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 البحوث والدراسات

  ضنة الرياديمب أنظمة البناء يفامة دتقويم االست

 ("LEED) قة والبينةاتصميم الط يفة دالريا" مقياس ماخدباست

 
 )*( هللا السدحان د. مساعد بن عبد

 )**( العزيز أمحد املسند م. عبد

 ملخص:
لة وتوسعا كبريا يف حميطها عمرانية شام هنضة-ملكة العربية السعوديةاملعاصمة -تشهد مدينة الرايض

 الرايض أنظمة للبناء تشرتط فيها احلصول على مبان تتوافر فيها عناصر اجلغرايف. وتطبق أمانة مدينة

لكن االهتمام العاملي  .السليمة العمرانية والسالمة وغريها من متطلبات البيئة ،واألمان ،والتهوية ،اإلضاءة

 ع املهتمني العامليني إىل تبين خطط وبرامج للحصول على ما يسمىاملوارد دف ابلبيئة واحلرص على كفاءة

تربز مشكلة البحث يف أن  .عاملية أو االستدامة يف املباين ووضع أنظمة قياس هلا مبعايري ،ابملباين اخلضراء

 فيها إىل إذ إنه مل يشر ؛دية مل تواكب هذا التوجه العامليالعربية السعو  أنظمة البناء مبدينة الرايض ابململكة

   بنود حمدودة جدا.مواضيع االستدامة يف املباين إال يف

بنودها الرئيسة والفرعية  ىل حتليل أنظمة البناء مبدينة الرايض عن طريق مراجعةيهدف البحث إ

يتوقع أن يكون هلذا البحث دور  .العاملية لتصميم الطاقة والبيئة مقاييس األنظمة أبحدثمجيعها وتقوميها 

مكونة بيئة عمرانية  إعادة النظر يف أنظمة البناء احلالية حبيث تسهم يف تشكيل املباين املستدامة رئيس يف

 بعد مراجعة شاملة للمعايري العاملية. (LEED) وقد مت استخدام مقياس لييد .صديقة للبيئة

                                                            

 .والتخطيط، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية أستاذ مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء، مدير مركز البحوث بكلية العمارة )*(

ملكاة العربياة إبدارة رخص البنااء، أماناة منطقاة الارايض، امل طالب دراسات عليا بقسم العمارة وعلوم البناء، مشرف وحدة املشاريع الكربى )**(
 السعودية.
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جات حصلت على در  -اشرتاطاهتا جبميع –أظهرت نتائج البحث أن أنظمة البناء يف مدينة الرايض 

( املعيار األول )املوقع املستدام على مستوى .الستة بكل بنوده (LEED) منخفضة يف معايري مقياس لييد

( 62تبلغ ) يل الدرجات املتخصصة اليتاطات البناء على أي درجة من إمجاحتصل اشرت  بكل بنوده مل

أما يف  .( درجة51ايل )درجتني من إمج وحصلت يف املعيار الثاين )كفاءة استخدام املياه( على .درجة

 ويف املعيار .( درجة51( درجة من إمجايل )51فحصلت على ) :اجلوي( املعيار الثالث )الطاقة والغالف

يف املعيار  (51من إمجايل ) وحصلت على درجتني فقط .مل حتصل على أي درجة (الرابع )املواد واملصادر

يل ( مل حتصل على أي درجة من إمجايف التصميم ألبداعا) . مث يف املعيار السادس(اخلامس )البيئة الداخلية

الرايض  يصبح إمجايل درجات التقومي اليت حصلت عليها أنظمة البناء يف مدينة وبذلك .درجات (2)

مدينة  أبمانةبتصنيف أنظمة البناء  ، وهي نتيجة متدنية جدا ال تسمح(502درجة من إمجايل ) (65)

 تطلبات االستدامة.مب الرايض ضمن األنظمة اليت تفي

مبا يتوافق مع املعايري العاملية  وهلذا، فإن البحث يقدم توصياته بضرورة تعديل أنظمة البناء احلالية

غياب مفهوم االستدامة وتطبيقاهتا إمجاال يستدعي ضرورة إنشاء  نكما أ  .اليت تقود إىل مبان صديقة للبيئة

واملقرتحات  األلياتوضع  انة مدينة الرايض يكون دورهالالستدامة واملباين اخلضراء حتت مظلة أم إدارة

أمهية وضع خطة طويلة ضمن برانمج  وأتكيد .اخلضراء ملباينة مع معايري التطوير اشرتاطات بناء متوافق

والقروية ابململكة العربية  إلدارة االستدامة واملباين اخلضراء تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية حكومي رمسي

 املناطق املرتبطة هبذه الوزارة من خالل إدارات االستدامة واملباين وتطبقه مجيع أماانت وبلدايت ،السعودية

 .اخلضراء اليت تنشئها هلذا الغرض



 تقومي االستدامة يف أنظمة البناء مبدينة الرايض ابستخدام  مقياس " الرايدة .........

010 

 مقدمة:
ايش لم يف بيئته والتعأقللت ظهرت العمارة البيئية يف احلضارات القدمية يف صورة حماولة اإلنسان

املتاحة يف البيئة احمللية يف العمران مرورا بطرق  ستخدام املوادلم من اأقمعها. وتباينت صور هذا الت

 اليت اتبعها للتعامل مع عناصر البيئة وحمدداهتا من األمطار والرايح واحلرارة استخدامها وانتهاء ابألساليب

 يتجه اإلنسان إىل جتاهل فلم ؛اه سائدا على مر العصور واألزمانوضوء الشمس وغريها. وكان هذا االجت

عناصرها إىل أن قامت الثورة الصناعية يف القرن التاسع  لم معأقالت -بشىت الطرق-حاول وإمنابيئته مطلقا، 

 مما أدى إىل ازدايد مطرد يف استهالك الطاقة. ؛االختالل يف عالقة اإلنسان ابلبيئة حيث بدأ ؛عشر

حيث بدأ العامل  ؛محاية البيئة ومع تفاقم أزمة الطاقة يف القرن املاضي ظهر االهتمام الواسع مبواضيع

" يف بداية السبعينيات من القرن عقد "مؤمتر ستوكهومل ومت .يعرتف ابالرتباط الوثيق بني التنمية والبيئة

مثل هذا  " يف مؤمتر لألمم املتحدة يعىن ابلبيئة.دولة يف "ستوكهومل 555ثلون من مم حيث اجتمع ؛املاضي

وجنح يف  ،البيئة والتنمية على الصعيد العاملي مع الدويل ملعاجلة العالقة بنياملؤمتر أول حماولة من جانب اجملت

 بوصفها أول خطة عمل عاملية ،العاملي ابعتماده خلطة عمل "ستوكهومل " وضع البيئة على جدول األعمال

 (.6000بشأن البيئة )سامل، 

لألمم املتحدة برانمج  عامةوانطالقا من هذا االهتمام الذي نتج عن املؤمتر، أنشأت اجلمعية ال 

وتتمثل  .تبذهلا أسرة األمم املتحدة حلماية البيئة العاملية األمم املتحدة حلماية البيئة الذي يتصدر اجلهود اليت

 ،واإلدارة البيئية النظم اإليكولوجية، وإدارة ،للربانمج يف اجلوانب البيئية للكوارث والنزاعات األولوايت احلالية

 5190املتحدة عن البيئة والتنمية يف عام  وجاء تقرير األمم .وكفاءة املوارد، وتغري املناخ ،ةواملواد الضار 

 يف ،مبا فيها القطاعات العمرانية ،احلكومات والشعوب والقطاعات الصناعية مؤكدا أمهية مشاركة مجيع

 (.6052 ،احلفاظ على البيئة وصيانة املوارد الطبيعية )موقع األمم املتحدة

 -على العمل 5116عام  " ابلربازيلشدد "مؤمتر قمة األرض" الذي عقد يف "ريو دي جانريووقد 

ر قمة ويف مؤمت .اليت أصبحت مهددة ابالضمحالل للحد من فقدان املوارد الطبيعية -أبسرع وقت ممكن
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 تمع" جبنوب إفريقيا بشعار )قيم ومبادئ من أجل جميف "جوهانسربغ 6006 األرض الثاين الذي عقد يف

نقف اليوم يف مرحلة حامسة من " كيد بقوة على تضافر اجلهود:أمت الت (65 ناملي عادل ومستدام يف القر ع

فيها مستقبلها، يف الوقت الذي تزايد فيه اعتماد كل جزء من  مرحلة على اإلنسانية أن تقرر ،اتريخ األرض

املخاطر ومن  تقبل ينطوي على كثري منفاملس ،واتصاف هذا العامل ابهلشاشة ،األخرى العامل على األجزاء

التعدد الرائع للحضارات اإلنسانية ومظاهر  يف وجود ،وحىت نسري قدما علينا أن نقر أبنه ؛الفرص املتاحة

إن علينا أن نتحد سواي  .واحدة وجمتمعا عامليا واحدا ذا مصري مشرتك فإننا نشكل عائلة بشرية ،احلياة

 .االقتصادية وثقافة السالم م على احرتام الطبيعة وحقوق اإلنسان والعدالةجمتمع عاملي مستدام يقو  إلجياد

وجتاه اجملتمع اإلنساين وجتاه  األخرنعلن مسؤوليتنا كال جتاه  أن -حنن سكان األرض-وهلذه الغاية فإن علينا

 (.6052 ،" )موقع ميثاق األرض اإللكرتوينالقادمة األجيال

وأتسست  ،املستدامة يسمى ابلعمارة اخلضراء أو العمارة ومع هذا االهتمام ابلبيئة ظهر ما

وحيث إن أي جمتمع من  .االستدامة يف املباين مقاييس عاملية يتم بواسطتها تعرف مدى حتقق مبادئ

 نحيث إ ،القوانني واألنظمة يف حياة الناس وألمهية ،وتشريعات لتنظيم أموره اجملتمعات حيتاج إىل ضوابط

والقوانني مبا خيتص يف  ، كان ال بد من البحث يف جزء متخصص من األنظمةموضوعها شائك ومعقد

 ؛العمرانية وعالقتها ابالستدامة لتحديد السلبيات واإلجيابيات جمال التنظيم والبناء ودراسة أتثريها على البيئة

بيئة عمرانية  ليتم دراستها والتوصل إىل حلول مميزة تؤدي إىل ؛القصور يف هذه األنظمة وذلك ملعرفة أوجه

اس مبدى قدرته على بناء قرقي اجملتمع ي ذات طابع متميز. وهذا ما يوافق وجهة النظر القائلة أبن مستوى

  (.6001 احلضارة تعكسها اجملتمعات األخرى )تفاحة، والعمارة هي املرآة هلذه ،حضارته

 مشكلة البحث وهدفه:
ابلتنسيق مع أمانة منطقة الرايض  ملكة العربية السعوديةقوم اهليئة العليا لتطوير مدينة الرايض يف املت 

ويالحظ أن هذه األنظمة  .بوضع أنظمة البناء ملختلف أنواع املباين )ممثلة يف وزارة الشؤون البلدية والقروية(

املباين لتكون صديقة  الصلة مببادئ االستدامة يف املباين ومل تواكب التوجه العاملي يف توجيه ليست وثيقة
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املباين إال يف بنود حمدودة جدا. ابإلضافة إىل مالحظة  إذ إنه مل يشر فيها إىل مواضيع االستدامة يف ؛لبيئةل

أنظمة البناء يف  مبوضوع االستدامة يف املباين لدى شرحية كبرية من متخذي القرار يف جمال ضعف االهتمام

هدف إىل حتليل أنظمة البناء يف مدينة الرايض ي وهلذا فإن البحث .مدينة الرايض ابململكة العربية السعودية

 تشرتطها األمانة على الراغبني يف البناء، وذلك عن طريق مراجعة بنودها اليت ،ابململكة العربية السعودية

الطاقة والبيئة بعد مراجعة شاملة  الرئيسة والفرعية مجيعها وتقوميها أبحدث مقاييس األنظمة العاملية لتصميم

 قاييس.ألهم تلك امل

 أهمية البحث:
أنظمة البناء على مستوى  يكتسب البحث أمهيته من أتثري التشريعات املنظمة للعمران واملتمثلة يف

وتوجيه  ،الغرض منها ضمان األداء الوظيفي والبيئة للمباين التحضر بسبب ما تفرضه من ضوابط ومعايري،

أنظمة البناء  يف لفت أنظار متخذي القرار يف جمال كما تربز أمهيته  .للمباين يف املدينة التشكيل املعماري

ويتوقع أن  .حتقيقها ملبادئ االستدامة مبدينة الرايض ابململكة إىل الوضع احلايل ألنظمة البناء ومستوى

حبيث تسهم يف تشكيل مبان  ؛النظر يف أنظمة البناء احلالية يف إعادة رئيس يكون هلذا البحث دور

 نية صديقة للبيئة.الرايض مكونة بذلك بيئة عمرا مدينة مستدامة يف أحياء

 منهجية البحث:
 :اآلتيةاعتمد البحث على املنهج التحليلي للمشكلة وفق املراحل 

ومن مث مراجعة  ،التصميم املستدام روعناص ،تشكل مراجعة تعريف مفهوم االستدامة :املرحلة األوىل

قياس االستدامة العاملية يلي ذلك مراجعة أشهر أدوات و  ،االستدامةالدراسات والتجارب السابقة يف جمال 

 األنسب منها وطريقته يف قياس االستدامة.واختبار 

العربية السعودية وحصر على مراجعة أنظمة البناء مبدينة الرايض ابململكة  وتركز :املرحلة الثانية

 ستدامة. ية اليت هلا عالقة مباشرة أو غري مباشرة مبواضيع االاالشرتاطات التصميم
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 حصرت ابستخدام الرايض اليترتاطات التصميمية للمباين مبدينة القيام بتقومي االش :املرحلة الثالثة

ومن مث تسجيل  (LEED) الرايدة يف تصميم الطاقة والبيئةواملتمثل يف مقياس  ،اختيارهاملقياس الذي مت 

يف وعية ضمن مقرر دراسات عليا مل أسبذلك خالل اثنيت عشرة جلسة عوقد مت  .النتائج والتوصيات

 يرأسهم عضو هيئة التدريس.  ،للمهنة يف مدينة الرايضشارك فيها سبعة معماريني ممارسني و  ،العمارة

 مفهوم االستدامة: 
ودام الشيء يدوم دوما  ،)استدام( هي: دوم ودواممادة  (ذكر ابن منظور يف كتابه )لسان العرب

يصبح األلف والسني والتاء على )دام( لشيء أي سكن واستقر وبزايدة استمر، ودام اودواما ودميومة أي 

عليه ملصطلح لعمران ال يوجد تعريف موحد ومتفق جمال البيئة وااستدام على وزن استفعل. ويف 

الذي ظهر يف تقريرها املعروف بعنوان  ،لكن تعريف "هيئة براندت الند" للتنمية املستدامة)االستدامة(. 

نص على أن التنمية وي 5109 نشر يف عامد وكان التعريف ق .اكتسب شهرة دولية (شرتك)مستقبلنا امل

ثر سلبا يف قدرات أجيال قدراتنا لتلبية احتياجاتنا يف احلاضر ال تؤ كد من أن أاملستدامة هي: عملية الت

ستدامة االويف العمارة يستخدم مفهوم  . 2014)،األمم املتحدةلتلبية احتياجاهتم )موقع املستقبل 

العمارة اخلضراء، البناء  ،املستدامةاإلنشاءات  ،املستدامثل: التصميم مبصطلحات متقاربة يف معانيها، م

لتحدايت البيئية اجلديدة للتصميم والتشييد، اليت تستحضر اخضر، لكنها تعين الطرق واألساليب األ

وتشغيلها اجلديدة وتنفيذها  آتاملنشحيث يتم تصميم  ؛ذا العصرألقت بظالهلا يف هاالقتصادية اليت 

وتوفري بيئة  ،التكاليفكما أهنا تؤدي إىل خفض   ،البيئية األاثرتسهم يف تقليل  ،بتقنيات وأساليب متطورة

 (.6052 ة آمنة ومرحية )السواط،عمراني

 عتمد على عناصر، أمهها:وتؤكد الدراسات البحثية أن التصميم املستدام ي

 األثر يف كفاءة استخدام الطاقة. كربأذ إن هلا إ ؛مشولية التخطيط والتصميم -5

فاألبنية اليت تنبين هبذا من كونه طرازا مقرتحا للبناء،  أكثرالتصميم املستدام فلسفة بناء اعتبار  -6

 .الفكر غري حمدودة الشكل والطابع



 تقومي االستدامة يف أنظمة البناء مبدينة الرايض ابستخدام  مقياس " الرايدة .........

011 

من حيث كما أهنا ال ختتلف عنها   ،تكلفة املباين املستدامة عن املباين التقليديةال يتعني زايدة   -5

 ييد.البساطة وعدم التق

 .من الكل وضروري لنجاح هذا التصميمعنصر من العناصر جزء ألن كل  ؛تكامل التصميم -2

يم صحة األفراد وحتسينها من املبادئ املنظمة للتصماعتبار خفض استهالك الطاقة واحلفاظ على  -5

  (.6001املستدام )عبده، 

 مراجعة الدراسات والتجارب السابقة:

ذلك و  ؛من اجملاالتإحدى القضااي املشرتكة بني كثري  لة االستدامة يف هذا العصرتعد مسأ

على البيئة وساكنيها. وتركز مبادئ االستدامة  وما هلا من إجيابيات يعود نفعهاألمهيتها من الناحية البيئية 

 ،طاقة واملوارد الطبيعيةالصناعات استهالكا لل أكثرومبا أن املباين من  ومواد البناء. ،واملياه ،على الطاقة

وحيقق  ،يضمن الراحة وفق أنظمة حمددة تضعها الدولة يف صيغة قوانني واشرتاطات ومواصفات مبا وتقام

سواء على املستوى احلكومي أو على  -املتقدمة لذا فقد أولت دول العامل ؛شروط السالمة العامة والبيئة

البيئة  وير مقاييس ومعايري هتدف للتطوير مع احلفاظ علىأمهية كبرية لتط -الرحبي املستوى املؤسسايت غري

 -5هي:  ،األرض يف أربع نقاط واملوارد الطبيعية حتقيقا ملبادئ االستدامة األساسية اليت حددها ميثاق

 .ثقافة السالم -2 ،االقتصادية العدالة -5 ،حقوق اإلنسان -6 ،احرتام الطبيعة

عام  (LEED) الطاقة والبيئة طوير مقياس الرايدة يف تصميمففي الوالايت املتحدة األمريكية مت ت

كما مت تسجيل   ،ومت تطبيقه على املباين يف العام نفسه من قبل اجمللس األمريكي لألبنية اخلضراء، 5110

األمريكية  مستدام خالل سنتني فقط، وقد أصدرت السلطات احمللية يف بعض املدن مبىن 52000حنو 

احلكومية اجلديدة مجيعها اليت يتم إنشاؤها، ومنها  ايري جملس املباين اخلضراء على املباينتعليماهتا بتطبيق مع

حوافز  " منحخرى مثل مدينيت "نيويورك وتكساسفيما قررت مدن أمريكية أ ،"وداالس "مدينتا لوس أجنلس

 ضريبية لتشجيع املستثمرين على الدخول يف جمال األبنية اخلضراء.
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إذ تغلبت  ؛بصفة عامة تنافست دوهلا للحصول على عمارة مستدامة ملدهنا أما يف أورواب فقد

)العاصمة األوروبية اخلضراء( لتنال لقب )عاصمة  هامبورج أبملانيا على عشرات املدن املنافسة يف مسابقة

اللقب  (. وحبسب قرار جلنة حتكيم اجلائزة فإن مدينة هامبورج استحقت هذا6055 أورواب اخلضراء لعام

  .(تعد بتحسينات إضافية تعاملها النشط مع البيئة والعمران وان )لدى املدينة خططا طموحة جدال

ففي لبنان  ؛االستدامة يف مبانيها وعلى مستوى العامل العريب يوجد حماوالت لبعض الدول بتحقيق

إلزاميا على املباين يتم تطبيقه  ،بوصفها مبادرة لكود بناء مستدام مت استحداث نظام األرز لتقييم املباين

مدى االهتمام  وملعرفة .األنإال أنه ملا يتم تطبيقه بشكل إلزامي على املباين حىت  ،دولة لبنان مجيعها يف

 .دراسة مقارنة بني أنظمة البناء يف املدينتني ( بعمل6056ابالستدامة يف كل من دمشق وديب قام )جريي، 

معايري اجلودة  ملدينة ديب اليت مسح هلا بتطوير أنظمة البناء هبا وفقواملعطيات اخلاصة  ودراسة التطور التارخيي

الستدامة وجعل مدينة هتدف إىل حتقيق ااسرتاتيجية وتبني أن إمارة ديب وضعت خطة  ،البيئية واالستدامة

أن كما تبني   ،البناء فيها حبيث تتوافق مع معايري االستدامة العاملية فقامت بتعديل أنظمة ؛ديب مستدامة

احلالية ابتت ال حتقق  يف دمشق حباجة إىل إعادة صياغة وفق معايري االستدامة وأن أنظمة البناء نظام البناء

(. كما قامت بلدية 6056تشهده املدينة )جريي،  وال تتواكب مع التطور الذي ،الراحة ملستخدمي املباين

 تآا بشكل إلزامي على املشاريع واملنشاخلضراء املستدامة وتطبيق مواصفاهت ديب ابعتماد شروط املباين

 ،للمباين العائدة للقطاع اخلاص واختياراي 5/5/6055العائدة للجهات احلكومية يف إمارة ديب ابتداء من 

كما قامت إبلزام املكاتب االستشارية وشركات   ،انتهاء املدة وملدة ثالث سنوات على أن يتم تقييمها بعد

البلدية  دام مواد البناء املطابقة ملعايري املباين اخلضراء واملعتمدة من قبلديب ابستخ املقاوالت يف إمارة

 (.6050)مواصفات املباين اخلضراء، 

 )استدامة( عام فقد استحدثت البلدية نظام (ظيب ابإلمارات العربية املتحدة وأما يف )أبو

ستفادة من املوارد، واستحدثت القادمة ابال هبدف تلبية االحتياجات احلالية دون إمهال حق األجيال2008

 على مجيع املباين إبمارة 6055 ومت تطبيقها إلزاميا عام ،بنسخة جتريبية 6050مقياسا بدرجات اللؤلؤ عام 
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على درجة لؤلؤتني على  حيث جيب على املباين احلكومية احلصول ؛)أبوظيب( كلها على عدة مستوايت

  (.6056 ،لؤلؤة واحدة )نظام استدامة نية درجةوعلى الفلل السك ،األقل من درجات االستدامة

كما استحدثت   ،ابالستدامة وتضمن الكود عدة معايري تتعلق ،ويف قطر صدر كود البناء القطري

كذلك مت   ،( معيارا لالستدامة520اليت تضمنت ) ساس(،ة الشاملة لتقييم االستدامة )كيو معايري املنظوم

 إطالق أول مسكن مستدام يف

)جملس قطر لألبنية  ، إال أنه ال يوجد نظام بناء إلزامي لتحقيق متطلبات االستدامة6056م قطر عا

املستدام بوصفه كود بناء معتمدا يف دولة  (. ويف الكويت مت اعتماد كود البناء القطري6052اء، اخلضر 

 مشاريع اإلسكان يف الكويت. ومت تطبيق معايريه يف أحد ،الكويت

على تطبيق مبادئ  اتشرف رمسي السعودية فيالحظ أنه ال يوجد جهة أما يف اململكة العربية

لعمارة بعض املهندسني الذين أسسوا )شعبة ان ذلك بعض االهتمامات الفردية من مويستثىن  ،االستدامة

وعلى الرغم من طموحات  .الشعب التابعة هليئة املهندسني السعودينيحبيث تكون إحدى  ؛اخلضراء(

نظمتها يف هذا اجملال ها من خالل املنتدايت اليت وأمهيترت على التوعية ابالستدامة ا اقتصفإهنالشعبة 

يري وبلدايهتا فإنه ال يوجد تطبيق كامل ملعاأما على مستوى أماانت املدن  .وبعض املبادرات ذات العالقة

 فظة جدة بوضعحيث قامت أمانة حما ؛اوالت اليت مت رصدهاهناك بعض احملاالستدامة يف املباين إال أن 

فيستحق صاحب املشروع  ؛املستدامةيعية ملالك املباين لتحفيزهم على تطبيق معايري املباين مميزات تشج

مة أو حديثة عامة أو إبنشائها كساحات عازايدة يف مسطحات البناء متثل ضعف املساحة اليت قام 

يف مسطح ب املشروع زايدة صاحيستحق  كما  .شاهبها أو تركها لتوسعة شارع أو رصيفمالعب أو ما 

ا كمواقف للسيارات زايدة عن احلد األدىن املطلوب )موقع أمانة جدة، البناء تعادل املساحة اليت يوفره

6052 .) 

 (6055، استخدم )اترمالرايدة يف تصميم الطاقة والبيئة وعلى مستوى الدراسات البحثية وقياس 

س استدامة مشروع اإلسكان وقام بقيا ،السعوديةية ململكة العربلتقييم املشاريع اب (LEED) مقياس
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حيث تبني من خالل الدراسة  (LEED) العربية السعودية ابستخدام مقياسبقرية ثول ابململكة التنموي 

وهي نسبة متدنية جدا ( فقط من النسبة املطلوبة، %5511االستدامة للمشروع تعادل )أن نسبة حتقيق 

مة قام الباحث أيضا بقياس مستوى االستداكما   .دئ االستدامةحتقيق مباشروع يف تعكس ضعف امل

أيضا فشل املشروع يف جتاوز احلد  وتبني ،العربية السعوديةالغالة ابململكة ملشروع اإلسكان التنموي بقرية 

 (. 6050قياس االستدامة )اترم، األدىن املطلوب مل

 مقاييس االستدامة: 
ديدا يف التشكيل املعماري بل هي منظومة من املبادئ جمن الواضح أن االستدامة ليست منطا 

 على:  -يقتصروال -وذلك يشتمل .اليت جيب أن تتحقق يف املبىنالتصميمية 

  .األدىنك الطاقة يف املبىن والتشغيل إىل احلد ترشيد استهال -أ

  .احلفاظ على املوارد الطبيعية -ب

  .للمحيطئي احلفاظ على االتزان البي -ج

احلياة الطبيعية يف املوقع بل ال بد أن فال يكون املبىن سببا يف إهناء  ؛اإليكولوجيوع احملافظة على التن -د

 .يدمج مع الطبيعة

  .السالبة من البيئة املبنية على احمليط احليويريات أثتقليل الت -ه

 .ممكنصى حد قمها إىل أواملتجددة واملعاد استخدااالستفادة من املوارد املدارة  -و

 .ديدة واملتجددة واملوارد اليت ميكن احلصول عليها بشكل مستداماجل استخدام الطاقات -ز

 استدامة املبىن وجودة البيئة الداخلية.من  التأكد -ح

بعض املؤسسات حول ن القيام مبا ذكر أعاله فقد قامت هدف يتضم)االستدامة( ومبا أن حتقيق 

قياس تسهيال لتطبيقها، ومن مث تشمل معايري حمددة حويل مبادئ االستدامة إىل مقاييس واضحة العامل بت

يف مناطق خمتلفة من العامل لقياس وقد مت حصر مخسة مقاييس تستخدم مدى توافر مبادئ االستدامة. 

 مقياس-5 (LEED) مقياس-6 (GREEN STAR) مقياس-5وهذه املقاييس هي:  .االستدامة
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((BREEAM 2-مقياس (CASEBEE) 1-مقياس (PRS).  تلك تعريف خمتصر لوفيما يلي

 األنسب لتطبيقه يف هذه الدراسة. واختيارومن مث عمل مراجعة هلا  ،املقاييس

شاء نوإواختياري لتقومي تصميم س تصنيف بيئي شامل وهو مقيا :(GREEN STAR) مقياس -5

ومت إنشاؤه لتعزيز تصميم البناء  ،اإلنشاءات والعقاراتتطويره لقطاع األبنية يف أسرتاليا، وقد مت 

ايدة الوعي بفوائد البناء األخضر وز  ،املبىنوحتديد آاثر دورة حياة  ،البيئيةاألمهية  وأدراك ،الكلي

 (.6052بنية اخلضراء، )اجمللس األسرتايل لأل

 وتشغيل للمباين املراعية للبيئة وعالية وأنشاءه دوليا أبنه مقياس تصميم معرتف ب :(LEED) سمقيا -6

اجمللس األمريكي لألبنية ها. وقد مت وضعه من قبل منشأة وأداءي األداء، حيث يقوم ويقيس أثر أ

 Leadership)وىل من مجلة للحروف األهي اختصار  (LEED) وكلمة ،(USGBC)اخلضراء 

in Energy & Environmental Design). ويراعي مقياس(LEED) منها:  ،عدة نقاط

وحتسني البيئة  ،كسيد الكربونأوانبعااثت غاز اثين وتوفري الطاقة والكفاءة املائية  اختيار املوقع

إىل ثالثة مراتب حسب  (LEED) ويتم تصنيف املباين اليت تنال شهادةوغريها.  ،الداخلية للتصميم

ألمريكي )اجمللس اودرجة التوثيق  ،الذهبية والفضية ،وهي: املرتبة البالتينية ،للمعايري املطلوبةتطبيقها 

 (.6052لألبنية اخلضراء، 

وهو أسلوب اختياري للتقومي ه مؤسسة حبوث البناء يف بريطانيا شرفت عليأ(BREEAM): مقياس -5

حبيث أصبح املقياس  ؛يف جمال التصميم املستدامأداء وضع معايري ألفضل  يقوم على ،البيئي لألبنية

للعمالء واملطورين  (BREEAM) لوصف أداء البيئة املبنية يف بريطانيا. يوفر نظامالفعلي املستخدم 

وتطبيق حلول  ،للمبىن يف السوقئة  وغريهم دليال على افخفاض األثر السليب على البيواملصممني

ني بيئيت العمل وحتس ،على خفض تكاليف التشغيلوأداة تساعد  ،مبتكرة للتقليل من األثر البيئي

 (.6052اء، الربيطاين لألبنية اخلضر واملعيشة )اجمللس 
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كادميي مشرتك بدعم من أناعي حكومي كانت بداايته كمشروع ص (CASEBEE): مقياس  -2

 ومن مث مت .ووزارة النقل والسياحة يف الياابنووزارة البنية التحتية،  ،األرضووزارة  ،مكتب اإلسكان

 (JSBC) واالحتاد الياابين للبناء املستدام ، (JAGBC) اخلضراءأتسيس اجمللس الياابين لألبنية 

الياابين  ويعمل كل من اجمللس (IBEC) واحلفاظ على الطاقةأمانتيهما معهد بيئة البناء  اللذين يدير

نظام التقييم الشامل  للبناء املستدام معا على البحث والتطوير يف لألبنية اخلضراء واالحتاد الياابين

 (.6052لياابين لألبنية اخلضراء، ااجمللس ) (CASBEE)لكفاءة البيئة العمرانية

عمل لتصميم وبناء  بدرجات اللؤلؤ، وهو إطار 6000 مت أتسيسه يف عام (PRS): مقياس -1

حد سواء. كما أنه متفرع من جملس واستخدام مستدام للمجمعات العمرانية واملباين والفلل على 

ي مبادرة استحدثت وه ،ظيبأبو نظام استدامة إبمارة ضمن  (LGBC) اإلمارات لألبنية اخلضراء

 . 6050تحقيق رؤية راين سعيا منه لللتخطيط العمظيب  من جملس أبو

وتقدميها يف  كورة،ذ املتفصيلية عن كل واحد من املقاييس  ولقد قام الباحثان جبمع معلومات

الدراسات العليا، شارك فيها سبعة معماريني ممارسني  ضمن مقرر يقدم لطالبحلقات نقاش أسبوعية 

ات اخلاصة بكل مقياس يف غ املعلومومن مث تفري .هيئة تدريس يرأسهم عضو للمهنة يف مدينة الرايض

سب منها واستخدامه األنمتت مناقشتها الختيار ت بني مقاييس االستدامة اليت ( لعمل مقاران5اجلدول )

 يف هذا البحث.

 واملقياس الثاين (GREEN STAR) ( أن املقياس األول5)يتضح إمجاال من خالل اجلدول 

(CASEBEE) عمل تقييم للمباين ابستخدامهما،  ليتم مهاسبا مئوية أو درجات يف معايري ال يقدمان ن

 (PRS) يف حني أن املقياس الثالث .بتحقيق املتطلب من عدمهمدان ابلدرجة األوىل على اإلجابة يعت وإمنا

 املقياس الرابعوأما  .يتم التعامل معه خارج النطاق احمللي لدولة اإلمارات العربية املتحدةحديث نسبيا ومل 

(BREEAM)  فإنه ال يوجد له تطبيقات كثرية الستخدامه ،الرغم من وجود درجات يف معايريهفإنه على 

 وأما املقياس اخلامس .مبىن يف اململكة العربية السعوديةلتقومي أي عامليا، كما أنه مل يسبق تطبيقه 
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(LEED) اريع وصل عدد املشذ على مستوى العامل إ وانتشارااستعماال  كثرفيقدم درجات ملعايريه وهو األ

 خمتلف دول العامل.( مشروع يف 121000ذا املقياس )اليت مت تقييمها هب

 (4)اجلدول 

 ألدوات قياس االستدامة العاملية نسب نقاط تقييم على متطلبات االستدامة

 اسم املقياس م
 على املتطلبات منسبة توزيع درجات التقيي

جمال 
املوقع  التطبيق

% 
الطاقة 
 املتجددة

مصادر 
 %املياه 

مواد البناء 
% 

البيئة 
 الداخلية

اإلبداع 
% 

5 GREEN 

STAR 
 أسرتاليا * * * * * *

6 CASEBEE ** ** ** ** ** ** الياابن 
5 PRS 50 61 62 55 1 5 األمارات 
2 BREEAM 6011 55 611 5511 55 211 عاملي 
1 LEED 6211 55 111 5511 52 211 عاملي 

 تعتمد على اإلجابة بتوافر املتطلب من عدمه. وإمنا درجيياتتة أو معيارا سسة نسبة مئويال تقدم هذه املؤ *

 ميكن االعتماد عليها يف التقومي. اليت األرقام  األنمل تنشر حىت  ثةاملؤسسة حديهذه **

استعرض أشهر حيث  ؛(6050ياس ما قام به )رفعت، كمق (LEED) ويؤيد استخدام لييد

يت مت قياس االستدامة هبا وتطبيقها وعدد املشاريع ال ومعرفة نشأهتا وعناصر يف املباينمعايري قياس االستدامة 

 انتشارا على مستوى العامل كثراألو ه (LEED) من خالل دراسته إىل أن مقياساالستدامة هبا. وتوصل 

م مرت مربع تقريبا ابستخداوقد مت تقييم ما يغطي مساحة نصف مليار  ،وأنه يغطي معظم جوانب االستدامة

يف هذه الدراسة لتقومي أنظمة البناء يف مدينة ( LEEDه فقد مت اختيار مقياس )وعلي .هذا املقياس

أبواب  ة لتحقيق االستدامة موزعة يف ستةمن جمموعة املعايري الالزم (LEED) يتكون مقياس .الرايض

املوارد واملصادر،  ،اجلويالف الطاقة والغ ،كفاءة استخدام املياه  ،وهي: )املوقع املستدام ،معايري رئيسةذات 

( توزيع املعايري الالزمة لتحقيق االستدامة 6اجلدول ). ويوضح (اإلبداع يف التصميم ،البيئة الداخليةجودة 

(. وميكن 502صصة مائة وست درجات )إمجايل الدرجات )النقاط( املخويبلغ  .ضمن هذه األبواب
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( 20)جمموعها ما بني  احلصول على درجاتعند  (LEED) احلصول على شهادة التوثيق من لييد

( حىت 10)عندما يكون جمموع الدرجات من ا ميكن احلصول على املستوى الفضي كم  .( درجة21و)

وميكن  ،( درجة90( و)20بني )(، أما املستوى الذهيب فيكون مستحقا عندما تكون الدرجات ما 11)

 . كثرأ( درجة ف00)ن جمموع الدرجات املستوى البالتيين عندما يكو حتقيق 

 (2اجلدول )

دام املستأوال املوقع  ،جمموعة يف ستة أبواب رئيسة LEED معايري التقومي املستخدمة يف

الطاقة والغالف  -واثلثا ،( اشرتاطات1) :كفاءة استخدام الطاقة-واثنيا( اشرتاطا، 41ويتفرع منه )

 :جودة البيئة الداخلية-وخامسا ،تاشرتاطا (9املواد واملصادر )-ورابعا ،( اشرتاطات9) :اجلوي

 )اشرتاطان فقط( :التصميماإلبداع يف  -اشرتاطا، وسادسا (41)

 جمموع الدرجات املعايري الفرعية لالستدامة املعيار الرئيس لالستدامة

 املوقع املستدام أوال

عن األعمال اإلنشائية، اختيار املوقع،  الناجم منع التلوث
كثافة املبىن، إعادة تطوير االتصال اجملتمعي وتطوير  

األراضي الصناعية املهجورة، وسيلة النقل البديلة )نقل 
وسيلة النقل البديلة )ختصيص مواقف للدراجات (، عام

اهلوائية(، وسيلة النقل البديلة )مركبات منخفضة االنبعاث 
والوقود البديل، وسيلة النقل البديلة )سعة املواقف(، 

اة الطبيعية(، تطوير املوقع )زايدة تطوير املوقع )محاية احلي
املساحات املفتوحة(، إدارة مياه األمطار )املواقع 

املكشوفة(، إدارة مياه األمطار )التحكم النوعي(، أتثري 
حرارة األماكن املطورة )املواقع املكشوفة(، أتثري حرارة 
األماكن املطورة )املواقع املغطاة(، التقليل من التلوث 

 الضوئي.

62 

كفاءة استخدام  نيااث
 املياه

ختفيض استهالك املياه، كفاءة املياه يف املسطحات 
اخلضراء، اإلبداع التكنولوجي ملياه الصرف الصحي،  

 كفاءة استخدام املياه.
50 
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 جمموع الدرجات املعايري الفرعية لالستدامة املعيار الرئيس لالستدامة

 اثلثا
الطاقة والغالف 

 اجلوي

التخطيط األساسي ألنظمة الطاقة يف املبىن، احلد األدىن 
دارة التربيد، املستوى ألداء الطاقة، التخطيط األساسي إل

األفضل ألداء الطاقة، الطاقة املتجددة، تعزيز التشغيل، 
 .تعزيز إدارة املبىن، القياسات والتدقيق، الطاقة املستدامة

51 

 املوارد واملصادر رابعا

جتميع وختزين املواد القابلة للتطوير، إعادة استخدام املبىن 
خدام املبىن )اجلدران واألرضيات واألسقف(، إعادة است

)العناصر الداخلية غري إنشائية(، إدارة النفاايت اإلنشائية، 
إعادة استخدام املواد، احملتوى املدور، املواد احمللية، املواد 

 املتجددة سريعا، اخلشب املعتمد.

52 

جودة البيئة  خامسا
 الداخلية

احلد األدىن ألداء جودة اهلواء الداخلي، التحكم البيئي يف 
تبغ، مراقبة اهلواء اخلارجي الداخل للمبىن، زايدة دخان ال

 التهوية، خطة إدارة جودة اهلواء الداخلي )أثناء اإلنشاء(،
خطة إدارة جودة اهلواء الداخلي )قبل التشغيل(، املواد 

ذات االنبعااثت الضئيلة )األصباغ وموانع الرتسي(، املواد 
اد ذات ذات االنبعااثت الضئيلة )أنظمة األرضيات(، املو 

االنبعااثت الضئيلة )املنتجات اخلشبية والليفية(، التحكم 
يف مصادر امللواثت والكيميائيات الداخلة، األنظمة 

القابلة للتحكم )اإلانرة(،األنظمة القابلة للتحكم )الراحة 
احلرارية(، الراحة احلرارية )التصميم(، الراحة احلرارية 

 )التدقيق(، اإلضاءة الطبيعية، الرؤية.

51 

اإلبداع يف  سادسا
 2 اإلبداع يف التصميم، تفويض خمتصني يف لييد التصميم

 502 أعلى جمموع ميكن احلصول عليه من الدرجات 
 اجلدول من إعداد الباحثني. 

 ابستخدام مقياس لييديف مدينة الرايض ومن مث تقوميها  وفيما يلي سيتم حتليل أنظمة البناء

(LEED) . 
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  :مدينة الرياض أنظمة البناء يف 
ملدينة الرايض بقدر  ة من القرن املاضي اتسمت العملية التخطيطية يف أواسط اخلمسينيات اهلجري

جهاز تشكل أول  ها 5512. ويف عام يةناآلالحتياجات التوسع ن التلقائية واالستجابة املباشرة كبري م

يف  حيث كانت االحتياجات اإلدارية ؛اموظف 11ومل يتجاوز كادره الوظيفي  ،الرايضللبلدايت يف مدينة 

 ه5591 ويف عام .عاليةمل تصل إىل معدالت  (ن كانت نشطةوإفحركة العمران ) ؛تلك الفرتة حمدودة

 ؛ملدينةهذا القرار مواكبا ملرحلة مهمة يف ختطيط احيث كان  ؛ة مدينة الرايضلكي إبنشاء أمانصدر قرار م

هاجرين اجلدد، وتضخمت االحتياجات وفود املوتقاطرت  ،تقبله أبربع سنواحيث هدمت أسوار املدينة 

املرافق العامة والكهرابء، وبدأ فضال عن بدء برامج  ،فنشأت األحياء السكنية اجلديدة ،اإلدارية التنظيمية

 ها(.  5262 ،الرايض)اهليئة العليا لتطوير مدينة  .الرايضالوزارات واملؤسسات احلكومية يف  أتسيس مقار

امي إىل عام املقام السعربية السعودية صدر مبوجب موافقة ل نظام بناء ابململكة الويرجع أو 

( اشرتاطا خاصا ابملباين والطرق مقسمة على 520)حيث تضمن  ،مبسمى نظام الطرق واملباين ها 5520

رقم  الشكل ،يشري يف قليل من بنوده إىل بعض املعايري ذات العالقة ابالستدامةفصال، ويالحظ أنه  (15)

 5196ها/  5516عام بعض اشرتاطاته يف م(. وقد مت تعديل 5125ها/  5520 ،( )جريدة أم القرى5)

 مبوجب قرار جملس الوزراء، ولكنها تعديالت طفيفة ليس هلا عالقة ابالستدامة. م 

هبدف مراجعة املخطط  ؛ئة العامة لتطوير مدينة الرايضم أنشئت اهلي 5192ها/ 5512ويف عام 

إضافة  ،تنفيذهم(، واإلشراف على  5195ها/  5515)الذي مت إعداده يف عام  وإقراره ي للمدينةالتوجيه

ملة واللوائح التنفيذية والربامج التطويرية ووضع اخلطة الشا ،لتطوير مدينة الرايضإىل رسم السياسات العليا 

م صدر قرار جملس 5105 ها/5206ا يف ذلك أنظمة البناء. ويف عام وحتديثها مب ،التنفيذية مبدينة الرايض

لكي تتمكن اهليئة من  ؛طحتت مسمى مركز املشاريع والتخطيتنفيذي للهيئة الوزراء إبنشاء اجلهاز ال

بشكل مباشر تنفيذ وتتوىل  ،عمليات التخطيط للمدينة ابملستوى املناسبوالسيطرة التامة على اإلشراف 

ووضع الربامج التطويرية الشاملة اليت  ،املدينةملة يف إىل جانب التنسيق مع اجلهات العا ،بعض املشاريع
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 ابلتنسيق مع أمانة منطقة الرايض وتقوم اهليئة العليا لتطوير مدينة الرايض .تستوعب مجيع هذه اجلهات

التصميمية والفنية ملختلف أنواع بوضع أنظمة البناء واالشرتاطات  (والقروية)ممثلة يف وزارة الشؤون البلدية 

 .(م 6006ها/  5262 ،الرايضيئة العليا لتطوير مدينة . )اهل(5) املباين

 

                                                            

ومساكن العمال والعزاب بتاريخ  التجارية والعمائر السكنية والعمائر السكنية صدر كتاب االشرتاطات الفنية للرتخيص إلقامة الفلل (5)
 شرطا. (560) ورقة، وعدد اشرتاطاته( ؟16)م، وعدد أوراقه  6009ها/ 5269
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ناء يف اململكة العربية السعودية )نظام صورة جزء من الفصل السابع ألول نظام ب-(5)الشكل 

املوافق  ه1/5520/ 55 ،)جريدة أم القرى ،م5125 ها/ 5520وقد صدر عام  (واملباينالطرق 

وقد مت عمل  ملعايري ذات العالقة ابالستدامة،ىل بعض ان بنوده إ، ويشري يف قليل م(م 5/50/5125

 م والعمل به حىت وقتنا احلاضر. 5195ها/ 5516 بعض التعديالت عليه يف عام

  :االشرتاطات ذات العالقة باالستدامة يف أنظمة البناء احلالية ملدينة الرياض
االشرتاطات التصميمية لنظام يف  ف إىل مواضيع هتتم ابالستدامةمكثيالحظ أنه مل يشر بشكل 

( اشرتاطا 62دها )تلك االشرتاطات حيث بلغ عدحبصر وقد قام الباحثان  .البناء احلايل مبدينة الرايض

متسلسلة التصميمية للمباين يف مدينة الرايض االستدامة مبثوثة يف كامل االشرتاطات تتعلق مبوضوعات 

 حبسب موضوعاهتا كما يلي:

 الستدامة ممن اشرتاطات السالم:العالقة اباالشرتاطات ذات 

أو عن طريق مناور ال يقل ن طريق نوافذ تفتح مباشرة للخارج جيب توفري إضاءة طبيعية لبيت الدرج ع -5

 .6م2م، ومبساحة ال تقل عن 6ن عرضها ع

يقل أو عن طريق مناور ال الدرج عن طريق نوافذ تفتح مباشرة للخارج جيب توفري هتوية طبيعية لبيت   -6

 . 6م2م، ومبساحة ال تقل عن 6ن عرضها ع

 ابالستدامة ممن اشرتاطات القبو: االشرتاطات ذات العالقة

 .اشرتاط عزل احلائط واألرضيات -5

 ملياه إىل القبو.أخذ مجيع االحتياطات ملنع تسرب ا -2

 .جتهيز القبو بوسائل تصريف املياه -1

 ملواقف طبيعيا أو صناعيا. اقف للسيارات فيجب هتوية ايف حال كان القبو يستخدم مو  -2
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 امة ممن اشرتاطات تصميم املناور:االشرتاطات ذات العالقة ابالستد

ة الطعام أو غرف النوم أو املعيشغرف  املناور اليت تطل عليها جمالس أوأن يكون احلد األدىن لعرض  -9

 م. 6من االرتفاع األقصى املسموح به، شريطة أن ال يقل عن  5/1مبقدار 

وشبه املتصلة )املتالصقة من جهة عرض املناور يف الوحدات املنفصلة حلد األدىن ملساحة و أن يكون ا -0

 (.5على حنو ما هو موضح يف اجلدول ) (واحدة

 (3اجلدول )

 ألدىن للعرض يف الوحدات املنفصلةاحلد األدىن ملساحة املناور واحلد ا

 وشبه املتالصقة

  للعرضاحلد األدىن احلد األدىن للمساحة نوع املنور
 م 6 6م  2 املنور الذي تطل عليه غرف السكن

 م 6 6م  2 املنور الذي تطل عليه مطابخ
 م511 6م  5 النمور الذي تطل عليه دورات مياه

ى حنو عل ()املتالصقة من جهتنياملتصلة  أن يكون احلد األدىن ملساحة وعرض املناور يف الوحدات -1

 (. 2ما هو موضح يف اجلدول )

 (1اجلدول )

 ض يف الوحدات املتالصقة من جهتنيللعر  األدىنملساحة املناور واحلد  األدىنحلد ا

 احلد األدىن للعرض احلد األدىن للمساحة نوع املنور
املنور يف املساكن اليت ال يزيد ارتفاعها على 
دور أرضي + أول وتطل عليه غرف معدة 

 للسكن
 م 6 6م  2

 م 5 6م  6 ت مياهاملنور الذي يطل عليه مطابخ ودورا
 م 5 6م  6 منور الدرج

املنور يف املباين اليت يزيد ارتفاعها على دور 
االرتفاع األقصى  5/1 6م 2أرضي + أول وتطل عليها غرف معدة 

 6املسموح به وال يقل عن 
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 م للسكن
  .الفراغات األخرىومناور  (وجوب الفصل التام بني مناور اخلدمات )مطابخ ودورات مياه -50

العالقة ابالستدامة ممن اشرتاطات تصميم الواجهات اخلارجية للمباين شكل شرتاطات ذات اال

(3:) 

 ميم الواجهات مع البيئة احمليطة.جيب أن يتوافق تص-51

 .استخدام األسطح العاكسة ألشعة الشمس يف الواجهاتعدم -52

لضوء الساقط من ا % 10من  أكثرلواجهة )حبيث تعكس لوان فاحتة ابأاختيار مواد بناء ذات -59

 عليها(.

 .ظروف املناخإكساء الواجهة مبواد بناء تتحمل -50

 ومراعاة نسب الكتل بعضها مع بعض. ،مراعاة التوازن بني مساحات املصمت واملفتوح يف الواجهة-51

 انسة مع الواجهة ومع بقية واجهات املبىن.أن تكون الفتحات متوافقة ومتج-60

 
 مواد البناء ذات ألوان فاحتة للواجهات اختيار –( 2الشكل )
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رتاطات النظام امليكانيكي لتغذية صناديق الطرد االشرتاطات ذات العالقة ابالستدامة ممن اش

 )السيفوانت(: 

، إنشاء نظام كثرأف( دورة 60)اليت يبلغ عدد دورات املياه فيها يتوجب على أصحاب املباين السكنية -65

 .مياه الشرب وفق الشروطمبياه غري ص بتزويد صناديق الطرد خا

مضخة منفصلة عن خاص لتجميع املياه وخزان علوي أو أرضي ام على خزان أن حيتوي النظ-66

 .متديدات ومضخة مياه الشرب

معاجلة خاصة يف املبىن )مياه عادة تدوير املياه بعد معاجلتها مبحطة أن تتم تغذية صناديق الطرد إب-65

 .(املسابحمياه  -رف الصحي املعاجلة ثالثياالصمياه  -يةاألرضجتميع املياه  -اآلابر

 على مجيع حوائط املبىن اخلارجية. تطبيق العزل احلراري -62

ملعرفة مدى  (LEED) ابستخدام مقياس لييدم إخضاع اشرتاطات البناء للتقومي وفيما يلي سيت

 ملباين ملتطلبات االستدامة فيها.التزامها بتوجيه ا

باستخدام اطات أنظمة البناء مبدينة الرياض الشرتويم التفصيلي نتائج التق

 (LEED):مقياس
متت  ،عالقة مبعايري االستدامة لمباين يف مدينة الرايض اليت هلابعد حصر االشرتاطات التصميمية ل

من اللغة  (LEED) تصميم الطاقة والبيئةاملكونة ملقياس الرايدة يف ايري االستدامة الرئيسة والفرعية ترمجة مع

يف مدينة الرايض ا يف تقومي االشرتاطات التصميمية للمباين ومن مث استعماهل ،إىل اللغة العربيةاإلجنليزية 

 :اآلتيةواحلصول على النتائج 

 :معيار املوقع املستدام -أوال
اختيار  ،إدارة املوقعمل على عدة حماور، أمهها: النقل، العاستدامة أي موقع ملشروع تتطلب إن 

رتاطات الدرجات على املتطلبات السابقة وتقومي االش( توزيع 1األمطار، ويوضح اجلدول )إدارة مياه  ،املوقع

حيث جند أن االشرتاطات التصميمية للمباين  ؛ابستخدام هذه املعايري الرايضالتصميمية للمباين مبدينة 
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ابملوقع املستدام مع العلم طات اخلاصة ( يف االشرتا62مبدينة الرايض حصلت على تقييم مقداره )صفر من 

ذلك فيما  ، وتفصيل()منع التلوث الناجم عن األعمال اإلنشائية وهو ،أبنه مل يتم حتقيق املتطلب اإللزامي

 يلي:

 : وث الناجم عن األعمال اإلنشائيةمنع التل :4االشرتاط 

عمال اإلنشائية وتطبيقها، األإجياد خطة للتحكم ابلتعرية والرتسيب جلميع  -5ات )لييد(: متطلب

الطبقة  وذلك حبماية ،الرايحاألمطار أو تعرية بفعل جراين مياه  ككالرتبة من التفمنع  :عن طريق

 -5ياه األمطار أو اجملاري املائية. نع التسريب من مصارف مم -6استخدامها. وإعادة السطحية وتكوميها 

املعايري نالحظ أنه  ابستخدام هذه (ة البناء مبدينة الرايضاهلواء بذرات الغبار. وعند تقومي )أنظممنع تلوث 

لذا فإن درجة التقومي اليت ميكن وضعهاه  ؛متطلبات لييد املذكورةال يوجد ضمن اشرتاطات البناء ما حيقق 

 ط هي )صفر(. هلذا االشرتا

 اختيار املوقع:  :4االعتماد 

املطورة األراضي اجلديدة وغري : اآلتيةملقومات متطلبات )لييد(: عدم البناء يف املواقع اليت متتلك ا

األراضي الواقعة على جماري األهنار واملسطحات  ،للحياة الطبيعية، املواقع املصنفة على أهنا موطن مسبقا

هذا ضمنها ما حيقق ما ذكر يف متطلبات مراجعة )أنظمة البناء( يالحظ أنه ال يوجد وعند  .املائية

 ة اليت ميكن وضعها: )صفر(. الدرج االعتماد، لذا فإن

 االتصال اجملتمعي وتطوير كثافة امليين: 2 االعتماد

نصف ميل من منطقة سكنية )لييد(: جيب بناء املبىن يف موقع مطور مسبقا ضمن نطاق متطلبات 

لعشر خدمات أساسية على األقل )بنوك، أو ضمن نصف ميل  ،أو حي سكين ذي كثافة سكانية متوسطة

بني املبىن ، وأن يتضمن ممرات للمشاة (مكتبة ،مركز بريد، مركز إطفاء، حديقة ،متوينات ،مراكز عبادة

حيقق ما ذكر أنه ال يوجد ضمنها ما ة اشرتاطات )أنظمة البناء( يالحظ وعند مراجع .واخلدمات األساسية

 لذا فإن الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.  ؛ا االعتماديف شرط هذ



 تقومي االستدامة يف أنظمة البناء مبدينة الرايض ابستخدام  مقياس " الرايدة .........

010 

 تطوير األرامي الصناعية املهجورة : إعادة 3االعتماد 

ما أن يتم تطوير موقع صناعي مهجور وإمتضرر بيئيا، متطلبات )لييد(: إما أن يتم اختيار موقع  

ا ذكر يف شرط هذا فإنه ال يوجد ضمنها ما يتعلق مباء( ومطور مسبقا. وأما ابلنسبة الشرتاطات )أنظمة البن

 عها: )صفر(. االعتماد، لذا فإن الدرجة اليت ميكن وض

 (1)اجلدول 

لكل منها، ويف العمود ( معيارا والدرجات املقررة 41ها )وعدد (LEED) معايري املوقع املستدام يف

 تقومي كل معيار لنظام البناء يف مدينة الرايض يتضح نتائجاألخري 

 (LEEDيف ) أوال: معايري املوقع املستدام
الدرجة املقررة لكل 

 (LEEDمعيار يف )
تقومي املعيار نتيجة 

 لنظام البناء يف الرايض
 النقاط النقاط االشرتاط /االعتماد الرقم م
 0 إلزامي منع التلوث الناجم عن األعمال اإلنشائية 5االشرتاط  5
 0 5 اختيار املوقع 5االعتماد  6

 0 1 االتصال اجملتمعي وتطوير كثافة املبىن 6االعتماد  5

 0 5 راضي الصناعية املهجورةإعادة تطوير األ 5االعتماد  2

 0 2 عام( وسيلة النقل البديلة )نقل 5/2االعتماد  1

 6/2االعتماد  2
وسيلة النقل البديلة )ختصيص مواقف 

 0 5 راجات(دلل

وسيلة النقل البديلة )مركبات منخفضة  5/2االعتماد  9
 0 5 االنبعاث(

 0 6 وسيلة النقل البديلة )سعة املواقف( 2/2االعتماد  0

 0 5 تطوير املوقع )محاية احلياة الطبيعية( 5/1االعتماد  1

 0 5 تطوير املوقع )زايدة املساحات املفتوحة( 6/1االعتماد  50
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الدرجة املقررة لكل  (LEEDيف ) أوال: معايري املوقع املستدام
 (LEEDمعيار يف )

تقومي املعيار نتيجة 
 لنظام البناء يف الرايض

 0 5 إدارة مياه األمطار )املواقع املكشوفة( 5/2االعتماد  55

 0 5 إدارة مياه األمطار )التحكم النوعي( 6/2االعتماد  56

 5/9 االعتماد 55
ري حرارة األماكن املطورة )املواقع أتث

 0 5 املكشوفة(

أتثري حرارة األماكن املطورة )املواقع  6/9االعتماد  52
 0 5 املغطاة(

 0 5 التقليل من التلوث الضوئي 8 االعتماد 51

  (: وسيلة النقل البديلة )النقل العام1/ 4االعتماد 

حمطة قطار أو مرتو  مشيا على األقدام عن متطلبات )لييد(: إما أن يقع املبىن ضمن نطاق ميل

ضمن نطاق ربع ميل مشيا على األقدام عن أن يقع  وأما ،من املدخل الرئيسي على أن حتسب املسافة

لذا فإن  ؛املتطلبات)أنظمة البناء( فإنه ال يوجد ضمنها ما حيقق هذه وأما اشرتاطات  .حمطة احلافالت

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(. 

 : (مواقف للدراجات: وسيلة النقل البديلة )ختصيص 1/ 2عتماد اال

املؤسسات جيب ختصيص موقف ومرافق للدراجات اهلوائية متطلبات )لييد(: يف املباين التجارية و 

وتوفري  ،من مستخدمي املبىن يف ساعة الذروة %1حبيث إهنا تكفي على األقل  ؛ردةاي 600ضمن مسافة 

مغطاة ملا املباين السكنية جيب أتمني مرافق الصحية ضمن املسافة نفسها. ويف  افقر واملغرف تغيري املالبس 

لذا  ؛البناء( ما حيقق هذه املتطلبات. وال يوجد يف اشرتاطات )أنظمة %51مستخدمي يقارب من عدد 

 فإن الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(. 

 : (اثط النقل البديلة )مركبات منخفضة االنبعئ: وسا3/1االعتماد 
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من  %1األقل من للمركبات ذات االنبعاث الكربوين  متطلبات )لييد(: توفري املواقف املفضلة

طات . أما اشرتا(حال كانت املواقف برسوم)يف صومات على املواقف هلذه املركبات سعة املواقف وتقدمي خ

 اليت ميكن وضعها: )صفر(.ة لذا فإن الدرج ؛ما حيقق هذه املتطلباتضمنها )أنظمة البناء( فإنه ال يوجد 

 : (: وسيلة النقل البديلة )سعة املواقف1/ 1االعتماد 

وجيب  ،املختصة احملليةاملواقف يف احلدود الدنيا للجهات متطلبات )لييد(: جيب أن تتحقق سعة 

ء( ة البناأما اشرتاطات )أنظم .من السعة الكلية % 1ل املفضلة لسيارات برانمج املشاركة أتمني املواقف 

 لذا فإن الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.  ؛هذه املتطلبات حيققفإنه ال يوجد ضمنها ما 

 : (: تطوير املوقع )محاية احلياة الطبيعية1/ 4االعتماد 

املستصلحة للبناء  يضااألر قع مل يطور سابقا جيب أال تتجاوز متطلبات )لييد(: يف حال كان املو 

 61و ار الرصف الرئيسيةقدما حول أحج 55و ممرات املشاةقدام حول أ 50و حول حميط املبىن قدما 20

املوقع مطورا أما يف حال كان  .املناطق املبنية اليت تتطلب حدودا إنشائية مثل أماكن اللعبقدما خلف 

من املساحة اإلمجالية  %60املبنية أو من مساحة املوقع غري  %10يقل عن  سابقا فيجب محاية ما ال

راء. وعند دراسة مجيع احمللية واالستفادة من األسقف اخلض( وجيب االعتناء ابلنبااتت كربأما )أيه

املتطلبات اليت نظمة البناء مبدينة الرايض يالحظ أنه ال يوجد فيها ما حيقق التصميمية ألاالشرتاطات 

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.  لذا فإن ؛ذكرت

 : (املساحات املفتوحةاملوقع )زايدة : تطوير 1/ 2االعتماد 

فيجب  ،املفتوحةابملساحة عا لألنظمة والقوانني اليت تتعلق متطلبات )لييد(: يف حال كان املوقع اتب

وقع غري اتبع لألنظمة والقوانني اليت . ويف حال كان امل%61ساحة على املساحة املفروضة بواقع أن تزيد امل

ويف حال كان مزروعة مساوية للمساحة املبنية.  مفتوحةفيجب أتمني مساحات  ،املفتوحةتتعلق ابملساحة 

، (مساحة مفتوحة )البناء على الصامتجب هبا تنظيم للمساحات وال تشرتط املوقع اتبعا للمواقع اليت يو 
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 يوجد ضمن االشرتاطات وال .من املساحة الكلية %60املفتوحة املناطق املزروعة فيجب أن تكون نسبة 

 ميكن وضعها: )صفر(. لذا فإن الدرجة اليت  ؛املتطلباء ما يتعلق هبذا التصميمية ألنظمة البن
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  :(: إدارة مياه األمطار )التحكم الكمي6/ 4االعتماد 

هنا بواقع تدفق املياه وجرايمياه األمطار تتضمن ختفيف مقدار  متطلبات )لييد(: وضع خطة إلدارة

ال  .مع املاء، ومحاية قنوات التصريف من آاثر التعريةاملتسربة نسبة وكمية املواد ، وكذلك منع ارتفاع 61%

 لذا فإن الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.  ؛تطلبيتعلق هبذا امليوجد ضمن اشرتاطات )أنظمة البناء( ما 

 : (: إدارة مياه األمطار )التحكم النوعي6/ 2االعتماد 

ورفع  ،املمتصة للمياه ح غريمتطلبات )لييد(: تطبيق خطة إدارة مياه األمطار لتقليل األسط

فإنه ال أما اشرتاطات )أنظمة البناء(  .السنويمن معدل اهلطول  %10 بنسبة إمكانية جتمع مياه األمطار

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.  فإنلذا  ؛يوجد ضمنها ما حيقق هذين املطلبني

 : (: أتثري حرارة األماكن املطورة )املواقع املكشوفة1/ 4االعتماد 

األشجار خالل مخس شجار املوجودة أو أتمني غطاء من األمتطلبات )لييد(: أتمني ظالل من 

 ،إنشائية مثل األلواح الشمسية اليت تولد الطاقةأتمني الظالل ابستخدام تغطية  ،سنوات من تشغيل املبىن

رتاطات )أنظمة أما اش .على األقل %61 كاس مشسي يعادلمعامل انعأتمني ظالل ابستخدام مواد ذات 

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(. لذا فإن ؛لباتفإنه ال يوجد ضمنها ما حيقق هذه املتطالبناء( 

 : (: أتثري حرارة األماكن املطورة )املواقع املغطاة1/ 2االعتماد 

أما  .السقفمن مساحة  %10اخلضراء ملا يعادل متطلبات )لييد(: استخدام األسقف 

الدرجة اليت ميكن وضعها:  لذا فإن ؛املتطلبفإنه ال يوجد ضمنها ما حيقق هذا  لبناء(اشرتاطات )أنظمة ا

 )صفر(. 

 ي: ئ: التقليل من التلوث الضو 8اد االعتم

الطاقة املستخدمة لإلانرة توفري  ،املستخدمة لإلانرة الداخلية للمبىنمتطلبات )لييد(: توفري الطاقة 

وال  .ومراعاة ختفيض التوهج الناجم عن اإلانرة احمليطةرجية ابلنهار، إطفاء اإلانرة اخلااخلارجية عن طريق 
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الدرجة اليت ميكن وضعها:  لذا فإن ؛البناء( ما حيقق هذه املتطلبات)أنظمة يوجد ضمن اشرتاطات 

 )صفر(. 

  :كفاءة استخدام املياه  -اثنيا

 ،ميع أنواع املياه ابملبىنجلاملياه يتطلب حتديد اخلطوات املناسبة  إن العمل على كفاءة استخدام

( توزيع الدرجات على 2اجلدول )ويوضح  .املعاجلةومياه األمطار، واملياه  ،وهي: مياه الشبكة العمومية

كما  (LEED). معايريللمباين مبدينة الرايض ابستخدام  االشرتاطات التصميميةوتقومي  ،املتطلبات السابقة

 6تقومي مقداره )فقط على  مية للمباين مبدينة الرايض حصلتييوضح اجلدول أيضا أن االشرتاطات التصم

وهو ه مل يتم حتقيق املتطلب اإللزامي مع العلم أن ،املياهالشرتاطات اخلاصة بكفاءة استخدام ( يف ا50من 

 . وتفصيل ذلك يف ما يلي:(املياه)ختفيض استهالك 

 (6)اجلدول 

كل منها، ويف املقررة ل ( معايري والدرجات1وعددها ) (LEED) معايري كفاءة استخدام املياه يف

 البناء يف مدينة الرايض نتائج تقومي كل معيار لنظامالعمود األخري يتضح 

يف  اءة استخدام املياهكفمعايري  اثنيا:  االشرتاط/االعتماد
(LEED) 

الدرجة احملددة يف 
(LEED) 

الدرجة املستحقة لنظام البناء 
 مبدينة الرايض

 0 إلزامي يض استهالك املياهختف 5االشرتاط 
 0 2 كفاءة املياه يف املسطحات اخلضراء 5االعتماد 
 6 6 اإلبداع التكنولوجي ملياه الصرف الصحي 6االعتماد 
 0 2 كفاءة استخدام املياه 5االعتماد 

  :: ختفيض استهالك املياه4االشرتاط 

ال  .احلد األدىن اإللزامي، وهو %60 تطبيق التقنيات اليت حتقق ختفيضا مقدارهمتطلبات )لييد(: 

الدرجة اليت ميكن وضعها:  فإنلذا  ؛اطات التصميمية للمباين ما حيقق هذا املتطلبيوجد ضمن االشرت 

 )صفر(. 
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 اءة املياه يف املسطحات اخلضراء: : كف4االعتماد 

واملتكيفة  احملليةستهالك عن طريق اختيار النبااتت من اال %10متطلبات )لييد(: إما ختفيض  

رب يف الري عدم استخدام مياه الش وأمااألمطار، الري احلديثة واملياه اجملمعة من واستخدام أساليب 

فإن الدرجة اليت ميكن  لذا ؛املتطلباتت التصميمية للمباين ما حيقق هذه االشرتاطاإطالقا. وال يوجد ضمن 

 وضعها: )صفر(. 

 صرف الصحي: ع التكنولوجي ملياه ال: اإلبدا 2االعتماد 

 %10صحي مبقدار الك مياه الشرب املستخدمة يف الصرف متطلبات )لييد(: إما ختفيض استهال 

مياه  من %10 ما معاجلةوإ ،املياه املعاجلة األنظمة املوفرة أو عن طريق استخدامعن طريق استخدام 

ت التصميمية للمباين شرتاطااال وبدراسة .القياسية اخلاصة ابملعاجلة الصرف الصحي وفق املواصفات

هتدف إىل  (65، 66، 65حيث إن االشرتاطات ذات األرقام ) ؛وجود ما يتعلق هبذه املتطلباتيالحظ 

لذا فإن الدرجة اليت  :اديق الطرد )السيفوانت(صنوذلك إبعادة تدوير املياه لتغذية  ،ختفيض استهالك املياه

 (. 6ميكن وضعها هي )

  :ياه: كفاءة استخدام امل3االعتماد 

حقق ختفيض بنسبة ذا إو  ،يكسب درجة %50ختفيض استهالك املياه حىت  لييد(:متطلبات )

حيصل على  %20ويف حال جتاوز  ،درجاتحيصل على ثالث  %20واذا حقق  ،يكسب درجتني 51%

حيث يتم  ؛ند اإلبداع يف التصميماستخدام املياه ابإلضافة إىل درجة يف بيف بند كفاءة  ،أربع درجات

 .الصحيةضمن األدوات اسية املعتمدة حلساب تدفق املياه قارنة كمية استهالك املياه مع املعدالت القيم

لذا فإن الدرجة اليت ميكن  ؛حيقق هذه املتطلباتلتصميمية للمباين ال يوجد هبا ما لكن االشرتاطات ا

 وضعها: )صفر(. 
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  :الطاقة والغالف اجلوي -اثلثا

ويتم  ،االستهالكامة استخدام الطاقة بكفاءة عالية وتقليل سية يف االستدإن من أهم املبادئ األسا

( 9وقياس أدائها. ويوضح اجلدول ) واحلفاظ عليها،تياجات احلقيقية للطاقة، ذلك عن طريق تفهم االح

ابستخدام التصميمية للمباين مبدينة الرايض املتطلبات السابقة وتقييم االشرتاطات توزيع الدرجات على 

  .الفرعية ذات العالقة ابلطاقة والغالف اجلوي (LEED) ايريمع

( 51على تقومي مقداره )ة البناء يف مدينة الرايض حصلت وجند أن االشرتاطات التصميمية ألنظم

م حتقيق يتمع العلم أنه مل  ،ابلطاقة والغالف اجلوي( درجة يف االشرتاطات اخلاصة 35)درجة من أصل 

التخطيط  ،احلد األدىن ألداء الطاقة ،)التخطيط األساسي ألنظمة الطاقة يف املبىني املتطلبات اإللزامية وه

 التربيد(. وتفصيل ذلك يف ما يلي:األساسي إلدارة 

 (1)اجلدول 

املقررة لكل منها، ويف  ( معايري والدرجات9ها )وعدد (LEED) معايري الطاقة والغالف اجلوي يف

 البناء يف مدينة الرايض معيار لنظام يتضح نتائج تقومي كلالعمود األخري 

االشرتاط/ 
 االعتماد

 اثلثا: معايري الطاقة والغالف اجلوي يف
(LEED) 

الدرجة احملددة يف 
(LEED) 

الدرجة املستحقة لنظام البناء 
 مبدينة الرايض

 0 إلزامي ألنظمة الطاقة يف املبىن األساسيالتخطيط  1 االشرتاط
 0 إلزامي اء الطاقةاحلد األدىن ألد 2 االشرتاط
 0 إلزامي إلدارة التربيد األساسيالتخطيط  3 االشرتاط

 51 51 املستوى األفضل ألداء الطاقة 5االعتماد 
 0 9 الطاقة املتجددة 6االعتماد 
 0 6 تعزيز التشغيل 5االعتماد 
 0 6 تعزيز إدارة املبىن 4 االعتماد
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 0 5 القياسات والتدقيق 5 االعتماد
 0 6 الطاقة املستدامة 6 داالعتما

 ألنظمة الطاقة ابملبىن:  األساسيالتخطيط  :4االشرتاط 

... إخل( على أن ،إانرةلألنظمة ابملبىن )تربيد، تدفئة،  عمل خطة لتشغيل أويلمتطلبات )لييد(: 

د ضمن وجال ي .ملرحلة التشغيل األويل لألنظمةلتصميم والتنفيذ، ويتم عمل توثيق تكون مبعزل عن فريق ا

الدرجة اليت ميكن وضعها:  لذا فإن ؛املتطلبحيقق هذا )أنظمة البناء( ما االشرتاطات التصميمية يف 

 )صفر(. 

 : احلد األدىن ألداء الطاقة: 2اط االشرت 

ال يوجد  .احلاسوبيةىن ابلكامل ابستخدام أحد الربامج حماكاة لطاقة املبمتطلبات )لييد(: عمل 

الدرجة اليت ميكن وضعها:  لذا فإن ؛هذا املتطلبة يف )أنظمة البناء( ما حيقق ميميضمن االشرتاطات التص

 )صفر(.

 التخطيط األساسي إلدارة التربيد: : 3االشرتاط 

ال يوجد ضمن (. CFC) دات اليت تعتمد على نظام التربيدمتطلبات )لييد(: عدم استخدام املرب 

  الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(. إنلذا ف ؛االشرتاطات التصميمية ما حيقق هذا املتطلب

  : املستوى األفضل ألداء الطاقة:4االعتماد 

يوجد ضمن االشرتاطات يالحظ أنه  .للحرارة والرطوبة متطلبات )لييد(: استخدام تقنيات العزل

ينص على تركيب عازل  (62االشرتاط )حيث إن  ؛لبناء( ما يتعلق هبذا االشرتاطالتصميمية يف )أنظمة ا

املياه من  تسرب ف إىل منع( هتد1، 2، 5) :أن االشرتاطات ذات األرقامكما   ،اري للحوائط اخلارجيةحر 

ما حيقق هذه الرايض لتصميمية يف أنظمة البناء مبدينة لذا فإنه يوجد ضمن االشرتاطات ا ؛ليهوإاملبىن 

 درجة.  (51) :املتطلباتاملستحقة هلذه لذا فإن جمموع الدرجات  ؛،املتطلبات
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  :املتجددة: الطاقة 2االعتماد 

ال يوجد ضمن االشرتاطات التصميمية  .متطلبات )لييد(: استخدام أنظمة الطاقة املتجددة ابملوقع

 لذا فإن الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.  ؛قق هذا املتطلبالبناء( ما حييف )أنظمة 

 تشغيل: : تعزيز ال3االعتماد 

الطاقة عن طريق اختيار ملبىن تضمن التحكم واحملافظة على ل ا)لييد(: وضع خطة لتشغيمتطلبات 

ة يف )أنظمة ال يوجد ضمن االشرتاطات التصميمي .تسريبهلتدفئة اهلواء أو تربيده أو منع  املنظومات املناسبة

 )صفر(. الدرجة اليت ميكن وضعها: لذا فإن  ؛املتطلبالبناء( ما حيقق هذا 

 : : تعزيز إدارة املبىن1االعتماد 

يف درجة احلرارة والرطوبة )لييد(: تركيب نظام على األجهزة امليكانيكية والكهرابئية يتحكم  متطلبات

مة البناء( ما االشرتاطات التصميمية يف )أنظال يوجد ضمن  .واإلضاءة وغريها مبا يتوافق مع االستخدام

 درجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.لذا فإن ال ؛حيقق هذا املتطلب

 القياسات والتدقيق:  :1اد االعتم

األقل عن طريق تركيب اء الطاقة وتطبيقها ملدة عام على متطلبات )لييد(: تطوير خطة لتقومي أد

 يوجد ضمن ال .القصور يف استهالك الطاقة إن وجدتعلى أن يتم معاجلة أوجه  ،أجهزة قياس يف املبىن

الدرجة اليت ميكن وضعها:  لذا فإن ؛ملتطلبظمة البناء( ما حيقق هذا ايف )أناالشرتاطات التصميمية 

 )صفر(.

 : الطاقة املستدامة: 6االعتماد 

من استهالك الطاقة  %51وريد الطاقة املستدامة يغطي نسبة متطلبات )لييد(: االلتزام بربانمج ت

لذا  ؛تطلب)أنظمة البناء( ما حيقق هذا املالتصميمية يف ال يوجد ضمن االشرتاطات  .للمبىن على األقل

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(. فإن
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 املواد واملصادر:  -رابعا
النفاايت وختفيضها، إعادة استدامة املواد واملصادر: إدارة  املبادئ األساسية يف معايريمن أهم 

دة اختيار مواد البناء املتجددة بوقت قصري، إعااستخدام املواد، ختفيف  استخدام النفاايت وحتويلها،

  .أتثريات دورة حياة املشروعختفيض  ،املواد املستدامةاملبىن واملواد، شراء  استخدام

االشرتاطات التصميمية للمباين جات على املعايري السابقة وتقومي ( توزيع الدر 0ويوضح اجلدول )

ميمية للمباين مبدينة الرايض حصلت االشرتاطات التصام متطلبات تلك املعايري. مبدينة الرايض ابستخد

د واملصادر، مع العلم أنه مل يتم حتقيق ( يف االشرتاطات اخلاصة ابملوا52)صفر من تقومي مقداره لى ع

 للتدوير(، وتفصيل ذلك يف ما يلي:املواد القابلة )ختزين وجتميع املتطلب اإللزامي وهو 

 وجتميع املواد القابلة للتدوير:  ختزين :4االشرتاط 

القابلة للتدوير وختزينها مثل بىن سهلة الوصول لتجميع املواد مل)لييد(: وضع مساحة يف امتطلبات 

قق هذا االشرتاطات التصميمية يف )أنظمة البناء( ما حي.. إخل. ال يوجد ضمن ،.الزجاج ،الكرتون ،الورق

 ليت ميكن وضعها: )صفر(. الذا فإن الدرجة  ؛املتطلب
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 ( 8اجلدول )

عمود لكل منها، ويف ال ( معايري والدرجات املقررة9) دهاوعد (LEED) واملصادر يفمعايري املواد 

 مدينة الرايض معيار لنظام البناء يفاألخري يتضح نتيجة تقومي كل 

االشرتاط/ 
 يف ة احملددةجالدر  (LEED) يفعا: معايري املواد واملصادر برا االعتماد

(LEED) 
الدرجة املستحقة لنظام 

 مبدينة الرايضالبناء 
 النقاط النقاط االعتماداالشرتاط/  الرقم

 0 إلزامي ختزين وجتميع املواد القابلة للتدوير 5االشرتاط 

اجلدران واألرضيات  -استخدام املبىن إعادة 5االعتماد 
 0 5 واألسقف

 2 االعتماد
العناصر الداخلية غري  -استخدام املبىن إعادة

 0 5 اإلنشائية

 0 6 إدارة النفاايت اإلنشائية 3 االعتماد

 0 6 إعادة استخدام املواد 4 العتمادا

 0 6 احملتوى املدور 5 االعتماد

 0 6 املواد احمللية 6 االعتماد

 0 6 املواد املتجددة سريعا 7 االعتماد

 0 5 اخلشب املعتمد 8 االعتماد

 : (املبىن )اجلدران واألرميات واألسقفإعادة استخدام  :4االعتماد 

األرضيات واألسقف د تصنيعها والقابلة لالستخدام يف ناصر املعامتطلبات )لييد(: استخدام الع

 ؛تطلباملاء( ما حيقق هذا التصميمية يف )أنظمة البن. ال يوجد ضمن االشرتاطات %10سبة واجلدران بن

 لذا فإن الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(. 
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 : (اإلنشائيةام املبىن )العناصر الداخلية غري : إعادة استخد2االعتماد 

العناصر الداخلية غري د تصنيعها والقابلة لالستخدام يف متطلبات )لييد(: استخدام العناصر املعا

 ؛ا املتطلبالتصميمية يف )أنظمة البناء( ما حيقق هذاالشرتاطات . ال يوجد ضمن %10بنسبة اإلنشائية 

 لذا فإن الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.

 نشائية: : إدارة النفاايت اإل3اد االعتم

ال يوجد  وفق خطة.بقااي عمليات اإلنشاء غري اخلطرة متطلبات )لييد(: إعادة تدوير نفاايت و 

الدرجة اليت ميكن وضعها:  لذا فإن ؛هذا املتطلبميمية يف )أنظمة البناء( ما حيقق التصضمن االشرتاطات 

 )صفر(.

 : إعادة استخدام املواد: 1عتماد اال 

إمجايل املواد من  %50أو  %1تعملة مسبقا بنسبة املواد املس استخدام متطلبات )لييد(:

لذا  ؛تطلب)أنظمة البناء( ما حيقق هذا املمن االشرتاطات التصميمية يف ال يوجد ض .للمشروعاملستخدمة 

 فإن الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.

 : احملتوى املدور: 1االعتماد 

على  %50االستخدام بنسبة دور من املواد بعد اد ذات حمتوى ممتطلبات )لييد(: استخدام مو 

بات )أنظمة البناء(: ال يوجد ضمن االشرتاطات متطلإمجايل املواد املستخدمة للمشروع األقل من 

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.  لذا فإن ؛)أنظمة البناء( ما حيقق هذا املتطلبالتصميمية يف 

 : املواد احمللية: 6االعتماد 

ميل على األقل بنسبة  100املنتجة واملصنعة حمليا ضمن نطاق )لييد(: استخدام املواد متطلبات 

ة يف )أنظمة البناء( ال يوجد ضمن االشرتاطات التصميمي .من قيمة املواد الكلية للمشروع %50أو  1%

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.  لذا فإن ؛ما حيقق هذا املتطلب
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 جددة سريعا: : املواد املت1عتماد اال

من إمجايل املواد  %611ن مصادر متجددة بسرعة بنسبة متطلبات )لييد(: استخدام مواد بناء م

 لذا فإن ؛)أنظمة البناء( ما حيقق هذا املتطلبالتصميمية يف ال يوجد ضمن االشرتاطات  .املستخدمة

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.

  : اخلشب املعتمد:8االعتماد 

 جملس رعاية الغاابتى األقل من اخلشب املعتمد من قبل عل %10لييد(: استخدام متطلبات )

(FSE). الدرجة  لذا فإن ؛)أنظمة البناء( ما حيقق هذا املتطلبرتاطات التصميمية يف ال يوجد ضمن االش

 اليت ميكن وضعها: )صفر(.

 (9)اجلدول 

املقررة لكل منها، ويف  جاتا والدر ( معيار 41وعددها ) (LEED) يفعايري جودة البيئة الداخلية م

 البناء يف مدينة الرايض يتضح نتائج تقومي كل معيار لنظامالعمود األخري 

 االشرتاط/ االعتماد
 

 يف جودة البيئة الداخليةا: معايري خامس
(LEED) 

 يف ة احملددةجالدر 
(LEED) 

الدرجة املستحقة لنظام 
 مبدينة الرايضالبناء 

 متحقق إلزامي ىن ألداء جودة اهلواء الداخلياحلد األد 5االشرتاط 
 متحقق إلزامي التحكم البيئي يف دخان التبغ 6االشرتاط 
 0 5 مراقبة اهلواء اخلارجي الداخلي للمبىن 5االعتماد 
 0 5 زايدة التهوية 6االعتماد 

 0 5 اء اإلنشاء(ثنإدارة جودة اهلواء الداخلي )أ 5االعتماد 

 0 5 ة جودة اهلواء الداخلي )قبل التشغيل(خطة إدار  2االعتماد 

 0 5 املواد ذات االنبعااثت الضئيلة )األصباغ( 1االعتماد 

 0 5 املواد ذات االنبعااثت الضئيلة )الدهاانت( 2االعتماد 

 0 5 املواد ذات االنبعااثت الضئيلة )األرضيات( 9االعتماد 

 0 5 شبية(املواد ذات االنبعااثت الضئيلة )اخل 0االعتماد 

 0 5 التحكم يف مصدر امللواثت والكيميائيات الداخلة 1االعتماد 



 تقومي االستدامة يف أنظمة البناء مبدينة الرايض ابستخدام  مقياس " الرايدة .........

011 

 0 5 األنظمة القابلة للتحكم )اإلانرة( 50االعتماد 

 0 5 األنزمة القابلة للتحكم )الراحة احلرارية( 11 االعتماد

 0 5 الراحة احلرارية )التصميم( 12 االعتماد

 0 5 قيق(الراحة احلرارية )التد 13 االعتماد

 5 5 اإلضاءة الطبيعية 14 االعتماد
 5 5 الرؤية 15 االعتماد

 جودة البيئة الداخلية: -خامسا

 ،احلرارية للمستخدمنيوحتقيق الراحة  ،القسم من املعايري بتعزيز جودة اهلواء الداخلي هذا يهتم

رتاطات االشلسابقة وتقومي اط على املتطلبات االنق( توزيع 1إخل. ويوضح اجلدول ) ..اإلضاءة الطبيعية

يف حيث جند أن االشرتاطات التصميمية  (LEED): الرايض ابستخدام معايريالتصميمية للمباين مبدينة 

اخلاصة جبودة البيئة االشرتاطات ( يف 51من  6ت على تقييم مقداره )أنظمة البناء مبدينة الرايض حصل

 يلي: وتفصيل ذلك فيما .ميةاإللزاالداخلية مع العلم أنه مت حتقيق املتطلبات 

 دىن ألداء جودة اوهواء الداخلي: احلد األ :4االشرتاط 

 ASHRAE) معايرياخلاصة جبودة اهلواء الداخلي وفق متطلبات )لييد(: حتقيق االشرتاطات 

االشرتاطات التصميمية فيها ما يتعلق هبذه وبدراسة )أنظمة البناء( يالحظ أنه يوجد ضمن  .(62.1

يع الفراغات طبيعيا ( هتدف إىل هتوية مج52، 55، 55) :األرقامذات  حيث إن االشرتاطات ؛املتطلبات

 )متحقق(.ا فإن الدرجة اليت ميكن وضعها هي لذ ؛أو اصطناعيا

 : : التحكم البيئي يف دخان التبغ2االشرتاط 

و وضع أماكن واملخارج أقدما من املداخل  61 يف املبىن وعلى بعد متطلبات )لييد(: منع التدخني

ال يوجد  .خارج املبىنية ومنفذ اهلواء اخلارج منها إىل التهو لتدخني ابملبىن على أن تكون جيدة خمصصة ل

املباين إال أن التدخني مينع داخل  ،التصميمية يف )أنظمة البناء( ما حيقق هذه املتطلباتضمن االشرتاطات 

ا فإن الدرجة اليت ميكن وضعها لذ ؛للمدخننيصصة يف بعض احلاالت يوجد أماكن خمو  ،التجارية واحلكومية

 )متحقق(. 
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 ة اوهواء اخلارجي الداخل للمبىن: مراقب :4االعتماد 

اهلوائي ونسبة اثين كد من حتقيق متطلبات التدفق أنظام مراقبة دائم للتمتطلبات )لييد(: تركيب 

 لذا فإن ؛هذا املتطلبناء( ما حيقق وجد ضمن االشرتاطات التصميمية يف )أنظمة البال ي .كسيد الكربونأ

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(. 

 : زايدة التهوية: 2االعتماد 

فوق احلد األدىن  %50على التهوية اخلارجية على األقل  املعتمدةمتطلبات )لييد(: زايدة املساحة 

رجة لذا فإن الد ؛املتطلبالبناء( ما حيقق هذا وجد ضمن االشرتاطات التصميمية يف )أنظمة ال ي .املطلوب

 اليت ميكن وضعها: )صفر(. 

 ناء اإلنشاء(: أثاوهواء الداخلي ) : جودة3االعتماد 

ناء أثالكهروميكانيكية ة اهلواء الداخلي حلماية األنظمة )لييد(: تطبيق خطة إدارة جودمتطلبات 

 لذا فإن ؛ا حيقق هذا املتطلب)أنظمة البناء( مضمن االشرتاطات التصميمية يف اإلنشاء. ال يوجد  عمليات

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(. 

 : (: خطة إدارة جودة اوهواء الداخلي )قبل التشغيل1االعتماد 

 .األجهزة قبل التشغيلستخدام طريقة الطرد وتركيب فالتر جديدة جلميع متطلبات )لييد(: ا

 ؛تطلبما حيقق هذا امليف )أنظمة البناء(  البناء(: ال يوجد ضمن االشرتاطات التصميميةمتطلبات )أنظمة 

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(. لذا فإن

: املواد 6واالعتماد ، ()األصباغ وموانع الرتسيب: املواد ذات االنبعااثت الضئيلة 1االعتماد 

لة : املواد ذات االنبعااثت الضئي1واالعتماد ، (انت ومواد التغطيةالدها)ذات االنبعااثت الضئيلة 

 والليفية(:  املواد ذات االنبعااثت الضئيلة )املنتجات اخلشبية :8، واالعتماد ()أنظمة األرميات
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نتجات واملواد واملفروشات امل(: ملخصها استخدام 0حىت  1ات )من متطلبات )لييد( هلذه االعتماد

د ما حيقق هذه )أنظمة البناء( يالحظ أنه ال يوجوبدراسة االشرتاطات التصميمية  .البيئةصديقة 

 لذا فإن الدرجة اليت ميكن وضعها )صفر(.  ؛املتطلبات

  امللواثت والكيميائيات الداخلة: : التحكم يف مصدر9االعتماد 

ال يوجد ضمن االشرتاطات يل دخول امللواثت املضرة ابلصحة. لتقللييد(: تصميم املبىن )متطلبات 

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.  لذا فإن ؛لبمة البناء( ما حيقق هذا املتطالتصميمية يف )أنظ

 نظمة القابلة للتحكم )اإلانرة(: األ :41 االعتماد

من مستخدمي  %10انرة الصناعية داخل املبىن بنسبة متطلبات )لييد(: توفري نظام للتحكم ابإل

الدرجة اليت  لذا فإن ؛)أنظمة البناء( ما حيقق هذا املتطلبجد ضمن االشرتاطات التصميمية يف ال يو  .املبىن

 ميكن وضعها: )صفر(.

الراحة احلرارية  :42، واالعتماد (: األنظمة القابلة للتحكم )الراحة احلرارية44االعتماد 

 الراحة احلرارية )التدقيق(:  :43، واالعتماد ()التصميم

ا ال يقل عن احلرارية مل(: توفري املتحكمات ابلراحة 55ىت ح 55متطلبات )لييد(: لالعتمادات )من 

هذا ميمية يف )أنظمة البناء( ما حيقق التصال يوجد ضمن االشرتاطات  .من مستخدمي املبىن 10%

 )صفر(. وضعها:لذا فإن الدرجة اليت ميكن  ؛تطلبامل

 اإلماءة الطبيعية:  :41االعتماد 

 يوجد ضمن .الطبيعيةكرب قدر من اإلضاءة  حبيث يسمح أبمتطلبات )لييد(: تصميم املبىن

إانرة ( يهدف إىل 56حيث إن االشرتاط ) ؛املتطلبمية ألنظمة البناء ما يتعلق هبذا االشرتاطات التصمي

 (. 5ميكن وضعها: )فإن الدرجة اليت لذا  :مجيع الفراغات طبيعيا
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 الرؤية:  :41االعتماد 

ن وكذلك يوجد أيضا ضم .قدر من الرؤية أبكربمتطلبات )لييد(: تصميم املبىن حبيث يسمح 

( يهدف إىل إانرة 56) حيث إن االشرتاط :ة البناء ما يتعلق هبذا املتطلباالشرتاطات التصميمية ألنظم

 (.5ميكن وضعها: )اليت لذا فإن الدرجة  :طبيعيامجيع الفراغات 

  اإلبداع يف التصميم: -سادسا

ويوضح  .ةاستدام أكثرهذه املعايري إىل تشجيع اإلبداع يف تصميمات املباين لتكون  وهتدف

التصميمية ألنظمة البناء مبدينة الدرجات على تلك املعايري وتقومي االشرتاطات ( توزيع 50اجلدول )

نظمة البناء مبدينة الرايض حصلت على تقومي مقداره االشرتاطات التصميمية ألوابلدراسة جند أن  .الرايض

 ذلك فيما يلي: وتفصيل .( يف االشرتاطات اخلاصة ابإلبداع يف التصميم2)صفر من 

  (41)اجلدول 

لكل منهما، ويف  ددها )معياران( والدرجات املقررةوع (LEED) التصميم يفمعايري اإلبداع يف 

 مدينة الرايض ألخري يتضح نتائج تقومي كل معيار لنظام البناء يفالعمود ا

االشرتاط/ 
 االعتماد

 سادسا: معايري اإلبداع يف التصميم يف
  (LEED) 

 ددة يفالدرجة احمل
(LEED) 

الدرجة املستحقة 
نة لنظام البناء مبدي

 الرايض
5االشرتاط  اع يف التصميمداإلب   1 0 
6االشرتاط   0 5 تفويض خمتصني 
 اإلبداع يف التصميم:  :4االشرتاط 

البيئية مقارنة ابألداء ت )لييد(: أن يكون اإلبداع قابال للقياس الكمي من حيث الفائدة متطلبا

وتكون قابلة للنقل واالستعمال يف  ،املشروع ابلكاملن استخدام التقنيات املستحدثة يف أن يكو و  ،التقليدي

لذا فإن  ؛حيقق هذا املتطلبالتصميمية يف )أنظمة البناء( ما  ضمن االشرتاطاتال يوجد  .مشاريع أخرى

 الدرجة اليت ميكن وضعها: )صفر(.
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  :(LEED) : تفويض خمتصني من2االشرتاط 

ال يوجد  .فريق العمل د خمتص حمرتف واحد على األقل ضمن)لييد(: تسجيل وجو متطلبات 

لذا فإن الدرجة اليت ميكن وضعها:  ؛هذا املتطلب التصميمية يف )أنظمة البناء( ما حيققضمن االشرتاطات 

  )صفر(.

 التقومي:  مناقشة مجيع نتائج

اشرتاطاهتا حصلت على درجات   مدينة الرايض جبميعأظهرت نتائج البحث أن أنظمة البناء يف

(. على مستوى املعيار 55بنودها )اجلدول اخلمسة جبميع  (LEED) معايري مقياس لييدمنخفضة يف 

من إمجايل الدرجات املخصصة  مل حتصل اشرتاطات البناء على أي درجةبكل بنوده  (األول )املوقع املستدام

( 51درجتني من إمجايل )على  (فاءة استخدام املياهاملعيار الثاين )كوحصلت يف  .( درجة62تبلغ )اليت 

 فقط من إمجايل وحصلت على درجتني .حتصل على أي درجةيار الرابع )املواد واملصادر( مل ويف املع .درجة

حتصل على أي مل  (. مث يف املعيار السادس )اإلبداع يف التصميم(اخلامس )البيئة الداخلية( يف املعيار 51)

التقومي اليت حصلت عليها أنظمة البناء يف وبذلك يصبح إمجايل درجات  .( درجات2)درجة من إمجايل 

تسمح بتصنيف أنظمة وهي نتيجة متدنية جدا ال  ،درجات( 502( درجة من إمجايل )65دينة الرايض )م

 االستدامة.ض ضمن األنظمة اليت تليب متطلبات مدينة الرايالبناء أبمانة 

 (44)اجلدول 

 مبعايري االستدامة يف بعد تقوميها (حصلت عليها )أنظمة البناء مبدينة الرايضالدرجات اليت 
(LEED) 

 معايري االستدامة
  لييداحملدد يفاحلد األعلى للدرجات )النقاط( 

(LEED) لكل جمموعة من املعايري   
ام ( اليت حصل عليها نظالدرجات )النقاط

عايريالبناء مبدينة الرايض لكل جمموعة من امل  
املوقع املستدام: أوال  62 0 

 6 50 اثنيا: كفاءة استخدام املياه
ياثلثا: الطاقة والغالف اجلو   51 51 
 0 52 رابعا: املواد واملصادر
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 6 51 خامسا جودة البيئة الداخلية
مسادسا: اإلبداع يف التصمي  2 0 

 65 502 اجملموع
 نتائج الدراسة:

بوصفه أنسب  (LEED) ومت اختيار مقياس ،استعرضت الدراسة أشهر مقاييس االستدامة

ماله بسبب انتشاره العاملي واستعوذلك  ؛الرايض عية لتقومي أنظمة املباين مبدينةمقياس مبعايريه الرئيسة والفر 

 حصر مجيع االشرتاطات التصميمية للمباين يف مدينة ومت .العربية السعوديةيف تقومي عدة مبان ابململكة 

مث مت تقومي تلك االشرتاطات  ( اشرتاطا. ومن62حيث بلغ عددها ) ؛واضيع االستدامةالرايض اليت تتعلق مب

جدا ال تقبل حىت يف حال طلب التوثيق لدى نظام  وقد حصلت على درجة متدنية (LEED). مبقياس

اطات التصميمية للمباين يف مدينة ويالحظ أن بعض االشرت (LEED). والبيئةة الرايدة يف تصميم الطاق

املتطلبات ابلكامل فكان ولكن مل تغط  ،يف معايري االستدامةض قد تطرقت إىل بعض املتطلبات رايال

االستدامة ابلكامل حبسب اشرتاطات معايري لعدم تغطية متطلبات عنصر  ؛الة )صفرا(تقييمها يف هذه احل

  (LEED). االستدامة

  :التوصيات
نظرا لوجود النقص احلاد يف تطبيق معايري االستدامة يف أنظمة البناء مبدينة الرايض، فإن احلاجة ملحة 

 لضرورة سد هذا النقص والتوصية ابآليت:
 مراعاة أن يتم تطبيق املباين صديقة البيئة مع معايري  عديل أنظمة البناء احلالية مبا يتوافق معت

 ،واختياراي على املباين اخلاصة ،العامة بشكل إلزاميواملرافق مة املعدلة على املباين احلكومية األنظ

 ومن مث التطبيق تدرجييا.

  إدارة لالستدامة واملباين سة توصي إبنشاء ار يقاهتا، فإن الدوتطبنظرا لغياب مفهوم االستدامة

 :اآلتيةوتتوىل املسؤوليات  راء تكون حتت مظلة أمانة منطقة الرايضاخلض

 املباين اخلضراء.ظمة املباين املتوافقة مع معايري وضع آليات ومقرتحات ألن 
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  مباين مدينة الرايضم تقنيات ومواد البناء األخضر يف لتشجيع استخداوضع حمفزات. 

 دار شهادات تشجيع ودعم للمبادرات اخلضراءإص. 

 اجلمهور للتعريف هبا.والتقارب مع يم معارض وجتمعات ملواد البناء األخضر تنظ 

  واملياه والنفاايت وجودة اهلواء.املشاركة ابللجان املعنية ابألمانة مبواضيع الطاقة  

  عروض ومقرتحات ختص  وتقدمي ،واجلهات ذات العالقة لعمل ندوات تعريفيةدعوة الشركات

 .على املباين مبدينة الرايض ق تطبيقهاتقنيات العمارة اخلضراء وطر 

  صوص أبمهية البناء وفقا ملفاهيم اخلتمع بصفة عامة واملصممني على وجه رفع درجة وعي اجمل

  العمارة اخلضراء.

 حكومي رمسي إلدارة وصيات املذكورة أعاله ضمن برانمج وضع خطة طويلة املدى لتعميم الت

ت وبلدايت وتطبقه أماان ،الشؤون البلدية والقرويةوزارة تشرف عليه  االستدامة واملباين اخلضراء

خالل إدارات االستدامة واملباين  يف اململكة العربية السعودية مناملناطق املرتبطة هبذه الوزارة 

 .اخلضراء اليت تنشئها هلذا الغرض
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اما، الرايض يف مخسني ع .والتخطيط ها(. مركز املشاريع 5262) .العليا لتطوير مدينة الرايضاهليئة  -

  .الرايض .الرايضاهليئة العليا لتطوير مدينة 

البناء. االشرتاطات التصميمية إدارة رخص  .واملشاريع(. وكالة التعمري 6001) .أمانة منطقة الرايض -

  .الرايض .للمباين يف مدينة الرايض
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 .الدمام

زايرة للموقع . آخر Jeddah.gov.sa.http://.www :أمانة حمافظة جدة. املوقع اإللكرتوين -
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