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 مشارٌع المجمعات السكنٌة الصدٌقة للبٌئة
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 برنامج الشٌخ زاٌد لالسكان



 جدول المحتوى 

 1 .........................        المقدمة
 1 .........................       التعرٌف بالمشروع

 2 .........................       البداع والبتكار: أولا 
 2 .........................     كفاءة الطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة: ثانٌاا 

    (تعزٌز استخدام الطاقة المتجددة فً المشروع: )تقلٌل استهالك الطاقة: أولا          

 3 .........................   (Solar Water Heater)سخانات المٌاه بالطاقة الشمسٌة . 1 
 4 .........................    حساب الوفر المالً والطاقً للسخانات الشمسٌة      
 5 .........................   الموفرة للطاقة( Florescent)استخدام إضاءة الفلورٌسنت . 2 

       :تقلٌل الكسب الحراري: ثانٌاا          

 6/9 .........................  (Thermal Blocks & Insulations) الطابوق الحراري والعوازل . 1 

 7 .........................    (Double Glaze)الزجاج المزدوج العازل . 2 
 7 .........................  (  Aluminum Thermal Break)العازل الحراري لقطاعات األلمنٌوم . 3 
 8.........................   حساب الطاقة المخفضة من أنظمة البناء المستخدمة والوفر المالً لها     

       تقلٌل استهالك المٌاه: ثالثاا          
 10 .........................     صممات لتقلٌل تدفق المٌاه. 1 

 10 .........................    تجمٌع مٌاه التكٌف المتكثفة وإعادة استخدامها. 2 

       استخدام مواد صدٌقة للبٌئة: رابعاا          

 11 .........................     (Grease Trap)مصٌدة الدهون . 1 

 11 .........................      410غاز الفرٌون . 2 

 12 .........................    الخفض الجمالً للطاقة المستهلكة والوفر المالً للمشروع: ثالثاا 

 13 .........................    التأثٌرالقتصادي والجتماعً والبٌئً والسلوكً وأمن الطاقة: رابعاا 

 13 .........................     خطط استمرار أعمال التحدٌث والتطوٌر: خامساا 

 14 .........................     دراسة الحالة ألحد المشارٌع البٌئٌة: سادساا 



 الشارقةإمارة  -بالسٌوحمسكن  409إنشاء وإنجاز وصٌانة المجمع السكنً عدد : مشروع مشارٌع المجمعات السكنٌة ذات التطبٌقات البٌئٌة

 :بالمشروع تعرٌف (2
 الشارقة مدينة في بالسيوح مسكن 409 عدد السكني المجمع وصيانة وإنجاز إنشاء مشروع يعد

 نماذج في للطاقة والموفرة للبيئة الصديقة األنظمة ذات البرنامج في البيئية المشاريع أحد

 .السكنية الوحدات
 مربعمتر  736.968.00: المساحة االجمالية للموقع •

 14/07/2012: مباشرة األعمالتاريخ  •

 :مقدمة( 1

إنشرراء برنررامج الشرريخ زايررد لوسرركان تتويجررا يعتبررر     

للسياسة الحكيمة التي اعتمدها المغفور له بإذن هللا الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه المغفور له الشيخ مكتوم 

بن راشد آل مكتوم والتي وضعت األسس الكفيلرة لتروفير 

المسكن المناسب والالئق لألسر المواطنرة علرا اخرتال  

مستوياتها االقتصادية واالجتماعيرة مرع مراعراة األولويرة 

للحررراالت الخاصرررة مترررل األيترررام واألرامرررل وكبرررار السرررن 

وأصرررحاب االحتياجرررات الخاصرررةذ مرررن أجرررل ذلررر  فرررإن 

البرنامج يعتبر إحدى ركائز االستقرار لمجتمع اإلمارات 
 .والعطاءالتي تحققت مرحلة البناء 

تأسرس البرنرامج بموجرب القرانون االتحراد  رقرم وقد     
بترررررررررررررررررراريخ الصررررررررررررررررررادرة  1999لسررررررررررررررررررنة ( 10)

منحررررره الشخصرررررية االعتباريرررررة والرررررذ  18/07/1999

المستقلة واألهلية الكاملة لمباشرة نشاطه القانوني لتحقيق 

 .األهدا  التي أنشأ من أجلها

المستمرة والتوجره السرائد حاليراي فري دولرة الحاجة مع     

االمررارات العربيررة المتحرردة للحفرراظ علررا المرروارد البيئيررة 

وتقديم مشاريع مستدامة لالجيرال الحاليرة و القادمرةذ فرإن 

ل لتقرديم األفضرل  برنامج الشيخ زايد لالسكان يسرعا دائمرا

في مشاريعه االسكانية علا أسرس مرن المعرايير العالميرة 

نماذج وحردات سركنية ومجمعرات سركنية لتوفير والمحلية 

مطابقرررة للمواصرررفات والمعرررايير البيئرررة المالئمرررة للبيئرررة 

تم وضع بشكل عامذ وعليه المحلية و للمجتمع االماراتي 

ودراسرة المعررايير التصررميمية لألنظمررة البيئيررة الترري سرريتم 

اسررررتخدامها وتطبيقهررررا فرررري نمرررراذج الوحرررردات السرررركنية 

المسررتخدمة فرري مشرراريع المجمعررات السرركنية الترري ينفررذها 

البرنررامج والبرردء بتنفيررذها علررا أر  الواقررع فرري بعرر  
 .المشاريع الحالية

الحفاظ على 
 الموارد

 أنظمة بٌئٌة

تقلٌل البصمة 
 الكربونٌة

 إعادة التدوٌر

 نومغرف 4( 3)نموذج زمرد 

 غرفتً نوم( 7)نموذج زفٌر 

 نومغرف 4( 6)نموذج زمرد 

 نومغرف 3( 7)نموذج ٌاقوت 

 المخطط العام للموقع نماذج الوحدات السكنٌة

 (7)نموذج ٌاقوت  (7)نموذج زفٌر 

 (6)نموذج زمرد  (3)نموذج زمرد 

 نوع النموذج مساحة البناء عدد النماذج

2م  36  (7)  زفٌر  186.3

2م  85  (7)ٌاقوت  227.2

2م  143  (3) زمرد  367.3

2م  142  (6) زمرد  367.4

 14/11/2013: االنجاز الرسميتاريخ  •
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 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

 :اإلبداع واإلبتكار( 1

ٌتسم مشروع المجمع السكنً بالشارقة بالمرونة وإمكانٌة التوسعة المستقبلٌة فً حدود الوحدات السكنٌة بالمجمع حٌث ٌلبً 

إلى حددود إضدافة ( إضافة غرفة واحدة او أكثر) حاجة المواطنٌن الحالٌة والمستقبلٌة كما أن التوسعة تتدرج من حدود الغرفة

تمٌز المشروع باسدتخدام  ألنظمدة بٌئٌدة متنوعدة منهدا م أنظمدة تعتمدد علدى الطاقدة الشمسدٌة المتجدددة وأنظمدة ٌ. طابق كامل

لتقلٌل استهالك المٌاه وإعادة تدوٌرها وأنظمة أخرى لتقلٌل استهالك الطاقة، وبهذا ٌتم إضدافة بععدد جدٌدد للمسداكن فدً الدولدة 
 . وتغٌٌر سلوكٌات المواطنٌن نحو سلوكٌات وأعمال أكثر استدامة وحفاظاا على البٌئة

 :كفاءة الطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة( 2

تدددددم اسدددددتخدام مدددددواد وأنظمدددددة 

متنوعددة فدددً المشدددروع للتقلٌدددل 

مددددن اسددددتهالك الطاقددددة وإعددددادة 

التددددوٌر وتعددددٌل كفددداءة أجهدددزة 

التكٌدددف المركزٌدددة ، وتدددم تنفٌدددذ 

البعض منها فً الموقع و مازال 

الدددددبعض ايخدددددر قٌدددددد التنفٌدددددذ 

كمددا تدددم تقسددٌم هدددذه . والنشدداء

األنظمة على أربعة بنود رئٌسٌة 

 .موضحة فً المخطط المجاور

 

وتبعاا للدراسدة النظرٌدة التدً تدم 

عملها فدنن معددل خفدض الطاقدة 

فً المجمع ٌفوق النصف بمعدل 
 .ملٌون كٌلو وات فً السنة 22

األنظمة البٌئة 
 المستخدمة

تقلٌل استهالك 

 المٌاه

تقلٌل استهالك 

 الطاقة

تقلٌل الكسب 

 الحراري

مواد صدٌقة 

 للبٌئة

• الطابوق حراري والعوازل   

 الزجاج المزدوج العازل •

• العازل الحراري لحلوق األلمنٌوم   

 مصٌدة الدهون •
 غاز الفرٌون •

410 

 سخانات بالطاقة الشمسٌة •

استخدام إضاءة •

 الفلورٌسنت 

 صمامات لتقلٌل تدفق المٌاه•

تجمٌع مٌاه التكٌف •

 المتكثفة وإعادة استخدامها

 

معدل الخفض فً 

 الطاقة للمجمع
22,178,403 

KWh/yr 
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 كفاءةالطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة( 2 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

تم تصمٌم نظام سخان مركزى معتمد على الخالٌا الشمسٌ  ومجمع للمٌاه الساخن  

وتددم ، والمطددابخ لحمامددات لسددتخدامات امددع الكسسددوارات ومضددخات مٌدداه للدددفع 

 .الستغناء عن وحدات السخان المنفصل  داخل الحمامات و المطابخ

:كفاءة الطاقة  

 البصمة الكربونٌة

:وضع التنفٌذ  

 توفٌر فً الطاقة المستهلكة لتسخٌن المٌاه% 94

:الوصف  

:ايلٌة  

 (: Solar Water Heater)سخانات المٌاه بالطاقة الشمسٌة . 1

 سنوٌاا CO2من كجم  1490-

 قٌد التنفٌذ

 (تعزٌز استخدام الطاقة المتجددة فً المشروع: )تقلٌل استهالك الطاقة: أولا 

 وهذا الشمسٌة الطاقة عن الناتجة الحرارة تجمٌع على الشمسً السخان فكرة تعتمد

 مادة من بمواسٌر متصلة الفٌال سطح على توضع خاصة شمسٌة خالٌا طرٌق عن
 من الحرارة انتقال وٌتم الماء تحمل (Stainless Steel ) للصدأ المقاوم الفولذ

 الماء تجمٌع وٌتم الماء حرارة درجة رفع ٌتم وبالتالً المواسٌر على الشمسٌة الخالٌا

  كهربائً تسخٌن ملف اضافة مع السطح على تجمٌعً بخزان تسخٌن  تم الذي

 الماء لضخ السطح على والمضخات الصمامات بعض تضاف و الحاجة حٌن ٌستخدم
 .الكهربائٌة السخانات عن الستغناء ٌتم وبذلك .والمطابخ للحممات الساخن

  

 وحدات السخانات الشمسٌة

 الهٌكل النشائً لوحدات السخانات الشمسٌة

 طرٌقة عمل السخانات الشمسٌة
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 كفاءةالطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة( 2 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

بائٌدة فدً كدل كهرتم حساب الوفر الطاقً للسخانات الشمسٌة عن طرٌدق مقارنتهدا بالسدخانات الكهربائٌدة، حٌدث تدم أول حسداب السدتهالك الكهربدائً للسدخانات ال

للسدخانات  الًمسكن اعتمادا على معدلت السدتهالك المقدمدة فدً الددلٌل السترشدادي للسدخانات الشمسدٌة فدً إمدارة دبدً، ومدن ثدم حسداب التدوفٌر الطداقً والمد

 : الشمسٌة اعتمادا على نسب تقلٌل الستهالك المحددة من الشركات الموردة للسخانات الشمسٌة فً المشروع كما هو موضح فً الجدول التالً

 الحساب الطاقً والمالً الموفر

 (: Solar Water Heater)سخانات المٌاه بالطاقة الشمسٌة . 1

 :تقلٌل استهالك الطاقة: أولا 

المالً  الوفر

للمجمع باستخدام 

السخان الشمسً 
 (AED/yr**) 

مقدار الوفر 

الطاقً 

للمجمع فً 

السنة 
(KWh/yr) 

عدد 
 المساكن

 السخان الكهربائً السخان الشمسً

الوفر  مقدار المسكن
فً السنة   الطاقً

(KWh/yr) 

نسبة خفض 

 الطاقة من
 السخان الشمسً

 الستهالك

السنوي 

للطاقة 
(KWh/yr) 

 الطاقة

الجمالٌة 

%  30بنضافة 

إلعادة 
 التسخٌن

 الطاقة

المستهلكة 

لتسخٌن المٌاه 
(KWh/Day) 

 الستهالك الٌومً

للمٌاه الحارة 
(Ltr/day*) 

 7زفٌر  230 10.70 13.91  5,077          92%  4,646          36 167,256  50,173           

 7 ٌاقوت 280 13.03 16.93  6,181          92%  5,656          85 480,760  144,217         

 6زمرد  330 15.35 19.96  7,285          96%  6,993          142 993,006  297,914         

 3زمرد  330 15.35 19.96  7,285          96%  6,993          143 999,999  300,000         

 المجموع 94%        2,641,021 792,304

 تم حساب معدالت االستهال  للمرافق المختلفة في المسكن من تعميم بلدية دبي بخصوص استخدام السخانات الشمسية* 
 فلس  30الواحد في إمارة الشارقة   KWhتبلغ قيمة الـ ** 
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 كفاءة الطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة( 2 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

ا لتقلٌدل تكدالٌف ( CFL)المضدغوط ( Florescent)الفلورسدنت ٌعتبرمصباح إضاءة  مدن أكثدر الخٌدارات شدٌوعا

وفقاا لبعض المصادر حٌث تتمٌزهذه المصابٌح بسدرعة التشدغٌل % 70اإلضاءة حٌث تستخدم طاقة أقل بنسبة 

 .واعتدال ألوانها وتوفٌرها للطاقة
  

:كفاءة الطاقة  

 البصمة الكربونٌة

:وضع التنفٌذ  

:الوصف %74تقلٌل الطاقة بنسبة   

 :الموفرة للطاقة( Florescent)استخدام إضاءة الفلورٌسنت . 2

 قٌد التنفٌذ

 سنوٌاا CO2كجم من 135 -

 :تقلٌل استهالك الطاقة: أولا 

 ساعات للوحدات الخارجية 10ساعات و 6المتوسطة للوحدات الداخلية   عدد ساعات العمل*

 Incandescent =100Wذ الطاقة لوحدة     Florescent  =26 Wالطاقة لوحدة **

 المسكن

عدد *

وحدات 

اإلضاءة 

 الداخلً
للمسكن 
  الواحد

عدد *

وحدات 

الضاءة 

الخارجٌة 

للمسكن 

 الواحد

 المستهلكة للنموذج فً الٌوم الطاقة
 (Wh/day*) 

المستهلكة للنماذج فً المجمع  الطاقة
 ( *KWh/yr) فً  السنة 

الطاقة  مقدار

الموفرة 
(KWh/yr) 

عدد 

النماذج 

فً 

 المجمع

  الطاقة الكلٌة

الموفرة فً 

ً المجمع ف

السنة  
(KWh/yr) 

المالً  الوفر

(AED/yr) النارة  وحدات

اعتٌادٌة 

(Incandescent  ) 

وحدات إنارة 

 موفرة للطاقة 

(Florescent ) 

النارة  وحدات

اعتٌادٌة 

(Incandescent  ) 

وحدات إنارة 

 موفرة للطاقة 

(Florescent ) 

 239,201 797,335 36 22,148 7,782 29,930 21,320 82,000 43 65 7زفٌر

 582,687 1,942,289 85 22,850 8,029 30,879 21,996 84,600 39 76 7ٌاقوت 

 1,433,680 4,778,933 142 33,654 11,825 45,479 32,396 124,600 49 126 6 زمرد

 1,501,713 5,005,709 143 35,005 12,299 47,304 33,696 129,600 51 131 3زمرد 

 3,757,280 12,524,267 %74= الطاقً  نسبة الخفض المجموع

 العتٌادٌة النارة وحدات باستهالك استهالكها مقارنة طرٌق عن الفلورٌسنت إلضاءة والمالً الطاقً الوفر حساب تم
 وحدات  الضاءة الموفرة للطاقة  :التالً الجدول فً موضح هو كما %74 تقارب للطاقة الخفض نسبة أن وتبٌن  ( Incandescent) انكاندٌسنت
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 :تقلٌل الكسب الحراري: ثانٌاا 

 كفاءةالطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة( 2 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

تم استخدام الطابوق المعزول حرارٌاا للحدوائط الخارجٌدة لنمداذج الوحددات السدكنٌة، 
 .كما أن  تم إستخدام عازل حرارى لكل من لأجزاء الخرسانٌة الخارجٌة والرضٌات

 
 

تم استخدام طابوق حراري ٌتمٌز بخفة وزن  وعزلد  الحدراري العدالً ، كمدا أند  تدم 

إضدددافة طبقدددة مدددن العدددازل الحدددراري وتثبٌتهدددا علدددى األجدددزاء الخرسددداٌة الخارجٌدددة 

باسددتخدام مددواد مثبتدد  وبعددد أن تجددف ٌددتم تثبٌتهددا باسددتخدام البراغددً، لضددمان عدددم 

حدددوث تشددققات مددع البالسددتر الخددارجى مددع وضددع شددبكة مددن األلٌدداف علددى العددازل 
 .الحرارى وزاوٌة بالستٌكٌة عند الحواف للحفاظ على العازل الحراري

:كفاءة الطاقة  

 البصمة الكربونٌة

:وضع التنفٌذ  

(  0.12W/mk-0.14)% 15نسبة التسرب من الجدران 

 %  30واألسقف 

:الوصف  

:ايلٌة  

 : (Thermal Blocks & Insulations) الطابوق الحراري والعوازل . 1

 سنوٌاا CO2 كجم من  910 -

 من أعمال الطابوق % 90تم انجاز نسبة 

 الطابوق الحراري العازل

 العازل الحراري المثبت . 5 تثبٌت العازل الحراري. 4 المواد المثبت  على العازلوضع .3 تجهٌز المواد المثبت . 2 العنصرالخرسانًتجهٌز .1

 البراغً المثبت  للعازل. 6

 تثبٌت العازلطبقات . 7

 العزل الحراري لألرضٌات

 6 مقطع ٌوضح انتقال الحرارة عبرالطابوق الحراري



 :تقلٌل الكسب الحراري: ثانٌاا 

 كفاءةالطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة( 2 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

ٌعمددل الزجدداج المددزدوج العددازل علددى تقلٌددل مصددروفات الطاقددة وتخفٌضددها تخفٌضدداا 

ددال الددذي ٌقدٌدد ،كما أندد  ٌحقددق  جوهرٌدداا ملموسدداا، وهددذا نتٌجددة العددزل الحددراري الفعي

 . مستوٌات مقبولة من العزل الصوتً
 

 
والمبدأ الذي تقوم علٌ  هو العتماد على التجوٌف بٌن اللوحٌن الزجاجٌٌن المملوء 

حٌدث ٌسدخن الزجداج  Argonبدالهواء الجداف أو بندوع مدن أندواع الغداز كدايرغون 

الخارجً وٌعمل على تسخٌن التجوٌف فٌكون كعازل للحرارة المكتسبة من الخارج، 

وٌمنعها من الوصول للوح الزجداجً الدداخلً، وبالتدالً ٌدتم تقلٌدل الكسدب الحدراري 
 .من الخارج ومن ثم تقلٌل الحمل الحراري الالزم للفراغات الداخلٌة

:كفاءة الطاقة  

 البصمة الكربونٌة

:وضع التنفٌذ  

 .تقلٌل نسبة تسرب الحرارة إلى النصف

:الوصف  

:ايلٌة  

 (:Double Glaze)الزجاج المزدوج العازل . 2

 سنوٌاا CO2كجم من  455 -

 قٌد التنفٌذ

تمتاز نوافذ األلمنٌوم بجودتها العالٌة و قلة حاجتها للصٌانة كما أنها تعد من المدواد 

القابلة إلعادة التدوٌر كما أن األلمنٌوم ٌعدد موصدل جٌدد للحدرارة، لدذلك تدم اسدتخدام 

 Aluminum Thermal)عدازل حددراري لقطدداع األلمنٌددوم المسددتخدم فددً النوافددذ 
Break.) 

 

 

تعمل العوازل الحرارٌة المضافة لحلوق األلمنٌوم على اٌقاف التوصٌل الحراري من 

الخارج إلى الداخل وهذا لكونها مصنعة من مدادة البالسدتٌك أو السدٌلٌكون التدً تعدد 
 .من المواد ضعٌفة التوصٌل الحراري، وبالتالً تقلل من الكسب الحراري للمنزل

:كفاءة الطاقة  

:وضع التنفٌذ  

:الوصف  

:ايلٌة  

 (:Aluminum Thermal Break)العازل الحراري لقطاعات األلمنٌوم . 3

 قٌد التنفٌذ

 العازل الحراري لقطاعات األلمنٌوم قطاعات األلمنٌوم المعزولة حرارٌاا 

 تخفض نسبة انتقال الحرارة 
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 :تقلٌل الكسب الحراري: ثانٌاا 

 كفاءة الطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة( 2 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

( عدوازل اللمنٌدوم+ الزجداج المدزدوج + العدوازل+ الطدابوق الحدراري) لحسداب الحمدال الحرارٌدة المختلفدة للمدواد البنائٌدة * Hap))تم استخدام برنامج الهاب 

فدٌض السدتهالك تخ المستخدمة فً المجمع وهذا لنماذج المساكن الربعة ومقارنتها بالحمال الحرارٌة لمدواد البنداء العتٌادٌدة حٌدث سداعدت هدذه الحمدال علدى
 :كما هو موضح فً الجدول أدناه% 26الطاقً بمقدار 

:الوصف  

 :حساب الطاقة المخفضة من أنظمة البناء المستخدمة والوفر المالً لها

المالً  التوفٌر

الكلً للمجمع 
(AED/yr) 

الخفض الجمالً 

 فً المجمع للطاقة
(KWh/yr) 

 عدد

النماذج 

فً 
 المجمع

الطاقة 

الجمالٌة 

المخفضة 
(KWh/yr) 

 ( KWh/yr)المستهلكة باستخدام األنطمة البنائٌة المختلفة  الطاقة

 ( نسبة الخفض فً الطاقة) 
 الطاقة

المستهلكة فً 

التبرٌد 
 باستخدام

مواد البناء 

 العتٌادٌة

 المسكن

العازل الحراري 

 لحلوق اللمنٌوم 

الزجاج 

 المزدوج

عوازل 
 األسقف

عوازل 

الجزاء 

 الخرسانٌة

الطابوق 

 الحراري

60,890 202,968 36 
5,638 

(13.0%) 
42,788 
(4.0%) 

41,812 
(6.2%) 

40,999 
(8.1%) 

42,823 
(4.0%) 

43,812 
(1.8%) 

44,594 
 7زفٌر

274,380 914,600 85 
10,760 
(24.1%) 

43,199 
(3.3%) 

43,877 
(1.8%) 

42,645 
(4.6%) 

42,456 
(5.0%) 

37,476 
(16.1%) 

44,683 
 7ٌاقوت 

618,467 2,061,556 142 
14,518 
(33.0%) 

41,382 
(5.6%) 

40,483 
(7.1%) 

39,921 
(10.1%) 

36,993 
(6.3%) 

35,843 
(13.4%) 

42,048 
 6 زمرد

903,431 3,011,437 143 
21,059 
(34.5%) 

60,026 
(1.6%) 

58,723 
(3.7%) 

57,908 
(5.1%) 

53,660 
(12.0%) 

51,992 
(14.8%) 

 3زمرد  60,992

 (%26) المجموع 6,190,561 1,857,168
نسبة  متوسط
 الخفض

 .برنامج يستخدم في حساب األعما اللحرارية وتكالي  الصر  الكهربائية في كافة أنواع المباني علا مدار السنة: Hourly Analysis Programبرنامج *
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 :تقلٌل الكسب الحراري: ثانٌاا 

 كفاءة الطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة( 2 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

 :تم احتساب السنوات الالزمة لسداد قٌمة انظمة العزل المطبقة فً المشروع بناءا على المعادلة التالً

 

 تكلفة راس المال المستثمر فً نظام العزل=           السنوات المطلوبة للسداد

 التكلفة الجمالٌة للوفر المالً للمشروع خالل سنة                                     

 
 .أشهر8 سنوات 5حٌث ٌوضح الجدول التالً عدد السنوات الالزمة لسداد قٌمة انظمة العزل المذكورة وهً  

 سداد المبالغ االمستثمرة فً انظمة العزل

 :الطابوق الحراري والعوازل. 1

 النظمة الطابوق الحراري عوازل الخرسان  السطح عوازل

308,794 601,086 824,501 
مبلغ الوفر المالً 

 (درهم) خالل سنة

1,792,060 410,256 4,712,015 
المبالغ المستثمرة فً 

 (درهم)النظمة 

5.8 0.7 5.7 
السنوات الالزمة لسداد 

المبالغ المستثمرة 

 (سنة)
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 :تقلٌل استهالك المٌاه: ثالثاا 

 كفاءة الطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة( 2 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

لقد تم اختٌار خالطات األطقم الصحٌة بحٌث تحتوي على صدممات للدتحكم فدً تددفق 

 . المٌاه وتعمل على تقلٌلها

 

 

 

ٌتم إضافة صدمامات لخالطدات األطقدم الصدحٌة  حٌدث تعتمدد ايلٌدة علدى الدتحكم فدً 

مقدار الماء المتدفق  وتقلٌل  بشكل غٌر محسوس للمستخدم عن طرٌق مدزج المداء 

المتدددفق بددالهواء والحفدداظ علددى نفددس سددرعة التدددفق وقوتدد  وبالتددالً تقددل الكمٌددة 

 .المستهلكة من الماء

:كفاءة الطاقة  

 البصمة الكربونٌة

:وضع التنفٌذ  

 من استهالك المٌاه% 60توفٌر 

:الوصف  

:ايلٌة  

 :صممات لتقلٌل تدفق المٌاه. 1

 سنوٌاا  CO2كجم من 155 -

 قٌد التنفٌذ

ٌهدف هذا النظام إلى تددعٌم فكدرة إعدادة التددوٌر والسدتخدام و وتخفدٌض اسدتهالك 

 .المٌاه بالعتماد على الموارد المتوفرة والغٌر مستغلة فً المشروع

 

 
 

حٌدث تدم الستفاده من صدرف المٌداه الناتجد  مدن وحددات التكٌٌدف تعتمد ايلٌة على 

أرضدً خدزان تعمدل علدى تجمٌدع المٌداه المتكثفدة فدً  شدبك  صدرف منفصدل تصمٌم 
 .استخدام اخر أو أياعاده استخدامها مره اخرى بغرض الزراع  ومن ثم خاص 

:كفاءة الطاقة  

 البصمة الكربونٌة

:وضع التنفٌذ  

 جالون من المٌاه سنوٌا2650توفٌر 

:الوصف  

:ايلٌة  

 :تجمٌع مٌاه التكٌف المتكثفة وإعادة استخدامها. 2

 سنوٌاا CO2كجم من 15 -

 قٌد التنفٌذ
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 صممات لتقلٌل تدفق المٌاه إعادة استخدام المٌاه فً الري خزان التجمٌع األرضً



 :استخدام مواد صدٌقة للبٌئة: رابعاا 

 كفاءة الطاقة وتخفٌض الطاقة المستهلكة( 2 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

وهدذا لجمٌع المطابخ فً الوحدات السدكنٌة  Grease Trapصائد الشحوم تم إضافة 

إلزالدة المدواد الدهنٌددة مدن شددبكة بنضدافتها لنظدام الصددرف الصدحً المسدتخدم وهددذا 

 .وبالتالً تسهٌل عملٌة تحلٌة المٌاه الصرف
. 
 

ٌقوم صائد الدهون بفصل الددهون عدن المداء وهدذا اعتمداداا علدى مبددأ الكثافدة حٌدث 

تطفددوا الدددهون والزٌددوت القادمددة مددع مٌدداه الصددرف وتتجدد   إلددى األعلددى نظددرا لقلددة 

كثافتها و تترسب المواد الصلبة فً أسفل المصٌدة لكثافتها العالٌة وٌبقى المداء فدً 

طبقة مفصولة عن الشوائب والدهون حٌث ٌتم سحب  ومن ثم نقل  إلى نظام الصرف 
 .الصحً كما أن  ٌتم تنظٌف هذه المصٌدة بشكل دوري

:كفاءة الطاقة  

:وضع التنفٌذ  

ٌسهل هذا النظام عملٌة تحلٌة مٌاه الصرف الصحً على 
 .الدولة

:الوصف  

:ايلٌة  

 (:Grease Trap)مصٌدة الدهون . 1

 قٌد التنفٌذ

إستخدام مكٌفات تعمل بغاز فرٌون صددٌق للبٌئدة مدع مراعداة أن تكدون كافدة المدواد 
وأنابٌدب أجهدزة الفرٌدون لتحتدوى  (Ducts)قنوات التكٌٌف المستخدمة فى العزل و

المستنزف لطبقة  CFCSغاز الفرٌون ) على المواد والمركبات الكلورفلوروكاربونٌة 

 (األوزون 
 

 

:كفاءة الطاقة  

:وضع التنفٌذ  

 .منع التقلص فً طبقة األوزون

:الوصف  

 :410غاز الفرٌون . 2

 قٌد التنفٌذ
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 آلٌة عمل مصٌدة الدهون



 :الخفض الجمالً للطاقة المستهلكة والوفر المالً للمشروع: ثالثاا 

 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

 المالً للمستهلك  الخفض
 (سنة/درهم)

الخفض الطاقً 
(KWh/yr) 

 .م المستخدم النظام

 1 الشمسٌة سخانات بالطاقة 2,641,021 792,304

 2 إضاءة الفلورٌسنت 12,524,267 3,757,280

 3 طابوق حراريال 2,808,857 1,857,168

 4 العوازل 3,065,033 919,510

 5 زجاج مزدوج 715,359 214,607

 6 ألمنٌوم عازل 423,866 127,147

 المجموع 22,178,403 7,668,016

 وخفض الطاقة استهالك ترشٌد فً تسهم التً البٌئٌة التطبٌقات كافة حصر تم

 حٌث الجدول، فً موضح هو كما السنة خالل المشروع على المصروفة المبالغ

 النارة وحدات استخدام وهو تطبٌق ابسط من ناتج الطاقة فً خفض اعلى ان تبٌن

 .العتٌادٌة النارة وحدات من بدل الفلورٌسٌنت

ٌوضددح الشددكل التددالً نسددبة خفددض الطاقددة لكددل تطبٌددق مددن النسددبة 

الجمالٌدة للخفدض، وتبدٌن ان تسلسدل النظمددة مدن الكثدر تدوفٌراا الددى 

 :القل توفٌراا هو كالتالً

 الفلورٌسٌنت اضاءة - 1

 العوازل - 2

 الحراري الطابوق - 3

 الشمسٌة بالطاقة سخانات - 4

 المزدوج الزجاج - 5

 العازل اللومنٌوم - 6

12% 

56% 

13% 

14% 

3% 2% 

 نسبة خفض الطاقة لكافة النظمة

 سخانات بالطاقة الشمسية

 إضاءة الفلوريسنت

 الطابوق حرار 

 العوازل

 زجاج مزدوج

 ألمنيوم عازل
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 التأثٌرالقتصادي والجتماعً والبٌئً والسلوكً وأمن الطاقة: رابعاا 

فددً أثندداء األعمددال الختامٌددة للمشددروع سددٌتم عمددل ورت تثقٌفٌددة للمسددتفٌدٌن 

لتعددرٌفهم باألنظمددة البٌئٌددة المسددتخدمة فددً مسدداكنهم وطرٌقددة التعامددل معهددا 

والحفدداظ علٌهددا وعلددى انتاجٌتهددا، كمددا أندد  سددٌتم توزٌددع بروشددورات تثقٌفٌددة 

كمدا أند  سدٌتم عمدل . وتعلٌمٌة و دلٌل عن استخدام بعض األنظمة فً المساكن

اسددتبٌان ألخددذ آراء ومقترحددات المددواطنٌن عددن الوحدددات السددكنٌة و أنظمتهددا 

وعددن الطددرق المقترحددة لتطددوٌر اسددتخدامتها وهددذا بغددرض التغذٌددة الراجعددة 
 .وتطوٌر المشارٌع الحالٌة والمستقبلٌة

 :ممارسات الطاقة وإدارة الموارد فً المشروع

 :المراجع

بعد النتهاء من المشروع سٌتم عمل دراسة شاملة تتضدمن قٌداس مددى تدأثٌر 

المشروع على األبعاد القتصادٌة والجتماعٌة والبٌئٌة المختلفدة فدً المنطقدة، 

وقٌدداس لمدددى فاعلٌددة األنظمددة البٌئٌددة المسددتخدمة و مدددى نجاحهددا فددً منددا  

الدولددة وبٌئتهددا كمددا أندد  سددٌتم قٌدداس تفاعددل المسددتفٌدٌن معهددا ومدددى الفائدددة 
 .المرجوه منها
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