة.
يجب أن تكون جميع االتصاالت بإشعار عام في مداخل المبنى ورسائل البريد اإللكتروني أو
رسائل مادية إلى جميع الوحدات السكنية.
7

التدريب

8

السجكات

9

نظرة عامة على
اإلقرار واإلدارة

يجب توفير تدريب مرة واحدة على األقل في السنة لألفراد المسؤولين عن المشتريات وأنشطة
مكافحة اآلفات والمراقبة.
يجب تضمين محتوى التدريب وقوالب سجل الحضور داخل ملحق اإلجراء.
يجب توفير قالب تسجيل داخل ملحق اإلجراء.
يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد التنظيم .كما يجب أن يتضمن جدول التسجيل
وثائق تتعلق بما يلي:
 مراقبة اآلفات والوقاية منها ومكافحتها.
 االتصاالت.
 محتويات التدريب  /الحضور.
 نظرة عامة سنوية.
يتم إدراج الوثائق المتعلقة بشراء المواد الكيميائية لمكافحة اآلفات في سجل تسجيل الشراء
المستدام .PMM-04
يجب أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
لسهولة المراجعة.
يجب إعادة تقييم اإلجراءات سنويًا وتحديثها عند الضرورة لتشمل منتجات وتقنيات جديدة
ومشكالت متكررة وأي من تعليقات شاغلي المبنى.
يجب أن يقوم مدير المرفق أو المالك بمراجعة اإلجراء وإقراره على أساس سنوي.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
Green Seal GS, https://www.greenseal.org/standards/ -1
 -2تصميم وكالة حماية البيئة األمريكية لجعل حماية البيئة اختيار أكثر أمانًاhttps://www.epa.gov/saferchoice ،
 -3شركة https://www.c2ccertified.org/ Cradle to Cradle Products Innovation
EU Ecolabel, http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ -4
 ،ISO 14024:2018 -5إعالنات وملصقات بيئية :النوع األول من الملصقات البيئية  -المبادئ واإلجراءات
 -6كيفية وضع مخطط ناجحة لمكافحة آفات الصحة العامة ،وزارة الشؤون البلدية والقروية 20015
 -7أساسيات المكافحة المتكاملة للقوارض ،وزارة الشؤون البلدية والقروية 2015
 -8أفضل طرق اكتشاف آفات الصحة العامة ،وزارة الشؤون البلدية والقروية 2015
 -9الرابطة الوطنية إلدارة 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 لتصنيف 2009
 -12اإلدارة المتكاملة لآلفات ،وكالة حماية البيئة في نيو ساوث ويلزhttps://www.epa.nsw.gov.au/your-،
environment/pesticides/integrated-pest-management
 -13مبادئ اإلدارة المتكاملة لآلفات ) ،(IPMوكالة حماية البيئة األمريكية،
https://www.epa.gov/safepestcontrol/integrated-pest-management-ipm-principles

47

الطاقة

48

5

الطاقة

يتزايد معدل استهالك الفرد من الطاقة في المملكة العربية السعودية في كل عام بنسبة  ٪ 20بين عامي  2010و  2.2016ومن
ونظرا للنمو السكاني في المملكة ،يتوقع أيضًا أن يزداد االستهالك الكلي من الطاقة بصورة جوهرية .ولذلك تسعى رؤية 2030
ثم،
ً
إلى تطوير وتنفيذ السياسة والبنية التحتية التي تدعو إلى تحسين أداء الطاقة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة واعتماد تقنيات الطاقة
المتجددة ،وسيساعد ذلك في تنويع االقتصاد وتحقيق أهداف االستدامة وتخفيف التحديات المرتبطة بزيادة استهالك الطاقة.
وسوف تدعم المباني المعتمدة من مستدام هذه األهداف من خالل إظهار أدائها المحسن للطاقة 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 ،باإلضافة إلى ذلك ،سيتم مكافأة المشاريع العتماد تكنولوجيات الطاقة المتجددة واستخدام أجهزة موفرة للطاقة ،والتي تتماشى
مع مبادرات السياسة الرامية إلى تعزيز السوق المحلية وتنويع االقتصاد.

أداء الطاقة
القدرة على
االستجابة
للطلب

قياس استلكاك
الطاقة

الطاقة
تقييم غكاف
المبنى

آثار األوزون

الطاقة المتجددة

األجلزة
الموفرة للطاقة

شكل  9معايير الطاقة

2استهالك الكهرباء للفرد الواحد في الفترة من  2010إلي  2016الهيئة العامة لإلحصاء

49

أداء الطاقة E-01
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

12

اللدف
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 بخط األساس للطاقة التشغيلية.
الشروط
النقاط المتاحة
الشرط

الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات

شرط رئيسي -تحقيق الشرط رقم  1إلى  4( 4نقاط من نقاط المعيار)
تقييم استلكاك الطاقة
1

يتم إجراء تقييم الستهالك الطاقة لتأكيد كثافة استهالك الطاقة ( )EUIسنويًا في المبنى
شهرا.
بالكيلوات  /ساعة من خالل تحليل فواتير الوقود والكهرباء السابقة لـ 12
ً
تدقيق الطاقة

1

1

يقوم شخص مختص بإجراء تدقيق ألداء الطاقة ويقدم تدابير فعالة من حيث التكلفة
الستهالك الطاقة.
2

وفيما يخص المباني متعددة الوحدات السكنية ،فتعتمد نسبة الوحدات السكنية التي تم
تقييمها على إجمالي عدد الوحدات داخل المبنى:





 %50لمباني تضم ما يصل إلى  10وحدات سكنية.
 %40لمباني تضم ما يصل إلى  50وحدة سكنية.
 %30لمباني تضم ما يصل إلى  100وحدة سكنية.
 ٪ 15أو  30وحدة (أيهما أكبر) للمباني التي تضم أكثر من  100وحدة
سكنية.

1

1

تدابير كفاءة الطاقة
3

يتم تنفيذ جميع التدابير المدرجة في تقرير تدقيق الطاقة والتي لها فترة استرداد بسيطة
تقل عن  6سنوات.

1

1

اإلضاءة الخارجية
4

يتم تشغيل  /إيقاف تشغيل اإلضاءة الخارجية عن طريق أنظمة التحكم المناسبة مع مراعاة
الحاجة إلى اإلضاءة الخارجية والشروط التشغيلية.

1

1

األجلزة واألنظمة


5


فيما يخص األجهزة الكهربائية التي يوفرها مالك المبنى ،يقدم المالك التزا ًما
مكتوبًا بأن جميع األجهزة غير الموفرة للطاقة ومعدات األحمال سيتم استبدالها
في غضون  5سنوات بأجهزة ومعدات موفرة للطاقة.
يقدم المالك التزا ًما مكتوبًا باستبدال المصاعد والساللم المتحركة بأخرى ذات
كفاءة في استهالك الطاقة عند استبدالها في نهاية عمرها التشغيلي.

1

1

50



يقدم المالك التزا ًما مكتوبًا بأن جميع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
المستقبلية ستحصل على تقييم " "Aمن  SASOوأن جميع بدائل اإلضاءة
الخارجية سوف تستخدم تقنية  LEDفقط.

تحديد معايير استلكاك الطاقة
6

يتم مقارنة كثافة استهالك الطاقة في المبنى بالمعايير اإلقليمية المحددة .ويتم منح نقاط
المعيار بنا ًء على استهالك الطاقة التشغيلية في المبنى نسبةً إلى معايير قياسية.

7

7

اإلجمالي

12

12

األدلة
الرقم

1

أدلة شروط المرحلة


شهرا من فواتير الكهرباء المقدمة من مزود الخدمة مع احتواء الفواتير األولى واألخيرة لقياسات فعلية
اثنا عشر
ً
وليست تقديرية أو قراءات شهرية للعدادات مع صور مؤرخة للتحقق من ذلك.
إذا كان القياس الفرعي متا ًحا ،فستشمل الصور المؤرخة للعدادات قياس استهالك الطاقة من اإلضاءة الخارجية
والمصاعد وحمامات السباحة وغير ذلك من األحمال المطبقة بخالف األجهزة واإلضاءة الداخلية وأجهزة التكييف.
رسومات تحتوي على قياسات تؤكد إجمالي المساحة الداخلية للمبنى.
أداة أداء الطاقة





السيرة الذاتية لمهني مختص.
سجل األصول لجميع األنظمة واألجهزة التي تستهلك الطاقة.
أوراق بيانات الشركات المصنعة ألنظمة اإلضاءة (الداخلية والخارجية) وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء،
بما يشير إلى االستهالك السنوي المتوقع للطاقة .وفيما يخص األجهزة وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء،
فيجب أن تشمل أوراق البيانات تقييم  SASOأو تقييم نجمة الطاقة ،وإذا لم يتم إتاحة التقييمات السابقة ،فيجب
اإلشارة إلى ماهية تقييم  SASOعلى أساس مطبوعات الشركة المصنعة في الظروف البيئية ذاتها وفقًا لـ .SASO
رسم تخطيطي بسيط ،ويفضل أن يكون بخط واحد لعرض وحدات استهالك الطاقة بموجب كل لوحة توزيع وعداد
طاقة.
صور مؤرخة لإلضاءة (الداخلية والخارجية) وأنظمة وأجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
تقرير تدقيق الطاقة.




إيصاالت شراء أصناف مدرجة في تقرير تدقيق الطاقة والتي لها فترة استرداد بسيطة تقل عن  6سنوات.
صور مؤرخة للتركيبات واألجهزة و  /أو األنظمة المثبتة حديثًا وفقًا لتوصيات تقرير تدقيق الطاقة.





صور مؤرخة ألنظمة التحكم في اإلضاءة الخارجية.
مخطط بخط واحد لإلضاءة الخارجية يشير إلى نوع آلية التحكم.
مخطط المناطق الخارجية أو الصور التي تشير إلى مواقع وحدات اإلضاءة الخارجية ومواقع أدوات التحكم في
الحركة من خالل حساس بيروكهربائي ومجال كشف الحساس البيروكهربائي.





2





3

4
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5



6

وفيما يخص األجهزة الكهربائية التي يوفرها مالك المبنى ،فيجب توفير أوراق بيانات الشركات المصنعة لألجهزة
الحالية ،ويجب أن تشمل أوراق البيانات تقييم  SASOأو تقييم نجمة الطاقة ،وإذا لم يتم إتاحة التقييمات السابقة،
فيجب اإلشارة إلى ماهية تقييم  SASOبنا ًء على مطبوعات الشركة المصنعة في الظروف البيئية ذاتها وفقًا لـ
.SASO
خطاب التزام مكتوب من قبل المالك يوضح التزاماته تجاه األجهزة والمصاعد والساللم الكهربائية واإلضاءة
الخارجية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (في حالة توفيرها من قبل المالك) بصورة منفصلة.
وف ًقا لدليل المطلب رقم .1

المبادئ التوجيلية الداعمة
تقييم استهالك الطاقة:
عندما يتم وضع معيار للعقار السكني ،يكون المقياس األكثر أهمية هو كثافة استخدام الطاقة ( .)EUIإذ يعبر  EUIعن استهالك
العقار للطاقة في صورة معامل تشير إلى حجمه أو خصائص أخرى أما بالنسبة لمستدام ،فيتم التعبير عن  EUIعلى أنه استخدام
الطاقة لكل متر مربع سنويًا ويتم حسابه على النحو التالي:

كثافة استخدام الطاقة

(

كيلوواط ساعة
2

م

)

استهالك المبنى للطاقة سنويًا (كيلوواط ساعة)
=
)2
إجمالي المساحة الداخلية (م

يمثل "استهالك المبنى للطاقة سنويًا" إجمالي استهالك العقار للطاقة مع استثناء استهالك الطاقة لإلضاءة الخارجية وأحمال التشغيل.
ويشير إجمالي المساحة الداخلية إلى مساحة المبنى التي يتم قياسها على غالف المبنى على مستوى كل طابق ،وتشمل المناطق
المشغولة من قبل:









الجدران والتقسيمات الداخلية
األعمدة
الركائز
صدر المدخنة
الساللم
آبار الرفع
القنوات العمودية
نتوءات داخلية أخرى

في المثال الموضح بالشكل  ،E-01.1يكون إجمالي المساحة الداخلية هو المنطقة المحاطة بالخط األحمر.
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مرفق
غرفة
المعيشة/الطعام
مرحاض
مخزن

صالة

غرفة معيشة

مطبخ

`

يعرض شكل  E-01.1مثاالً على إجمالي المساحة الداخلية

تشمل كثافة استخدام الطاقة ( )EUIاستهالك الطاقة الذي يتم ربطه مباشرة بإجمالي المساحة الداخلية للمبنى .وتوفر  EUIأفضل قيم
مقارنة للمساكن إذ سيتم إجراء مقارنات على أساس الفضاء مع مراعاة أن بعض المساكن ال تحتوي على إضاءة خارجية أو أحمال
األجهزة ،ويتماشى هذا النهج مع اإلطار الشامل لمعيار  ASHRAE 90.2-2007و.ISO 52000-1:2017
تدقيق الطاقة:
يجب أن يتمتع الفني المختص بخبرة ال تقل عن سنتين في إجراء عمليات تدقيق الطاقة ويجب أن يكون على األقل:





مهندس مساعد مسجل في المجلس السعودي للمهندسين.
مهندس محترف عضو في الجمعية األمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ( )ASHRAEأو ما يعادلها ،مثل
أن يكون مهندس معتمد من مؤسسة تشارترد لمهندسي خدمات البناء (.)CIBSE
مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة (.)AEE
أخصائي معتمد بموجب نظام آخر حاصل على اعتماد البناء المستدام.

يجب أن يشمل تقرير تدقيق الطاقة بحد أدنى ما يلي:


تاريخ تصميم  /بناء المبنى وكود كفاءة الطاقة المطبق في ذلك الوقت ،وإذا لم يكن ذلك معروفًا ،فيجب أن يقدم المختص
تقديرا تقريبيًا.
ً
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مقابلة مع شاغلي الوحدات لفهم كيفية عملها والتعرف على أي مشاكل ،ويجدر اإلشارة أن هذا ليس شرطا إلزاميا وليس
مطلوبا بنسبة  ٪ 100من الوحدات السكنية المشغولة ،ومع ذلك ،يوصى بشدة بإجراء مقابالت بحيث يتمكن الشاغلين من
تقديم رؤية معمقة حول قضايا الملكية فيما يتعلق باستهالك الطاقة والتسريب من النوافذ واألسطح غير المعزولة وما إلى
ذلك.
دليل على إبالغ الشاغلين بعملية التدقيق التي تم تنفيذها.
نتائج الفحص الخارجي الذي تحقق كحد أدنى مما يلي:
 oتسرب الهواء حول المنافذ والتركيبات واألبواب والنوافذ (أو تدقيق نتائج غالف المبنى إذا كان معيار تقييم
غكاف المبنى  E-03مستهدفًا).
 oموقع الوحدات الخارجية لمعدات تكييف الهواء.
 oكفاءة وحدات تكييف الهواء الخارجية.
 oنوع حوائط العزل واإلطارات.
 oنوع اإلضاءة الخارجية وأجهزة التحكم بالدائرة الكهربائية.
مقارنة بين مواصفات الغالف الخارجي المثبت وشروط أحدث كود بناء سعودي ،خاصة  SBC 601و،SBC 602
فيما يتعلق بمعامالت نقل الحرارة.
نتائج الفحص البصري الداخلي الذي تحقق كحد أدنى مما يلي:
 oاستهالك الطاقة في األنظمة الكهربائية.
 oتقييم  SASOلألجهزة الكهربائية وتقييم مخطط آخر للطاقة.
 oمرشحات وحدات التبريد المثبتة داخليًا (على سبيل المثال وحدات تكييف الهواء ووحدات ملف مروحية).
 oنوع الثرموستات وإعداداته.
 oمراقبة استهالك الطاقة ألحمال التشغيل (المصاعد وحمامات السباحة) ،وإذا لم تتم مراقبتها ،فيلزم تقييم
االستهالك السنوي للطاقة في أحمال التشغيل تلك وفقًا الفتراضات ُمعرفة .ويجب أال يتم تضمين الطاقة
المستهلكة من خالل أحمال التشغيل تلك في كثافة استخدام الطاقة.
مقارنة بين كفاءة الطاقة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المثبتة وشروط أحدث كود بناء سعودي ،خاصة SBC
 601و ،SBC 602فيما يتعلق بكفاءات تكييف الهواء وقدرة المراوح المحددة للمراوح.
توصيات حول طرق تحسين كفاءة الطاقة في المبنى لتوفير المال من خالل تحليل فترة استرداد بسيطة ،بما في ذلك:
 oالتكلفة المبدئية
 oالطاقة التي تم توفيرها في كل عام (كيلو وات في الساعة)
 oالمدخرات المالية السنوية.
 oفترة استرداد بسيطة.
 oالعمر التشغيلي المتوقع للمعدات.

تدابير كفاءة الطاقة:
فترة االسترداد هي المدة الزمنية الالزمة السترداد تكلفة االستثمار ويتم حسابها على النحو التالي:
تكلفة االستثمار المبدئي (لاير سعودي)
فترة االسترداد البسيطة (سنويًّا)

=

تكلفة توفير الطاقة في السنة (لاير سعودي)

تعد فترة االسترداد الستثمار كفاءة الطاقة أحد المحددات المهمة لما إذا كان سيتم إجراء استبدال على أساس أن أسعار الكهرباء
والوقود ستظل كما هي خالل فترة االسترداد.
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اإلضاءة الخارجية:




يجب أن تضم جميع وحدات اإلضاءة الخارجية مؤقت أو خاليا ضوئية تعمل على إيقاف اإلضاءة الخارجية خالل ساعات
النهار.
يجب ربط جميع وحدات اإلضاءة الكاشفة عند المداخل الرئيسية  /أماكن وقوف السيارات بحساسات بيروكهربائية تعمل
باألشعة تحت الحمراء ( )PIRالستخدامها ككاشفات للحركة.
يجب تشغيل وحدات اإلضاءة الخارجية الديكورية بواسطة مؤقتات وخالل ساعات النهار فقط.

األجهزة واألنظمة:
بالنسبة للمباني السكنية التي تتمتع بمعايير تصميم عالية في كفاءة استهالك الطاقة ،فيتم ربط نسبة كبيرة من الطاقة المستهلكة
مستمرا ألداء الطاقة العام في المباني السكنية.
باألجهزة ووحدات اإلضاءة الخارجية وغيرها من التشغيل .ويوفر خطاب االلتزام نه ًجا
ً
وتستخدم فترة الخمس سنوات المذكورة كفترة إرشادية بين تقييمي تشغيل +طاقة محتملين لنظام مستدام.
وبالنسبة لألجهزة الكهربائية التي يوفرها مالك المبنى ،فيجب استبدال األجهزة غير الموفرة للطاقة على النحو التالي:




يجب استبدال األجهزة الحاصلة على تقييم  Dأو أقل بأخرى حاصلة على تقييم  Aأو  Bمن قبل ( SASOراجع معيار
األجلزة الموفرة للطاقة  .)E-05ويشمل هذا المعيار فئات األجهزة التالية:
 oالمبردات
 oالفريزرات
 oالغساالت الكهربائية
 oمجففات المالبس
يجب استبدال مضخات حمامات السباحة بعامل طاقة أقل من  11لتر  /وات في الساعة بمضخات بعامل طاقة يبلغ
 14.38لتر  /وات في الساعة أو أعلى.

تحديد معايير استهالك الطاقة:
تم تحديد معايير استهالك الطاقة مما يلي:



البيانات اإلقليمية المتاحة للجمهور حول استهالك الطاقة.
معلومات من مؤشرات كفاءة الطاقة لمجلس الطاقة العالمي الواقع مقره في دول مجلس التعاون الخليجي.

يعتمد عدد النقاط المحققة على مستوى كفاءة الطاقة مقارنةً بالبيانات اإلقليمية المتاحة (الجدول .)E-01.1
الجدول  E-01.1معايير الطاقة

تقييم كفاءة الطاقة

االستهالك السنوي للطاقة

[]1,2

نقاط المعيار المتاحة

النطاق A+

2

7

النطاق A

2

5

النطاق B

2

3

النطاق C

2

1

النطاق D

2

0

النطاق E

2

أقل من  320كيلو واط في الساعة  /م

0

النطاق F

2

أكثر من  320كيلو واط في الساعة  /م

0

أقل من  120كيلو واط في الساعة  /م
أقل من  150كيلو واط في الساعة  /م
أقل من  185كيلو واط في الساعة  /م
أقل من  225كيلو واط في الساعة  /م
أقل من  265كيلو واط في الساعة  /م

[ ]1م 2تشير إلى إجمالي المساحة الداخلية
[ ]2يمكن زيادة القيم المرجعية بموجب السيناريوهين التاليين:
السيناريو (أ) اإلضاءة الخارجية:
إذا لم يكن باإلمكان استبعاد اإلضاءة الخارجية من إجمالي استهالك الطاقة السنوي للمبنى ،بمعنى أنه ال يمكن قياسها
بصورة منفصلة ،فيمكن زيادة القيمة المرجعية (كيلو وات في الساعة  /م  )2لتشمل اإلضاءة الخارجية من خالل افتراض
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استخدام اإلضاءة الخارجية وفق أفضل الممارسات ،بحيث تساوي الزيادة عدد اللمبات المثبتة في العقار كجزء من اإلضاءة
الخارجية مضروبة في  365يو ًما و 4ساعات في اليوم ومقسومة على  125000لومن  /كيلو وات في الساعة .ثم يتم
قسمة استهالك الطاقة المحسوب على إجمالي المساحة الداخلية من أجل حساب الزيادة بالكيلو وات ساعة  /م:2

معيار اإلضاءة الخارجية (كيلوواط ساعة/م)2

=

مجموع اللمبات المثبتةx 365x 4
125,000

 /إجمالي المساحة الداخلية

السيناريو (ب) أحمال التشغيل (مثل المصاعد وحمامات السباحة وغيرها):
إذا تعذر استبعاد أحمال التشغيل من إجمالي استهالك الطاقة السنوي للمبنى ،أي لم يتم قياسها بصورة منفصلة ،فيمكن
زيادة القيمة المرجعية (بالكيلو وات ساعة /م )2لتشمل أحمال التشغيل من خالل تقييم االستهالك السنوي المرتبط بالعملية
من خالل قياسات فرعية أو حسابات مفصلة لالستهالك السنوي من الطاقة في تلك األنظمة ،مع األخذ في االعتبار
خصائص األداء الفعلي للنظام المركب .ثم يتم قسمة استهالك الطاقة المحسوب أو المقاس على إجمالي المساحة الداخلية
من أجل حساب الزيادة بالكيلو وات ساعة  /م:2

أداة المعيار
أداة الطاقة
الوثائق المرجعية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

كود البناء السعودي  ،(SBC) 601تصميم موفر للطاقة خاص بالمباني عمو ًما فيما عدا المباني السكنية منخفضة االرتفاع
في السعودية
كود البناء السعودي  (SBC) 602تصميم ُموفر للطاقة خاص بالمباني السكنية منخفضة االرتفاع في السعودية
معيار الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء  ،2013-90.1معيار الطاقة الخاص بالمباني عمو ًما فيما
عدا المباني السكنية منخفضة االرتفاع
معيار الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء  ،2007-90.2تصميم ُموفر للطاقة خاص بالمباني السكنية
منخفضة االرتفاع
ُكتيب الجمعية األمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء  -األساسيات)2017( ،
معايير معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد (:)AHRI
 :2011-590/550تقييم أداء مجموعات تبريد المياه وتسخين مياه المضخات الحرارية باستخدام دورة ضغط
.i
البخار
 :2008-240/210معدات المضخات الحرارية أحادية التكييف والمصدر الهوائي
.ii
 :2007-360/340تقييم أداء معدات المضخات الحرارية التجارية والصناعية أحادية التكييف والمصدر الهوائي
.iii
ُ :2004-380/310مكيفات الهواء الطرفية المعبأة والمضخات الحرارية
.iv
 :2010-1230تقييم أداء التدفق المتغير للتبريد ( )VRFوأجهزة تكييف الهواء والمضخات الحرارية متعددة
.v
الوحدات
معايير األيزو  :ISO 52000-1لسنة  :2017أداء الطاقة الخاص بالمباني  -تقييم أداء الطاقة الشامل على المباني  -الجزء
( :)1إطار واإلجراءات العامة
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قياس استهالك الطاقة E-02
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

2

اللدف
استخدام عدادات طاقة مزودة بمنافذ البيانات لمراقبة معدل استهالك الطاقة والتأثير عليه.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

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

وجود عدادات الطاقة لتسهيل مراقبة وتسجيل معدالت استهالك الطاقة ،كما هو ُمفصل
في المبادئ التوجيهية الداعمة.

1

1

2

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

1

1

اإلجمالي

2

2

األدلة
الرقم
1
و2

أدلة شروط المرحلة




ُمخطط توزيع طاقة أحادي الخط يوضح نوع العدادات ال ُمثبتة و َم َداها ومكانها وطاقتها االستيعابية.
مواصفات/بيانات الشركة ال ُمصنعة الخاصة بالعدادات المثبتة مع صور مختومة بالتاريخ.
قسم دليل النظام "المستدام" (راجع معيار دليل نظام مستدام  )EI–01حول قياس استهالك الطاقة الذي يوفر دعم
المستخدم وفهم مستوى القياس الفرعي ال ُمثبت ،بما في ذلك قدرات الوصول عن بُعد واإلرشادات حول كيفية
استخدام البيانات لترشيد مستويات االستهالك.

المبادئ التوجيلية الداعمة
يجب أن تكون جميع العدادات الرئيسية والفرعية كما يلي:
 داخل مكان ُمغ َلق.
 إعطاء قراءات واضحة بالكيلو واط في الساعة.
 لديها منافذ بيانات متاحة لالتصال بجهاز المراقبة الذكي .
 ال تحتوي على أي وظيفة من وظائف اليدوية لتغيير القراءات.
ُمميزة بوضوح ويسهل الوصول إليها دون الحاجة إلى شروط خاصة لمراجعة االستهالك.
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قياس استهالك الكهرباء:





الوحدات السكنية الفردية :يجب تركيب عداد كهرباء لكل َمسكن بحسب الوحدة السكنية.
المباني متعددة الوحدات السكنية :يجب تركيب عداد كهرباء لكل وحدة سكنية ولمناطق المالك.
خدمات تبريد المناطق :في حال كان المبنى ُمتصالً بشبكة تبريد المنطقة يجب تثبيت عداد ( BTUوحدة الحرارية
البريطانية) لمراقبة مقدار االحتياج من الطاقة في نظام التبريد بالمبنى.
مصادر الطاقة البديلة :يجب تركيب جميع مصادر الطاقة البديلة مثل الوقود السائل ،والوقود الغازي ،وتبريد المناطق
و/أو الطاقة ال ُمولدة من النفايات وتزويدها بقدرات قياس وأن تحظى بمستوى عا ٍل من اتصال واجهة المستخدم للمراقبة.

القياس التفصيلي الستهالك الطاقة:
يوضح الجدول " "E-02.1شروط القياس التفصيلي للطاقة فيما يخص الوحدات السكنية الفردية والمباني السكنية متعددة الوحدات.
الجدول " "E-02.1شروط القياس التفصيلي الستهالك الطاقة

الوحدات السكنية
الفردية

االستخدام النلائي للمبنى
تكييف هواء مركزي ووحدات معالجة الهواء

1



أنظمة تسخين المياه

المساكن متعددة الوحدات
المناطق الخاصة
3
بمالك العقار

مناطق خاصة
بالمستأجر






نظام اإلضاءة
المقبس وأحمال العملية ≥ 10كيلو

المصاعد والساللم الكهربائية
إنتاج الطاقة/الطاقة المتجددة
غرفة تجهيزات حمام السباحة
المناطق المشتركة:

واط2
















 1يشمل ذلك جميع ال ُمكثفات الخارجية والمضخات المرتبطة بها ووحدات معالجة الهواء.
 2يجب تركيب عدادات قياس لجميع اللوحات التي توفر  ٪90من حمل الطاقة المحدد للمبنى ،وال يتعين القياس التفصيلي ألي استخدام نهائي أو
لوحة تستهلك أقل من  ٪10من حمل طاقة اإلجمالي.
 3يشمل ذلك المناطق المشتركة مثل األروقة ،وحمامات السباحة ،وصاالت األلعاب الرياضية ،والمراكز المجتمعية ،والمناطق المفتوحة.

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 في سرية تامة ،يجب إدراج ذلك الشرط في "دليل نظام مستدام" (معيار دليل نظام مستدام  )EI-01باعتباره
من المعلومات الخاصة بسكان المبنى ،ومن الممكن أن يوفر نظام مراقبة البيانات استهالك الطاقة على مدار الساعة واليوم واألسبوع
قادرا
قادرا على مقارنة مستويات االستهالك بالبيانات السابقة ،كما يجب أن يكون النظام ً
والشهر والسنة لكل استخدام نهائي ويكون ً
على تنبيه شاغلي (العقار) من ارتفاع مستويات االستهالك غير العادية.
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إستراتيجية القياس التفصيلي الستهالك الطاقة:
يعمل القياس التفصيلي الستهالك الطاقة على إبالغ ال ُمشغلين ،وشاغلي األنظمة ،والمناطق شديدة استهالك الطاقة عن المتوقع .كما
يتعين مراعاة ما يلي لضمان وجود إستراتيجية شاملة تتوافق مع شروط هذا المعيار:









تتضمن إستراتيجية القياس التفصيلي جميع مصادر الطاقة .يجب تحديد ومراعاة أي مصادر بديلة كإنتاج الطاقة في
الموقع ،أو الوقود السائل ،أو الوقود الغازي ،أو أنظمة تحويل النفايات إلى طاقة في اإلستراتيجية .
يجب أن تتضمن اإلستراتيجية أنظمة المبنى التي تخدم المباني السكنية والمناطق المشتركة ذات الصلة فقط .ولن تتضمن
اإلستراتجية أنظمة المباني التي تغذي المساحات الصغيرة أو المساحات المخصصة للبيع بالتجزئة .ومع ذلك من المتوقع
أن يتم قياسها في حالة توصيلها بمصدر طاقة مشترك وليس مباشرة بمصدر الطاقة.
يجب أن يتم تحديد مناطق مالك العقار ومناطق المستأجرين بوضوح وأن يتم القياس التفصيلي لألنظمة ذات الصلة بصورة
منفصلة .فعلى سبيل المثال ،ينبغي عدم الجمع بين المقابس في الممرات الواقعة بين المساكن في العداد الفرعي ذاته لنفس
االستخدام النهائي بمنطقة اإليجار والعكس صحيح.
يجب تحديد إجمالي احتياجات الطاقة لكل استخدام نهائي من أجل مراقبة االحتياج السنوي للطاقة الالزم لتشغيل المشروع.
عدم وجود داعٍ للقياس التفصيلي ألي استخدام نهائي/لوحة توزيع ( )DBتوفر أقل من  ٪10من إجمالي احتياجات الطاقة.
يتم استبعاد الغرف الفردية (األستوديو) والمساكن المكونة من غرفة نوم واحدة من شروط القياس التفصيلي.

الشكل  E-02.1يوضح كيفية شرح العدادات الفرعية للطاقة في رسومات المخطط الكهربائي أحادي الخط.

الشكل  E-02.1رسم توضيحي للمخطط الكهربائي أحادي الخط

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

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

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

3

اللدف
تحسين كفاءة طاقة المبنى وتفادي تدهور بنيته وتحسين جودة البيئة الداخلية.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

الشرط الرئيسي  -تحقيق الشرط (( )1نقطة معيار واحدة)
1
2
3

يقوم مهندس مختص بإجراء التدقيق األساسي على غالف المبنى ،حيث يشمل هذا التدقيق
إجراء اختبار ارتشاح المياه ومراقبة أي تحسينات ُموصي بها.
يتم إجراء استبيان تصويري باألشعة تحت الحمراء على غالف المبنى حيث يتم مراقبة
صي بها.
التحسينات ال ُمو َ
يتم إجراء اختبار ضغط الهواء للمساكن الفردية أو عينة ُممثلة للوحدات في مباني متعددة
الوحدات السكنية ،ويُقدر ُمعدل تسرب الهواء ال ُمسجل بأقل من 5م(/3ساعة.متر )2عند
 50باسكال لضغط الهواء.
اإلجمالي

1

1

1

1

1

1

3

3

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم



 عقد تدقيق غالف المبنى والسيرة الذاتية للمهندس المختص الذي تم تعيينه.
 يشمل استبيان التدقيق لغالف المبنى ما يلي:
 oنتائج التدقيق األساسية بما في ذلك الصور المؤرخة.
 oصور ووثائق حالة ارتشاح المياه.
 oتوصيات ألي تحسينات
وثائق األعمال اإلصالحية

2





عقد االستبيان التصويري باألشعة تحت الحمراء والسيرة الذاتية الخاصة بالمهندس المختص الذي تم تعيينه.
صور األشعة تحت الحمراء ،والنتائج ،والتوصيات على أي تحسينات.
وثائق األعمال اإلصالحية

3





عقد اختبار ضغط الهواء والسيرة الذاتية الخاصة بالمهندس المختص الذي تم تعيينه.
نتائج اختبار ضغط الهواء واالستنتاجات والتوصيات على أي تحسينات.
وثائق األعمال اإلصالحية

1
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المبادئ التوجيلية الداعمة
تسرب الهواء
يحدث تسرب الهواء عندما يكون هناك اختالف في مستويات ضغط الهواء داخل المبنى وخارجه مع وجود مسار تسرب الهواء
(الفجوات الموجود 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 تسريب الهواء ،يتم إجراء اختبار ضغط الهواء عن طريق استخدام اختبار منفاخ الباب ،حيث يتكون اختبار منفاخ
الباب" من لوحة مرنة مناسبة لمدخل 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 مستوي ضغط الهواء بالمبنى ،وهناك ثالثة أنواع الختبار منفاخ الباب ( كما هو موضح في الشكل
 )E-03.2وهي كما يلي:



التجزؤ ،هو اختبار يتم إجراؤه على وحدة سكنية مفردة ضمن مبنى متعدد الوحدات السكنية ،ستشمل نتائج االختبار تسرب
الهواء عبر غالف المبنى وتسرب الهواء داخل الوحدة (التسرب عبر محيط الوحدات السكنية الفردية).
اختبار المبنى بالكامل -يتم إجراء هذا االختبار على مسكن فردي أو داخل مبنى متعدد الوحدات السكنية ،تستخدم العديد
من "اختبارات منفاخ الباب" في إزالة ضغط الهواء من داخل المبنى وقياس كل معدالت تسرب الهواء الخارجي.
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ُجرى هذا االختبار على وحدة سكنية فردية في مبنى متعدد الوحدات السكنية ،على الرغم
اختبار منفاخ الباب المحمي  -ي َ
من أن تحرير محيط الوحدات السكنية أيضًا من ضغط الهواء إلى المستوى نفسه وذلك باستخدام آلة اختبارات أخرى من
اختبارات منفاخ الباب ،وهذا من شأنه الحيلولة دون حدوث تسربات داخل الوحدة ومن ثم تأتي نتائج االختبار لتمثل تسرب
الهواء عبر غالف المبنى الخارجي فقط.

الشكل " "E-03.2أنواع اختبار منفاخ الباب

المهندسون المختصون:




تدقيق 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 ضغط الهواء :يجب أن يتمتع "المهندس المختص" بما ال يقل عن عامين من الخبرة ذات الصلة وأن يكون مؤهالً
وفقًا لمعايير الصناعة مثل معيار "جمعية اختبار وقياس ضيق الهواء" ( )ATTMAأو منظمة معتمدة تابعة لـ"خدمة
المعيار في المملكة المتحدة" "."UKAS

يشمل استبيان التدقيق لغالف المبنى على ما يلي:
يتعين استخدام التدقيق األساسي من قبل مهني مختص وفقا لمعايير  BS EN 13187أو معيار الجمعية األمريكية الختبار المواد
 C1060-90أو معيار األيزو .ISO 6781






اختبار تغلغل المياه
 oيجب أن يجري اختبار تغلغل المياه وفقا لمعيار الجمعية األمريكية الختبار المواد .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.
 oوقد 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 ويعمل على تحسين اإلرشادات المفصلة حول كيفية
تطبيق هذا االختبار.
االستبيان التصويري باألشعة تحت الحمراء (إن وجد)
 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 ُ
اختبار ضغط الهواء (إن وجد)
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o

o

o
o
o
o
o

يجب إجراء اختبار ضغط الهواء وفقًا لمعيار مؤسسة تشارترد لمهندسي خدمات البناء  :TM23اختبار المباني
بحثًا عن تسربات هوائية وفقًا لمعايير األيزو  ISO 9972أو الجمعية األمريكية الختبار المواد  E-779أو
 E-1827-96وفيما يتعلق بالوحدات السكنية الفردية ،يجب إجراء اختبار ضغط الهواء على المبنى بالكامل،
إما فيما يتعلق بالمباني السكنية متعددة الوحدات ،فإنه يجب إجراء اختبار ضغط الهواء لعينة ممثلة للوحدات
(على األقل  )%10باإلضافة إلى مناطق مالك العقار.
للحصول على أفضل النتائج ،قم بجدولة اختبار ضغط الهواء ال ُمجدول واالستبيان التصويري باألشعة تحت
نظرا ألن ضغط الهواء المتزايد سوف يؤدي إلى تضخيم تحركات الهواء وتسليط مزيد من
الحمراء سويًا
ً
الضوء على تسرب الهواء.
انظر فيما إذا كان من الممكن تغطية أي عيوب كبيرة مشمولة في فترة مسؤولية عيوب المقاول أو مشمولة في
تأمين المبنى.
ينبغي أن يوصي هذا االختبار بأي تحسينات ذات صلة ويقدم اإلرشادات المفصلة حول كيفية تطبيقه.
تشتمل مناطق تسرب الهواء العادية لإلجراء اإلصالحي على وحدات تكييف هواء مثبته على الحائط ومقابس
وإطارات نوافذ وإطارات أبواب وأنابيب ووصالت المرافق داخل الحائط.
في حالة عدم نجاح المسكن الفردي في االختبار ،يجب تنفيذ البنود ذات التكلفة المنخفضة أو المتوسطة التي
تنطوي على تأثير مرتفع أو منخفض وإعادة إجراء االختبار على المبنى.
في حالة فشل أي من الوحدات المختبرة في اختبار المباني متعددة الوحدات السكنية ،يجب تطبيق البنود منخفضة
أو متوسطة التكلفة والتي تنطوي على تأثير مرتفع أو منخفض ومن ثم إعادة إجراء االختبار على المبنى (في
كل الوحدات)

وثائق اإلجراء اإلصالحي (بالنسبة لكل االختبارات/االستبيانات التي تم إجراؤها):
يتعين إعداد وثائق اإلجراء اإلصالحي من قبل مالك العقار أو مدير المرفق وتشمل ما يلي:

o





قائمة مرجعية بالتوصيات
قائمة مرجعية بإجراءات البنود المأخوذة من تدقيق غالف المبنى ،واالستبيان التصويري باألشعة تحت الحمراء ،و/أو
اختبار ضغط الهواء ،مرتبة على حسب التكلفة/التأثير ذي األولوية ،والمعروض أيضًا في مخطط  Ganttمقرونة بالتأثير
اإليجابي المتوقع (منخفض ،متوسط ،عالي) مخططة على خلفية التكلفة المتوقعة ،باإلشارة إلى شكل  E-03.3على سبيل
المثال.
 oالتأكد من العناصر المنفذة ،كحد أدنى ،يجب تنفيذ عناصر منخفضة ومتوسطة التكلفة والتي تنطوي على تأثير
متوسط أو عالي على األقل.
أدلة التركيب
 oصور مؤرخة لكل بند تم تنفيذه
 oوثائق أو إيصاالت لكل الوحدات المركبة
االتصاالت ( للمباني السكنية متعددة الوحدات)
 oلتجنب التعرض غير الضروري أو اإلزعاج للمقيمين بالمبنى أو تعطيل اإلجراءات قم بتوفير  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 "عدم
وجود إمكانية للوصول" أو "خدمة محدودة") واتصال فريق إدارة المرافق (.(Facility Management
 oيجب شرح المبادئ العامة ،والممارسات الجيدة وأي اعتبارات خاصة بالموقع لإلجراءات ،لكل الوحدات السكنية
على األقل سنويًا.
 oيجب إجراء تلك العملية عن طريق تعليق إشعار عام عند مداخل المبنى ،أو رسائل البريد اإللكتروني ،أو
رسائل لكل الوحدات السكنية.
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الشكل  -E-03.3مثال على تصميم مخطط Gantt

أداة المعيار
غير متوفر
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

معايير الجمعية األمريكية الختبار المواد  ،E2128-17دليل معياري لتقييم تسرب المياه على حوائط المبنى
معايير األيزو " "ISO 18436-7:2014حالة المراقبة وتقنيات اآلالت وشروط التقييم وتأهيل الموظفين ،والجزء (:)7
التصوير الحراري
المعيار " "BS EN 13187: 1999األداء الحراري للمباني وكيفية الكشف عن االضطرابات الحرارية داخل غالف المبنى
باستخدام أساليب األشعة تحت الحمراء.
معايير الجمعية األمريكية الختبار المواد  ،C1060-90الممارسات القياسية للمعاينة الحرارية لعزل التركيبات في فجوات
إطار المباني.2003 ،
معايير األيزو " "ISO 6781-3أداء المباني  -الكشف عن الحرارة والهواء والرطوبة في المباني باستخدام أساليب األشعة
تحت الحمراء ،الجزء ( :)3مؤهالت مشغلي المعدات ،ومحللي البيانات وكاتبي التقارير2015 ،
معيار مؤسسة تشارترد لمهندسي خدمات البناء " "TM23اختبار المباني لتقييم درجة تسريب الهواء2000 ،
معايير األيزو " "ISO 9972: 2015األداء الحراري للمباني وتحديد نفاذية الهواء في المباني عن طريق الضغط المروحي
معيار الجمعية األمريكية الختبار المواد  E779-10طريقة اختبار معيارية لتحديد معدل تسرب الهواء عن طريق الضغط
المروحي2018 ،
معيار الجمعية األمريكية الختبار المواد " "E1827-11طريقة اختبار معيارية لتحديد شدة إحكام الهواء داخل المباني باستخدام
منفاخ باب مزود بفتحة
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الطاقة المتجددة E-04
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفرة

7

اللدف
التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة النظيفة ومن ثم تقليل االعتماد على الوقود األحفوري وتقليل التأثيرات الضارة على البيئة
بسبب انبعاثات الكربون المرتبطة بها.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

تسخين المياه بالطاقة الشمسية
الوحدات السكنية الفردية:
توفر ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية الحد األدني من النسبة المئوية الحتياج المياه
الساخنة للمساكن الفردية على النحو التالي:
1




نقطة واحدة %30 :من احتياجات المياه الساخنة.
نقطتان %50 :احتياجات المياه الساخنة.

2

2

الوحدات السكنية الفردية والمباني متعددة الوحدات السكنية:
إذا كان المبنى يضم حمام سباحة يتطلب تدفئة ،يتم تثبيت ألواح تسخين المياه بالطاقة
الشمسية لتوفير ما ال يقل عن  ٪ 50من احتياجات التدفئة في حمام السباحة إلى جانب
تدفئة أي مرافق دش مرتبطة.
إنتاج الكلرباء في الموقع
2

توفر ألواح الطاقة الكهروضوئية نسبة مئوية من إجمالي احتياج المبنى السنوى من
الطاقة ،حيث يعتمد عدد النقاط الممنوحة على النسبة المئوية للطاقة ال ُمولدة من األلواح
الكهروضوئية .ويمكن استخدام الطاقة المتجددة التي تم إنتاجها من األلواح الكهروضوئية
إما في الموقع أو تصديرها إلى الشبكة.
اإلجمالي

5

5

7

7
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األدلة
الرقم

1

2

أدلة شروط المرحلة






رسومات ومخططات تحدد مكان وعدد ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
أوراق البيانات الفنية لمصنعي ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
صور مؤرخة أللواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية.
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
احتياجات المياه الساخنة التي توفرها ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية.







رسومات أو مخططات تحدد مكان وعدد ألواح الطاقة الكهروضوئية.
أوراق البيانات الفنية للشركات ال ُمصنعة لأللواح الكهروضوئية.
صور مؤرخة أللواح الطاقة الكهروضوئية.
االستهالك السنوي للطاقة بالمبنى حسب قراءات العداد.
إنتاج الطاقة سنويًا حسب قراءات أو تقديرات العداد والنتيجة المئوية لنسبة احتياجات الطاقة التي توفرها ألواح
الطاقة الكهروضوئية.

المبادئ التوجيلية الداعمة
تسخين المياه بالطاقة الشمسية:


تحسب النسبة المئوية لالحتياج المياه الساخن الذي توفره الطاقة الشمسية على النحو التالي:
نسبة 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

بالنسبة للمياه الساخنة في الوحدات السكنية الفردية ،يجب إدراج كل إنتاج واستهالك للطاقة في المشروع .ويتضمن ذلك
احتياجات حمامات السباحة ومرشات االستحمام المتعلقة بها.
فيما يتعلق بالمياه الساخنة في المباني متعددة الوحدات السكنية ،يتعين استهالك وإنتاج المياه الساخنة المرتبط بحمامات
السباحة ومرافق االستحمام المرتبطة بها إلى اإلدراج في العملية الحسابية،
ويشير االستحمام ذي الصلة إلى المرشات العمومية لمستخدمي حمامات السباحة.
في حالة قياس استهالك وإنتاج المياه الساخنة وبعد مضي  12شهر من جمع البيانات الفعلية ،يتعين أن تكون المدخالت
الحيوية على أساس التسجيالت الحالية.
وفي حالة عدم توفر سجالت كافية أو تقديرات استهالك من وثائق التصميم ،أو حسابات الشركة المصنعة ،ينبغي استخدام
برمجيات متوفرة تجارياً.
يجب أن تظهر أوراق البيانات الفنية الخاصة بالشركة المصنعة أن تركيب أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية:
 oمتوافقة مع الفصل ( )14لمعيار  SBC 501ميكانيكي ومعيار  UL 174أو1453
صا من أجل التثبيت.
 oمزودة بصمامات متكاملة لتخفيف شدة الضغط والتي تم تصميمها وتعيينها خصي ً
 oتحتوي على سخان غمر ملء/دعم.
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إنتاج الكهرباء في الموقع:


سب النسبة المئوية الستهالك الطاقة السنوي الذي توفره ألواح الطاقة الكهروضوئية على النحو التالي:
وتُح َ
النسبة المئوية الستهالك الطاقة الذي توفره ألواح
الطاقة الكهروضوئية




=

استهالك الطاقة السنوي الذي توفره ألواح الطاقة الكهروضوئية
استهالك الطاقة السنوي

يحدد استهالك الطاقة السنوي حسب تقييم استهالك الطاقة ألداء الطاقة .E-01
عدد نقاط المعيار الممنوحة عن الطاقة المتجددة التي تم إنتاجها حسب الجدول  E-04.1الخاص بالوحدات السكنية الفردية
والجدول  E-04.2الخاص بالمباني متعددة الوحدات السكنية.

الجدول  E-04.1النقاط المتاحة للنسب المئوية التي تم تحقيقها  -الوحدات السكنية الفردية

النسبة المئوية الستهالك
الطاقة السنوي

عدد النقاط المحققة

%4

1

%7

2

%10

3

%15

4

%25

5

الجدول  E-04.2النقاط المتاحة للنسب المحققة  -مباني الوحدات السكنية المتعددة








النسبة المئوية الستهالك
الطاقة السنوي

عدد النقاط المحرزة

%4

1

%6

2

%9

3

%12

4

%15

5

يجب إدراج استهالك وإنتاج الطاقة في المشروع ،ويستثني من ذلك الطاقة الحرارية من الغاز أو المياه المبردة خارج
الموقع من منطقة التبريد.
وفي حالة قياس إنتاج الطاقة المتجددة واستهالك إجمالي الطاقة بعد مضي ( )12شهر من جمع البيانات الفعلية ،يتعين
أن تعتمد المدخالت الدقيقة على التسجيالت الحالية.
في حالة عدم توفر قراءات كافية ،يتعين استخدام تقديرات االستهالك الواردة في وثائق التصميم أو حسابات الشركة
المصنعة.
يجب أن تظهر أوراق البيانات الفنية الخاصة بالشركة المصنعة أن نظام الطاقة الكهروضوئية بما في ذلك التركيبات
الحالية يتوافق مع لوائح هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ،بما في ذلك األنظمة الكهروضوئية الشمسية صغيرة
النطاق ،اإلصدار .)2017( 1
تنطوي عملية حساب إنتاج الطاقة الكهربائية على كفاءة جميع المعدات على سبيل المثال يجب أن يعتمد إنتاج الطاقة على
الكفاءة الكلية للنظام.
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تصميم وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة أثناء عملية التشغيل ،وهي كما يلي:





يجب أن يتم إجراء أي عملية تركيب أثناء مرحلة التشغيل بواسطة مصممين وفنيين متخصصين ومعتمدين.
يجب أن تتم عمليات تركيب أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية بالحجم المطلوب للخدمة وليس أكثر من الحد األقصى
لالحتياج في األيام العادية .يتعين أن تكون أنظمة الطاقة الكهروضوئية ُمصممة وفقًا للحمل األساسي للكهرباء في الموقع.
يجب أن يستخدم المصممين برامج محاكاة متوفرة تجاريًا والتي من شأنها تقديم حسابات ونتائج أكثر دقة في تصميم نظام
أفضل .ترد بعض األمثلة على هذه البرامج في الجدول .E-04.3
يتعين أن تشتمل بعض مواصفات النظام المعلمات المدرجة في الجدول ""E-04.4
الجدول " " E-04.3برنامج محاكاة تسخين المياه بالطاقة الشمسية وألواح الطاقة الكهروضوئية

برنامج تسخين المياه بالطاقة الشمسية

برنامج أنظمة الطاقة الكهروضوئية

TRNSYS

INSEL

POLYSUN solar thermal

Helios 3D

TRANSOL

SolarPro

T*SOL Pro

PVScout

GetSolar

PV-Design-PRO
PVSyst
PV F_Chart
PV Sol Premium

الجدول  E-04.4معلمات مواصفات النظام الخاصة بتسخين المياه من خالل الطاقة الشمسية وألواح الطاقة الكهروضوئية

ألواح

تسخين المياه بالطاقة الشمسية
زاوية السمت وزاوية االنحدار
منهجية التركيب
الظالل المحيطة المحتملة
تشمل أحجام األلواح وأوراق البيانات الفنية المعامالت
التشغيلية

يقاس َحج ُم األلواح وبيانات األوراق الفنية بسعة كيلو
واط لكل لوحة

حجم التخزين الحراري ومنهجية ال ُمبادِّل الحراري

الشركة ال ُمصنعة ونموذج الوحدات وعددها

نوع التخزين والخسائر الحرارية سنويًا

العاكس والسعة والكفاءة والخسائر

الكفاءة الحرارية الكلية للنظام

الكفاءة الكلية للنظام

استخدام إجمالي الطاقة الحرارية بما يتوافق مع
الظروف المناخية ونظام الخسائر الحرارية

إنتاج الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع الظروف
المناخية

تقليل النسبة المئوية للطاقة الكهربائية من الشبكة
الكهربائية ( أو المولدات)

تقليل النسبة المئوية للطاقة الكهربائية من الشبكة
الكهربائية (أو المولدات)
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الصيانة:

يجب إدراج أدلة (التشغيل والصيانة) الخاصة بأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية أو الطاقة الكهروضوئية ،بما في ذلك طرق
تنظيفها وكيفية تغطية ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية وذلك في حالة مغادرة المقيمين للمسكن لفترة من الوقت في دليل نظام
مستدام (معيار دليل نظام مستدام .)EI-01
أداة المعيار
أداة الطاقة
الوثائق المرجعية
.1
.2
.3
.4
.5
.6

كود البناء السعودي  (SBC) 501ميكانيكي ،الفصل الرابع عشر أنظمة الطاقة الشمسية
اللجنة الكهروتقنية الدولية التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  62817:2018أنظمة الطاقة
الفولتوضوئية
مختبر موثوقية الطاقة الفولتوضوئية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج :لوائح أنظمة الطاقة فولتوضوئية والطاقة 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
المعيار اإللزامي

إجمالي النقاط المتاحة

غير متوفر

2

اللدف
تقليل استهالك الطاقة في المبنى من خالل استخدام أجهزة موفرة للطاقة.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

بالنسبة لتلك األجهزة الكهربائية التي تم شراؤها بواسطة مالك  /مدير المبنى:
تحتوي األجهزة الكهربائية على ملصق كفاءة استخدام الطاقة المعتمد من قبل الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ( )SASOمع الحد األدنى من التقييم  ,Bأما
بالنسبة لفئات األجهزة التي ال تغطيها الهيئة حاليًا ،تكون تلك األجهزة معتمدة من معيار
"نجمة الطاقة".
1

إنشاء وتنفيذ سياسة الستبدال األجهزة في المستقبل وإدراجها في سياسة الشراء المستدام
(الشراء المستدام .)PMM-04
بالنسبة لألجلزة الكلربائية المشتراة من قبل المستأجر:
تُقدم المعلومات إلى المستأجر حول مخطط وضع ملصق كفاءة الطاقة المعتمد من قبل
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومخطط معيار "نجمة الطاقة" وفوائدهما،
مع التوصية بأن تحمل جميع األجهزة ملصق كفاءة الطاقة تقييم  Bالخاص بالهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو تكون معتمدة من معيار "نجمة الطاقة",
ويجب أن يشكل ذلك جز ًءا من دليل نظام مستدام (معيار دليل نظام مستدام .)EI-01
اإلجمالي

2

2

2

2

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم

بالنسبة لتلك األجهزة الكهربائية التي تم شراؤها بواسطة مالك  /مدير المبنى:


1





سرد األجهزة الموجودة في كل وحدة سكنية متعددة  /فردية واسم الشركة المصنعة والطراز ونوع شهادة الطاقة
لكل جهاز.
سرد مطبوعات الشركة المصنعة لكل جهاز ،والتي تؤكد تقييم 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

بالنسبة لألجهزة الكهربائية المشتراة من قبل المستأجر:


دليل نظام مستدام مع إبراز القسم ذي الصلة (راجع معيار دليل نظام مستدام .) EI-01
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المبادئ التوجيلية الداعمة
يشمل هذا المعيار فئات األجهزة التالية:








المبردات
المجمدات
الغساالت الكهربائية
مجففات المالبس
غساالت األطباق
مبردات المياه
أجهزة التلفزيون

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 قبل 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 ,حيث يتم التعبير عن ذلك من خالل األحرف من A
إلى  Gبحيث يشير  Aإلى األجهزة األكثر كفاءة في استهالك الطاقة فيما يشير  Gإلى أقلها كفاءة ،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

الشكل  , E-05.1ملصق كفاءة الطاقة المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
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معيار "نجمة الطاقة":
ً
ً
إذا لم يكن الجهاز مشموال بشروط ملصق كفاءة الطاقة الخاص بـ ،SASOفيجب أن يكون الجهاز متوافقا مع تقييم معيار "نجمة
الطاقة" ,فهذا المعيار هو عبارة عن مخطط طوعي لكفاءة الطاقة تديره وكالة حماية البيئة األمريكية ,ويجب أن تلبي جميع المنتجات
المطابقة لمعيار "نجمة الطاقة" الحد األدنى من شروط كفاءة استهالك الطاقة المحددة من قبل المعيار ,هذا وال توجد مستويات تقييم
في نظام تقييم "نجمة الطاقة" ،ولذلك ،وللتعرف على كيفية مقارنة منتجات معيار "نجمة الطاقة" فيما يخص كفاءة الطاقة واالستهالك
السنوي للطاقة يجب مراجعة  www.energystar.govأو بيانات الجهاز ,حيث تحتوي جميع المنتجات المتوافقة مع تقييم معيار
"نجمة الطاقة" على ملصق يوضح أنها تلبي شروط هذا المعيار.
سياسة شراء األجهزة:
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 إلى جميع األجهزة التي تغطيها لوائح ملصق كفاءة الطاقة الخاص بـ ،SASOالحد األدنى من التقييم
.B
 oبالنسبة لجميع األجهزة األخرى المتوافقة مع معيار "نجمة الطاقة".
نموذج للفرد المسؤول عن شراء األجهزة (المالك أو مدير المرفق) لتوثيق جميع عمليات شراء األجهزة ذات الصلة في
جدول يحتوي على المعلومات التالية:
 oنوع الجهاز
 oالشركة المصنعة
 oالطراز
 oنوع من شهادة الطاقة ومستوى التقييم
 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
 2018 :SASO 2892للثالجات والمجمدات
.i
 2018 :SASO 2885للغساالت الكهربائية
.ii
 2018 :SASO 2883لمجففات المالبس
.iii
 .2معيار "نجمة الطاقة"https://www.energystar.gov/ ،
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تأثير األوزون E-06
المعيار اإللزامي

إجمالي النقاط المتاحة

غير متوفر

1

اللدف
صفرا.
ضمان أن معامل استنفاد األوزون في المبردات وأنظمة إخماد الحرائق وغازات الصيانة تبلغ
ً
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

إنشاء وتنفيذ سياسة الستبدال المبردات وأنظمة إخماد الحرائق وغازات الصيانة في
المستقبل وإدراجها في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
وضع إجراء لصيانة نظام التبريد ونظام إخماد الحرائق ،وتضمينه في إجراء الصيانة
المستدامة (تقديم الخدمات وأعمال الصيانة المستدامة .)PMM-03
تضمين المعلومات الالزمة في دليل نظام مستدام (معيار دليل نظام مستدام )"EI-01
لتقديم المشورة للسكان بشأن استبدال أجهزة تبريد الهواء وصيانتها.

1

2

اإلجمالي

1

1

المساكن
متعددة
الوحدات

1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم


1

تضمين سياسة شراء المبردات وأنظمة إخماد الحرائق وغازات الصيانة وإدراجها في سياسة الشراء المستدام
(الشراء المستدام .)PMM-04

 تضمين إجراء لصيانة نظام التبريد ونظام إخماد الحرائق في إجراء الصيانة المستدامة (تقديم الخدمات وأعمال
الصيانة المستدامة .)PMM-03
 دليل نظام مستدام مع إبراز القسم ذي الصلة (معيار دليل نظام مستدام .) EI-01

2

المبادئ التوجيلية الداعمة
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 لشروط شراء مواد التبريد وغازات نظام إخماد الحرائق وغازات الصيانة:
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 oيجب أن تمتثل جميع مواد التبريد لقائمة مواد التبريد المقبولة وغير المقبولة المنشورة من قبل وكالة حماية
البيئة األمريكية ( )EPAوفقًا لمعايير تقييم سياسة البدائل الجديدة الهامة (الجدول .)E-07.1
 oيجب أن تحتوي جميع الغازات المستخدمة في أنظمة إخماد الحرائق وأغراض الصيانة على معامل استنفاد
األوزون بقيمة صفر ,هذا ويسرد الجدول  E-06.2الغازات المقبولة وغير المقبولة.
 oيحظر استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون أو المواد القائمة على الهالونات.
نموذج للفرد المسؤول عن شراء مواد التبريد وغازات نظام إخماد الحرائق وغازات الصيانة (المالك أو مدير المرفق)
لتوثيق جميع المشتريات 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 لمواد التبريد وتأكيد ما إذا كانت تتوافق مع معايير .SNAP
 oمعامل استنفاد األوزون لغاز نظام إخماد الحريق أو غاز الصيانة.
 oاسم المورد.
 oإيصال/أمر الشراء.
 oالموقع داخل المبنى.

يتعين تضمين سياسة الشراء 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 المهمة ( )SNAPأو التي تكون مقبولة فقط حتى عام محدد (الجدول .)E-06.1
إستراتيجية للتخلص التدريجي من أي غازات لنظام إطفاء الحرائق وغازات الصيانة غير المقبولة ,هذا ويسرد الجدول
 E-06.2الغازات المقبولة وغير المقبولة.
أثناء صيانة أنظمة مواد التبريد:
 oيحظر التهوية و  /أو التفريغ المباشر ألي معدات تبريد في جميع األوقات.
 oيجب استعادة جميع مواد التبريد أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها.

يجب تضمين إجراءات الصيانة في إجراء الصيانة المستدامة (تقديم الخدمات وأعمال الصيانة المستدامة .)PMM-03
الجدول  ,E-06.1مواد التبريد المقبولة وغير المقبولة

مادة التبريد

معامل
استنفاد
األوزون

استخدام المبنى

الحالة

مركبات الكلوروفلوروكربون
CFC-12

1

المبردات والمبردات

غير مقبولة

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

0.055

مكيفات الهواء والمبردات

غير مقبولة

HCFC-123

0.02

استبدال CFC-11

مقبولة حتى عام 2020

المركبات الليدروفلوروكربونية ()HFC
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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
ثاني أكسيد الكربون
()CO2

0

التبريد

مقبولة

أمونيا ()NH3

0

التبريد

مقبولة

البروبان ()C3H8

0

أجهزة تكييف الهواء

مقبولة

األيسوبوتان

0

التبريد

مقبولة

الهواء

0

التبريد

مقبولة

المياه

0

التبريد

مقبولة

الجدول  , E-06.2غازات نظام إطفاء 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

النوفيك 1230
ATK OS-10
ثاني أكسيد الكربون
Firebane® 1179
HFC-125/FE 25
IG -01, 55, 100

HCFC-22/R-22
HFC-32
CFC-11
HFC-123

نظام ®N2 Towers
PhostrEx

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 .1تعديل كيجالي الذي أدخل على بروتوكول مونتلاير
 .2سياسة البدائل الجديدة الهامة المعتمدة من قبل وكالة حماية البيئة األمريكيةhttps://www.epa.gov/snap ,
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القدرة على االستجابة لالحتياج E-07
المعيار اإللزامي

إجمالي النقاط المتاحة

غير متوفر

2

اللدف
دعم تقليل الحاجة إلى إمدادات جديدة للطاقة الكهربائية -على مستوى اإلنتاج والنقل الوطني -عن طريق تقليل استهالك الكهرباء
المحلي خالل الفترات التي يكون فيها احتياجات الكهرباء في أعلى مستوياته.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

وضع مخطط للقدرة على االستجابة لالحتياج تتضمن توصيات بشأن أحمال الكهرباء
التي يمكن تخفيضها خالل موسم ذروة احتياج الكهرباء الوطنية عن طريق:
1





تعديل استهالك مختلف أنظمة االستخدام النهائي.
إعادة جدولة األعمال الداخلية واألنشطة التشغيلية.
توفير الكهرباء من خالل االستعانة بمصادر الطاقة الشمسية المتجددة.

1

1

تنفيذ توصيات مخطط القدرة على االستجابة لالحتياج لمدة شهرين على األقل على أن
يتم تقدير إجمالي توفير الكهرباء خالل هذه الفترة.
2

استخدام عداد ذكي (راجع معيار مراقبة أداء المبنى  )PMM-05إلثبات أن ذروة
االحتياجات (كيلو وات) واستهالك الكهرباء بالساعة (كيلو وات في الساعة) خالل موسم
ذروة االحتياجات على شبكة الكهرباء الوطنية أقل من القراءات خالل بقية اليوم بالنسبة
ألشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر.

1

1

اإلجمالي

2

2

األدلة
الرقم

أدلة شروط المرحلة

1

 تنفيذ مخطط القدرة على االستجابة لالحتياج التي كتبها مهندس كهرباء مع إدخال التدابير والموافقة عليها من
قبل شاغلي المبنى ,على أن تتضمن المخطط التالي:
 oقائمة بأحمال الكهرباء داخل المبنى واستهالكها المعتاد للطاقة خالل ساعة إضافة إلى ذروة االحتياجات
المحتملة.
 oقائمة بأحمال الكهرباء التي يمكن تعديل استهالكها أو إعادة جدولتها.
 oشروط األداء (مثل نقاط ضبط درجة الحرارة) لألنظمة المختلفة.
 oملخص للتركيب المحتمل لنظام الطاقة الشمسية الضوئية (راجع معيار الطاقة المتجددة  )E-04فضال عن
وفورات الطاقة المتوقعة والفوائد المالية.
 النتائج التي توصلت إليها مراجعة الحسابات خالل أشهر يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر ،بما في ذلك الصور
الفوتوغرافية ذات التاريخ المختوم وتأكيد المدقق على أن جميع تدابير خفض االحتياجات المتفق عليها المدرجة
في المخطط قد نفذت بالكامل بين ساعات  9.00و .17.00
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2



يمكن أن توفر ورقة البيانات الخاصة بالعداد (العدادات) الذكي المثبتة لجهاز القياس الذكي المثبت االحتياجات في
الساعة (بالكيلو وات) وذروة االحتياجات (بالكيلو وات) مع إمكانية تخزين البيانات لمدة أسبوع واحد على األقل.
تؤكد مخرجات أجهزة القياس الذكية وأنظمة مراقبة الطاقة أن استهالك الكهرباء في موسم الذروة في شبكة
الكهرباء الوطنية أقل من ذروة االحتياجات خالل بقية اليوم.

المبادئ التوجيلية الداعمة
يعد استخدام الطاقة -من المصدر إلى االستخدام النهائي -أكثر كفاءة في ظل ظروف نقل الطاقة الكهربائية للمولد المحدد ,هذا وتعتبر
النقطة التشغيلية األكثر كفاءة لشبكة الطاقة هي في كثير من الحاالت أقل بكثير من الحد األقصى لالحتياج الذي يمكن أن توفره
المولدات وشبكة النقل ,وخالل ذروة االحتياجات  ،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 التوليد.
ارتفعت االحتياجات في المملكة العربية السعودية على الطاقة بين الساعة  9.00والساعة  17.00بشكل ملحوظ لشهور يونيو ويوليو
وأغسطس وسبتمبر عندما تتم مقارنة االحتياجات بالساعة مع االتجاهات السنوية ,وتتضمن خصائص احتياج الذروة طفرات في
استخدام الطاقة ،والتي تنتج عن تشغيل جميع األنوار في نفس الوقت أو بدء تشغيل العديد من األجهزة المنزلية في نفس الوقت ,هذا
ويتم توفير معلومات حول اتجاهات ذروة احتياجات الكهرباء الوطنية في الفصل الرابع  -تحليل خط األساس لتقرير "هيئة تنظيم
الكهرباء واإلنتاج المزدوج ( ،)2011مع تقديم تعديل احتياج المستهلكين على الطاقة إلى المملكة العربية السعودية" ,كما تتوفر
أيضًا المزيد من األمثلة في "هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ( ،)2010الكتيب 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 االحتياجات الوطنية عن طريق تنفيذ اإلستراتيجيات التالية:
 تعديل االستهالك من أنظمة االستخدام النهائي المختلفة خالل موسم ذروة االحتياجات الكهرباء الوطنية:
 oضبط درجة الحرارة إلى  26درجة مئوية عندما ال تشغل الغرف والمساكن  /الوحدات السكنية.
 oإغالق نظام تهوية الهواء خالل النهار عندما ال تكون الوحدات السكنية  /السكنية مشغولة.
 oإطفاء األنوار واالستفادة القصوى من ضوء النهار.
 oتثبيت جهاز توقيت على معدات حمام السباحة للعمل خارج الساعات المشار إليها أعاله.
 إعادة جدولة األعمال الداخلية واألنشطة التشغيلية في موسم ذروة احتياجات الكهرباء الوطنية:
 oجدولة معدات غسل أطباق للعمل خارج الفترة من الساعة  09.00إلى .17.00
 oجدولة معدات الغسيل والتجفيف للعمل خارج الفترة من الساعة  09.00إلى .17.00
 oجدولة شحن بطاريات السيارات الكهربائية خارج الفترة من  09.00إلى .17.00
 توفير الكهرباء من خالل االستعانة بمصادر الطاقة الشمسية المتجددة.
 oتثبيت نظام الطاقة الشمسية الضوئية الذي يولد الكهرباء خالل النهار مع األخذ في االعتبار االحتياجات األساسية
على الطاقة الكهربائية للمبنى.
أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1الكتيب اإلحصائي السنوي عن صناعة الكهرباء ،هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج2010 ،
 -2تقديم تعديل احتياج المستهلكين من الطاقة إلى المملكة العربية السعودية ،هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج2011 ،
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المياه

78

6

المياه

ازداد نصيب الفرد من احتياجات المياه بنحو  ٪ 15خالل السنوات الخمس الماضية 3ويتوقع زيادته باستمرار ،وتعتبر المياه موردا ً
ثمينا ً في المملكة العربية السعودية وتشجع رؤية  2030على االستخدام األمثل لموارد المياه من خالل وضع سياسات وإنشاء بنية
تحتية لتقليل استهالك المياه الصالحة للشرب وزيادة استخدام المياه المعالجة والمتجددة.
مستمرا في كمية المياه ال ُمستهلكة في حالة تشغيل المبنى ،ويمكن الوصول إلى
يُكافئ نظام مستدام المشروعات التي تظهر انخفاضًا
ً
معدل استهالك منخفض من خالل استخدام المنتجات واألنظمة الفعالة وكذلك استخدام مصادر مياه بديلة ،ويتم مكافأة المشروع أيضًا
على مراقبة كمية المياه المستهلكة وتحليلها كخطوة أولى لمعرفة أنماط استهالك المياه في المبنى.

أداء المياه

المياه

قياس استلكاك المياه

المصادر البديلة للمياه

منتجات وأنظمة ترشيد
استلكاك المياه

شكل  10معايير المياه

 3الكتاب اإلحصائي السنوي لعام  ،2016الهيئة العامة لإلحصاء

79

أداء المياه W-01
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

12

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

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

الشرط الرئيسي  -تحقيق الشرط رقم  4( 1نقاط من نقاط النعيار).
االستلكاك الداخلي للمياه
1

يكون معدل االستهالك الداخلي للمياه أقل من  % 10من خط األساس.

4

4

2

زيادة تخفيض معدل االستهالك الداخلي للمياه مقارنةً بخط األساس ،ويعتمد عدد النقاط
الممنوحة على النسبة المئوية للتحسين مقارنةً بخط األساس.

4

4

االستلكاك الخارجي للمياه
3

يتم تقليل استهالك المياه لنظام الري مقارنةً بخط األساس في منتصف الصيف ،ويعتمد
عدد النقاط الممنوحة على النسبة المئوية للتحسين مقارنةً بخط األساس.

4

4

اإلجمالي

12

12

األدلة
الرقم
1
و2

3

أدلة شروط المرحلة





قياسات معدالت التدفق الفعلية لجميع التركيبات المثبتة.
أوراق بيانات الشركات المصنعة لجميع األجهزة المركبة التي تبين معدل استهالك المياه في كل دورة.
صور مؤرخة للتركيبات واألجهزة.
أداة المياه



توضح مخطط الري المناطق المزروعة ومناطق الري ومتطلباتها من المياه وموقع وحدات التحكم الذكية و  /أو
أجهزة استشعار رطوبة التربة.
أوراق بيانات الشركات المصنعة لنظام الري بما في ذلك وحدات التحكم الذكية و  /أو أجهزة استشعار رطوبة
التربة.
صور مؤرخة لنظام الري.
أداة المياه
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المبادئ التوجيلية الداعمة
االستهالك الداخلي للمياه:
يعتمد عدد نقاط المعيار المحققة على النسبة المئوية لخفض االستهالك الداخلي للمياه مقارنةً بخط األساس (جدول .)W-01.1
جدول  W-01.1النقاط المتاحة للنسبة المئوية لتخفيض االستهالك المحققة

النسبة المئوية لتخفيض
االستهالك

عدد النقاط المحققة

%10

4

%20

5

%30

6

%40

7

%50

8

تعتمد معايير استهالك المياه األساسية على معدالت التدفق القصوى ال ُمبينة في الجدول .W-01.2
الجدول  W-01.2معدالت التدفق القصوى أو حجم التدفق لكل التركيبات واألجهزة

التركيبات

حجم/معدل التدفق األقصى

صنبور المطبخ

 6.84لتر في الدقيقة عند  414كيلو باسكال

صنبور المرحاض

 5.7لتر في الدقيقة عند  414كيلو باسكال

دورة المياه  -نوع الخزان

 4.86لتر لكل عملية دفق مياه لألنظمة الموسومة
بعالمة  WaterSenseالموفرة للمياه

دورة المياه  -نوع مقياس الدفق

 4.86لتر لكل عملية دفق مياه

رأس مرش االستحمام  /مرش محمول باليد

 7.6لتر في الدقيقة عند  552كيلو باسكال لألنظمة
الموسومة بعالمة  WaterSenseالموفرة للمياه

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

يُستخدم معدل التدفق لقياس معدل المياه المستخدمة من الصنابير ورؤوس مرشات االستحمام والمرشات المحمولة باليد وصنابير
مياه الشرب ،وهي كمية المياه المستخدمة في الدقيقة الواحدة بوحدات اللتر في الدقيقة ) ،(lpmوتُقاس المياه المستخدمة في دورات
المياه بمعدالت الدفق ،وهي كمية المياه المستخدمة في كل دفق بوحدات اللتر لكل عملية دفق للمياه ) ،(lpfوتُقاس المياه المستخدمة
في غساالت المالبس وغساالت األطباق باللتر لكل دورة ) ،(lpcويمكن مراجعة معدل المياه المستخدمة في مواصفات المنتج ،وفي
حالة صنابير المراحيض والمطابخ فيتم تعيين ضغط التدفق عند  414كيلو باسكال وذلك يُعد الضغط الشائع للمياه في معظم المنازل.
يجب إعداد أداة المياه بمعدالت التدفق المقاسة الفعلية للتركيبات المثبتة واستخدام المياه لألجهزة المثبتة وفقًا ألوراق بيانات الشركات
المصنعة ،وعند ذلك ستحسب أداة المياه النسبة المئوية للتحسين مقارنةً بخط األساس وتحديد عدد النقاط التي تم تحقيقها.
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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 التدفق (اللتر في الدقيقة(





=

سعة الوعاء (لتر)
الوقت المستغرق لملء الوعاء (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.
إذا أظهرت أداة المياه أن الشروط الرئيسية الخاصة برفع معدل الكفاءة لم تصل إلى النسبة المطلوبة والمقدرة بـ ٪10
حين ذاك فإنه يجب استبدال المعدات أو التركيبات و/أو األجهزة بغيرها مكافئة وذات تدفق منخفض؛ لتحقيق الحد األدنى
من رفع معدل الكفاءة والمقدرة بنسبة  ٪10من خط األساس.

االستهالك الخارجي للمياه:
يعتمد عدد نقاط المعيار المحققة على النسبة المئوية لتخفيض االستهالك الخارجي للمياه مقارنةً بخط األساس في منتصف الصيف
(جدول .)W-01.3
جدول  W-01.3النقاط المتاحة للنسبة المئوية لتخفيض االستهالك المحققة

النسبة المئوية لتخفيض
االستهالك

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
للتحسين مقارنةً بخط األساس 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
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

2

اللدف
استخدام عدادات المياه لمراقبة االستخدام الداخلي والخارجي للمياه ،واستخدام البيانات لتشجيع اإلدارة الفعالة لمستويات االستهالك.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

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

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

1

1

2

يتم توفير عدادات مياه فرعية لالستخدامات النهائية المحددة ،كما هو مفصل في المبادئ
التوجيهية الداعمة.

1

1

اإلجمالي

2

2

األدلة
الرقم

أدلة شروط المرحلة

1
و2

 يبين المخطط أحادي الخط ( )SLDنوع وموقع جميع عدادات المياه.
 بيانات/مواصفات الشركة المصنعة لعدادات المياه المركبة إضافةً إلى صور مؤرخة.
 دليل نظام مستدام (راجع معيار  EI – 01في دليل نظام مستدام) القسم المتعلق بقياس استهالك المياه الذي يوفر
الدعم للمستخدم ومعرفة مستوى القياس الفرعي المثبت بما في ذلك قدرات الوصول عن بُعد وإرشادات حول
كيفية استخدام البيانات لخفض االستهالك.

المبادئ التوجيلية الداعمة
يجب أن تكون جميع العدادات الرئيسية والفرعية كما يلي:
 داخل مكان ُمغلَق.
 أن يكون لديها نظا ًما يحكم الغطاء العلوي ووصلة الجسم ومنافذ المعايرة بشكل مناسب.
 قياس معدل تدفق المياه الباردة في اتجاه واحد فقط.
 لديها خرج نابض.
 لديها قراءات واضحة باللتر والمتر المكعب.
 لديها منافذ بيانات متاحة لالتصال بجهاز مراقبة ذكي.
 ال تمتلك خاصية تغيير القراءات يدويًا.
 يمكن تمييزها بسهولة ويسهل الوصول إليها دون الحاجة إلى شروط خاصة لمراجعة معدل االستهالك.
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قياس استهالك المياه:



الوحدات السكنية الفردية :يجب تركيب العداد لكل مسكن.
المباني متعددة الوحدات السكنية :يجب تركيب العداد لكل وحدة سكنية ولمنطقة مالك العقار.

القياس الفرعي الستهالك المياه:
يحدد الجدول  W-02.1شروط القياس الفرعي للمساكن الفردية والمباني متعددة الوحدات السكنية.
جدول  W-02.1شروط القياس الفرعي الستهالك المياه

االستخدام النلائي للمبنى
استخدام المياه الداخلي

1
2

استخدام المياه الخارجي

حمامات السباحة (إن وجدت)

الوحدات السكنية
الفردية





المساكن متعددة الوحدات
مناطق خاصة بمالك
العقار

مناطق خاصة
بالمستأجر







 1تشتمل أمثلة استخدام المياه الداخلي داخل مناطق المالك على :مرشات االستحمام والمراحيض العامة للصالة الرياضية أو حمام السباحة أو
مرحاض الحارس ،وفي هذه الحالة ال يلزم سوى وجود عداد واحد لكل تلك االستخدامات وال يلزم وجود عدادات فرعية منفصلة،
 2يشير استخدام المياه الخارجي إلى كافة كميات المياه المستهلكة خارج غالف المبنى ،ويتضمن ذلك أي استخدام للمياه على السقف (مثل
صنابير المياه التي تستخدم ل تنظيف معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) أو في المناطق ذات المساحة الخضراء ،وتشتمل أمثلة استخدام
المياه الخارجي في مناطق المالك على الصنابير وحنفيات المياه الموجودة بالقرب من المرأب أو على السقف.

جمع البيانات:
يجب أن تكون لجميع عدادات المياه القدرة على االتصال بنظام لجمع البيانات ومراقبةها يمكن توصيله عن بُعد بالبناء المستدام،
حيث سيتم التعامل مع جميع البيانات في سرية تامة ،يجب إدراج ذلك الشرط في دليل نظام مستدام (معيار دليل نظام مستدام EI-
 )01باعتباره من المعلومات الخاصة بسكان المبنى ،ويمكن لنظام مراقبة البيانات أن يوفر استهال ًكا للمياه على مدار الساعة واليوم
واألسبوع والشهر والسنة لكل استخدام نهائي ،ويكون لديه قدرات على تسجيل القراءات لمقارنة مستويات االستهالك بالبيانات
قادرا على تنبيه المقيمين من ارتفاع مستويات االستهالك غير العادية.
السابقة ،كما يجب 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
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

5

اللدف
تقليل التأثير البيئي الستهالك المياه من خالل خفض االحتياجات وصيانة األنظمة جيدًا واالستخدام الفعال.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الشرط

1

الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات

تضمين شروط عمليات الشراء المستقبلية لتركيبات المياه الداخلية لتتجاوز معايير األداء
(راجع المبادئ التوجيهية الداعمة) في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام PMM-
.)04

1

1

2

ال تستخدم مرشات المياه داخل الممتلكات وكذلك أي أعمال ري بواسطة نظام التنقيط.

1

1

3

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

1

1

4

ال توجد مناطق عشبية أو مسطحات مائية خارجية داخل حدود المشروع.

1

1

5

الكشف عن عمليات التسرب للعناصر الرئيسية.

1

1

5

5

اإلجمالي
األدلة
الرقم
1

2

أدلة شروط المرحلة


مقتطف من سياسة الشراء المستدام (يرجى الرجوع إلى معيار الشراء المستدام  )PMM-04التي تؤكد على أن
المشتريات المستقبلية ستتجاوز معايير األداء الدنيا لتركيبات المياه الداخلية.
مقتطف من السجالت التي (يرجى الرجوع إلى معيار الشراء المستدام  )PMM-04تعرض وثائق االمتثال ألي
مشتريات تم إجراؤها خالل فترة المراقبة ،وإذا لم تتم عمليات الشراء فيجب التأكيد على ذلك كتابةً.





تخطيط  /مخطط للري يوضح المناطق المزروعة ونوع الري.
ورقة بيانات الشركات المصنعة لنظام الري.
صور مؤرخة لنظام الري.



توضح مخطط الري المناطق المزروعة ومناطق الري ومتطلباتها من المياه وموقع وحدات التحكم الذكية و  /أو
أجهزة استشعار رطوبة التربة.
ورقة بيانات الشركات المصنعة لنظام الري بما في ذلك وحدات التحكم الذكية و  /أو أجهزة استشعار رطوبة
التربة.
صور مؤرخة لنظام الري.
تقرير موجز عن األداء الوظيفي وتسجيل وحدات التحكم الذكية التي تعمل وفقًا للبرمجة وأجهزة االستشعار التي
تستجيب إلمدادات المياه.





3
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4



صور مؤرخة تؤكد عدم وجود مسطحات مياه خارجية أو المناطق العشبية في الوقت الحالي.

الوحدات السكنية الفردية:



سجالت كشف التسرب من خالل مراقبة المياه.
خطاب إلزامي موقَّع من المالك يؤكد أن أعمال الكشف عن تسرب المياه -من خالل عمليات المراقبة -ستجرى
كل  3أشهر.

المباني متعددة الوحدات السكنية:
5



يشتمل تقرير نظام الكشف عن التسرب على ما يلي:
 oتوضيح اختيار نظام كشف التسرب.
 oأدلة على تركيب نظام الكشف عن التسرب واألداء الوظيفي للنظام (صور نظام إدارة المباني و  /أو التأكيد
على وظيفة منبه الحساسات الخاص بالمياه ومخططات النظام وأوراق بيانات الشركة المصنعة والمنهجية
المتبعة في حالة ما إذا كان تحليل الكشف عن التسرب يستند إلى منهجية بديلة).
 oسجالت النتائج من نظام الكشف عن التسرب.
 oمعلومات تفصيلية عن تدابير التصحيح استجابة للتسريبات المكتشفة (إن وجدت).

المبادئ التوجيلية الداعمة
تركيبات المياه الداخلية:
يجب رفع كفاءة جميع المشتريات المستقبلية لتركيبات المياه الداخلية حسب القيم الواردة في الجدول  W-03.1بنسبة  ٪10على
األقل ،ويجب تضمين هذا الشرط في سياسة الشراء المستدام.
الجدول  W-03.1معدالت التدفق القصوى أو حجم التدفق لكل التركيبات واألجهزة

التركيبات

حجم أو معدالت التدفق القصوى

صنبور المطبخ

 6.84لتر في الدقيقة عند  414كيلو باسكال

صنبور المرحاض

 5.7لتر في الدقيقة عند  414كيلو باسكال

دورة المياه  -نوع الخزان

 4.86لتر لكل عملية دفق مياه لألنظمة الموسومة
بعالمة  WaterSenseالموفرة للمياه

دورة المياه  -نوع مقياس الدفق

 4.86لتر لكل عملية دفق مياه

رأس مرش االستحمام  /مرش محمول باليد

 7.6لتر في الدقيقة عند  552كيلو باسكال لألنظمة
الموسومة بعالمة  WaterSenseالموفرة للمياه

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
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نظام الري:




تدل األعشاب على وجود مناطق عشبية يمكن الوصول إليها وأخرى يتعذر الوصول إليها.
تشير مسطحات مياه خارجية إلى كل من أجهزة المياه الوظيفية والزخرفية ،وقد تشتمل على النافورات والشالالت
المزخرفة وقنوات الفلج المزخرفة والمسابح (باستثناء تغذيات الينابيع الطبيعية) وحمامات التجديف وحمامات السباحة.
يجب ترقيم الصور المؤرخة وإضافة نقاط عرض في المخطط ،ويجب توفير صور كافية لتغطية جميع المناطق الخارجية،
يرجى الرجوع إلى شكل .W-03.1

شكل  W-03.1مثال على مخطط نقاط عرض الصورة
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الكشف عن التسريب (الوحدات السكنية الفردية):





يجب تحديد عدادات المياه الموجودة بالمبنى والتعرف على مخرجات العدادات كي يمكن تحديد أصغر وحدات استهالك
للمياه.
يجب تسجيل قراءات العدادات كل  15دقيقة على مدى فترة ساعة واحدة لتحديد أي تسربات أساسية خالل فترة عدم
االستهالك المخطط لها ،وتتمثل التسريبات الشائعة في تشغيل المراحيض وتساقط المياه من الصنابير وخزانات المياه
وحمامات السباحة وأنظمة الري.
يجب التحقق من مصدر اإلمداد بالمياه الرئيسي عن طريق غلق مصدر اإلمداد الرئيسي داخل المنزل وتسجيل أي
استهالك ،ويرد أدناه توجيهات لكيفية تسجيل االختبارات لدورة المراقبة األولى ،والقيام بدورات مراقبة إضافية وتحديد
أماكن التسريب وإصالحها حسب الحاجة ،وتعتبر الطرق األخرى للكشف عن التسريب طرق مناسبة بشرط أن توفر
مستوى عالي يتسم بالكفاءة والقدرة على الكشف عن التسريب.

تاريخ االختبار
اسم المختبر
رقم االتصال الخاص بالمختبر
دور (المستأجر/المالك/اآلخرين)

الوقت

المدة

قراءة المياه

البدء
في الدقيقة 15
في الدقيقة 30
في الدقيقة 45
في الدقيقة 60

معدل االختالف عن السابق
(إن وجد)
ال يوجد

وصف التدابير المتخذة لتحديد مكان التسريب وإصالحه في حالة ما إذا تم الكشف عن االختالفات

شكل  W-03.2مثال على طريقة الكشف عن التسريب

الكشف عن التسريب (المساكن متعددة الوحدات):




يجب تحديد عناصر نظام المياه الرئيسية في المبنى والتي تتطلب الكشف عن موضع التسريب ،وقد يشتمل ذلك على
العناصر غير المستهلكة وغالبًا ما يتعذر الوصول إليها مثل خطوط إمدادات المياه الرئيسية وفواصل األنابيب وخزانات
ضا على أنظمة استهالك المياه الموجودة في األماكن العامة مثل مرافق الوضوء ومرافق المراحيض
المياه ،وقد تشتمل أي ً
وأنظمة الري وحمامات السباحة ،لذا يجب مراقبة جميع األنظمة الحالية.
يجب الكشف عن التسرب بالطريقة المناسبة من وجهة النظر المالية وإدارة المخاطر ،ويمكن أن تتم عمليات الكشف عن
التسرب من خالل استخدام أجهزة االستشعار أو من خالل مراقبة عمليات التدفق ،وتعتبر الطرق األخرى للكشف عن
التسريب طرق مناسبة بشرط أن توفر مستوى عالي يتسم بالكفاءة والقدرة على الكشف عن التسريب.
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تعمل أجهزة االستشعار المباشرة على قياس الرطوبة  /المياه في المواقع الرئيسية بما في ذلك أرضية المضخات وأسفل
الخزانات.
يتطلب لمراقبة التدفق توفر عدادات متصلة بنظام إدارة المباني لقياس معدالت االستهالك المختلفة أو معدل االستهالك
األساسي بين عدادين ،وبالنسبة للعناصر غير المستهلكة ،يجب أن يكون ذلك قبل وبعد نظام المياه الرئيسي ،مثل خزانات
المياه ،سيكون ذلك في أنابيب التغذية وأنابيب المخارج ،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،
يجب فحص نظام الكشف عن التسرب كل ثالثة أشهر وتحديث تقرير أنظمة كشف التسرب.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1كود البناء السعودي  1001المباني الخضراء ،الفصل  7الموارد المائية ،والصيانة ،والجودة ،والكفاءة
 -2كود البناء السعودي  701كود النظافة الصحية  -السباكة
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المصادر البديلة للمياه W-04
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

3

اللدف
تقليل االعتماد على مياه الشرب من خالل استخدام حلول مبتكرة تشجع على الحفاظ على المياه.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

تكثيف المياه الناجمة عن أجلزة تكييف اللواء
1

يتم استعادة المياه المكثف الناتج من أنظمة التكييف وإعادة استخدامه في دفق مياه
المراحيض أو أعمال الري الموجودة في الموقع وهي كالتالي:


الوحدات الداخلية (للمساكن الفردية)



وحدات مناولة الهواء النقي (المباني متعددة الوحدات السكنية)

1

1

إعادة تدوير المياه الرمادية
2

3

يتم جمع المياه الرمادية الناتجة من مرشات االستحمام واألحواض وغساالت المالبس
وغساالت األطباق وإعادة تدويرها الستخدامها في الموقع لدفق المراحيض أو عمليات
الري.
مياه الصرف الصحي المعالَجة

1

1

يتم معالجة ما ال يقل عن  %50من مياه الصرف في الموقع ويتم ترشيحها أو استخدامها
في الموقع للري.

1

1

اإلجمالي

3

3

األدلة
الرقم
1

2

3

أدلة شروط المرحلة












أداة المياه
تؤكد مخططات األنظمة المرحلة النهائية للمياه المكثفة المستعادة (مثل خزان الري أو خزانات المياه المستخدمة
في دفق المراحيض)
التأكيد على كمية المياه المكثفة ال ُمستعادة من وحدات تكييف الهواء.
أداة المياه
تؤكد مخططات النظام جمع المياه الرمادية ومعالجتها واستخدامها.
بيانات الشركات المصنعة لنظام معالجة المياه الرمادية.
حسابات التوازن المائي التي تؤكد الكمية المقدرة من المياه الرمادية المستعادة.
أداة المياه
تؤكد مخططات النظام جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها واستخدامها.
بيانات الشركات المصنعة لنظام معالجة مياه الصرف.
حسابات التوازن المائي التي تؤكد الكمية المقدرة من مياه الصرف الصحي الناجمة عن المشروع.
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المبادئ التوجيلية الداعمة
يجب إدخال كمية المياه المعاد تدويرها في أداة المياه ،وستقوم أداة المياه بدمج هذه البيانات في حساب النسبة المئوية لخفض استلكاك
المياه وفقًا لمعيار أداء المياه W-01
المياه المكثفة الناتجة عن مكيفات الهواء ولفائف التبريد:
يتكثف المياه عندما تبرد اللفائف التبخيرية الموجودة في وحدة التكييف 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 من المياه يوميًا ،وعادة ً ما يتم توصيل هذه المياه إلى بالوعات
مكيف الهواء خالل طقس يوم حار ورطب ما يصل إلى ً 75
(مناهيل) المياه األرضية  /نظام الصرف الصحي ،ويُعد المياه الناتج من عمليات التكثيف الخاصة بمكيف الهواء مياه جيدة ومناسبة
الستخدامها في عمليات دفق المراحيض والري ،والمياه المكثف الناتج عن مكيف الهواء غير آمن لالستهالك البشري.
يجب على النظام جمع المياه المكثفة من جميع وحدات تكييف الهواء في المبنى ونقل المياه إلى مراحل االستخدام النهائي ذي الصلة.
إعادة تدوير المياه الرمادية:
تمثل المياه الرمادية المياه العادمة الناتجة عن االستحمام والمغاسل وغساالت المالبس وغساالت األطباق وما إلى ذلك والتي يمكن
جمعها ومعالجتها الستخدامها في الموقع لعمليات دفق المراحيض و/أو الري (شكل .)W-04.1

شكل  W-04.1مخطط إعادة تدوير المياه الرمادية

يجب مراعاة ما يلي عند استخدام نظام إعادة تدوير المياه الرمادية:


ال يجوز للنظام تخزين المياه الرمادية ألكثر من  24ساعة



حيث تتحلل أي عناصر غذائية موجودة في المياه الرمادية إذا تم تخزينها لفترات طويلة من الزمن مما يؤدي إلى خلق
روائح كريهة.
الحد من مكامسة المياه الرمادية
حيث يجب أن تمتص شبكة النظام المياه الرمادية في جوف التربة بعيدًا عن أي اتصال بشري أو منافذ مياه معدَّة لالستخدام
المنزلي.
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شروط الدفق والري
يجب توفير إمدادات إضافية من المياه الصالحة للشرب إذا كانت كمية المياه الرمادية المعاد تدويرها ال تكفي لتلبي شروط
الدفق والري ،ويجب فصل المياه الصالحة للشرب عن المياه الرمادية لمنع التلوث واالتصال البشري إذا كانت الشبكة
مختلطة.

مياه الصرف الصحي المعالَجة:
تخضع مياه الصرف الصحي لثالثة مستويات معالجة:
 -1المعالجة األولية والتي تشتمل على فالتر إلزالة المواد الصلبة والترسبات والحصى.
 -2المعالجة الثانوية والتي تشتمل على إزالة المواد العضوية الكربونية والمواد الغذائية وفصل الكتلة الحيوية عن السائل.
 -3المعالجة الثالثية والتي تشتمل على عمليات الفلترة والتطهير التي تعمل على تحسين جودة المياه قبل إعادة تدويرها أو
ترشيحها.
يجب أن تخضع مياه الصرف الصحي لمعالجة من الدرجة الثالثة في حالة استهداف شروط المعيار رقم  3والمتمثلة في معالجة مياه
الصرف الصحي في الموقع وترشيحها أو استخدامها في الري ،وتُعد المعالجة الثالثية أعلى أشكال معالجة مياه 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:


االحتياجات الحيوية من األكسجين  10مجم  /لتر



إجمالي المواد الصلبة العالقة  10ملجم  /لتر

أداة المعيار
أداة المياه
الوثائق المرجعية
 -1أدلة أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي في الموقع التابعة لوكالة حماية البيئة األمريكية

92

الصحة والراحة

93

7

الصحة والراحة

تهدف رؤية  2030إلى خلق مجتمع نابض بالحياة والحفاظ عليه ،بحيث يعيش فيه المواطنون حياة مرضية ،وللبيئة المبنية آثار
عميقة على صحة اإلنسان ،ويمكن للمنازل أن تكون من البواعث القوية للصحة والراحة والرفاهية ،على سبيل المثال يمكن أن
تشتمل الراحة على الراحة الحرارية والراحة البصرية وجودة الهواء في األماكن الداخلية ،وتحقيق ذلك سيكون له فائدة إضافية
لتعزيز الصحة البدنية والعقلية.
توفر الصحة والراحة عددًا من اآلليات التي يتم من خاللها دعم أهداف وغايات رؤية  ،2030وتشمل هذه التدابير تعزيز جودة
الهواء في األماكن الداخلية الجيدة من خالل التهوية واستخدام المواد غير الملوثة لضمان صحة المقيمين ورفاهيتهم ورضاهم العام
عن المناطق المحيطة 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 مريحة للمقيمين على مدار السنة.

الراحة الحرارية
في األماكن
الخارجية
الراحة الحرارية
في األماكن
الداخلية

تمكين وصول
جميع األفراد

ضوء النلار
والراحة البصرية

مواد العزل غير
الملوثة

الصحة والراحة

المركبات
العضوية
المتطايرة والمواد
ذات االنبعاثات
المنخفضة

المؤثرات
الصوتية

التلوية

جودة اللواء في
االماكن الداخلية

شكل  11معايير الصحة والراحة
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الراحة الحرارية في األماكن الخارجية HC-01
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

2

اللدف
ً
تحسين الراحة الحرارية الخارجية وتشجيع أنماط الحياة األكثر نشاطا.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشروط

المساكن
متعددة
الوحدات

يتم توفير ما ال يقل عن  %50من غطاء الظل لما يلي ،والتي توجد ضمن المخطط:
 المداخل األمامية والباحات والساحات
 أماكن الراحة الثابتة (بما في ذلك الشرفات وأماكن الراحة على السقف باستثناء
ممرات المشاة والمالعب)
يتم توفير ما ال يقل عن  %75من غطاء الظل لما يلي ،والتي توجد ضمن المخطط:

1





2

2

ممرات المشاة
المالعب
مواقف السيارات والدراجات
اإلجمالي

2

2

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم


1



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

المبادئ التوجيلية 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 تعبر فيه الشمس خط االستواء السماوي ،عندما يكون النهار والليل متساويين في الطول
(حوالي  20مارس لالعتدال الربيعي و 22سبتمبر لالعتدال الخريفي).
 oاالنقالب الصيفي :عندما تصل الشمس إلى أعلى موقع لها في السماء واليوم به أطول فترة من ضوء النهار
( 21أو  22يونيو).
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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  ASTM E1980-11لحساب المؤشر العاكس للطاقة الشمسية لألسطح المعتمة المنحدرة األفقية
والمنخفضة
 -2طريقة االختبار القياسي وفقًا لمعيار  C1549-16الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد لتحديد االنعكاس الشمسي
بالقرب من درجة الحرارة المحيطة باستخدام مقياس االنعكاس الشمسي المحمول
 -3طرق االختبار القياسي وفقًا لمعيار  E 408-13الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد لالنبعاث الكلي الطبيعي
لألسطح باستخدام تقنيات مقياس الفحص
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الراحة الحرارية في األماكن الداخلية HC-02
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

1

اللدف
تحسين كفاءة الطاقة في المباني وتحسين الراحة الحرارية من خالل معايرة واختبار النظام.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الشروط

1

إجراء المعايرة واالختبار الميداني ألدوات التحكم الحرارية وأجهزة استشعار اإلشغال.
اإلجمالي

الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات

1

1

1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم



1

عقد المعايرة واالختبار الميداني والسيرة الذاتية للفني المختص.
تقرير المعايرة.

المبادئ التوجيلية الداعمة
المعايرة واالختبار الميداني:
يجب أن يكون لدى الفني المختص ما ال يقل عن عامين من الخبرة ذات الصلة وأن يكون مشار ًكا في إجراء المعايرة واالختبار وفقاً
لمعايير  ASHRAE 111-2008للقياس واالختبار والضبط والموازنة ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المبنى.
يجب أن يحتوي تقرير المعايرة -الذي كتبه الفني المختص -على ما يلي:






التأكيد على أدوات التحكم وأجهزة االستشعار التي تتطلب االختبار والمعايرة بنا ًء على ما يلي:
 oيجب التحقق من  ٪100من أجهزة استشعار اإلشغال المرتبطة بأنظمة تكييف الهواء بأنها تعمل والتأكيد على
تحديد درجة الحرارة في المناطق غير المشغولة (الدرجة الموصى بها هي  26درجة مئوية).
 oإذا كانت المالحظات متاحة من إشراك شاغلي العقار  ،EI-02فيرجى مراجعة المشكالت المحتملة مع
األنظمة أو المناطق.
 oبالنسبة للمباني السكنية المتعددة يجب 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/أداة تحكم.
ً
التأكيد (مع األدلة المناسبة) على أن جميع معدات اختبار المعايرة يتم معايرتها بانتظام بواسطة مختبر وفقا لتوصيات
الشركة ال ُمصنعة للمعدات.
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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
 -1معايير  ASHRAE 111للقياس واالختبار والضبط والموازنة ألنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المبنى.
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ضوء النهار والراحة البصرية HC-03
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

2

اللدف
تحقيق أقصى قدر من استخدام الضوء الطبيعي وتقليل الوهج لتحسين رفاهية المقيم.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشروط

المساكن
متعددة
الوحدات

ضوء النلار

1

تحقيق الحد األدنى من إضاءة ضوء النهار بمقدار  200لوكس؛ على األقل  ٪50من
مساحة الطابق الصافية لكل منطقة معيشة وكل غرفة نوم.
اإلضاءة االصطناعية

1

1

تحقيق أهداف اإلضاءة والتجانس المحددة في المبادئ التوجيهية الداعمة.
التحكم في الوهج
2

أجهزة التحكم اليدوي أو اآللي في الوهج موجودة على جميع نوافذ المساحات المشغولة
بانتظام.

1

1

اإلجمالي

2

2

األدلة
الرقم
1

أدلة شروط المرحلة



مخططات الطوابق ال ُمحدِّدة لكافة مناطق المعيشة وغرف النوم.
القياسات والصور المؤرخة التي تبين تحقيق الحد األدنى من إضاءة ضوء النهار بمقدار  200لوكس؛ على األقل
 ٪50من مساحة الطابق الصافية لكل منطقة معيشة وكل غرفة نوم.
القياسات والصور المؤرخة التي تبين تحقيق أهداف تجانس وشدة إضاءة اإلضاءة االصطناعية.




مخططات الطوابق ال ُمحدِّدة لكافة المساحات المشغولة بانتظام.
الصور المؤرخة لكافة أجهزة التحكم في الوهج لكل مساحة مشغولة بصفة دورية.



2

المبادئ التوجيلية الداعمة
اإلضاءة االصطناعية:
يجب أن تحقق اإلضاءة االصطناعية في كافة األماكن ذات الصلة أهداف التجانس واإلضاءة الواردة في الجدول .HC-03.1
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جدول  HC-03.1أهداف اإلضاءة والتجانس لإلضاءة االصطناعية

هدف التجانس

نوع المكان

هدف اإلضاءة األفقية
(لوكس)

هدف اإلضاءة
العمودية (لوكس)

غرفة معيشة

30

30

5:1

غرفة نوم

50

30

3:1

غرفة طعام

50

20

4:1

مطبخ

50

20

5:1

منطقة دوران

30

6

5:1

درج

50

ال يوجد

5:1

ممر

100

30

3:1

(المتوسط :الحد
األدنى)

قياس مستويات الضوء:



يجب قياس مستويات ضوء النهار واإلضاءة االصطناعية بواسطة شخص لديه خبرة في إجراء قياسات اإلضاءة ،ويجب
استخدام مقياس لوكس الذي تم اختباره ومعايرته بشكل مناسب.
يجب قياس مستويات ضوء النهار واإلضاءة االصطناعية على ارتفاع  0.75متر فوق األرضية عند التباعد األفقي التالي
(شبكة القياس):
مترا مربعًا أو أقل يجب إجراء القياسات على شبكة بمساحة  1متر
 oبالنسبة للمساحات التي تبلغ مساحتها ً 15
مربع.
مترا مرب ًعا يجب إجراء القياسات على شبكة بمساحة  2متر
15
عن
مساحتها
تزيد
التي
للمساحات
بالنسبة
o
ً
مربع.
مترا
 oيوضح الشكل  HC-03.1شبكات القياس لغرفتين من غرف العينات .تبلغ مساحة الغرفة األولى ً 12
مرب ًعا؛ وبالتالي فهي تتطلب شبكة قياس بمساحة  1متر مربع؛ مما يوفر إجمالي  12نقطة قياس .تبلغ مساحة
مترا مربعًا؛ وبالتالي فهي تتطلب شبكة قياس مساحتها  2متر مربع؛ مما يوفر إجمالي 15
الغرفة الثانية ً 45
نقطة قياس.

شكل  HC-03.1أمثلة لشبكات القياس
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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 في
الطول (االعتدال الربيعي :حوالي  20مارس ،االعتدال الخريفي 22 :سبتمبر).
 االنقالب الصيفي :عندما تصل الشمس إلى أعلى موقع لها في السماء واليوم به أطول فترة من ضوء
النهار ( 21أو  22يونيو).
 oيجب أن تكون اإلضاءة االصطناعية متوقفة عند أخذ القياسات.
بالنسبة لمستويات اإلضاءة االصطناعية:
 oيجب حجب مصادر ضوء النهار بالكامل لضمان عدم إشراك ضوء النهار في مستويات لوكس المقاسة ،أو يتم
أخذ القياسات في الليل.

التحكم في الوهج:






يجب أن تكون أجهزة التحكم في الوهج قابلة للتشغيل من قِّبل السكان؛ وذلك للتحكم في مستويات الوهج الغير متوقعة.
غرف الطعام وحجرات الدراسة و ُ
غرف المعيشة والمجالس والمطابخ و ُ
تتمثل األماكن المشغولة دائ ًما في ُ
غرف النوم
و ُ
غرف الخادمة ،وال تشمل الممرات أو الحمامات أو غرف التخزين أو غرف غسيل أو المرائب.
ال يتطلب الزجاج الشفاف أو الموزع لألشعة أجهزة التحكم في الوهج.
يمكن توصيل أجهزة التحكم التلقائية في الوهج بنظام أتمتة المباني في المباني متعددة الوحدات السكنية.
تُدرج أجهزة التحكم في الوهج المقبولة والغير مقبولة في الجدول .HC-03.1
جدول  HC-03.1أجهزة التحكم في الوهج

األجلزة المقبولة

األجلزة غير المقبولة

ستائر النوافذ

وسائل تظليل أفقية خارجية ثابتة

ستائر

وسائل تظليل رأسية ثابتة

مظالت

وسائل تظليل شرائحية ثابتة

وسائل تظليل شرائحية خارجية
متحركة

مشربيات

مظالت متحركة

زجاج داكن اللون

حواجز متحركة

الزجاج المكسو

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1قياسات اإلضاءة الخاصة بجمعية الهندسة المضيئة (LM) 83-12
ُ -2كتيب اإلضاءة الخاص بجمعية الهندسة المضيئة ،النسخة العاشرة ،قسم  33اإلضاءة للمساكن
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التأثيرات الصوتية HC-04
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

1

اللدف
خفض مستوى اإلزعاج الضوضائي وتحسين رفاهية المقيم من خالل تحقيق مستويات صوت محيطية منخفضة في المساحات
الداخلية.
الشروط
الرقم

الشروط

1

النقاط المتاحة
الوحدات
المساكن
السكنية
متعددة
الفردية
الوحدات

توضح قياسات مستويات اإلزعاج الضوضائي المحيطة الداخلية الميدانية مدى االمتثال
للشروط التالية:
الوحدات السكنية الفردية
مستويات اإلزعاج الضوضائي المحيطة الداخلية أقل من  35ديسيبل (أ) مستوى صوت
مستمر مكافئ في غرف النوم وأقل من  40ديسيبل (أ) مستوى صوت مستمر مكافئ في
األماكن األخرى.
المباني متعددة الوحدات السكنية
مستويات اإلزعاج الضوضائي الداخلية أقل من  35ديسيبل (أ) مستوى صوت مستمر
مكافئ في الوحدات السكنية وأقل من  45ديسيبل (أ) مستوى صوت مستمر مكافئ في
األماكن العامة.

1

1

اإلجمالي

1

1

األدلة
الرقم



أدلة شروط المرحلة
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 اإلزعاج الضوضائي في المناطق ذات الصلة مطابقة للشروط.

إذا كانت قراءات مستوى اإلزعاج الضوضائي ال تتوافق مع شروط المعيار:
1




تقرير معالجة من قِّبل المهندس الصوتي يحدد التحسينات التي سيتم إجراؤها للحد من اإلزعاج الضوضائي 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 اإلزعاج الضوضائي في المناطق
ذات الصلة مطابقة للشروط.

المبادئ التوجيلية 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 .يجب غلق كل النوافذ واألبواب الداخلية
والخارجية أثناء إجراء االختبار.
يجب استبعاد ضوضاء السكان وضوضاء المعدات/األجهزة المنزلية من قياسات الضوضاء.
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بالنسبة للمساكن الفردية :يجب إجراء االختبار في جميع الغرف ذات الجدار المجاور ،حيث يتوقع وجود مستويات صوت
عالية ،على سبيل المثال بالقرب من شارع مزدحم ،بالقرب من المناطق التي يمكن أن تكون فيها ضوضاء إنشاءات.
بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية :يجب إجراء االختبارات في  ٪50على األقل من الوحدات السكنية ،والتي تمثل
مختلف الطوابق واالتجاهات داخل المبنى .في كل وحدة من هذه الوحدات السكنية يجب إجراء االختبار في جميع الغرف
ذات الجدار المجاور ،حيث يتوقع وجود مستويات صوت عالية.
لكل من النموذجين :إذا كانت المنهجية تحتوي على مولد ميكانيكي/كهربائي مجاور لغالف المبنى فينبغي إجراء االختبار
بالقرب من المولد لضمان عدم تجاوز مستويات الصوت الداخلية حدود ديسيبل المطلوبة.

مهندس الصوت:
يجب أن تتوفر إحدى الشروط التالية في مهندس الصوت:


حاصل على مؤهل في الصوتيات أو شهادة مماثلة في اختبار الصوت والتأثيرات الصوتية.



لديه خبرة ثالث سنوات على األقل في صناعة البناء والتشييد والخبرة في تقديم توصيات لألداء الصوتي األمثل ،فضالً
عن تدابير التخفيف.

المعالجة وإعادة االختبار:





إذا كانت أي من قراءات مستوى اإلزعاج الضوضائي ال تمتثل لشروط المعيار فيجب إعداد تقرير عالجي يحدد المناطق
التي ال تمتثل وقياسات مستويات اإلزعاج الضوضائي المقابلة بالديسيبل (أ) مستوى صوت مستمر مكافئ.
يجب أن يوفر التقرير تفاصيل عن إستراتيجيات المعالجة وأن يوفر حسابات إلظهار مدى االمتثال لشروط مستوى
اإلزعاج الضوضائي.
وبمجرد القيام بأعمال المعالجة يجب إعادة اختبار المجاالت المواضيعية من قِّبل المهندس الصوتي باتباع إرشادات قياس
اإلزعاج الضوضائي أعاله.
يجب القيام بأعمال المعالجة وإعادة االختبار الالحقة قبل نهاية فترة المراقبة.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1كود البناء السعودي  ،1001األبنية الخضراء ،القسم  ،807التأثيرات الصوتية.
 -2طريقة االختبار القياسي وفقًا لمعيار  E492-09الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد للقياس المختبري لتأثير انتقال
الصوت عبر السقف والسطح باستخدام آلة التنصت
 -3طريقة االختبار القياسي وفقًا لمعيار  E336-17aالصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد لقياس توهين الصوت
المحمول جوا ً بين الغرف في المباني
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التهوية HC-05
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

1

اللدف
التأكيد على أن تكون جميع المساحات المشغولة بها هواء نقي كافٍ وتعزيز البيئة الداخلية وتحسين راحة اإلنسان.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشروط

المساكن
متعددة
الوحدات

التلوية الميكانيكية

1

إذا تم تهوية مساحة ما ميكانيكيًّا ً يجب أن تتوافق معدالت تدفق الهواء النقي ومعدالت
العادم مع كود البناء السعودي رقم  601القسم  8المعني بأنظمة جودة الهواء في األماكن
الداخلية والتهوية.
التلوية الطبيعية
إذا تم تهوية مساحة ما بصورة طبيعية يجب أن يكون الحد األدنى للمنافذ المعرضة للهواء
الطلق  ٪5من المساحة األرضية التي يجري تهويتها.
التلوية حسب الطلب ()DCV
يتم تثبيت أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون في كافة المساحات المكتظة بالسكان
للمباني التي تزيد مساحتها عن  100م ،2تقوم أجهزة االستشعار بتعديل معدالت إمدادات
الهواء النقي لهذه المناطق حسب االقتضاء ،وذلك من خالل نظام تهوية مناسب.

2

1

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 الميداني ألجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون.
اإلجمالي

1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم
التهوية الميكانيكية:

1

 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 .601
 صور مؤرخة لوحدات مناولة الهواء/وحدات مناولة الهواء النقي المثبتة.
التهوية الطبيعية:



المخططات واالرتفاعات التي تبرز المساحات المشغولة -التي يتم تهويتها بصورة طبيعية -ومساحتها الطابقية
اإلجمالية وموقع النوافذ المفتوحة.
جداول للنوافذ تحدد المساحات التي يجب تركها مفتوحة.
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نتائج مجدولة تقارن المساحة الطابقية اإلجمالية بمساحة المنافذ المخصصة لكل مساحة مشغولة تشير إلى أنه تم
تلبية مساحة النوافذ المحددة المقررة بـ.% 5
صور مؤرخة للنوافذ القابلة للفتح.
مخططات تحدد كافة المساحات المكتظة بالسكان في المباني التي تزيد مساحتها عن  100م 2وتوضح أماكن
تثبيت أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون.
رسم بياني تخطيطي للنظام يوضح أماكن 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 (للمساحات ذات التهوية الطبيعية).
عقد المعايرة واالختبار والسيرة الذاتية للفني المختص.
تقرير المعايرة.

المبادئ التوجيلية الداعمة
التهوية الميكانيكية:
إذا تم تهوية مساحة ما ميكانيكيًّا ً يجب أن تتوافق معدالت تدفق الهواء النقي ومعدالت العادم مع كود البناء السعودي رقم  601القسم
 8المعني بأنظمة جودة الهواء في األماكن الداخلية والتهوية ،وذلك يُطبق بغض النظر عما إذا كان هنالك منافذ للتهوية الطبيعية /
النوافذ القابلة للفتح أم ال،
بالنسبة للمساحات المشغولة (غرفة النوم وغرفة المعيشة وما إلى ذلك) يحدد كود البناء السعودي رقم  601القيم المحددة لمعدالت
الهواء النقي التي يجب تحقيقها بواسطة نظام التهوية .يجب إجراء حسابات تبين معدل الهواء النقي المطلوب بموجب كود البناء
السعودي رقم  601استنادًا إلى المساحة واإلشغال لكل مساحة مقارنةً بمعدل تدفق الهواء النقي الفعلي لتلك المساحة .يحتوي جدول
 HC-05.1على مثال لحساب معدل الهواء النقي لغرفة نوم في مبنى متعدد الوحدات السكنية.
جدول  HC-05.1عينة لحساب معدل الهواء النقي

المكان

الموقع

المساحة
(م)2

نسبة اإلشغال
(أفراد)

معدل الهواء
النقي  /فرد

معدل الهواء
النقي /
منطقة

معدل الهواء النقي
المطلوب بموجب
كود البناء السعودي
رقم 601
(لتر/ثانية)

معدل الهواء
النقي المقترح

غرفة النوم

الطابق األول

20

2

2.5

0.3

()20*0.3(+)2.5*2
=  11لتر/ثانية

 12لتر/ثانية

التهوية الطبيعية:
التهوية الطبيعية هي حركة الهواء من وإلى مساحة داخلية دون استخدام األنظمة الميكانيكية .وهي تشير إلى تدفق الهواء الخارجي
إلى مساحة داخلية نتيجة الختالفات الضغط الناشئة عن القوى الطبيعية .إذا كانت المساحة يتم تهويتها بشكل طبيعي (أي عدم وجود
تهوية ميكانيكية) فيجب أن يكون الحد األدنى من المساحة القابلة للفتح إلى الخارج  ٪5على األقل من مساحة الطابق.
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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المنطقة المعرضة للهواء الطلق القابلة للفتح:
المنطقة المعرضة للهواء الطلق القابلة للفتح هي منطقة التهوية التي تنشأ عندما تكون أداة التهوية -مثل النافذة -مفتوحة إلى مداها
الكامل (شكل  .) HC-05.1وهي ليست المساحة الكلية للنوافذ  /المنطقة المزججة أو مساحة الجزء الخاص بالنافذة المفتوحة (ما لم
تكن قابلة للفتح بالكامل).

شكل  HC-05.1المنطقة المعرضة للهواء الطلق القابلة للفتح

التهوية حسب الطلب:
تشتمل أنظمة التهوية حسب الطلب على أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون .توفر أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون بيانات
ألدوات التحكم الذكية ،أو نظام إدارة طاقة المبنى والذي يمراقبة 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 .يجب مراعاة مثل هذا النظام
في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
المناطق ذات الكثافة السكانية العالية هي تلك التي تزيد الكثافة السكانية فيها عن  1فرد لكل  4م 0.25( 2فرد لكل م .)2قد تشمل
المباني متعددة الوحدات السكنية صاالت رياضية ومراكز مجتمعية وغرف متعددة األغراض .يجب تثبيت أجهزة استشعار ثاني
أكسيد الكربون على ارتفاع مناسب من األرض داخل منطقة التنفس ( 1م إلى  2م فوق مستوى األرضية النهائية) وبرمجتها للحفاظ
على نقطة محددة لـ  1000جزء من المليون .يجب أن يكون هناك جهاز مراقبة واحد -كحد أدنى -لثاني أكسيد الكربون لكل منطقة
ذات كثافة سكانية عالية أو جهاز واحد لكل منطقة تهوية ،أيهما أكبر.
حساب الكثافة السكانية للمقيم:
صا.
لنفترض أن مساحة صالة رياضية تم تصميمها لتكون  129م 2بنسبة إشغال متوقع بمقدار  30شخ ً
30

= 0.23

الكثافة السكانية =
129
تبلغ الكثافة السكانية للمقيم في هذا السيناريو  0.23فرد لكل متر مربع ،وهو أقل من شرط 0.25؛ وبالتالي فإن أجهزة استشعار
ثاني أكسيد الكربون غير مطلوبة.
صا.
لنفترض مثال آخر نستخدم فيه نفس مساحة الصالة الرياضية التي تبلغ  129م ،2ولكن مع نسبة إشغال متوقع بمقدار  55شخ ً
الكثافة السكانية =

55
129

= 0.42
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تبلغ الكثافة السكانية للمقيم  0.42فرد لكل متر مربع ،وهو أكبر من 0.25؛ وبالتالي فإن أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون
مطلوبة في هذا المثال.
معايرة واختبار أجهزة استشعار ثاني أكسيد الكربون:
يجب أن يكون لدى الفني المختص خبرة ال تقل عن عامين وأن يكون مشار ًكا في إجراء المعايرة واالختبار الميداني لجميع أجهزة
استشعار ثاني أكسيد الكربون.
يجب أن يحتوي تقرير المعايرة -الذي كتبه الفني 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 5
سنوات أو وفقًا لتوصيات الشركة ال ُمصنعة ،أيهما أقل.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1كود البناء السعودي  501الميكانيكي ،الفصل  4التهوية
 -2الكود الميكانيكي الدولي2015 ،
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جودة الهواء في األماكن الداخلية HC-06
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

1

اللدف
تعزيز البيئة الداخلية من خالل تحسين مقاومة تسرب الهواء الداخل أو الخارج وجودة الهواء.
الشروط
النقاط المتاحة
الوحدات
السكنية
الفردية

الرقم

الشرط

1

جميع األبواب الخارجية معدة لمنع دخول عناصر الطقس ,وبالنسبة للمباني متعددة
الوحدات السكنية ،يتم وضع مانعات دخول عناصر الطقس لجميع األبواب الموجودة بين
الوحدات السكنية واألماكن العامة.
يتم توفير حصائر أرضية قابلة للتنظيف مثل السجاد أو الشبكات في مداخل المبنى
الرئيسي.

1

المساكن
متعددة
الوحدات

1

بالنسبة للمباني التي تستخدم الغاز للتدفئة أو الطهي ،تجرى اختبارات للتحقق من تسرب
الغاز.

2

اإلجمالي

1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم



1




2

صور مؤرخة لمانعات دخول عناصر الطقس لجميع األبواب الخارجية.
بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية توجد صور مؤرخة لمانعات دخول عناصر الطقس لجميع األبواب
الموجودة بين الوحدات السكنية واألماكن العامة.
صور مؤرخة ألنظمة المداخل القابلة للتنظيف مثل الحصير أو الشبكات.
بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية هناك جدول للتنظيف األسبوعي للحصير أو الشبكات.
هناك جدول فحوصات لتسربات الغاز ،بالنسبة للوحدات المتعددة ،يحتوي دليل نظام مستدام (دليل نظام مستدام
 )EI-01على إرشادات للمقيمين.

المبادئ التوجيلية الداعمة
منع دخول عناصر الطقس:
منع دخول عناصر الطقس هو عملية لمنع تسرب الهواء حول مكونات البناء المتحركة مثل األبواب .ولعملية منع دخول عناصر
الطقس فائدتين أساسيتين:



تقليل هدر الطاقة بسبب فقدان الهواء الناجم عن المكيف من الوحدات السكنية.
تقليل تسلل دخان التبغ والرمال والغبار إلى الوحدات السكنية.

هناك عدة أنواع من أشرطة منع دخول عناصر الطقس (مثل شريط  ،Vو اللباد ،والفوم ،وكاسحات الباب) .يجب أن تكون جميع
جوانب الباب مجهزة بأشرطة منع دخول عناصر الطقس .عند وضع أشرطة منع دخول عناصر الطقس باألبواب:
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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 في الزوايا.
ضا َدته عند إغالق الباب بحيث يحول
وع
الباب
بين
استخدم سم ًكا يجعل أشرطة منع دخول عناصر الطقس تضغط بإحكام
َ
دون صعوبة إغالقه.

نظام مدخل قابل للتنظيف:
يجب أن تكون أنظمة المداخل عبارة عن حصير أو شبكات قابلة للتنظيف ،وأن تطبق على جميع المداخل الخارجية الرئيسية .ويجب
أن يكون طولها  3م على األقل في اتجاه الطريق أو الحد األقصى للطول الممكن بالنظر إلى أبعاد المدخل .كما يجب أن يتضمن
جدول التنظيف األسبوعي قائمة بجميع أنظمة المداخل ،وتاريخ التنظيف ،وتوقيع المنظف المسؤول .وفي حالة إذا ما تم التنظيف
بواسطة شركة تنظيف ،فيجب تقديم العقد الذي يوضح جدول العمل واألساليب المستخدمة.
تسربات الغاز:
يجب إجراء فحص تسرب الغاز للمباني التي تستخدم الغاز ألغراض الطهي أو التدفئة .حيث يمكن إجراء فحص تسرب الغاز
بواسطة مالك أو مدير المرفق .يجب استخدام كاشف احترافي لتسرب الغاز مع أجهزة استشعار مفصلية معقوفة وحساسة ألنواع
متعددة من الغازات.
يجب تضمين دليل جميع الوحدات السكنية في دليل نظام مستدام (دليل نظام مستدام  )EI-01ويجب أن يوضح ما يلي:
 يجب تثبيت األجهزة بواسطة مهنيين أكفاء ومدربين من مورد المعدات أو مقاول مناسب.
 يجب أن تحتوي وصلة ما بين الجهاز وإمدادات الغاز على فوم من المياه والصابون بحيث تكون أي حركة من الفوم أو
الفقاعات تبرز هروب الغاز.
في حالة االشتباه في حدوث تسرب للغاز أثناء عمليات التشغيل ،يجب إيقاف تشغيل الغاز من المفتاح الرئيسي وتهوية

المنطقة جيدًا وإبالغ مدير المرفق.
يجب أن تتم عملية التواصل عن طريق وضع إشعار عام عند مداخل المباني وكذلك بواسطة البريد اإللكتروني أو الخطابات المادية
المرسلة لجميع الوحدات السكنية.
أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
-1
-2
-3
-4
-5

طرق اختبار معيار - D5197-16الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد -لتحديد انبعاثات مركبات الفورمالديهايد
والكربونيل األخرى في الهواء.
طرق اختبار معيار - D5466-15الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد -لتحديد انبعاثات المركبات العضوية
المتطايرة في األغلفة الجوية.
ممارسات معيار - D6196-15e1الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد -الختبار المواد الماصة ومعلمات أخذ
العينات وظروف تحليل االمتزاز الحراري لمراقبة المواد الكيميائية العضوية المتطايرة في الهواء.
دليل معيار - D6345-10الصادر عن الجمعية األمريكية الختبار المواد -لتحديد طرق أخذ العينات النشطة والتكاملية
للمركبات 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
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

2

اللدف
تقليل تركيز المركبات العضوية المتطايرة في البيئة الداخلية؛ مما يساهم في تحسين جودة الهواء في األماكن الداخلية وزيادة رفاهية
السكان.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

المواد الكاصقة ،ومانعات التسرب ،والدهانات ,والطكاءات

1

يتم وضع وتنفيذ سياسة المشتريات المستقبلية للمواد الالصقة ،ومانعات التسرب،
والدهانات ،والطالءات ويتم تضمينها في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام
 .)PMM-04يتم تضمين المعلومات في دليل نظام مستدام (دليل نظام مستدام )EI-01
لتقديم المشورة للمقيمين بشأن الشراء المستدام للمواد الالصقة ومانعات التسرب
والدهانات والطالءات.
بالنسبة لجميع أعمال التجديد والترميم والتوسعة:
 أال تتجاوز نسبة ( ٪95بالوزن) على األقل من جميع المواد الالصقة ومانعات
التسرب المستخدمة في داخل المبنى حدود المركبات العضوية المتطايرة وفقًا
لمعيار  SCAQMDرقم .1168
 أال تتجاوز ( ٪95بالوزن) على األقل من جميع الدهانات والطالءات
المستخدمة في داخل المبنى حدود المركبات العضوية المتطايرة وفقًا لمعيار
 SCAQMDرقم  1113و  GS-03و  GS-11الصادرين عن Green
.Seal

1

1

تخفيض نسبة الفورمالديلايد

2

يتم وضع وتنفيذ سياسة المشتريات المستقبلية ألنظمة الخشب المركب واألسقف المعلقة
ويتم تضمينها في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
بالنسبة لجميع أعمال التجديد والترميم والتوسعة:
 أن يكون لدى جميع المواد الخشبية المركبة الداخلية أقصى انبعاثات
فورمالدهايد وفقًا للمبادئ التوجيهية الداعمة.
 أن يكون لجميع أنظمة األسقف المعلقة الداخلية حد أقصى للفورمالدهايد يبلغ
 13.5جزء في البليون (أو  16.5ميكروجرام  /م .)3
اإلجمالي

1

1

2

2
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األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم



1

يتم تضمين سياسة شراء المواد الالصقة ومانعات التسرب والدهانات والطالءات في سياسة الشراء المستدام
(الشراء المستدام .)PMM-04
دليل نظام مستدام مع إبراز القسم ذي الصلة (راجع معيار دليل نظام مستدام .) EI-01

بالنسبة ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:



طلبات شراء لجميع المواد الالصقة الداخلية ومانعات التسرب والدهانات والطالءات.
أوراق بيانات سالمة المواد وأوراق البيانات الفنية لجميع المواد الالصقة الداخلية والمواد المانعة للتسرب والدهانات
والطالءات مع إبراز محتوى المركبات العضوية المتطايرة.



يتم تضمين سياسة الشراء ألنظمة الخشب المركب واألسقف المعلقة ،إلدراجها في سياسة الشراء المستدام (الشراء
المستدام .)PMM-04

بالنسبة ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:
2





يبرز جدول التشطيبات الداخلية المدمجة المنتجات المحتوية على الفورمالديهايد.
طلبات الشراء لجميع التشطيبات الخشبية الداخلية واألسقف المعلقة.
أوراق بيانات سالمة المواد وأوراق البيانات الفنية لجميع التشطيبات الخشبية الداخلية واألسقف المعلقة مع إبراز
مستوى الفورمالديهايد.

المبادئ التوجيلية الداعمة
سياسة الشراء للمواد الالصقة ،والمواد المانعة للتسرب ،والدهانات ،والطالءات:
يجب أن تحتوي سياسة الشراء على المعلومات التالية:






الحد األدنى لشروط شراء المواد الالصقة ومانعات التسرب:
 oيجب أال تتجاوز المواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب حدود المركبات العصوية المتطايرة وفقًا لمعيار
 SCAQMDرقم ( 1168جدول .)HC-07.1
الحد األدنى لشروط شراء الدهانات والطالءات:
 oيجب أال تتجاوز الدهانات والطالءات حدود المركبات العضوية المتطايرة وفقًا لمعيار  SCAQMDرقم
 ،1113و  GS-03و  GS-11الصادرين عن ( Green Sealجدول .)HC-07.2
يجب توفير نموذج للفرد المسؤول عن شراء المواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب والدهانات والطالءات (المالك أو
مدير المرافق) لتوثيق جميع المشتريات ذات الصلة في جدول يحتوي على المعلومات التالية:
 oنوع المنتج (الصق ،مانع التسرب ،دهان ,أو طالء)
 oالشركة المصنعة
 oاسم المنتج
 oمستوى المركبات العضوية المتطايرة
المورد
o
ِّ
 oطلب /إيصال الشراء
 oالموقع المراد تنفيذه داخل المبنى

يتعين تضمين سياسة الشراء في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
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الجدول  HC-07.1حدود المركبات العضوية المتطايرة للمواد الكاصقة ومانعات التسرب

حدود المركبات العضوية المتطايرة القصوى  -جرامات لكل لتر (جم  /لتر) ،كمية أقل من المياه
التطبيقات المعمارية
مواد الصقة داخلية للسجاد
المواد الالصقة لوسادة السجاد
مواد الصقة لألرضيات الخشبية
مواد الصقة لألرضيات المطاطية
المواد الالصقة لألرضية السفلية
مواد الصقة بالط السيراميك
المواد الالصقة لأللواح والدريوال
المواد الالصقة للقاعدة المجوفة
مواد الصقة للبناء متعددة األغراض
مواد الصقة للزجاج الهيكلي
التطبيقات المحددة للطبقة التحتية
من المعدن إلى المعدن
الفوم البالستيكي
المواد المسامية (باستثناء الخشب)
خشب
األلياف الزجاجية

50
50
100
60
50
65
50
50
70
100

التطبيقات التخصصية
لحام الكلوريد متعدد الفينيل
لحام كلوريد البولي فينيل المكلور
لحام أكريلونتريل بوتادين ستايرين
لحام مالط لدن
الصق أولي للبالستيك
المواد الالصقة االتصال
الصق االتصال ألغراض خاصة
الصق قضيب شاسيه الخشب الهيكلي
الصق األجزاء العلوية والحواف

510
490
325
250
550
80
250
140
250

مانعات التسرب
30
50
50
30
80

الهندسة المعمارية
سقف غير غشائي
الطرق
غشاء سقف فردي
أخرى

250
300
250
450
420

البطانات مانعة التسرب
المواد غير المسامية المعمارية
المواد المسامية المعمارية
أخرى

250
775
750

الجدول  HC-07.2حدود المركبات العضوية المتطايرة للدهانات والطالء

حدود المركبات العضوية المتطايرة القصوى  -جرامات لكل لتر (جم /
لتر)  ،كمية أقل من المياه
250
الطالء المضاد للتآكل  /المضاد للصدأ
550
تشطيب الخشب األبيض :طالء اللك
350
تشطيب الخشب األبيض :سيلر األرضيات الخشبية
350
تشطيب الخشب األبيض :ورنيش
680
طالء اللك الشفاف
550
طالء اللك المصبوغ
100
طالء األرضيات
50
دهان مطفي داخلي  /الطالء  /البطانة
150
دهان المع داخلي  /الطالء  /البطانة
200
طالءات السيلر واألغطية السفلية
730
الشيالك :شفاف
550
الشيالك :مصبوغ
250
صبغة
350
مركبات معالجة الخرسانة
350
طالءات التشطيب االصطناعي /اللك الياباني
120
طالء المواد منخفضة الصالبة
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450
350
400
250

طالءات األسمنت المغنيسيت
المواد الحافظة للخشب
خرسانة مقاومة للماء /سيلر حجارة البناء
سيلر مقاوم للماء
مواد الصقة ومانعات تسرب ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:

بالنسبة ألعمال التجديد والترميم والتوسعة ،يجب أال يتجاوز الحد األدنى ( ٪95بالوزن) لجميع المواد الالصقة ومانعات التسرب
المستخدمة في الجزء الداخلي للمبنى (أي داخل نظام مقاومة الطقس) حدود المركبات العضوية المتطايرة لمعيار منطقة الساحل
الجنوبي إلدارة جودة الهواء ( )SCAQMDرقم  .1168يتناول الجدول  HC-07.1حدود المركبات العضوية المتطايرة .تحسب
النسبة المئوية للمواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب على النحو التالي:

النسبة المئوية للمواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب
المتوافقة

=

وزن المواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب التي ال
تتجاوز حدود المركبات العضوية المتطايرة
الوزن اإلجمالي للمواد الالصقة والمواد المانعة للتسرب

الدهانات والطالءات ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:
بالنسبة ألعمال التجديد والترميم والتوسعة ،يجب أال يتجاوز الحد األدنى ( ٪95بالوزن) لجميع الدهانات والطالءات المستخدمة في
الجزء الداخلي للمبنى (أي داخل نظام مقاومة الطقس) حدود المركبات العضوية المتطايرة لمعيار منطقة الساحل الجنوبي إلدارة
جودة الهواء ) ) (SCAQMDرقم  ،1113و  GS-03و  GS-11الصادرين عن  .Green Sealيتناول الجدول HC-07.2
حدود المركبات العضوية المتطايرة .تحسب النسبة المئوية للدهانات والطالءات المتوافقة على النحو التالي:
النسبة المئوية للدهانات والطالءات
المتوافقة

=

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

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




الحد األدنى لشروط شراء الخشب المركب:
 oأقصى انبعاثات فورمالدهايد وفقًا للجدول .HC-07.3
الحد األدنى لشروط شراء أنظمة األسقف المعلقة:
 oالحد األقصى للفورمالدهايد البالغ  13.5جزء في البليون (أو  16.5ميكروجرام  /م .)3
نموذج للفرد المسؤول عن شراء الخشب المركب وأنظمة السقف المعلقة (المالك أو مدير المرفق) لتوثيق جميع المشتريات
ذات الصلة في جدول يحتوي على المعلومات التالية:
 oنوع المنتج (الخشب المركب أو نظام السقف المعلق)
 oالشركة المصنعة
 oانبعاثات الفورمالديهايد
 oاسم المنتج:
 oمستوى المركبات العضوية المتطايرة
المورد
o
ِّ
 oطلب /إيصال الشراء
 oالموقع داخل المبنى

يتعين تضمين سياسة الشراء في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
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الجدول  HC-07.3حدود الفورمالديهايد للخشب المركب

المنتج

حد الفورمالديلايد (جزء في
المليون)

الخشب الرقائقي الصلب

0.05

األلواح الحبيبية

0.09

اللوح الليفي متوسط الكثافة

0.11

الخشب المركب ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:
يجب أن يكون لجميع المواد الخشبية المركبة الداخلية أقصى انبعاثات فورمالدهايد على النحو المفصل في الجدول  .HC-07.3تتم
طريقة االختبار األساسية المستخدمة لتحديد انبعاثات الفورمالديهايد من المنتجات بمعيار  E1333التابع للجمعية األمريكية الختبار
المواد.
أنظمة السقف المعلق ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:
يجب أن يكون لجميع أنظمة األسقف المعلَّقة الداخلية حد أقصى للفورمالدهايد يبلغ  13.5جزء في البليون (أو  16.5ميكروجرام /
م  .)3تعتبر أنظمة السقف مثل بالط السيراميك  /الخرسانة واألنظمة الخالية من المعادن العضوية والجص والجبس والخرسانة
والمعادن ممتثلة تلقائيًا لشروط معيار الفورمالدهايد.
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 ومانعة التسرب
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
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

1

اللدف
تشجيع استخدام المواد العازلة ذات التأثير المنخفض على البيئة ،وصحة اإلنسان.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الشرط

1

الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات

يتم وضع وتنفيذ سياسة المشتريات المستقبلية للمواد العازلة وتدرج في سياسة الشراء
المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
بالنسبة لجميع أعمال التجديد والترميم والتوسعة ،يجب أن تفي مواد العزل الحراري
والصوتي بالشروط التالية:
 أال يشمل تصنيعها استخدام مركبات كلوروفلوروكربونات ،أو مركبات
هيدروكلوروفلوروكربونات.
 أن يكون احتمال استنفاد األوزون صفر ( )ODP = 0واحتمال االحتباس
الحراري أقل من خمسة ( .)GWP ≤ 5كما يُطلب االمتثال ألي عامل نفخ
الستخدامه في تصنيع منتج العزل ،أو لرشه في مكانه.
 أن تكون نسبة الفورمالديهايد المضافة  13.5جزء في البليون ،أو أقل.
 أن تكون غير سامة وال تُطلق أبخرة سامة أثناء االحتراق.

1

1

اإلجمالي

1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم


سياسة شراء المواد العازلة ،التي تدرج في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04

بالنسبة ألعمال التجديد والترميم والتوسعة:
1





ورقة ملخص لسرد جميع استخدامات منتجات 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.
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المبادئ التوجيلية الداعمة
احتمالية استنفاد األوزون:
َّ
إن إمكانية استنفاد األوزون لمركب كيميائي هي قيمة نسبية تدل على احتمال وجود مادة لتدمير طبقة األوزون مقارنة بإمكانية
استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون  ،11والتي تم تعيين قيمة مرجعية لها  .1ومن ثم ،فإن مادة قُدرت إمكانيتها على استنفاد
األوزون بنسبة ( )2يكون ضررها ضعف مادة الكلوروفلوروكربون.11-
احتمالية االحتباس الحراري:
احتمالية االحتباس الحراري هو مقياس لمقدار الطاقة الذي تمتصه انبعاثات طن واحد من الغاز خالل فترة معينة ،مقارنة بانبعاثات
طن واحد من ثاني أكسيد الكربون .وكلما ازدادت احتمالية االحتباس الحراري ،كلما تسبب غاز معين على ظاهرة االحتباس الحراري
مقارنةً 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 المنهجية الخلوية
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 عامل النفخ على البيئة يتم تحديد احتمالية استنفاد األوزون
واحتمالية االحتباس الحراري.
معلومات المواد:
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 ،يمكن استخدام النتائج من مختبر تابع لجهة خارجية.
سياسة الشراء للمواد العازلة:
يجب أن تتضمن سياسة الشراء المعلومات التالية:


الحد األدنى لشروط شراء المواد العازلة:
 oأال يشمل تصنيعها استخدام مركبات كلوروفلوروكربونات ،أو مركبات هيدروكلوروفلوروكربونات.
 oأن يكون احتمال استنفاد األوزون صفر ( )ODP = 0واحتمال االحتباس الحراري أقل من خمسة ( GWP
 .)≤ 5كما يُطلب االمتثال ألي عامل نفخ الستخدامه في تصنيع منتج العزل ،أو لرشه في مكانه.
 oأن تكون نسبة الفورمالديهايد المضافة  13.5جزء في البليون ،أو أقل.
 oأن تكون غير سامة وال تُطلق أبخرة سامة أثناء االحتراق.

116



نموذج 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 المصنعة
 oاسم المادة العازلة
 oالخواص ذات الصلة بالمواد العازلة (احتمالية استنفاد األوزون ،واحتمالية االحتباس الحراري ،ومستوى
الفورمالدهايد المضاف ،إلخ).
المورد
o
ِّ
 oطلب /إيصال الشراء
 oموقع التثبيت داخل المبنى

يتعين تضمين سياسة الشراء في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)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
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

2

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

1

الشرط

يتوافق تصميم المبنى مع شروط معيار .Lifetime Homes
اإلجمالي

الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات

2

2

2

2

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم


1



قائمة مرجعية لمعايير  Lifetime Homesالستة عشر ،مع مالحظات توضح كيف يفي المشروع حاليًا بك ٍل من
هذه المعايير الموقعة من قِّبل مالك المبنى أو مدير المرفق ،ويجب أن تشير المالحظات بوضوح إلى الوثائق
الداعمة ذات الصلة.
صور فوتوغرافية ورسومات وإيصاالت شراء تحمل تواريخ واضحة لدعم القائمة المرجعية.
تقرير امتثال بديل (عند الضرورة).
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المبادئ التوجيلية الداعمة
فيما يلي المعايير الستة عشر الصادرة عن  ،Lifetime Homesارجع إلى دليل تصميم  Lifetime Homesوموقع الويب
للحصول على الشروط الكاملة التفصيلية وآخر التحديثات.
 -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 الطابق بالمسكن
 -13إمكانية تركيب رافعات وغرفة نوم/مرحاض
 -14المراحيض
 -15ارتفاعات مقبض النوافذ والزجاج
 -16موقع عناصر التحكم بالخدمات
إذا كان تحقيق معيار معين باهظ التكلفة ،يجب أن يوضح ذلك مالك المبنى  /مدير المرفق ،وقد يتم اقتراح إستراتيجية بديلة تلبي
بوضوح هدف معيار  .Lifetime Homesيجب أن يكون هذا االقتراح مدعو ًما بتقرير بديل لالمتثال يحتوي على تقديرات تكلفة
احترافية ورسومات وصور موسومة تصف بالتفصيل كيف يتم تلبية هدف المعيار.
أدوات المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1دليل تصميم 2010،Lifetime Homes
Lifetime Homes, http://www.lifetimehomes.org.uk/ -2
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التعليم واالبتكار

120

8

التعليم واالبتكار

من أجل غرس ثقافة االستدامة طويلة األمد وإيجاد قيمة لمنازل مستدامة جيدة التشغيل ،يضمن نظام "مستدام" إدراك سكان المنازل
التي تم تقييمها من خالله كيف يتم تشغيل منازلهم بشكل أكثر استدامة إضافًة إلى ذلك ،تُقدم التوجيهات للسكان حول العيش بشكل
مستدام ومن ثم تزويدهم باألُسُس المعرفية لتحقيق االستدامة التي يمكن تطبيقها في جوانب أخرى من حياتهم خارج المنزل.
تكافأ المشروعات على إتاحة الفرصة أمام شاغلي العقار لالشتراك مع فريق إدارة المرافق وتقديم مالحظات حول عمليات تشغيل
نظرا للنشاط الذي يتمتع به المشاركون اتجاه ضمان
المبنى ,حيث تساهم عملية اإلشراك هذه بشكل أكبر في غرس ثقافة االستدامة ً
التشغيل المستدام للمبنى ,هذه الفئة تمنح أيضًا المالكين وف َِّرق المشروع درجة معينة من الحرية لتجاوز شروط المعيار الحالية أو
لمتابعة األفكار المستدامة التي غير المشمولة بنظام التقييم حاليًا ومن ثم دفع حدود االستدامة في المملكة العربية السعودية.

دليل نظام مستدام

إشراك شاغلي العقار

التعليم واالبتكار

االبتكار

التركيز المناطقي

الشكل  12معايير التعليم واالبتكار
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دليل نظام مستدام EI-01
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

متوفر

1

اللدف
تعزيز التشغيل الفعَّال للمباني المعتمدة من نظام "مستدام" عن طريق توفير المعلومات التي تتيح للسكان والمشغلين لعب دور أساسي
في األداء المستدام للمبنى.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الشرط

1

الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات

يجري وضع "دليل نظام مستدام" باللغتين اإلنجليزية والعربية والذي من شأنه نقل بيانات
المعيار المستدامة ذات الصلة بالمبنى إلى شاغلي العقار ومدير ال ُمرفَق (هذا بالنسبة إلى
المباني السكنية متعددة الوحدات) وتوفير اإلرشادات حول كيفية العيش على نحو أكثر
استدامة.

1

1

اإلجمالي

1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم


1


يتناول دليل نظام "مستدام" بالوصف معايير المبنى المستهدفة ودور شاغلي العقار وكذلك دور مدير المرفق (هذا
بالنسبة إلى المباني السكنية متعددة الوحدات) في ضمان األداء المستمر والمستدام للمبنى.
الترجمة العربية لدليل نظام مستدام.

المبادئ التوجيلية الداعمة
صلة في الجدول "( "EI-01.1كح ٍد أدنى).
يجب أن يحتوي "دليل نظام مستدام" على األقسام المف َّ
الجدول " "EI-01.1محتويات "دليل نظام مستدام"

رقم.

الوصف

القسم



0

المقدِّمة

1

السياسات واإلدارة
والصيانة





ُملخص لخصائص استدامة المبنى والتأثير اإليجابي لالستدامة على البيئة.
ملخص لدور شاغلي العقار ومدير المرفق (هذا بالنسبة إلى المباني السكنية متعددة الوحدات) في
ضمان األداء المستمر والمستدام للمبنى.
سرد يصف اآلثار اإليجابية على رفاهية شاغل العقار وطول عمر المبنى التي تم تحقيقها نتيجة
للصيانة والخدمات ال ُمقدمة للمبنى وأنظمته.
وصف للمعايير المستهدفة وكيفية إنجازها.
مبادئ توجيهية شاملة بشأن النفايات وإعادة تدوير القمامة الخاصة بشاغل العقار ،بما في ذلك:
 oشروط الفرز واإلرشادات المتعلقة بما هو مقبول وغير مقبول في كل مجرى من مجاري
النفايات.
 oللمباني السكنية متعددة الوحدات ,ومنطقة تخزين النفايات العمومية ،وأوقات الوصول.
122








2

الطاقة

3

المياه

 oموقع النفايات المحلية ومراكز إعادة التدوير.
شروط الصيانة للخصائص المثبتة وجدول الصيانة وتقديم الخدمات ألنظمة البناء ذات الصلة,
شروط صيانة النظام ،على سبيل المثال "فالتر التكييف" ،ونظام المجاري والمعاينة العامة للعفن،
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 ,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 لشاغلي العقار اتباعه بهدف ترشيد استهالكهم
للطاقة والمياه مع التركيز بشكل خاص على كيفية تأثير سلوك شاغلي العقار على أداء المبنى.





وصف للمعايير المستهدفة وكيفية إنجازها.
التزامات تتعلق بالكفاءة في استخدام الطاقة ذات الصلة بالمبنى ودور شاغلي العقار في الوفاء بها.
إرشادات المستخدم بشأن مستوى القياس الفرعي المثبت ،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.
دالئل تسخين المياه باستخدام الطاقة الشمسية التشغيل أو صيانة األنظمة الكهروضوئية بما في ذلك
طرق التنظيف ،وكيفية تغطية أو تهيئة ألواح تسخين المياه باستخدام ألواح الطاقة الشمسية إذا كان
شاغلي العقار سيقيموا بعيدًا عن المبنى لفترة من الزمن.





وصف للمعايير المستهدفة وكيف يجري إنجازها.
التزامات تتعلق بالكفاءة في استخدام المياه ذات الصلة بالمبنى ودور شاغل العقار في الوفاء بها.
بالنسبة لقياس استخدام المياه ،ودعم المستخدم ،والمعلومات المتعلقة بمستوى العداد الفرعي المثبت،
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.
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4

الصحة والراحة

5

التعليم واالبتكار

6

استدامة الموقع

7

وسائل النقل
والربط الشبكي




وصف للمعايير المستهدفة وكيفية إنجازها.
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 وصيانة المناطق الطبيعية منسقة المنظر لضمان بقاء وتعزيز تلك المناطق
وكذلك مناطق المناظر الطبيعية 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
 oمحالت التجزئة :محالت البقالة ،المطاعم ،تجار التجزئة
 oالمرافق الترفيهية :المنتزهات والشواطئ والمنتجعات
يتعين أن تحتوي القائمة على عشر منشآت تحت كل فئة بح ٍد أقصى.





أداة المعيار
غير متوفر
الوثائق المرجعية
 -1رؤية السعودية www.vision2030.gov.sa ,2030
 -2الحياة المستدامةwww.epa.gov/environmental-topics/greener-living ،
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إشراك شاغلي العقار EI-02
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

ال

2

اللدف
النهوض بصحة ورفاه شاغل العقار والحد من التأثيرات البيئية عن طريق اإلبالغ وتقديم المالحظات بشأن األخطاء والمشكالت
الناجمة.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشروط

المساكن
متعددة
الوحدات

االستبيان
1

يتم إجراء استبيان حول مدى ارتياح 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.

1

1

اجتماعات مناقشة المكاحظات
2

من المقرر عقد اجتماعات منتظمة بين المالك/مدير المرفق وشاغلي العقار لمناقشة
المسائل المتعلقة بالمبنى بما في ذلك اآلثار الصحية والرفاهية والبيئية ,حيث يجري تطبيق
آلية للتصدي ألي مشكالت يتم اإلبالغ عنها ومن ثم تقديم المالحظات بشأن النتائج إلى
شاغلي العقار.
اإلجمالي

1

1

2

2

األدلة
الرقم
1
و2

أدلة شروط المرحلة



اإلجراءات المتعلقة بإشراك شاغلي العقار
السجل.

المبادئ التوجيلية الداعمة
ينطبق هذا المعيار على المباني متعددة الوحدات السكنية مهما كان حجمها ،بما في ذلك التقسيم الفرعي للفيالت والتاون هاوس ,وال
ينطبق على مساكن األسرة الواحدة أي الفيالت أو التاون هاوس التي تشغلها أسرة واحدة.
اإلجراءات المتعلقة بإشراك شاغلي العقار:
ترد تفاصيل محتويات اإلجراءات المتعلقة بإشراك الشاغلين بالتفصيل في الجدول  ,EI-02.1إذ ينبغي أن تتم كتابة اإلجراء خالل
الستة أشهر األولى من فترة المراقبة.
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الجدول  EI-02.1محتويات اإلجراءات المتعلقة بإشراك شاغلي العقار

اإلجراءات المتعلقة بإشراك شاغلي العقار
الرقم

عنوان القسم

المبادئ التوجيهية وشروط المحتوى

1

األهداف والغايات

األهداف والغايات المرجوة من اإلجراء.

2

األدوار والمسؤوليات

فيما يتعلق باالستبيان ,يتم تحديد أفراد معينين (مع تفاصيل جهات االتصال) يتحملوا المسؤولية
عن وضع اإلجراء ،وجمع االستبيانات ،وتحليلها ،واإلجراءات العالجية ،ومتابعتها،
والتدريب ،واالتصال ،واالستعراض السنوي ,وإذا تم إجراء االستبيان من قبل المقاولين,
فتحقق من موافقتهم على هذا اإلجراء وااللتزام به.

3

المبادئ التوجيلية
التنفيذية

4

إجراء االستبيان

بالنسبة الجتماعات مناقشة المالحظات ،يتم تحديد أفراد معينين (مع تفاصيل جهات االتصال)
يتحملوا المسؤولية عن وضع اإلجراء واستضافة االجتماعات وتسجيلها وتحديد اإلجراءات
التصحيحية ونقل ملخص االجتماعات ،ومراقبة التنفيذ ،واالستعراض السنوي.
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 بشكل
مستمر بواقع اجتماع واحد على األقل كل ربع سنة.
إعداد مقدمة للموقع بما في ذلك المكان ووصف المساحات وفئات وأعداد شاغل العقار.
يتعين الحصول على االستبيان خالل فترة أقصاها أسبوعين باإلضافة إلى استجابات من ٪50
على األقل من الوحدات السكنية و  ٪75من هيئة العاملين.
يتعين أن يتم جمع االستبيان دون الكشف عن الهوية ،ولكن يجب تحديد ما إذا كان المستجيب
عضوا في هيئة العاملين ويذكر موقعه التقريبي داخل المبنى ,وتُعتبر
في االستبيان ُمقي ًما أو
ً
االستجابات الكتابية/عبر 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 شاغلي العقار عن مستوى الرضا لديهم على مقياس من واحد
راض ورقم ( )3محايد ورقم
إلى خمسة حيث يعبر رقم ( )1عن غير راض ورقم ( )2غير
ٍ
راض للغاية.
راض ورقم ()5
()4
ٍ
ٍ
كح ٍد أدنى ،يجب تضمين العناصر المدرجة في الجدول " "EI-02.2في االستبيان ,حيث يقدم
الجدول " "EI-02.2أيضًا أمثلة على المشكالت واالستجابات لكل عنصر.
إذا كان  ٪20أو أكثر من شاغلي العقار يشعرون بعدم الرضا أو غير راضين بالمرة عن
تأثيرا مع
عنصر معين ،فتحقق منه ثم قم بإدراج اإلجراءات التصحيحية المحتملة بد ًءا باألقل
ً
مراعاة شاغلي العقار ،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 يتم تثبيت/إدارة مكيف هواء الوحدة السكنية من قِّبل مالك الوحدة
إذا كان المبنى ال يحتوي على نظام تكييف هواء مركزي أو قد تكون جودة الهواء عا ًمة ناتجة
عن االستغالل المحلي لألراضي وليس لها عالقة بالمبنى ,وفي هذه المواقف ،يجب مالحظة
قيود التحكم المتاحة (وإبالغها 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 نموذج االستبيان داخل ملحق اإلجراء.
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إعداد مقدمة شاملًة الموقع ووصف المساحات وفئات وأعداد شاغلي العقار والمشكالت
المحتملة ذات الصلة.
توفير جدول أعمال االجتماعات داخل ملحق اإلجراء ,وعلى األقل يجب أن يتضمن جدول
أعمال االجتماع ما يلي:







5

إجراء اجتماعات
مناقشة المكاحظات

5

وسائل االتصال



الترحيب.
األهداف والوصف الموجز للمبادرة.
صة من مضيفي اإلدارة.
مقدمة للحضور ،وخا ً
قراءة ملخص االجتماع السابق وقائمة اإلجراءات المطلوبة.
إعالنات موجزة من إدارة المباني.
تعليقات شاغلي العقار في شكل مالحظات أو اقتراحات أو شكاوى ,وقد تؤجل
اإلدارة الرد إلى ملخص ما بعد االجتماع.
موعد الدورة المقبلة.

سيختلف عدد شاغلي العقار الذين يحضرون االجتماعات,حيث إنه مع حضور عدد أقل
سيتضح أنهم راضون وليس لديهم أي مشكالت معينة لطرحها ,يوصى باستهداف نسبة حضور
تصل إلى  ٪50من الوحدات السكنية مع تمثيل  ٪20على األقل منهم في كل اجتماع.
يجب على المالك/مدير المرفق اإلقرار بكل بند تم إثارته والتأكيد على صالحيته داخل نطاق
رفاهية شاغلي العقار واألثر البيئي.
وفي حالة ثبوت صالحيته ،يجب على المالك/مدير المرفق تحديد اإلجراء التصحيحي المطلوب
ومتى سيتم إتمامه.
تنظيم فعاليات المبنى من خالل نقل فعالية بيئية أو اجتماعية لمرة واحدة على األقل بالتوافق
مع ثقافات الممثل عن شاغلي العقار ,من بين األمثلة على ذلك ساعة األرض ( 24مارس) أو
اليوم العالمي للحياة البرية ( 3مارس) أو اليوم العالمي إلعادة التدوير ( 18مارس) أو اليوم
الوطني ( 23سبتمبر) أو التجمعات الشهرية المنتظمة أو أي يوم من أيام المنتزهات المحلية.
فيما يتعلق باالستبيانات ،يُر َجى تقديم إشعار مسبق بخصوص االستبيانات المعلقة قبل شهر
من تاريخ اإلجراء ,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 يؤدي ذلك إلى
تحديد أسباب أي مشكالت ،مثل األسباب الخارجية أو تصميم المباني أو الصيانة أو استخدام
شاغلي العقار.
إشعارا مدته شهر واحد ينص على الوقت
بالنسبة الجتماعات مناقشة المالحظات ،يوجه
ً
والمكان 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 ,في غضون أسبوع ( )1واحد من المشاركة في االجتماع ،يتم تقديم ملخص لمحاضر
االجتماع وأي إجراءات عالجية
ويجب أن يكون اإلبالغ عن طريق إشعار عام يوضع عند مداخل المبنى وعن طريق البريد
اإللكتروني أو الخطابات المرسلة لجميع الوحدات السكنية.
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فيما يخص المسوح ،يخضع األفراد ال ُمكلفين بإجرائها لتدريب ال يقل عن مرة ً واحدة ً على
مدار العام ،ويشمل ذلك المشاركة التي تكفل تحقيق معدل استجابة مرتفع وعدم الكشف عن
هوية المشاركين وطرح األسئلة باستخدام صياغة تتسم بالحيادية؛ لتالفي الردود ال ُمتحيزة.
6

التدريب

7

السجكات

8

استعراض التوقيع
واإلدارة

فيما يخص عقد اجتماعات مناقشة المالحظات ،يخضع األفراد ال ُمكلفين باستضافة االجتماعات
لتدريب ال يقل عن مرة ً واحدة ً على مدار العام ،ويشمل ذلك التعامل اإليجابي مع المالحظات
والحصول على معلومات مفيدة والتحقق إتاحة الفرصة أمام كافة الحاضرين للتحدث.
إدراج محتوى التدريب ونموذج سجل الحضور داخل ملحق اإلجراءات.
إعداد نموذج السجل داخل ملحق اإلجراءات.
يجب حفظ السجالت في سجل إلكتروني جيد اإلعداد والتنظيم وتحديثه بآخر المستجدات عند
إجراء كافة دورات االجتماعات ،ويشمل السجل ما يلي:





االستجابات الواردة ردًا على االستبيان مع ذكر الوقت والتاريخ.
تحليل االستبيان واإلجراءات التصحيحية/المتابعة (إن وجدت).
محاضر اجتماعات مناقشة المالحظات.
التعليقات على اجتماع تعقب اإلجراءات التي يتعين االضطالع بها والوقت
واألشخاص ال ُمفوضين بالقيام بذلك.
البالغات.
محتوى التدريب/الحضور.
استعراض اإلدارة السنوي.





يجب أن يسرد ملخص من صفحة واحدة النتائج السابقة والحالية والجهود المبذولة لتحسينها
لسهولة 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 وتوقيعها على أساس سنوي.
الشكل  EI-02.2أمثلة على المشكالت واالستجابات

البند

المشكلة

درجة الحرارة

شديدة البرودة والحرارة

الرطوبة

الرطوبة الزائدة أو التعفن
الزائد

سرعة الهواء

زيادة سرعة الهواء في
األنابيب
التأثيرات ال ُمركزة للهواء
الصادر من المباني

اإلزعاج
الضوضائي

الضوضاء الخارجية
ضوضاء شاغلي العقار
ضوضاء المعدات

جودة الهواء

الحصول على هواء نقي
أدلة على الرمال/الغبار

االستجابة
إعادة ضبط النقاط المحددة.
التحقق من عمل أجهزة تكييف الهواء /إحكام إغالق غالف المبنى
للمبنى.
(يرجى الرجوع إلى الراحة الحرارية في األماكن الداخلية )HC-02
ضبط خوانق الهواء
إعادة توجيه شبكات التهوية
(يرجى الرجوع إلى الراحة الحرارية في األماكن الداخلية )HC-02
اإلبالغ عن الضوضاء الصادرة من المباني واستخدامات األراضي
القريبة.
وضع/إنفاذ مدونة قواعد السلوك المجتمعية.
التحقق من دعائم األنابيب وسرعة الهواء.
(يرجى الرجوع إلى التأثيرات الصوتية )HC-04
ضبط خوانق الهواء (األنظمة المركزية) وتحديد المعدالت المناسبة
(كافة األنظمة).
التحقق من إحكام غلق غالف المبنى.
التحقق من فالتر تكييف الهواء.
(يُرجى الرجوع إلى جودة اللواء في األماكن الداخلية HC-06
والتشغيل الصحي ) PMM-06
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الشعور بالراحة عند
الشم

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

التحقق من المستخلصات ،وفالتر إعادة التدوير ،وسد النوافذ في
الوحدات السكنية ،وعدم نفاذية الهواء بين الوحدات ،والضغط الفعال
على مصادر الهواء المجتمعية أو ممارسات إدارة العوادم والنفايات.
(يُرجى الرجوع إلى جودة اللواء في األماكن الداخلية HC-06
وإدارة النفايات المنزلية ) PMM-02

ضوء النهار

تقليل التعرض لضوء النهار

التحقق من العراقيل الخارجية ،وأغطية النوافذ ،وتركيب رفوف
ضوئية.
(يُرجى الرجوع إلى ضوء النلار والراحة البصرية)

الوهج

ارتفاع مستويات الوهج

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 النلار والراحة البصرية )HC-03

جودة اإلضاءة
االصطناعية

الخفوت أو التجهيزات
المكسورة

التحقق من توصيل التجهيزات واستبدالها بكوابح كهربائية ذات تردد
عالي.
التحقق من ال ُجهد الكهربائي لمفاتيح التعتيم واستخدامها.
االستبدال والمراقبة.
(يُرجى الرجوع إلى ضوء النلار والراحة البصرية )HC-03

أدوات تحكم
المستخدم

االفتقار إلى إمكانية التحكم في
االستجابة للتغييرات.

تحديد أدوات التحكم في عمليات الدخول (عند الضرورة).
(يرجى الرجوع إلى الراحة الحرارية في األماكن الداخلية )HC-02

الساحات/المرافق
العامة

الصيانة/النظافة

إمكانية الدخول إلى الصالة
الرياضية وحمام السباحة
وغرف تغيير المالبس
واالستراحات أو توفر كل
منهما...إلخ.
عدم القيام بتنظيف المناطق
القذرة على نحو منتظم وعدم
وجود الفتات تحذيرية بشأن
النظافة

التعرف على إمكانية الوصول أو عدم الوصول إلى الساحات/المرافق
العامة.
ترتيب عملية دخول تكون خاضعة للرقابة حسب االقتضاء.
وضع جدول خاص بالتنظيف المنتظم وتوفير الفتات.
(يُرجى الرجوع إلى إجراءات تقديم الخدمات وأعمال الصيانة
المستدامة  PMM-03واإلجراءات المتعلقة بالتشغيل الصحي
) PMM-06

عناصر إضافية ذات صلة بالموقع أو شاغلي العقار
أداة المعيار
غير متوفر
الوثائق المرجعية
غير متوفر
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التركيز المناطقي EI-03
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفرة

2

اللدف
تشجيع القائمون على المشروعات على معالجة قضايا االستدامة ذات األولوية في المنطقة التي تُقام فيها.
الشروط
النقاط المتاحة
الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات
2
2

الرقم

الشرط

1

تحقيق المشروع للمعايير التي تم تحديدها كمعايير التركيز المناطقي للمنطقة المناخية
التي يقع فيها المشروع.

2

اإلجمالي

2

األدلة
الرقم
1

أدلة شروط المرحلة


وفقًا ألدلة المعايير ال ُمحددة كأولوية للمنطقة المناخية التي يقع فيها المشروع.

المبادئ التوجيلية الداعمة
تم تحديد معايير التركيز المناطقي لكل منطقة من المناطق المناخية الثالثة (الجدول  ،)EI-03.1سيتم منح المشروع نقطة معيار
واحدة لتحقيق معيار واحد من معايير التركيز المناطقي ،ونقطتين من نقاط المعايير لتحقيق اثنين من معايير التركيز المناطقي،
يوضح الشكل " "EI-03.1المناطق المناخية.
الجدول " "EI-03.1معايير التركيز المناطقي لكل منطقة مناخية

المنطقة

معايير التركيز المناطقي
أداء الطاقة "( "E-01بحد أدنى  7نقاط من نقاط المعايير)
تقييم غالف المبنى E-03

الطاقة المتجددة ( E-045بحد أدنى نقطتين من نقاط المعيار)
المنطقة المناخية األولى

أداء المياه ( W-01بحد أدنى  7نقاط من نقاط المعايير)
منتجات وأنظمة ترشيد استهالك المياه W-03
إدارة النظام البيئي وتعزيزهSS-01

تأثير الجزر الحرارية ( SS-02الشرط رقم ())1

المنطقة المناخية الثانية

أداء الطاقة ( E-01بحد أدنى  7 6نقاط من نقاط المعايير)
تقييم غالف المبنى E-03
أداء المياه ( W-01بحد أدنى  7 6نقاط من نقاط المعايير)
منتجات وأنظمة ترشيد استهالك المياه W-03
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إدارة النظام البيئي وتعزيزهSS-01

المنطقة المناخية الثالثة

أداء الطاقة ( E-01بحد أدنى ( )6نقاط من نقاط المعيار)
تقييم غالف المبنى E-03
أداء المياه ( W-01بحد أدنى  6نقاط من نقاط المعيار)
منتجات وأنظمة ترشيد استهالك المياه W-03
إدارة النظام البيئي وتعزيزهSS-01

الشكل " " EI-03.1المناطق المناخية في المملكة العربية السعودية (المصدر :كود البناء السعودي)

أداة المعيار
غير متوفر
الوثائق المرجعية
 -2كود البناء السعودي  (SBC) 601و ،602التصميم الموفر للطاقة ،القسم ( ،)11البيانات المناخية
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االبتكار EI-04
المعايير اإللزامية

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

2

اللدف
تشجيع ممارسات االستدامة المبتكرة وإقرارها ،والسيما تلك التي تعزز االستمرارية وتحد من الحاجة ألعمال الصيانة.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشروط

المساكن
متعددة
الوحدات

الخيار األول
تجاوز شروط معيار نظام مستدام المؤهل.
الخيار الثاني

1

2

2

اعتماد حل تشغيلي مبتكر يعزز االستمرارية أو يقلل من شروط صيانة المبنى.
اإلجمالي

2

2

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم
الخيار األول:

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


1

تقرير االبتكار يشمل:
 oوصف االبتكار والغرض منه  /فوائده.
 oسرد فني يوضح سبب عدم إدراج االبتكار في أي معيار آخر.
 oدليل اإلنجازات (يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة)
 oصحف بيانات تحتوي على الحسابات/المعلومات ذات الصلة.
 oالرسومات ذات الصلة ومواصفات المواد/المنتجات.

المبادئ التوجيلية الداعمة
الخيار األول:





يتم منح نقطة معيار واحدة لتجاوز شروط معيار نظام مستدام مؤهل واحد ،ويتم منح نقطتي من نقاط المعيار لتجاوز
شروط معيارين مؤهلين لنظام مستدام.
يجب أن تتبع نسبة  /عدد التحسينات التي تحققت ألي معيار مؤهل لنظام مستدام التسلسل التزايدي المقدم في المعيار.
في حالة عدم وجود سلسلة من الزيادات العددية  /النسبة المئوية يجب تحقيق تحسينات بنسبة  ٪ 20على النسبة المئوية
أو الشروط العددية المذكورة في المعيار.
ترد معايير نظام مستدام المؤهلة في الجدول .EI-04.1
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جدول المعايير المؤهلة EI-04.1

الفئة

السياسات واإلدارة
والصيانة

المعايير المؤهلة

شرط االبتكار

إدارة النفايات المنزلية
PMM-02

يُحول ما ال يقل عن  ٪ 60من النفايات الناتجة عن األعمال التشغيلية (بحسب
الوزن أو الحجم) من المدفن عن طريق إعادة التدوير أو إعادة االستخدام.

الشراء المستدام
PMM-04

إما
أن يتوافق  ٪ 96من المواد والمنتجات المشتراة أثناء تشغيل المبنى مع سياسة
الشراء المستدام.
أو
أن يكون ( % 36حسب التكلفة) من المواد والمنتجات المشتراة أثناء تشغيل
المبنى هي مواد إقليمية.

أداء الطاقة E-01

يكون استهالك الطاقة السنوي أقل من  96كيلو واط  /م.2
إما تسخين المياه بالطاقة الشمسية:
الوحدات السكنية الفردية :توفر ألواح تسخين المياه بالطاقة الشمسية %60
من احتياج الوحدات السكنية الفردية للمياه الساخنة.

الطاقة

الطاقة المتجددة E-04

الوحدات السكنية الفردية والمباني السكنية متعددة الوحدات :تم تركيب ألواح
تسخين المياه بالطاقة الشمسية لتوفير ما ال يقل عن  %60من احتياجات تدفئة
حمامات السباحة إلى جانب تدفئة أي مرافق استحمام ذات صلة.
أو إنتاج الكهرباء في الموقع:
الوحدات السكنية الفردية :توفر األلواح الضوئية الجهدية ما ال يقل عن %35
من إجمالي احتياج المبنى السنوي من الطاقة.
المباني متعددة الوحدات السكنية :توفر األلواح الضوئية الجهدية ما ال يقل عن
 %18من إجمالي احتياج المبنى السنوي من الطاقة.
االستلكاك الداخلي للمياه:

أداء المياه W-01

المياه

يبلغ معدل االستهالك الداخلي للمياه أقل من  %60من كمية المياه األساسية.
االستلكاك الخارجي للمياه:
يبلغ معدل االستهالك الخارجي للمياه أقل من  %90من كمية المياه األساسية.

المصادر البديلة للمياه
W-04
الراحة الحرارية في
األماكن الخارجية
HC-01
ضوء النهار والراحة
البصرية HC-03
الصحة والراحة

التأثيرات الصوتية
HC-04

يتم معالجة ما ال يقل عن  %60من مياه الصرف في الموقع ،ويتم ترشيحها
أو استخدامها في الموقع للري.
يتم توفير ما ال يقل عن  %90من غطاء الظل لما يلي ،والتي توجد ضمن
المخطط:




ممرات المشاة
المالعب
مواقف السيارات والدراجات

تم توفير الحد األدنى من إضاءة ضوء النهار المقدر بـ  200لوكس لنحو
 %60من إجمالي المساحة الطابقية لكل منطقة معيشة وكل غرفة نوم.
الوحدات السكنية الفردية:
تقل مستويات اإلزعاج الضوضائي المحيطية الداخلية عن  28ديسيبل (أ)
مستوى صوت مستمر مكافئ في غرف النوم ،وتقل عن  32ديسيبل (أ)
مستوى صوت مستمر مكافئ في األماكن األخرى.
المباني متعددة الوحدات السكنية:
تقل مستويات اإلزعاج الضوضائي المحيطية الداخلية عن  28ديسيبل (أ)
مستوى صوت مستمر مكافئ في الوحدات السكنية ،وتقل عن  36ديسيبل (أ)
مستوى صوت مستمر مكافئ في المناطق المشتركة.
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الوحدات السكنية الفردية:

وسائل النقل
والربط الشبكي

معايير السيارات
الكهربائية TC-03

بالنسبة للمساكن الفردية والمباني الصغيرة متعددة الوحدات السكنية (≤ 3
طوابق) هناك ما ال يقل عن مكانين مخصصين لوقوف المركبات يحتويان
على محطات لشحن المركبات الكهربائية.
المباني متعددة الوحدات السكنية:
توجد محطة لشحن المركبات الكهربائية لما ال تقل نسبته عن  %4من إجمالي
مساحة وقوف المركبات أو على األقل في ثالثة أماكن أيهما أكبر.

الخيار الثاني:
يجب أن يعزز الحل المبتكر االستمرارية أو يقلل من شروط صيانة المبنى ،كما يجب أن يكون مؤهالً من خالل تقديم أدلة وتقرير
يتوافق مع المنهجية التالية:







القياس :معيار  SMARTلتحديد األهداف :محدد وقابل للقياس وقابل للتحقيق وذو صلة ومقيد بزمن.
التحليل  :يجب أن تقدم الممارسة المبتكرة بيانات يمكن تحليلها لمقارنتها مع البيانات األساسية الحالية بحيث يسهل تحديد
التحسينات.
اإلبكاغ :يجب نشر الممارسة المبتكرة بين القطاعات الصناعية واألطراف المعنية لتعم الفائدة ،ويكون اإلفصاح عن
المعلومات الفنية مطلوبًا دون المساس بالمعلومات التجارية الهامة ،ومع ذلك يشجع نظام البناء المستدام على اإلفصاح
الكامل عن المعلومات حيثما أمكن ذلك.
التكرار :يمكن تكرار الحل المبتكر في مشروعات نظام مستدام األخرى عند الضرورة.
التطوير (التطورات المستقبلية) :يحتفظ نظام البناء المستدام بالحق في إدراج أي ابتكار يتم تقديمه في مشروعات مستدام
المستقبلية.

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
غير متوفرة
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استدامة الموقع
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9

استدامة الموقع

توجد مجموعة متنوعة من النظم البيئية في المملكة العربية السعودية بما في ذلك أشجار المانجروف والشواطئ والصحاري والجبال،
وهذه األصول الطبيعية لها خصائص بيئية متعددة مثل التخفيف من حدة تغير المناخ وتخزين ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من حدة
األحوال الجوية القاسية والحماية من التعرية ،إضافة إلى ذلك فهي موطن للتنوع البيولوجي وذات قيمة اقتصادية وبيئية هائلة ،ولكن
هذه األصول الطبيعية معرضة للخطر بسبب التوسع الحضري المتسارع والزراعة؛ لذلك من الضروري حمايتها وتعزيزها ،وتسعى
نظرا لتأثيرها الكبير على تحسين جودة حياة األجيال الحالية
رؤية  2030إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئة والحفاظ عليها؛ وذلك ً
والمستقبلية.
إن إنشاء المنازل وتشغيلها بعد ذلك يمكن أن يكون له عدد من التأثيرات على المناطق المحيطة بما في ذلك فقدان المواطن والتنوع
البيولوجي وتأثير الجزر الحرارية الحضرية واإلضاءة الخارجية المفرطة ،ويسعى نظام مستدام إلى التخفيف من حدة هذه اآلثار
مستمرا بالحد من تأثير إنشاء تلك المنازل على البيئة من خالل تحسين النظام البيئي
عن طريق مكافأة المشاريع التي تُظهر التزا ًما
ً
والحد من تأثير الجزر الحرارية الحضرية وتقليل التلوث الضوئي.

التحسين وإدارة
النظام البيئي

استدامة الموقع

التلوث الضوئي

تأثير الجزر الحرارية

شكل  13معايير استدامة الموقع
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التحسين و إدارة النظام البيئي SS-01
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

2

اللدف
الحفاظ على المناظر الطبيعية ومناطق المواطن من خالل الممارسات التشغيلية وإدارة الموقع المناسبة.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

وضع مخطط لتحسين وإدارة النظام البيئي من قِّبل مهندس مؤهل؛ وذلك للحفاظ على
المناظر الطبيعية ومناطق المواطن وتعزيزها ،وتحدد المخطط أهدافًا طويلة المدى خاصة
بالموقع ،وتوفر تعليمات واضحة لإلدارة والصيانة والتعزيز.
يجري إعداد تقرير عن شروط االمتثال لمخطط تحسين وإدارة النظام البيئي يوضح أنه
تم تنفيذ تلك الشروط.

1
2

اإلجمالي

المساكن
متعددة
الوحدات

2

2

2

2

األدلة
الرقم
1
2

أدلة شروط المرحلة



مخطط تحسين وإدارة النظام البيئي ال ُمعدة من قِّبل مهندس مؤهل.
بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية تأكيد يدل على أنه تم تعيين مقاول مؤهل للعناية بالمناظر الطبيعية
والحفاظ عليها بما يتماشى مع مخطط تحسين وإدارة النظام البيئي أو تأكيد يدل على أن البلدية المحلية هي
المسؤولة عن عملية العناية.



تقرير عن شروط االمتثال لمخطط تحسين وإدارة النظام البيئي ُمعد من قِّبل المالك أو مدير المرفق.

المبادئ التوجيلية الداعمة
مخطط التحسين و إدارة النظام البيئي:
يجب صياغة المخطط في غضون األشهر الستة األولى من فترة المراقبة ،وأن تتضمن ما يلي:



تقييم للموقع لتحديد ظروف المناظر الطبيعية الحالية مدعوم بصور مؤرخة.
مخطط موقع توضح جميع العناصر الرئيسية للمناظر الطبيعية ومناطق المواطن والمناطق األخرى التي تحتوي على
مناظر الطبيعية:
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 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 المعدات وصيانتها
 oأي مناطق أو عناصر آخري ذات أهمية
إستراتيجية العناصر البستانية التي تحدد النسبة المئوية لألنواع 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:
2
 oحسابات تحدد توزيع األنواع المحلية والتكيفية ،والتي يجب أن تعتمد على المساحة (م ).
 oمخططات المناظر الطبيعية التي توضح التوزيع الحالي للعناصر البستانية والتوزيع األفضل لها ،ويجب أن تتضمن
قائمة مرمزة باأللوان لجميع أنواع النباتات الموجودة.
 oجدول زراعة يحتوي على جميع أنواع النباتات وتصنيفها ومناطقها.
 oمخطط عمل توضح 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 تتضمن كافة األدوار
والمسؤوليات والجداول الزمنية ذات الصلة.
شروط إدارة والعناية بالمناظر الطبيعية التي تغطي ما يلي وتشمل جميع التعليمات ذات الصلة وقوائم المراجعة وشروط
سجل األعمال والجداول الزمنية ومعايير األداء:
 oاختبار التربة.
 oتقنيات إثراء 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 الزراعة.
 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.
سجالت مكتملة وقوائم مراجعة موقعة/مختومة.
إيصاالت و/أو إشعارات تسليم لجميع األصناف التي تم شراؤها لتوضيح أنه تم تنفيذ شروط إدارة المناظر الطبيعية
والعناية بها.
حديثة للموقع؛ وذلك في إذا تم إضفاء أي تعديالت كبيرة على المناظر الطبيعية.
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اختبار التربة:






يجب إجراء اختبار للتربة بنا ًء على جدول مناسب لكل مما يلي:
 oالعناصر الغذائية الرئيسية :النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم.
 oالعناصر الغذائية الثانوية :الكبريت والكالسيوم والمغنسيوم.
 oالعناصر الغذائية البسيطة :الحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والبورون والموليبدينوم والكلور.
 oمستويات الحموضة.
 oملوحة التربة.
 oالمحتوى المائي.
يجب إجراء اختبارات التربة في مختبر مستقل تديره الدولة أو الجامعة متخصص في علوم واختبارات التربة وتغذية
النباتات والقدرة على إجراء االختبارات المشار إليها ،كما يجب إجراء اختبارات وتحليالت التربة وفقًا لمعايير الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
يجب أن تكون تقنيات إثراء التربة والعناية بالمناظر الطبيعية متوافقة مع نتائج تحليل التربة.

جدول الزراعة:
صا بالموقع ،ويضم األنواع المحلية و/أو القادرة على تحمل الجفاف ،ويجب أن يدعم
سيتم وضع جدول زراعة معتمد يكون خا ً
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 على األقل:




األسماء العلمية والشائعة للنباتات.
التصنيف :محلية أو قادرة على تحمل الجفاف أو الملوحة.
شروط الري.

تصنيف النباتات:
 يمكن أن تشمل األنواع المحلية على سبيل المثال ال الحصر تلك األنواع المحددة بواسطة أي مما يلي:
 oالقوائم المعتمدة على صعيد المدن أو المناطق أو األقاليم.
 oالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ً
 oاألنواع المصنفة على أنها محلية أو المشار إليها على أنها تنمو في المنطقة (وفقا للوثائق المدرجة في الوثائق
المرجعية).
 ال يجب إدراج أي أنواع مصنفة على أنها مجتاحة و/أو سامة في جدول الزراعة.
 يجب فحص أنواع النباتات المختارة وفقًا لتصنيف كود البناء السعودي  1001وجميع الوثائق المدرجة في قسم الوثائق
المرجعية.
 األنواع القادرة على تحمل الجفاف والملوحة هي األنواع التي أثبتت قدرتها على تحمل ظروف الجفاف والملوحة في بيئة
مماثلة ،والتصنيفات العامة كما يلي:
 oالقدرة على تحمل الجفاف :قدرة نبات معين على تحمل الطقس الجاف أو نقص الرطوبة لفترات طويلة.
 oالقدرة على تحمل الملوحة :قدرة نبات معين على تحمل درجات الملوحة المتوسطة أو المرتفعة.
 يجب تقديم دليل موثق من مصدر معتمد لتصنيف جميع األنواع.
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إستراتيجية الري:
يجب وضع إستراتيجية ري تهدف إلى تخفيض شروط الري اإلجمالية في الموقع ،وأن تشمل ما يلي:




نظرة عامة على شبكة الري وأي تقنيات فعالة من حيث ترشيد استهالك المياه مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة
والمؤقتات وأجهزة التحكم.
حساب شروط الري الحالية وتأكيدها بواسطة بيانات قياس االستهالك أو فواتير المياه أو ما شابه ذلك.
الجدول الزمني المقترح للري وتدابير خفض كمية المياه المستخدمة ألغراض الري.

المهندس المؤهل المناسب:
المهندس المؤهل المناسب هو إما مهندس بيئي أو متخصص في المناظر الطبيعية:
 المهندس البيئي هو شخص ُمسجل لدى الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ،وأن يكون:
 oحاصل على شهادة بيئية أو ما يعادلها في مجال علم البيئة.
 oلديه ما ال يقل عن ثالث سنوات من الخبرة ذات الصلة في إجراء الدراسات االستقصائية للمواطن ،فضالً عن اضطالعه
بدور االستشاري في تقديم توصيات بشان تدابير الحماية وتحسين وإدارة النظام البيئي.
 المتخصص في مجال المناظر الطبيعية هو شخص:
 oحاصل على شهادة في تصميم المناظر الطبيعية أو ما يعادلها في مجال علم البستنة أو النبات.
 oلديه ما ال يقل عن ثالث سنوات من الخبرة ذات الصلة في مجال إدارة المناظر الطبيعية البيئية ،ولدية معرفة فنية
في مجال العناية بالنباتات والمحافظة عليها.
المقاول المؤهل:
بالنسبة للمباني متعددة الوحدات السكنية 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  ،1001المباني الخضراء ،الفصل  ،2التعريفات
كود البناء السعودي  ،1001المباني الخضراء ،القسم  ،404ري المناظر الطبيعية والنوافير الخارجية
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
التقارير والمنشورات الصادرة عن الهيئة السعودية للحياة الفطرية
نباتات المناظر الطبيعية في منطقة الرياض :الدليل المرجعي ،2014 ،الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
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تأثير الجزر الحرارية SS-02
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

2

اللدف

تحسين المناخ التفصيلي للمناطق السكنية من خالل اختيار المواد.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

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


1




2

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

1

1

اإلجمالي

2

2

األدلة
الرقم




1




2

المنظر الصناعي :يبلغ مؤشر االنعكاس الشمسي ≥ .45بالنسبة لـ  ٪ 90من
غطاء المنظر الصناعي.
هياكل الظل :يبلغ مؤشر االنعكاس الشمسي ≥  75بالنسبة لهياكل الظل.
األسقف :مؤشر االنعكاس الشمسي ≥ .75بالنسبة لغطاء السطح.

1

1





أدلة شروط المرحلة
الرسومات التي توضح جميع المناطق التي تحتوي على هياكل الظل واألسقف والمناظر الصناعية المتوافقة وغير
المتوافقة.
الحسابات في شكل جدول توضح أن الشروط قد تم استيفائها.
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 تحتوي على غطاء نباتي ونظام ري.
الحسابات في شكل جدول توضح أن الشروط قد تم استيفائها.
صور مؤرخة للغطاء النباتي المركب.
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المبادئ التوجيلية الداعمة

مؤشر االنعكاس الشمسي:





يوضح مؤشر االنعكاس الشمسي قدرة المادة على البقاء باردة في الشمس ،حيث تمتص كمية قليلة من أشعة الشمس
وتعكس الباقي ،وكلما ارتفع مؤشر االنعكاس الشمسي ازدادت قدرة المادة على البقاء باردة 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 خالل
والتلوث ،مما يقلل من قدرة المادة على البقاء باردة في الشمس،
ً
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 ،وبنا ًء على المثال
الوارد في الجدول  SS-02.1فإن بالط السطح األبيض سيساعد في تحقيق هذا المعيار على عكس البالط األصفر.
جدول  SS-02.1عينة لقسم من صحائف بيانات المنتج لبالط السطح

قيم مؤشر االنعكاس
الشمسي األولية
93
73

بالط السطح  -أبيض
بالط السطح  -أصفر




قيم مؤشر االنعكاس الشمسي
بعد ثكاث 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.
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
الزجاج
حمامات السباحة




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

تشمل المناطق التي تحتوي على مناظر صناعية الطرق 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 الموجود بمناطق وقوف السيارات المظللة (حيث يلبي الظل قيم مؤشر االنعكاس الشمسي
المطلوبة) تلقائيًّا مع شروط المعيار.
يتم استبعاد األسقف المستخدمة في الخدمات والوصول و/أو الحصول على مصادر الطاقة المتجددة من الشروط
والحسابات.
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غطاء السقف النباتي:




يجب أن تكون األنواع النباتية محلية -قدر اإلمكان -وأن تكون قادرة على تحمل الجفاف ،ويرجى الرجوع لمعيار تحسين
وإدارة النظام البيئي  SS-01لمزيد من المعلومات.
يجب العناية باألنواع النباتية المختارة على مدار العام من خالل توفير 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
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفرة

1

اللدف

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
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

تمتثل جميع اإلضاءة الخارجية داخل حدود المشروع للشروط 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 ()LPZ
د
ج
ب
أ
الحد األقصى لتقييم الضوء
الصاعد لطقم اإلضاءة

*50

*10

*500

*1000

الحد األقصى للومينات في المناطق*

تقييم شدة الوهج واإلضاءة الخلفية

1

في حالة تركيب طقم المصابيح على المباني وتوجيه اإلضاءة الخلفية نحو المبنى ،فإنها
ال تتجاوز تقييمات الوهج التالية:
منطقة التلوث الضوئي ()LPZ

المسافة األفقية لحدود اإلضاءة
)(HLB

أ

ب

ج

د

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

1

1

 = hmارتفاع مسافة التركيب :المسافة فوق الدرجة النهائية التي يتم عندها تركيب مصابيح اإلضاءة،
مقاسة من منطقة الوسط لمجموعة المصابيح.

ال تتجاوز مصابيح اإلضاءة الخارجية األخرى تقييمات الوهج واإلضاءة الخلفية التالية:
منطقة التلوث الضوئي ()LPZ

المسافة األفقية لحدود اإلضاءة
)(HLB

أ

ب

ج

د

HLB > 2hm

B3

B4

B5

B5

144

hm < HLB < 2hm
0.5hm < HLB < hm
HLB < 0.5hm

G1

G2

G3

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 ،ويجري قياسها من
نقطة منتصف مصابيح اإلضاءة.

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

1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم

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

 توضح الرسومات مواقع اإلضاءة الخارجية وأنواع التركيبات.
 أوامر/إيصاالت شراء للمصابيح المعتمدة.
 ورقة بيانات تركيبات اإلضاءة الخارجية للمصابيح ال ُمثبتة بمستويات اللومينات من زوايا مختلفة.
 صور ُمؤرخة لتركيبات اإلضاءة المثبتة مع وسم كل من التركيبات على حسب ورقة البيانات.
فيما يخص مصابيح اإلضاءة الحالية:

1




توضح الصور الفوتوغرافية المؤرخة عدم توجيه اإلضاءة ألعلى أو انعكاسها على الجدار.
تشير قياسات مستوى اللوكس على السطح العمودي للمصباح إلى أنها أقل من قيم العتبة الموضحة في الشرط
(يرجى الرجوع إلى المبادئ التوجيهية الداعمة).

المبادئ التوجيلية الداعمة
قياس الضوء الصاعد والوهج واإلضاءة الخلفية:




يجب أن يقوم مهندس مختص يتمتع بما ال يقل عن عامين من الخبرة ً الالزمة في إجراء قياسات اإلضاءة ،بأخذ تلك
القياسات ،كما يجب استخدام عداد لوكس تم اختباره و ُمعايرته بشكل مناسب.
يجب إجراء القياسات وفق حسابات لَومِّ ن النطاقية المتعلقة بالزوايا الصلبة الثانوية ال ُمحددة في الملحق 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 ،تقل قياسات مستوى لوكس داخل مساحة واحد ( )1متر مربع عن قيم الحد العتبة ال ُمدرجة في الشروط [1
لَومِّ ن = ( )1لوكس × ( )1متر مربع].
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التلوث والتعدي الضوئي:

التلوث الضوئي هو وجود الضوء االصطناعي في البيئة الليلية ،تزداد شدته عن طريق اإلفراط في استخدام الضوء أو توجيهه
توجي ًها خاطئًا أو بطريقة اقتحامية .ويتنافس التلوث الضوئي مع ضوء النجوم في سماء الليل بل ويعيق األنظمة البيئية وينشأ عنه
آثار سلبية على الصحة.
آثارا سلبية خارج حدود المشروع
أما التعدي الضوئي فيحدث عندما ينشأ عن األشعة المباشرة الصادرة عن الضوء االصطناعي ً
أو الموقع .على سبيل المثال ،ينبغي أال ينشأ عن إضاءة مصابيح اإلضاءة الخاصة بالبيئات المحددة للموقع والمجاورة للطرق أي
وهج على الطرق ،كما يتعين أال تتسرب اإلضاءة الخارجية المجاورة لمناطق المنتزهات إليها لتالفي حدوث إخالل في المواطن
الطبيعية.
إن نظام اإلضاءة الخارجية ال ُمصمم تصمي ًما جيدًا يراعي مكان تركيب المصابيح واتجاهها وارتفاعات تثبيتها ،إضافة إلى ذلك ،فإنه
يوفر األحكام الخاصة بإيجاد الطرق والسالمة واألمن دون التسبب في إحداث تلوث ضوئي ،حيث يتيح التغيير التدريجي في مستويات
اإلضاءة بالنسبة لألشخاص ضبط وتقليل التعرض لضوء المصابيح مباشرة مما يقلل من شدة الوهج ،وتعتبر الواقيات وزوايا قطاع
الضوء جز ًءا من نظام اإلضاءة الخارجية لتقليل الضوء غير ال ُموجه.

الشكل  SS-03.1تأثير الواقيات وزاويا قطاع الضوء
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الضوء الصاعد والوهج واإلضاءة الخلفية:

الشكل  SS-03.2الضوء الصاعد والوهج واإلضاءة الخلفية

الضوء الصاعد





الضوء الصاعد إما يكون إضاءة خارجية موجهة ألعلى إلضاءة المبنى أو المناظر الطبيعية أو يكون إضاءة غير مرغوب
فيها يجري إنتاجها فوق مصدر إضاءة متجه ألسفل.
سا لتقييم
يتم تحديد تقييم الضوء الصاعد للمصابيح باستخدام الملحق أ  TM-15-11الخاص بجمعية الهندسة المضيئة مقيا ً
المصابيح الخارجية.
يُحدد التقييم على أساس هندسة القياس الضوئي الفعلية في اتجاه التركيب المحدد.
فيما يتعلق بحلول تصميم اإلضاءة الخارجية المعقدة ،قد تكون هناك حاجة إلى برنامج لحساب اإلضاءة إلظهار االمتثال.

الوهج واإلضاءة الخلفية








الوهج هو السطوع المفرط الناتج عن مصابيح اإلضاءة ،فزيادة درجة سطوع مصابيح اإلضاءة ال يؤدي دو ًما إلى زيادة
في وضوح الرؤية بل من الممكن أن يتسبب في عدم ارتياح بصري.
اإلضاءة الخلفية هي ضوء غير ُموجه في االتجاه المطلوب ومن الممكن أن يتسبب في التعدي الضوئي.
يرد تعريف تقييمات الوهج ( )Gواإلضاءة الخلفية ( )Bفي الملحق (أ) " "TM-15-11الصادر عن جمعية الهندسة
المضيئة.
يتم تحديد التقييم بواسطة هندسة القياس الضوئي الفعلية في اتجاه التثبيت المحدد.
تُزود مصابيح اإلضاءة التي تم تثبيتها على ضعف مسافة االرتفاع أو على مسافة أقل من حدود اإلضاءة بإضاءة خلفية
في اتجاه أقرب حد لإلضاءة ،ما لم تكن تضيء طريق ،أو طريق دراجات ،أو ممر يتقاطع مع طريق عام.
تمتثل اإلضاءة الخارجية أيضًا لكود البناء السعودي ( ،)601القسم  ،9.4.3قدرة اإلضاءة الخارجية للمباني.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات في كود البناء السعودي ( ،)1001القسم ( ،)409.3التعدي الضوئي والوهج.
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ارتفاعات التثبيت:
ارتفاع التثبيت هو المسافة الواقعة فوق الدرجة النهائية التي يتم عندها تثبيت مصباح ،حيث يتم قياسها حتى نقطة منتصف المصباح،
بالنسبة ألي من حدود اإلضاءة الموضحة ،فإنه كلما ازداد ارتفاع التثبيت ،ازدادت شدة وصرامة تقييمات الوهج واإلضاءة الخلفية
الالزمة،
وعلى سبيل المثال ،ألق نظرة تأمل على إحدى وحدات اإلضاءة المثبتة على ارتفاع خمسة أمتار ،إذا أشارت تقييمات اإلضاءة
الخلفية والوهج إلى ضرورة وقوع المصباح بين ارتفاع واحد وارتفاعين من ارتفاعات التثبيت من حدود اإلضاءة ،حينها يجب
تركيبها فيما بين مسافة تتراوح من  5إلى  10أمتار من أقرب حد لإلضاءة.

الشكل  SS-03.3ارتفاع التثبيت

حد اإلضاءة:





عادة ً ما يكون حد اإلضاءة هو حد الملكية.
إذا كانت المنطقة ال ُم َجاور عبارة عن ممر مشاة ،أو طريق دراجات ،أو منطقة النتظار السيارات ،فإن حد اإلضاءة يمتد
لمسافة  1.5متر بعد حد الملكية.
مجاورا لطريق أو ممر عبور ،فإن حد اإلضاءة ممتدًا لخط منتصف الطريق أو الممر.
إذا كان العقار
ً
في الشكل  SS-03.4يتم تمييز حد اإلضاءة باللون البرتقالي.
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الشكل " "SS-03.4حد اإلضاءة

مناطق التلوث الضوئي:

مناطق التلوث الضوئي ) ،(LPZبصيغتها ال ُمعرفة في كود البناء السعودي  ،(SBC) 1001ترد 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

مناطق األعمال التجارية الخفيفة ،والمناطق السكنية متعددة االستخدامات ذات الكثافة العالية ،والمناطق
السكنية ذات الكثافة العالية أو متعددة االستخدامات والتي منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي :األحياء
السكنية المجاورة ،والمناطق التجارية ،والمناطق الصناعية الخفيفة ذات النشاط الليلي المتوسط ،والمناطق
السكنية متعددة األسر ،واالستخدامات السكنية للهيئات ،والمراكز الصحية ،والفنادق ،والنُزل ،والمساجد،
والمدارس ،ومرافق الترفيه المجاورة.

ج

مناطق األعمال التجارية عالية الكثافة والمناطق الصناعية أو 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 ليلية العالية والمرافق الترفيهية عالية االستخدام ومحطات الوقود ومناطق البيع
بالتجزئة الخارجية األخرى ذات األنشطة الليلية المتأخرة.

د

المناطق التي منها على سبيل المثال ال الحصر :مناطق الترفيه عالية الكثافة ،ومناطق الصناعات الثقيلة
حيث تم اعتمادها من قبل مسؤول الكود.
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سياسة شراء أنظمة اإلضاءة الخارجية:

يجب أن تحتوي سياسة شراء أنظمة اإلضاءة الخارجية ما يلي:





قائمة بجميع أنواع األجهزة المشمولة بسياسة الشراء (أي جميع أنواع األجهزة التي يغطيها هذا المعيار ،كح ٍد أدنى)
الحد األدنى للشروط الخاصة بما يلي:
 oتقييم الضوء الصاعد
 oتقييم الوهج واإلضاءة الخلفية
نموذج للفرد المسؤول عن شراء أنظمة اإلضاءة الخارجية (المالك أو مدير ال ُمرفَق) لتوثيق كافة عمليات الشراء ذات
الصلة في جدول يحتوي على المعلومات التالية:
 oنوع اإلضاءة
 oالجهة ال ُمصنعة
 oالطراز
 oتقييم الضوء الصاعد ،والوهج ،واإلضاءة الخلفية
 oال ُمورد
 oأمر/إيصال الشراء
 oمكان/موقع اإلضاءة

يتعين إدراج سياسة شراء مستلزمات اإلضاءة الخارجية في سياسة الشراء المستدام (الشراء المستدام .)PMM-04
اإلعفاءات:

تم إعفاء أنواع اإلضاءة الخارجية التالية من شروط المعيار:








إضاءة مصابيح اإلشارة المتخصصة ،وال ُموجهة ،والعالمات اإلرشادية ذات الصلة بوسائل النقل.
اإلضاءة جزء أساسي في المعدات أو اآلالت ومن ثم تقوم الجهة ال ُمصنِّعة بتركيبها.
تُجهز إضاءة المناطق ال ُمخصصة لممارسة الرياضة بأغطية أو وسائل تظليل شرائحية ثابتة بهدف التحكم في الوهج.
اإلضاءة المؤقتة (بما في ذلك اإلضاءة األمنية المتصلة بوحدات التحكم بالحساس البيروكهربائي وتعمل عند اكتشاف
الحركة فقط).
إضاءة الطرق التي تلتزم بها الحكومة.
إضاءة حمامات السباحة والمسطحات المائية.
إضاءة العلم الوطني (باستثناء منطقة التلوث (أ)).

أداة المعيار

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

كود البناء السعودي  ،(SBC) 1001األبنية الخضراء ،الجدول ( )2-409والجدول ()3-409
كود البناء السعودي  ،(SBC) 601الحفاظ على الطاقة ،القسم ()3-4-9
نظام تقييم مصابيح اإلضاءة الصادر عن جمعية الهندسة المضيئة " "TM-15-11لمصابيح اإلضاءة الخارجية
الملحق (أ)  TM-15-11الصادر عن جمعية الهندسة المضيئة :تقييمات اإلضاءة الخلفية ،والضوء الصاعد ،والوهج ()BUG
معهد تشارترد لخدمات البناء ،دليل اإلضاءة  ،9إضاءة المباني السكنية المشتركة

150

وسائل النقل والربط الشبكي
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 10وسائل النقل والربط الشبكي
تهدف رؤية  2030إلى النهوض بوسائل النقل العام عن طريق تحسين مستوى المنهجية 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 ُمت َوائم مع تلك األهداف من خالل منح المشروعات المكافآت بما فيها مرافق النقل البديل ،مثل المركبات
والدراجات الكهربائية وإظهار استخدامها المستدام ،ويمكن لمشروعات التنمية العمرانية التي تقع بالقرب من نقاط العبور الحالية أو
تأثيرا إيجابيًا على البيئة عن طريق
المخطط لها االستفادة من االستثمار في الهياكل األساسية في شتى أنحاء البلد؛ وبالتالي تؤثر
ً
الوصول إلى االنبعاثات الناتجة عن تنقل المركبات الخاصة إلى الحد األدنى لها ،وتعمل وسائل النقل والربط الشبكي أيضًا على
تجميل رؤية  2030وتعزيز أنماط الحياة الصحية من خالل المعايير التي تسترشد بجوانب التخطيط ،التي منها توفير مرافق
الدراجات ،وتشجيع النشاط البدني المتمثل في ركوب الدراجات وكذلك المشي.

مخطط التنقل

مكتب منزلي

وسائل النقل والربط
الشبكي

وسائل النقل الفردية
المستدامة

اعتمادات السيارات
الكلربائية

الشكل  14معايير وسائل النقل والربط الشبكي
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مخطط التنقل TC-01
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفرة

1

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

الشرط

1

الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات

يُجرى تقييم لوسائل النقل والمواصالت من أجل تحديد خيارات النقل العام المتاحة ،استنادًا
إلى نتائج التقييم توضع مخطط التنقل ومن ثم فإنه يجري تنفيذها للحد من رحالت
المركبات التي يشغلها شخص واحد.

1

1

اإلجمالي

1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم



1

تقرير بشأن تقييم وسائل النقل.
مخطط التنقل.

المبادئ التوجيلية الداعمة
ينطبق هذا المعيار على المباني السكنية متعددة الوحدات مهما كان حجمها ،بما في ذلك التقسيم الفرعي للفيالت ومنازل "تاون
هاوس" ،وال ينطبق هذا على مساكن األسرة الواحدة أي الفيالت أو منازل على شكل "تاون هاوس" التي تشغلها أسرة واحدة.
تقييم وسائل النقل:
يجب أن يتضمن ذلك التقييم ما يلي كح ٍد أدنى:




تقديم شرح لخيارات النقل الحالية بالنسبة للمقيمين ،بما في ذلك المنهجية األساسية للدراجات القريبة ،وطرق وجداول
خدمة النقل العام المحلية.
خريطة المنهجية األساسية لوسائل النقل المحلية ،بما في ذلك الطرق ،وعالمات التوقف ،والمحطات فضالً عن مخازن
وطرق الدراجات والممرات في الموقع.
خريطة بالوجهات التي يقصدها المقيمين بما في ذلك (حسب االقتضاء):
 oالبنوك/الصراف اآللي
 oمقار الرعاية النهارية
 oمركز الخدمات الحكومية
 oمحال البقالة/سوبر ماركت
 oصالة ألعاب رياضية
 oالمكتبات
 oالعيادات الطبية
 oالمساجد
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 oمكاتب البريد
 oالصيدليات
 oالمنتزهات العامة أو الساحات المفتوحة
 oالمطاعم
 oالمدارس
 oمحالت األخرى التجزئة
التشاور مع السكان والموظفين (على أساس طوعي تما ًما) بشأن وسائل النقل المختلفة الخاصة بهم.
المالحظات الواردة والمقترحات المتعلقة بتحسين خيارات وسائل النقل والحد من رحالت المركبات التي يشغلها شخص
واحد.

مخطط التنقل:
يجب أن تعتمد مخطط التنقل على التقييم الخاص بوسائل النقل وأي ٍ من المالحظات المستلمة من المقيمين والعاملين ويشمل ما يلي:





ملخص يتناول نتائج تقييم وسائل النقل.
حلول لزيادة استخدام بدائل ال َمركَبات الشخصية (والسيما في رحالت المركبات الفردية) مع مراعاة ما يلي:
 oخيارات الوضع المتاح (مثل النقل العام ،أو وسائل النقل المستدام الفردية/بالدراجات أو مرآب السيارات أو
التاكسي أو المشي) والمسافات التقريبية للرحالت التالية:
 .iالتنقالت اليومية األساسية (طريقتان).
 .iiجوالت الذهاب إلى محال البقالة أو متاجر المواد الغذائية.
 .iiiرحالت عطلة نهاية األسبوع العادية (مثل صالة الجمعية والمنتزهات العامة).
 .ivالجوالت اليومية ،أو األسبوعية االعتيادية األخرى إلى المرافق (مثل المساجد وخدمات االنتقال
من/إلى المدارس والصاالت الرياضية).
حِّ زَ م المعلومات الخاصة بالمقيمين وتشمل:
 oخرائط وسائل النقل والمرافق (يرجى الرجوع إلى الشكل " "TC-01.1كمثال).
 oالتوصيات و/أو الحلول ال ُمقدمة من مالك المبنى/مدير المرفق لتشجيع استخدام البدائل بدالً من استخدام المركبات
الشخصية.
 oشرح لآلثار اإليجابية الناشئة عن تنفيذ "مخطط التنقل" لتشجيع المقيمين على تبنيها.

يجب تحديث مخطط التنقل بما في ذلك حزمة المعلومات ،على األقل مرة ً واحدة ً سنويًا لمواكبة لالستفادة من أي تغييرات على وسائل
النقل والمرافق العامة ،كما يجب إرسال تلك الحزمة إلى المقيمين على األقل مرة واحدة ً سنويًا.
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الشكل  TC-01.1مثال على خريطة المرافق ووسائل النقل والمواصالت

أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1مشروع النقل الحضري المستدام )https://sutp.org ،(SUTP
 -2المعهد األوربي للنقل ال ُمستدام )https://www.eurist.info/،(EURIST
 -3منطقة الساحل الجنوبي إلدارة جودة الهواء بكاليفورنيا ،القاعدة  - 2202المبادئ التوجيهية لبرنامج تقليل االنتقال اليومي
للموظفين ،خيارات تخفيف حمل السيارات على الطرق2016 ،
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المكتب المنزلي TC-02
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفرة

1

اللدف
تيسير العمل من المنزل وتعزيزه؛ بهدف تشجيع المرونة في العمل والحد من التلوث المرتبط بالتنقل ذهابًا وإيابًا.
الشروط
النقاط المتاحة
الرقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

بالنسبة للمساكن/الوحدات السكنية المزودة بغرفتي نوم:

1

يمكن استخدام منطقة في غرفة المعيشة ،أو إحدى غرف النوم ،أو منطقة مناسبة أخرى
كالمكتب المنزلي/غرفة المكتب.
بالنسبة للمساكن/الوحدات السكنية المزودة بثكاث غرف نوم أو أكثر:
تُخصص غرفة منفصلة الستخدامها كمكتب منزلي/غرفة المكتب.

1
1

يجب أن يحظى المكتب المنزلي/غرفة المكتب ،سوا ًء كانت غرفة منفصلة أو منطقة
درجة في "دليل الدعم".
ُمخصصة داخل غرفة أخرى ،بالمخصصات ال ُم َ
2

توفير معلومات في الردهة/منطقة االستقبال بالمبنى بشأن مزايا العمل من المنزل
والتشجيع على المكاتب المنزلية.
اإلجمالي

غير متوفرة
1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم


1


2



بالنسبة لكل نوع من أنواع المساكن أو الوحدات السكنية ،توضح مقاييس رسم المخططات ما يلي:
 oموقع المكتب المنزلي/غرفة المكتب والحجم وإظهار االمتثال للحكم رقم ( )1المنصوص عليه في المبادئ
التوجيهية الداعمة
 oمكان الحكمين ( )2و( )3في المبادئ التوجيهية الداعمة.
بالنسبة لكل نوع من أنواع المساكن أو الوحدات السكنية ،يلزم صور ُمؤرخة للحكمين ( )2و( )3المنصوص
عليهما في المبادئ التوجيهية الداعمة.
صور ُمؤرخة للمعلومات المعروضة في الردهة/منطقة االستقبال بالمبنى.
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المبادئ التوجيلية الداعمة
مكتب منزلي:
يجب أن تتوفر في غرفة المكتب المنزلي/غرفة المكتب أو المنطقة المخصصة لها الشروط التالية:
 -1مساحة كافية لـ:
 oمكتب وكرسي وخزانة ملفات أو رف كتب.
 oالتحرك حول واجهة المكتب.
 oاالستخدام اآلمن للكرسي وخزانة الملفات.
 -2اثنين من مقابس الكهرباء المزدوجة.
 -3البيانات واالتصاالت الهاتفية ،على سبيل المثال مقابس النطاق الترددي العريض والهاتف.
المعلومات المتعلقة بمزايا العمل المنزلي:
يجب أن تعزز المعلومات المعروضة في الردهة/منطقة االستقبال العمل المرن وتناول مزايا العمل من المنزل ،إضافة إلى تسليط
الضوء على اآلثار اإليجابية الناتجة عنه على البيئة واالقتصاد والصحة والرفاهية.
أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1الدليل المتري :بيانات التخطيط والتصميم ،الطبعة السادسة
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معايير السيارات الكهربائية TC-03
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفرة

1

اللدف
الحد من تلوث الهواء عن طريق دعم المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
الشروط
النقاط المتاحة
الوحدات
السكنية
الفردية

المساكن
متعددة
الوحدات

الرقم

الشرط

1

بالنسبة للمساكن الفردية والمباني الصغيرة متعددة الوحدات السكنية (≤  3طوابق) ،هناك
ما ال يقل عن مكان واحد لوقوف السيارات يحتوي على محطة لشحن المركبات الكهربائية
) ،(EVSEويجب أن تقع أماكن انتظار السيارات في محطة شحن السيارات الكهربائية
تحت المظالت ويقتصر استخدامها على المركبات الكهربائية.

1

2

يلزم توفير محطة لشحن السيارات الكهربائية لما ال تقل نسبته عن  %3من إجمالي
مساحة وقوف المركبات أو ما ال يقل عن مكانين أيهما أكبر ،ويجب أن تكون كافة أماكن
انتظار السيارات في المحطات واقعة تحت المظالت ويقتصر استخدامها على السيارات
الكهربائية.
يتم توفير معلومات في الردهة/منطقة االستقبال بالمبنى حول مزايا السيارات الكهربائية.

غير متوفرة

1

1

1

اإلجمالي

غير متوفرة

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم


1
و2




صور فوتوغرافية مؤرخة ومخططات الموقع توضح أماكن محطة شحن السيارات الكهربائية ) ،(EVSEإضافة
إلى التقديرات التي تشير إلى تحقيق الحد األدنى لعدد أماكن وقوف السيارات في محطة شحن السيارات الكهربائية
في المباني متعددة الوحدات السكنية.
صور فوتوغرافية ُمؤرخة توضح توفر المظالت لكافة أماكن انتظار السيارات في محطات شحن السيارات
الكهربائية.
إيصاالت الشراء وأوراق البيانات الصادرة عن الجهة ال ُمصنعة توضح االمتثال لمعايير محطة شحن السيارات
الكهربائية وتوافر المظالت.
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المبادئ التوجيلية الداعمة




يجب تقريب الحسابات ألكبر عدد صحيح,
يجب تحديد كافة أماكن انتظار السيارات المحجوزة للسيارات الكهربائية بوضوح عن طريق وضع إشارات أو وضع
عالمات على األرضية.
يجب أن تكون كافة أماكن انتظار السيارات المحجوزة للسيارات الكهربائية ظليلة بالكامل .يُرجى الرجوع إلى معيار
تأثير الجزر الحرارية  SS-02للتعرف على الحد األدنى من مؤشر االنعكاس الشمسي ( )SRIالخاص بأي مظالت أو
ظالل ,ويتعين أن تكون المنطقة الظليلة المحاطة باألشجار قائمة على أساس حجم تلك المظلة بحد أقصى  5سنوات بعد
اإلنشاء.

محطة شحن السيارات الكهربائية (:)EVSE
تعمل محطات شحن السيارات الكهربائية ( )EVSEعلى إعادة شحن السيارات الكهربائية وتزويدها بالطاقة الكهربائية ,حيث توفر
تلك المحطات المستخدمة في الشحن مجموعة من وصالت الخدمة الشاقة أو الخاصة والتي تتوافق مع مجموعة متنوعة من المعايير,
مع مراعاة الوقت الالزم إلعادة الشحن قد تحتاج محطة شحن واحدة إلى ما يصل إلى ( )65كيلو فولت أمبير من الطاقة استنادًا إلى
الوحدات المتوفرة حاليًا في السوق ,ومن األهمية بمكان أن تتوافر لتلك المحطات ما يكفي من المرافق لالستجابة في حاالت الطوارئ
وحفظ نظام السالمة من الحرائق (حسب شروط هيئة الطوارئ المعنية) ألن العديد من السيارات الكهربائية المتاحة تجاريًا تحتوي
على أنظمة عالية الفولطية.
يجب أن تتميز محطات شحن المركبات الكهربائية التي تم تركيبها بما يلي:
 تُوفير سعة شحن من المستوى ( )2أو أكبر.
 االمتثال للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بالموصالت الكهربائية ،مثل معيار " "SAEالخاص بالممارسات الموصى
صلة الشَحْ ن الموصلة للسيارات الكهربائية
بو ْ
بها للمركبات السطحية  J1772أو معيار جمعية مهندسي السيارات الخاص َ
أو معيار ( )IEC 62196الصادر عن اللجنة الكهروتقنية الدولية.
 يجب أن تُعتمد كافة التوصيالت من قبل كهربائي مختص يتمتع بخبرة سابقة ،باإلضافة إلى حصوله على شهادة تدريب
أو شهادة صادرة من ُمورد شواحن كهربائية ،ويجب أن يغطي ترخيصه المهني التركيبات الكهربائية التي تعمل بقدرة
كيلو واط مساوية لقدرة للشاحن أو تزيد عنه.
كثيرا عن قدرة لوحة التوزيع وقدرة توصيل العقار بالمصادر
 يجب أن تقل قدرة الشحن (في أوقات الشحن السريع)
ً
الرئيسية.
المعلومات المتعلقة بمزايا السيارات الكهربائية:
يجب أن تشجع المعلومات المعروضة في الردهة/منطقة االستقبال على استخدام السيارات الكهربائية والتعريف بمزاياها ،وينبغي
أن تسلط الضوء على اآلثار اإليجابية التي تحدثها على الصحة 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
صى بها للمركبات السطحية  J1772ووصالت ال َ
 -2الممارسات ال ُمو َ
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-04
المعيار اإللزامي

إجمالي عدد النقاط المتاحة

غير متوفر

1

اللدف
تعزيز خيارات المعيشة والمواصالت الفعالة من خالل توفير مواقف مريحة للدراجات وغيرها من وسائل مواصالت األفراد.
الشروط
النقاط المتاحة
رقم

الوحدات
السكنية
الفردية

الشرط

المساكن
متعددة
الوحدات

الوحدات السكنية الفردية
منطقة ركن مظللة بالكامل مخصصة للدراجات وغيرها من وسائل النقل الفردي.
1

2

مباني متعددة الوحدات السكنية:
لكل  20ساكن:
مترا من مدخل
 يوجد موقف دائم لركن الدراجات مظلل بالكامل على بعد ً 30
المبنى.
 توجد منطقة ركن مخصصة لوسائل النقل الفردية األخرى.
يتم توفير معلومات في بهو  /استقبال المبنى حول فوائد وسائل النقل الفردية.

1

1

يقع المبنى على بعد  180متر من شبكة الدراجات التي تتربط مباشرة بخمس مرافق على
بعد  5كم.
وقد تكون شبكة الدراجات قيد اإلنشاء حاليًا مؤهلة إذا كان من المتوقع تشغيلها خالل عام
واحد.
اإلجمالي

1

1

األدلة
أدلة شروط المرحلة

الرقم
الوحدات السكنية الفردية:

1

2

 خطط لتحديد مواقع وأبعاد وتظليل منطقة الوقوف المحجوزة.
 صور مؤرخة لمناطق الوقوف المحجوزة.
مباني متعددة الوحدات السكنية:








حسابات للعدد المطلوب من رفوف الدراجات ومناطق وقوف السيارات على أساس عدد السكان.
رسومات تحدد مدخل المبنى وموقعه وأبعاده وتظليله لكل رف دراجات دائم ومسافة المشي الفعلية (باألمتار).
رسومات لتحديد مواقع وأبعاد وتظليل كل منطقة وقوف محجوزة.
صور مؤرخة لكل رف دراجة ومناطق الوقوف المحجوزة.
مخطط موقع تحدد موقع كل رف دراجات دائم وشبكة الدراجات والمرافق القابلة لالستخدام ومسافة ركوب
الدراجات الفعلية (باألمتار).
ممرا واض ًحا 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.
أما فيما يخص شبكات الدراجات قيد اإلنشاء ،فيجب أن يكون هناك تأكيد رسمي لتاريخ التشغيل الكامل.
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المبادئ التوجيلية الداعمة
أرفف الدراجات:
يجب أن تتميز أرفف الدراجات بما يلي:


يجب أن ال تقل المساحة المخصصة لكل دراجة عن  2متر ×  0.75متر ،كما يجب أال يقل عرض الممر عن  1.5متر
(يتم أيضًا قبول التصميمات البديلة التي تتوافق مع إرشادات وقوف الدراجات الخاصة برابطة المشاة وراكبي الدراجات
).)(APBP



ويجب أن تكون المواقف ثابتة بصورة دائمة وتسمح بوجود نقطتي تالمس ،كأن يسمح لقفل واحد على شكل حرف U
باحتجاز كل من إطار الدراجة والعجلة.



يجب أن تصنع المواقف العامة من مواد مقاومة للعبث ومقاومة للعوامل الجوية ،كالحديد المقاوم للصدأ أو الصلب المجلفن،
كما يجب استخدام أنابيب مربعة بدالً من األنابيب المستديرة.



يجب أن تكون كل أرفف الدراجات مظللة بالكامل (راجع معيار تأثير الجزر الحرارية الحضرية  SS-02للتعرف على
الشروط الدنيا لمؤشر االنعكاس الشمسي للتظليل).







وإذا لم تكن أرفف الدراجات مرئية من الشارع والمبنى ،فيجب توفير الفتات واضحة.
عا َمة وحلقة ومربط تأمين
تشمل تصميمات أرفف الدراجات الموصى بها على حرف  Uمقلوب (أو حلقة مستقرة) و ِّد َ
العجلة .وفي حاالت الكثافات العالية ووجود مساحات ضيقة :يجب وضع العجالت بصورة خالفية وعمودية مع تأمين
ضبط العجلة واإلطارين.
ضبَط العجلة،
وتشمل تصميمات أرفف الدراجات غير الموصى بها ما يلي :األرفف المموجة ،طريقة باحة المدرسةَ ،
طريقة التعليق ،طريقة عمود ربط الحبال والطريقة اللَ ْولَبية وطريقة تأمين ذراع التأرجح.
قد ال يتم احتساب سعة أرفف الدراجات المتوفرة خارج حدود المشروع أو المخصصة للمستأجرين غير المقيمين.

حساب عدد أرفف الدراجات المطلوبة:
لتحديد عدد أرفف الدراجات المطلوبة ،يجب تحديد ما يلي:



أنواع الوحدات في المبنى (أستوديو وغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وما إلى ذلك) وعدد الوحدات في كل نوع.
عدد السكان بنا ًء على عدد الوحدات وأنواعها .فعلى سبيل المثال ،تستوعب وحدة مكونة من غرفة نوم واحدة شخصين.

صا ،فسيكون عدد أرفف الدراجات المطلوبة كما يلي (يجب تقريب عدد
وإذا كان مبنى متعدد الوحدات السكنية يستوعب  350شخ ً
أرفف الدراجات المطلوبة إلى أقرب عدد صحيح):
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العدد اإلجمالي لرفوف الدراجات المطلوبة

=

350
20

=  18رف دراجة
= 17.5

وسائل نقل فردية أخرى:
تشمل وسائل النقل الفردية األخرى الدراجات البخارية الصغيرة والدراجات المشتركة .ويمكن أن يشمل هذا مركبات "التعزيز
بالطاقة" ذات فرامل استرجاعية أو غير مزودة بمحرك مجمع ،ولكن ال يمكن إدراج مركبات "الطاقة الكاملة" التي تستخدم محرك
مصدرا خارجيًا للوقود مثل الدراجات النارية والدراجات البخارية والسيارات الكهربائية وعربات الجولف.
ُمجمع وتطلب
ً
ويجب أن تكون مناطق الوقوف المخصصة لوسائل النقل الفردية األخرى مماثلة للمساحات المخصصة لركن الدراجات (على سبيل
المثال يجب أال تقل عن  2متر ×  0.75متر ،مع وجود ممر ال يقل عرضه عن  1.5متر) ويجب أن تكون مظللة بالكامل ،كما
يجب أن تكون أماكن التوقف مخصصة بوضوح بواسطة الفتات وعالمات أرضية ومساحة مظللة إضافية.
المرافق:
تكون المسافة الفعلية لركوب الدراجات إلى المرفق هي المسافة المقطوعة على طول حارة مخصصة للدراجات بعرض ال يقل عن
 3أمتار أو شارع ال تزيد السرعة فيه عن  40كم  /ساعة أو أقل .وتشمل المرافق ما يلي (يتم احتساب واحدًا فقط من كل نوع):


















بنك يضم ماكينة صرف آلي
حالق
مقهى
مقر رعاية نهارية
مركز خدمات حكومية
محل بقالة
صالة ألعاب رياضية
مغسلة
مكتبة
عيادة طبية
مسجد
مكتب بريد
صيدلية
متنزه عام أو ساحة مفتوحة
مطعم
مدرسة
محل بيع بالتجزئة

تكون المرافق المتاحة داخل المبنى مؤهلة ،ومع ذلك ،ال تعتبر غرفة الصالة بمثابة مسجد .ويكون محل البقالة مؤهالً فقط إذا كان
يبيع أكثر من  5أنواع من الخضروات والفواكه الطازجة ،كما يجب أن تكون مناطق البيع بالتجزئة مرافق دائمة ومفتوحة للجمهور
بصفة منتظمة.
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معلومات حول مزايا وسائل النقل الفردية:
يجب أن تشجع المعلومات المعروضة في الردهة  /صالة 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.
أداة المعيار
غير متوفرة
الوثائق المرجعية
 -1إرشادات وقوف الدراجات الخاصة برابطة المشاة وراكبي الدراجات.
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مسرد المصطلحات
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 11مسرد المصطلحات
المصطلح

التعريف

رسومات منفذة

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

قابلة للتحلل

المواد التي يمكن تكسيرها من خالل الكائنات الحية الدقيقة.

عامل نفخ

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

غالف المبنى

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

نظام إدارة المبنى

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

وكيل التشغيل التجريبي

شخص مؤهل مسؤول عن تنفيذ عملية التشغيل التجريبي.

السماد العضوي

سمد األرض ويمكن استخدامها كمخصبات للتربة.
مواد عضوية تم تفكيكها من خالل َ

المواد المكثفة

في سياق أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،تكون المواد المكثفة عبارة عن ماء سائل
تكون نتيجة التقاء هواء رطب دافئ بلفائف تبريد.

لوحة العدادات

شاشة عرض رقمية تنقل أداء المبنى للقاطنين فيه (بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
أداء الطاقة والمياه).

التهوية حسب الطلب

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.

التبريد العام

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.

مركبة كهربائية

مركبة بمحرك كهربائي يعمل ببطاريات قابلة إلعادة الشحن.

النفايات اإللكترونية

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

إعالن المنتج البيئي

طريقة موحدة لقياس التأثير البيئي لمنتج ما خالل دورة حياته.

تم تقييمها عن طريق مجلس
اإلشراف على الغابات

تم تقييمها عن طريق مجلس اإلشراف على الغابات هذه هي طريقة لتقييم األخشاب التي تم
الحصول عليها من خالل اإلدارة المسؤولة للغابات.

الوهج

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

احتمالية حدوث احتباس حراري

احتمالية حدوث احتباس حراري هو مقياس لمقدار الحرارة التي سوف تمتصها انبعاثات 1
طن من الغاز خالل فترة زمنية محددة نسبةً إلى انبعاثات  1طن من ثاني أكسيد الكربون
( .)CO2وكلما ازدادت احتمالية حدوث احتباس حراري ،ازدادت قدرة الغاز على تسخين
األرض مقارنة بثاني أكسيد الكربون في نفس الفترة الزمنية.
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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.

إجمالي المساحة الداخلية

إجمالي المساحة األرضية في جميع المناطق المكيفة داخل المبنى ،بما في ذلك الممرات
ومناطق الخدمة ،ويتم قياسها على غالف المبنى ،ولكنها ال تشمل مواقف ركن تحت األرض.

المنطقة األرضية اإلجمالية

المساحة الكلية للمبنى ،بما في ذلك المناطق غير المكيفة مثل الطوابق السفلية ومناطق الخدمة
التي يمكن الوصول إليها ،ويتم قياسها على غالف المبنى.

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.

كثافة الدفق الضيائي

قياس لمستوى اإلضاءة الذي يمثل إجمالي كمية الضوء المرئي الحادث على سطح أو مستوى
متخيل لكل وحدة مساحة من جميع االتجاهات فوق السطح .وتكون وحدة قياس كثافة الدفق
الضيائي هي اللوكس.

الوحدات السكنية الفردية

هيكل سكني يقع على قطعة أرض مفردة تضم عائلة واحدة ،وقد يكون عبارة عن فيال أو
تاون هاوس.

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).

إنارة موجهة لألعلى

الضوء الموجه ألعلى من وحدة إنارة بسبب وضعها وشكل تركيبها .ويؤدي ارتفاع تقييم
اإلضاءة إلى األعلى في األماكن المفتوحة إلى حدوث تلوث ضوئي.

مجلس

تترجم من العربية مباشرة إلى "مكان الجلوس" ،وهو مكان يوجد عادة في منازل الشرق
األوسط ويستخدم لالجتماعات والمناسبات العائلية.

مشربية

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

مباني متعددة الوحدات السكنية

مبنى يضم العديد من الوحدات السكنية بما في ذلك الشقق السكنية.

مستشعر اإلشغال

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

معامل استنفاد األوزون

يكون 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 معامل
استنفاد أوزون تساوي  2يكون لها ضعف التأثير الضار لـ .CFC-11

166

مساحات مشغولة بصفة منتظمة

تشمل المساحات المشغولة بصفة منتظمة غرف المعيشة والمجلس والمطابخ وغرف تناول
الطعام والدراسة وغرف النوم وغرف الخادمات ،وال تشمل تلك الغرف ممرات أو حمامات
أو غرف تخزين أو غرف غسيل أو مرائب.

طاقة متجددة

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.

عداد ذكي

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

الراحة الحرارية

تشير الراحة الحرارية إلى تصور الشاغلين للرضا الحراري في بيئاتهم.

ثرموستات

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

حجم الهواء المتغير

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

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 سد منافذ الهواء حول مكونات البناء المنقولة مثل األبواب.
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