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 :مقدمة -1
 

 عزل المباني حرارياً في مملكة البحرين؟ جبلماذا ي

 

والترفيه … الخ. ولقد دلت الدراسات والبحوث التي أجريتت فتي البحترين أج أجهتلة التكييتف تستتهلك طبخ والنظافة من أجل التكييف واإلنارة  والتُستهلك الطاقة داخل المباني 

 -% من الطاقة التي يحتاجها المبنى. إج معدالت استهالك الطاقة من أجل التكييف تعتمد على ثالث عناصر رئيسية هي: 65أكثر من 

لى عدة عناصر منها شكل المبنى، توجيه المبنى، المسطحات اللجاجية ، الخصائص الحرارية للغالف الخارجي …. رة من وإلى المبنى والذي يعتمد عتقال الحرامعدل ان -1

 الخ.

 سلوك مستخدمي المبنى وذلك من خالل التحكم في أجهلة التكييف واإلنارة وغيرها.-2

 الخاصة بالمباني.وانين يد تعرفة الكهرباء ووضع اللوائح والقالسياسة العامة للدولة من خالل تحد -3

 

ن أجل التحكم في المنتا  التداخلي ال شك أج لشكل المبنى وتخطيطه وتصميمه وخصائص مواد المبنى المستخدمة فيه أثر كبير في تحديد متطلبات المبنى من الطاقة الكهربائية م

ممين المعماريين عمتل الدراستات والتحلتيالت الالزمتة التتي تستاعد علتى االستت ادة متن اإلضاءة الالزمة . لذا فإنه يتعين على المصبما يالئم متطلبات الراحة الحرارية وتوفير 

 خصائص المنا  بهدف تقليل االعتماد على التكييف االصطناعي وأيضاً االست ادة من اإلنارة الطبيعية.

 

األكثر فاعلية في الحصول على األداء الحراري المطلوب .  وعلى هذا األساس تم الحرارية للغالف الخارجي للمبنى هو  وقد دلت التجارب على أج عامل التحكم في الخصائص 

ن الخارجية ونسبة المسطحات اللجاجية لتحد مت  جدراجوضع الئحة العلل الحراري والتي ركلت على األداء الحراري للمبنى و بالتحديد على الخصائص الحرارية لألسقف وال

لألستقف والجتدراج الخارجيتة  و كتذلك تحديتد نوعيتة زجتاف النوافتذ  (U-value )وذلتك لوضتع حتد أعلتى لمعامتل االنتقتال الحتراري   انتقال الحرارة عبر الغالف الخارجي

رف المبنتى تساعد في الحد من تسرب الحرارة من خاوالمسطحات الخارجية. ومن أهم الوسائل التي تساعد على تحقيق اشتراطات الالئحة استخدام مواد العلل الحراري، والتي 

 إلى داخله خالل فصل الصيف ومن الداخل إلى الخارف خالل فصل الشتاء البارد.

 

 :ة من وإلى المبنى من خالل التاليتنتقل الحرار

 الجدراج واألسقف.-1

 النوافذ والمسطحات اللجاجية.-2

 فتحات التهوية.-3
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الصيف تمثل القسم األكبر من كمية الحرارة التي يتعين التخلص منها بواستطة التكييتف االصتطناعي وتقتدر نستبتها بحتوالي ألسقف في أيام لة عبر الجدراج واإج الحرارة المنتق

 -اري ملايا عديدة منها:%، وبالتالي يكوج استخدام العلل الحراري في الجدراج واألسقف ذا أهمية قصوى من أجل ترشيد استهالك الطاقة. وللعلل الحر60-70

 

 استهالك الطاقة الكهربائية التي يحتاجها المبنى من أجل التبريد والتدفئة. ترشيد -1

 تخ يض سعة أجهلة التكييف االصطناعي وبالتالي خ ض التكل ة االبتدائية .-2

 حماية عناصر المبنى من تغيرات اإلجهاد الحراري نتيجة للتمدد واالنكماش.-3

 ة للمشترك.رباء الشهرية بالنسبفاتورة الكه تقليل قيمة-4

 للقاطنين. زيادة مستوى الراحة -5

 المحافظة على البيئة من خالل تقليل انبعاث الغازات الناتجة من محطات توليد الكهرباء. -6

 

بالتقليل من المسطحات اللجاجية المعرضة اإلشعاع، لذا ينصح وتعتبر النوافذ والمسطحات اللجاجية الخارجية نقطة الضعف األولى في انتقال الحرارة  بواسطة التوصيل و

 للمنا  الخارجي، وألشعة الشمس المباشرة مع تركيب اللجاف العازل و الملدوف. 
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 البحرين مملكة العزل الحراري في تشريع – 2
 

   :1999/ 8قرار العزل الحراري     1-2

طوابق   5المكونة من  في مملكة البحرين العلل الحراري في جميع المباني طبيقاإلسكاج والبلديات بإللامية تزير بل سعادة ووزاري من قالقرار الصدر   1999في عام  

 :ينص القرار على المتطلبات التالية و التي تتطلب تكييف الهواء.و وأكثر،

 :وفقًا لما يلي تكييف الهواء  يجب استخدام مواد العلل الحراري لألسقف والجدراج لجميع المباني التي تتطلب أ. 

 درجة مئوية  -2موات /  0.6لألسقف عن  value) -(Uيجب أال تليد قيمة معامل االنتقال الحراري  -1

 .درجة مئوية -2وات / م  0.75عن للجدراج الخارجية   value) -(Uقيمة معامل االنتقال الحراريأال تليد يجب  -2

٪ من إجمالي مساحة 20-10المباني التي يليد ارت اعها عن ثالثة طوابق أو إذا كانت مساحة األسطح اللجاجية تتراوح بين يع يجب استخدام اللجاف المعلول في جم  -3

 .٪ ، فيجب استخدام اللجاف الملدوف المعلول20السطح الخارجي لمظروف المبنى. من ناحية أخرى ، إذا كانت المساحة الملججة أكثر من 

المكونة من  . تم تن يذ القرار للمباني إعادة البناء أو التوسعة المباني القديمة التي تتطلب كما يشمل المباني الجديدة التي تحتاف إلى تكييف الهواء ، يع جم  رارالق هذا يشمل ب. 

 .أو أكثر طوابقخمسة 

 

 :2012/ 63قرار العزل الحراري   2-2

على جميع المباني السكنية والمرافق والمخازج والمتاجر التي تستخدم   ت بتطبيق العلل الحراريوالبلديااإلسكاج صدر القرار الوزاري من قبل سعادة وزير   2012في عام 

طوابق والتي لم تكن مشمولة  في وقت سابق بموجب قرار العلل  5التبريد وتكييف الهواء. وبناًء على ذلك ، يجب أيًضا تطبيق العلل الحراري في المباني التي تقل عن 

 ، ويتطلب العلل الحراري: 2013سبتمبر  1( حيل التن يذ اعتباًرا من 2012/ 63د دخل هذا القرار). لق1999/ 8حراري ال

للمبنى المتاخمة للمباني   أ. توفير العلل الحراري لجميع الجدراج الخارجية بما في ذلك األعمدة المكشوفة ، العوارض ، جدراج الدرف  والمناور. الجدراج الخارجية

 .يجب عللها أيضاً ج وجدت( جاورة )إالم

 .ب. توفير العلل الحراري للسقف بما في ذلك أحواض السباحة وحجرات الدرف / المصاعد 

 .المعرضة للمساحات غير المكي ة مثل مواقف السيارات / مناطق الخدمة في المبنى ف. يجب علل األرضيات وجدراج المساحات المكي ة

 .(Curtain wallsراج الستارية ) ة للجد التابع ( Spandrelد. يجب علل مناطق )
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 :  149/2018  قرار العزل الحراري  3-2

سعادة وزير األشغال وشئوج البلديات والتخطيط العمراني بشأج الئحة العلل الحراري في المباني،  والذي تم بموجبه تعديل  صدر القرار الوزاري من قبل   2018في عام 

مارس  1بالنسبة لألسقف، كما تم تعديل المواص ات الخاصة باللجاف، ويدخل حيل التن يذ ابتداًء من  0.3بالنسبة للجدراج و 0.57لى ( إU-Valueالتوصيل الحراري ) معامل 

 م. 2019
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 :اشتراطات العزل الحراري للمباني -3

 
 : الجدول التاليالحراري لألسطح والجدراج حسب استخدام العلل  يجب  .1

 ( 1جدول رقم ) 

 الحراريزل الع
 الحد األقصى لمعامل االنتقال الحراري الصيفي

U Value  (W/m2.C ) 

 0.3 لألسطح 

 0.57 للجدراج

 

 

 يجب استخدام اللجاف العازل في نوافذ المباني حسب الجدول التالي:  .2

 ( 2جدول رقم ) 

 

 الحاالت

الحد األقصى لمعامل االنتقال 

 الحراري الصيفي

U Value  (W/m2.C ) 

 التظليل صى لمعاملالحد األق

shading coefficient 

 الحد األدنى لمعامل انتقال اإلنارة 

Light Transmission 

 0.25 0.4 2.1 % 40نسبة مساحة اللجاف أقل أو تساوي 

 0.20 0.3 1.9 % 40نسبة مساحة اللجاف أعلى من 

 0.10 0.25 1.9 المنور / فتحات األسقف 

 - 0.76 1.9 الواجهات التجارية والمعارض 

 

رجي، كما ينبغي باإلضافة إلى علل األسقف والجدراج والمسطحات اللجاجية، يجب أيضاً علل جميع الواجهات واألسطح والشرفات التي تكوج مكشوفة للطقس الخا .3

 النوافذ واألبواب والجدراج.أخذ كل االحتياطات الالزمة للتخلص من الجسور الحرارية في 

 

ومعامل االشعاع  0.65( عن Reflectanceسة ألشعة الشمس على أج ال يقل معامل االنعكاس )اردة أو مطلية بحيث تصبح عاكيجب أج تكوج مكونات األسطح ب .4

(Emittance  عن )على أج يتم إع اء مساحات األسطح الحاضنة لأللواح ال وتوفولتية من هذا الشرط0.75 ،. 
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 يشترط في خصائص ومواص ات مواد العلل الحراري للمباني:  .5

 أج تكوج معتمدة من قبل هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين وذلك وفقاً الشتراطات وأنظمة الهيئة.  •

الخاصة بمقاومة الحريق من قبل الجهة المعنية أج تكوج مقاومة لالشتعال وغير منتجة ألية غازات سامة عند التعرض للحريق. كما يجب اعتماد المواص ات  •

 المدني. باإلدارة العامة للدفاع

ارجية، وذلك وفقاً  أج تعتمد البيانات الصادرة عن هيئة الكهرباء والماء في حساب معامل االنتقال الحراري لمواد العلل المستخدمة في األسطح والجدراج الخ •

 ات والمسوحات والتحقق من صحة تلك البيانات.لكهرباء والماء زيارة المواقع ألخذ العينات الالزمة إلجراء االختبارلتقارير االختبار المعتمدة. ويحق لهيئة ا

 

 أج يراعى ما يلي عند تن يذ العلل الحراري ألسطح وجدراج المبنى: يجب  .6

a.  .تخلين مواد العلل المعدة لالستخدام في أماكن جافة وغير مكشوفة 

b.   ية شرو  أو ثقوب أو حتات أو شحوم. التأكد قبل تثبيت مواد العلل في المبنى من أج جميع أسطح المادة العازلة سليمة وخالية من أ 

c.  ئة الكهرباء  من قبل هي  تغطية مواد علل الجدراج من كال الجانبين عند تثبيتها في الجدراج بغالف عازل للرطوبة وذلك وفقاً لطريقة التركيب المناسبة والمعتمدة

 والماء.

d.  لطريتغطية مواد علل األسطح من كال الجانبين عند تثبيتها في األسطح بحاجل أ ً قة و غالف من أعالها وآخر مقاوم لتشرب المياه من أس لها، وذلك وفقا

 التركيب المناسبة والمعتمدة من قبل هيئة الكهرباء والماء.
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 . إجراءات التطبيق:4

 
 :فما فوق ²م2800بمساحة ( المباني 1-4) 
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 :²م2800مساحة األقل من المباني ( 2-4)
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 اءات تطبيق العزل الحراري:ي ملخص إجر( فيما يل4.2.1) 

 

 أوالً:  مرحلة التخطيط ورخصة البناء: يجب على المكتب الهندسي تقديم ما يلي مع طلب رخصة البناء

رضي لكل منها، كما تبين  واألسقف والجدراج الخارجية مع الجسور واألعمدة، ومقطع عرسومات ت صيلية تبين المواد واألساليب المستخدمة في العلل الحراري لللجاف  .أ

ت مع بياج مساحة اللجاف والجدراج والجسور واألعمدة في كل منها، ويجب على المكتب الهندسي إدخال البيانات المتعلقة بالعلل مساحة واجهة المبنى من كل الجها

 الحراري متطابقة مع هذه الرسومات.

 ب. استمارة تطبيق العلل الحراري 

 أدناه.طلوبة كما هو منصوص عليه الداعمة الم ف. المستندات 

 د. تعهد من المكتب الهندسي 

 ممارسة العلل الحراري في المباني ، صادرة من هيئة الكهرباء والماء إلى المكتب الهندسي. شهادةمن  سارية تقديم نسخةه. يجب 

 من قبل المكتب الهندسي. والمقدمة المذكورة أعاله مستندات على البناًء  اء ن ب ال رخصةتصدر البلدية  و.

 ثانيا: مرحلة اإلنشاء:

لجاف باإلشراف على تن يذ العلل الحراري في المبنى في جميع مراحل البناء والتأكد من استخدام مواد العلل الحراري للجدراج واألسقف ونوع ال. يقوم المكتب الهندسي أ

 أنه يتم تطبيق العلل بشكل صحيح. ب و ،ارات حسب االستم

 علل الحراري للمبنى قد تم تن يذه وأنه متوافق تماًما مع متطلبات قرار العلل الحراري ب. يجب على المكتب الهندسي أج يقدم ، عند االنتهاء من المبنى ، إقرار يؤكد أج ال

 كل مبنى:على إلشراف حول ان على المكتب الهندسي االحتفاظ بها التي يتعي السجالت 4.3

 العلل الحراري والوثائق الداعمة المرفقة مع إجازة البناء. تطبيق ا. نسخ من استمارات 

 ب. نسخ معتمدة من استمارات تعديل العلل الحراري في حالة وجود تغييرات.

 .لجافف. نسخ من نماذف الموافقة على المواد لل

 . ال حص  وتقارير   د. سجل إلشعارات المتابعة

 . نسخ من إشعارات المخال ات الصادرة للمقاولين .ه

 .. سجل المخال ات وتصحيحهاو

 .الصادرة إتمام البناء. نسخ من شهادات ز
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 التدقيق على المكاتب الهندسية من قبل هيئة الكهرباء والماء 4.4

 

 .الوزاري  يذ نظام العلل الحراري وفقًا للقرارلتن  هالتأهيل الهندسية مجلس ملاولة المهن المسجلة لدى للمكاتب الهندسية الكهرباء والماء بإجراء التدقيق هيئة تقوم  4.4.1

 

 هو تقييم ما يلي: التدقيق  الغرض من  4.4.2

 ا. يتوفر الموظ وج المؤهلوج لتن يذ العلل الحراري في المباني. 

 م االمتثال للوائح العلل الحراري في تصميم المباني والوثائق. ب. يت

 على العلل الحراري في المباني أثناء البناء ويتم توفير الوثائق المطلوبة.  بشكل صحيحاإلشراف  ف. يتم

ً مكتب أج  جسيمةالالمخال ات فيما يتعلق بتن يذ العلل الحراري. تشمل  جسيمة مخال ات د. المباني خالية من أي  ً  ا للمبنى تؤكد أج المبنى المكتمل يستوفي   إتماميصدر شهادة  هندسيا

 اللجاف غير موافق عليه.  أججميع متطلبات العلل الحراري ، على الرغم من عدم وجود علل في السقف أو الجدراج أو 

 ل هيئة الكهرباء والماء.والتحذيرات المسبقة من قب استالم تقارير التدقيقخاصة بعد المخال ات الجسيمة ال تتكرر أج ه. 

 

 : هيئة الكهرباء والماءالمكتب الهندسي من قبل   علىإجراءات التدقيق  4.4.3

 المقترح.  التدقيقبإصدار إخطار مسبق قبل أسبوعين إلى المكتب الهندسي بتاريخ هيئة الكهرباء والماء ا. تقوم 

 . المكتملةن يذ أو ب. سيكوج التدقيق عن طريق االختيار العشوائي للمشاريع قيد الت

 المباني. ن لتن يذ العلل الحراري في ن المؤهليد من توافر الموظ ي التأكف. 

 د. دراسة السجالت التي يجري االحت اظ بها والتحقق من جودتها.

جميع   الهندسي قد قام بإنجازإذا كاج المكتب للتحقق مما  يمكتب الهندسالمن قبل رخص البناء العلل الحراري والوثائق الداعمة المقدمة ل عينات من استمارات ه. فحص 

 المتطلبات. 

 .ةالمقدماستمارات العلل الحراري ذف الحراري في المبنى يتوافق مع نما سير العللأج قع مع المهندس المسؤول عن المشاريع المختارة عشوائياً والتحقق من االمو زيارة. و

 

 

على هيئة الكهرباء والماء تقرير التدقيق إلى المكتب الهندسي. يتضمن تقرير التدقيق نتائج التدقيق ومالحظات لكهرباء والماء الدوري ، سترسل هيئة ا التدقيقعند االنتهاء من 

 تن يذ العلل الحراري في المباني.بأداء المكتب الهندسي ومدى التلامه 

من خالل عملية  اكتشافهايتم مخال ات جسيمة ًء على نتائج التدقيق. إج أي رباء والماء بنالمكتب هندسي لممارسة العلل الحراري في المباني من قبل هيئة الكهشهادة لصدر ت

 ممارسة العلل الحراري في المباني. المكتب الهندسي من الحصول على شهادة التدقيق سيؤدي إلى استبعاد 

 



  

Page 13 of 26 

   :تقديم الطلبات بواسطة المكتب الهندسي -5
 

 مرحلة التصميم 5.1
 

 : إجازة البناء النهائية على للحصول   المطلوبة الوثائق

 التقديمات المطلوبة  المالحظات

والمهندس المسؤول    صاحب المشروعيجب ملء جميع الخانات وتوقيعها من قبل 

 وختمها، كما يجب ترقيم جميع الص حات.

 .استمارات تطبيق العلل الحراري .1
)مثل الجدراج االسمنتية ،  دةعد متإذا كاج نوع الجدار / السقف مختل ًا في مواقع 

، و اسطح أحواض السباحة ، إلخ( ،  spandrelالجسور ، األعمدة ، ومناطق 

من صلة مع البيانات ذات الصلة لكل  U-Valueفيجب تضمين استمارة حساب 

 نوع  من هذه االنواع.

 .معتمدة تبار من مختبرات فحص وثائق من المصنع وشهادة اخ
رارية / المقاومة الحرارية للمواد لقيم المقاومية الحالمستندات الداعمة  .2

 . U-Valueالمستخدمة في حسابات  

 .ورقة حساب مساحة اللجاف حسب الشكل المنصوص عليه  .3 

 ورقة حساب مساحة السطح الخارجي حسب الشكل المنصوص عليه.  .4 

 لجاف.األداء من الشركة المصنعة لللجاف لكل نوع من أنواع البيانات  .5 

أنواع األبواب والنوافذ والجدراج  يجب اظهار ،  dwf المخططات المعماريةفي ملف 

الساترة وفقا لجدول األبواب / النوافذ والجدراج الساترة في جميع الطوابق. ينبغي  

 تظليل الجدراج الواجب عللها.

 المعمارية لجميع الطوابق. المخططات  .6

األبعاد األفقية والعمودية ،  هاراظ يجب ،  dwf المخططات المعماريةفي ملف 

باإلضافة الى أنواع األبواب والنوافذ والجدراج الساترة  في جميع االرت اعات. ينبغي  

 تظليل األرضيات واالسقف الواجب عللها.

 رسومات االرت اعات. .7

 مناور. ة / الجدول األبواب / النوافذ / الجدراج الساتر .dwf  ، 8  المخططات المعماريةتضمين الجدول في ملف 

في استمارات  U-valueيجب تقديم رسم مقطع عرضي واحد لكل ورقة حساب 

 العلل الحراري . يجبب تضمين هذه الرسومات في ملف المخططات المعمارية.

رسومات المقطع العرضي لكل نوع من أنواع األسقف والجدراج مع  .9

 ت اصيل العلل الحراري.

 مخطط األعمدة / الجسور وجدول األعمدة / الجسور. .dwf 10 شائية في ملف المخططات االنيجب تضمينها 
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 :اإلنشاءمرحلة  5.2
 

 يجب ارفاق نسخ من رخصة البناء وبطاقة العنواج لمدخل المبنى مع إشعار المتابعة األول. 

إشعار متابعة حسب الشكل  .1 

 المنصوص عليه. 
إرسال إشعار يجب ، ف EWCDل إذا تم اإلبالغ عن أي مخال ات في تن يذ العلل الحراري من قب

 المتابعة عند إجراء التصحيح لهذه المخال ات.

 

من أجل التلجيج من خالل تقديم استمارة الموافقة على المواد  EWAيجب الحصول على موافقة 

مع بيانات األداء الخاصة باللجاف من الشركة المصنعة ، وشهادات من مورد اللجاف لللجاف 

 وعينة واحدة لكل نوع من اللجاف قبل التن يذ. لومنيوم ومصنع األ

 

الموافقة على المواد استمارة  .2

 لللجاف.

  

 الئحة ممارسة العلل الحراري في المباني. ليجب أج يكوج اختيار اللجاف وفقا 

 

المعتمدة مثل تغيير مواد العلل في  TIIت في استمارات إذا أراد المكتب الهندسي إجراء أي تغييرا

 TIIالجدراج / السقف ، ونوع اللجاف ، ومساحة اللجاف وما إلى ذلك ، يجب تقديم استمارة تعديل 

 والموافقة عليها قبل اجراء أي من هذه التغييرات في المبنى . 

استمارات  تعديل تطبيق العلل  .3 

 الحراري.
 عند تغيير المالك )المالكين( و / أو المكتب الهندسي.يجب تقديم استمارات التعديل أيًضا 

 

المستندات الداعمة المطلوب تقديمها، لكل نوع من أنواع التغيير المقترحة ، مدرجة في قائمة التحقق  

  TIIالخاصة باستمارة تعديل 

 

لللجاف من الشركة المصنعة إلى المورد المحلي ومن المورد  ينبغي تقديم نسخ من مالحظات التسليم 

 الت تيش على اللجاف.  المحلي إلى مصنع األلومنيوم في وقت 

 

 نسخ من مذكرات تسليم اللجاف. .4

يجب تسليم نسخة من الحمل الكهربائي المعتمد من ادارة توزيع الكهرباء اثناء الختم النهائي  

 قبل المكتب الهندسي. الستمارات متابعة اعمال البناء من

نسخة من الحمل الكهربائي  .5

 المعتمد.

 

 . تصميم العزل الحراري:6
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 تعاريف 6.1
 

)الجتدار او الستقف( هو المعدل اإلجمالي النتقال الحرارة من خالل عنصر انشائي  (:U-factor( أو معامل االنتقال الحراري الكلي )U-value) االنتقالية الحرارية الكلية  •

 K)2W/(m°.ة مساحة عندما يكوج هناك اختالف في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة  بين سطحي هذا العنصر االنشائي ، معبًرا عنها لكل وحد 

 T(1/R(( مساوية لمقلوب قيمة المقاومة الحرارية الكلية value-Uقيمة ) •

 

الحرارة لكل وحدة مساحة عندما يكوج هناك اختالف في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة   االنشائي النتقال: هي مقاومة العنصر ( RTالمقاومة الحرارية الكلية )  •

 بين سطحي هذا العنصر االنشائي. 

الهواء الخارجية  الحرارية لطبقتي ( مساوية لمجموع المقاومة الحرارية لكل طبقات المواد المكونة للعنصر االنشائي )الجدار او السقف( ، كما تشمل المقاومة RTقيمة ) 

 .   K)/Wo.2(mوالداخلية معبًرا عنها 

RT = (Ro + Ri + R1 + R2 + --------- + Rn) 

 

 

• Ro  هي المقاومة الحرارية لطبقة الهواء الخارجي وRi  :هي المقاومة الحرارية لطبقة الهواء الداخلي. الجدول أدناه يوضح قيم هذه المقاومات 

 ( 3جدول رقم)

 الداخليةالمقاومة الحرارية 

)i(R 

 المقاومة الحرارية الخارجية 

)o(R 
 ي العنصر االنشائ

 الجدار 0.059 0.121

 السقف 0.059 0.166

 

• R1  ،R2  ،--------- Rn .)هي المقاومة الحرارية للمواد التي تشكل العنصر االنشائي )الجدار او السقف 
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خالل وحدة مساحة  من مادة متجانسة عندما يكوج هناك اختالف في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية  هي مقاومة تدفق الحرارة من ( للمادة:Rالمقاومة الحرارية ) •

 / tللمادة )  للمادة عن طريق قسمة  سمك المادة على  الموصلية الحرارية  Rيتم حساب المقاومة الحرارية  (.K / W2m .واحدة بين سطحي هذه المادة ووحدة قياسها هي )

kك المادة في المقاومية الحرارية لهذه المادة.( أو بضرب سم 

 

عندما يكوج هناك   سمكهي خاصية المادة ، والتي تحدد كمية  تدفق الحرارة عن طريق خاصية التوصيل لوحدة مساحة من المادة  خالل وحدة  (kالموصلية الحرارية ) •

. تتأثر الموصلية الحرارية بالكثافة والمسامية ومحتوى الماء والحرارة النوعية للمادة. وحدة واحدة بين سطحي هذه المادة اختالف في درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية

 (. W / m.Kالقياس هي )

 

يتة هي مقاومة المادة لتدفق الحرارة لوحدة مساحة من المادة  خالل وحدة سمك عندما يكوج هناك اختتالف فتي درجتة الحترارة بمقتدار درجتة مئو (:rالمقاومية الحرارية ) •

 ..m.K/W وحدة القياس هي، و(k/1) الموصلية الحرارية للمادة( مساوية لمقلوب قيمة rقيمة ) بين سطحي هذه المادة.  واحدة 

  

حين  : هي مقاومة الهواء في التجويف بين طبقات العنصر االنشائي لتدفق الحرارة. يعتمد ذلك على سمك التجويف وخصائص السط( Rcالمقاومة الحرارية للتجويف ) •

 ( Rcيمكن استخدام القيم التالية للمقاومة الحرارية )و اللذاج يحيطاج بالتجويف. 
 

 ملم 20ملم حتى  5عن بالنسبة إلى التجويف الذي يليد سمكه  -

                                                                                                                                                       
2

) = 0.11   mC(R.K/W 
 

 ملم 20بالنسبة إلى التجويف الذي يليد سمكه عن  -

                                                                                                                                                        
2

0.18   m) = C(R.K/W 

 

 :تصميم العزل الحراري لألسقف والجدران 6.2
 

في استمارات  العلل   U-valueقيم  حساب (، وينبغي 1للجدراج واالسقف حسب اشتراطات الئحة العلل الحراري المبينة في الجدول رقم) U-valueيجب أج تكوج قيم  •

-Uستمارات  يجب تقديم اه من قبل صاحب المشروع والمهندس المسؤول مع ختم وتوقيع المكتب الهندسي. اج تكوج االستمارات موقعو(. Aالحراري المبينة في  )الملحق 

value  .المنطبقة على المبنى فقط 

بالنسبة  . وومة الحرارية.موجل الخصائص الحرارية لمواد البناء " المعطى أدناه لحساب المقا " (4)يمكن استخدام قيم المقاومية الحرارية أو الموصلية الحرارية في الجدول  •

المقاومية الحرارية أو الموصلية الحرارية التي يقدمها المصنعوج والمدعومة بواسطة شهادة اختبار من مختبر  للمواد غير المدرجة في الجدول المذكور ، استخدم قيم 

 ينبغي تقديم هذه الوثائق الداعمة مع استمارات العلل الحراري.. ل حص المواد 
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 زجاج النوافذ واألبواب: تصميم   6.3

، وبالنظر إلى التراكم الحراري الناتج عن االشعاع الشمسي ، فإنه يعتبر  (2المبينة في الجدول رقم) اللجاف حسب اشتراطات الئحة العلل الحراري يجب أج يكوج إختيار

التي تتعرض لإلشعاع الشمسي المباشر تجنب الواجهات اللجاجية الكبيرة وخاصة تلك مرت عًا جدًا مقارنة بالجدار المعلول. وبالتالي في ضل دائما الحد من استخدام اللجاف و

 كجهة الغرب والجنوب الغربي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Page 18 of 26 

 مواد وأنظمة العزل: -7

 عزل الجدار: 7.1

 السلبيات اإليجابيات مادة/نظام العزل 

 

 أ.الطابوق أو األلواح العازلة

أللواح االسمنتية المعلوله بمادة  ويتكوج من الطوب االسمنتي أو ا

 (.AACالبولسترين أو من الطوب واأللواح الخ ي ة الوزج ) 

 

تتميل بخ ة الوزج، فتقلل بذلك كل ة  •

هيكل واساسات المبنى، كما تساعد في  

تقليل كل ة األيدي العاملة لسهولة النقل  

والتركيب، وبذلك تقلل من وقت 

 ء والبناء. اإلنشا

 ينة. سهولة ال حص والمعا  •

 

يتطلب علل حراري من صل  •

لألعمدة والعوارض الخارجية 

(columns & beams .) 

 

 ب. الجدار المزدوج أو المجوف المملوء بعازل حراري 

يتكوج من جدارين متوازيين ي صل بينهما تجويف، يتم مأل التجويف  

البولسترين حسب السماكة بمادة عازلة مثل الصوف الصخري أو 

ية التجويف من التأثيرات الجوية ومن تسرب  المطلوبة، ويجب حما 

 الماء.

 

عمر أطول وحماية أفضل لمادة  •

 العلل.

 

 

 مرت ع التكل ة.  •

يتطلب علل حراري من صل  •

 لألعمدة والعوارض الخارجية.

 

 ج. الجدار المعزول من الخارج 

يتكوج من ألواح العلل الحراري الخ ي ة الوزج، وعادةً ما تكوج من  

أو الصوف الصخري باستخدام الصق خاص  ألواح البولسترين

على سطح الجدراج من الخارف، وتغطي أسطحها بشبكة من 

األلياف اللجاجية المقواة ومدرجة على سطحها مع طبقة رقيقة من  

 ية.األصباغ أو الجص المقاوم للظروف الجو

 

يوفر علل حراري لكل المبنى، بما   •

 في ذلك األعمدة والعوارض.

 

 

 مرت ع التكل ة.  •

 

 

 د. الجدار المعزول من الداخل

يتكوج من ألواح العلل الحراري الخ ي ة الوزج، وعادةً ما تكوج من  

ألواح البولسترين أو الصوف الصخري باستخدام الصق خاص 

 أسطحها بألواح الجبس. على سطح الجدراج من الداخل، وتغطى

 

يوفر علل حراري لكل المبنى، بما   •

 في ذلك األعمدة والعوارض.

 هل التركيب والصيانة. س •

 

 سعة المبنى من الداخل.يقلل من  •
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 عزل األسطح: 7.2

 

 السلبيات اإليجابيات مادة/نظام العزل 

 

 أ. رغوة البولي يوليريثين 

 

 

 

فوق   يتم رش رغوة البولي يوليريثين •

األسطح، وتتميل بأداء أفضل في 

االسطح الغير مستوية ألج الرغوة  

 السائلة تتشكل حسب السطح. 

 

توجد بالمادة آثار صحية محتملة قد تنتج   •

عن التعرض للمواد الكيميائية إذا لم يتم  

اتخاذ االحتياطات المناسبة أثناء 

 استخدام المادة.

 

 ب. ألواح البولسترين المنبثق 

 

 

حماية لنظام العلل يوفر  •

المائي من أشعة الشمس ومن 

 الضغوط الميكانيكية. 

 

 

يتطلب في بعض الحاالت   •

تهوية في الطبقات  توفير ال

 ال اصلة بين ألواح العلل. 

 

 

 (:وغيرها عزل أسقف/أرضيات المناطق الغير مكيفة )مواقف السيارات 7.3

 

 السلبيات اإليجابيات مادة/نظام العزل 

 

 البوليسترين المنبثق أو المدد مغطى بألواح من الجبس.أ. 

 

 

 تكل ة أقل •

 

 قابل لالشتعال وانبعاث الغازات السامة. •

 

 ب. الصوف الصخري مغطى بألواح من الجبس.

 

 غير قابل لالشتعال.  •

 

 

 تكل ة مرت عة.   •

 
 

 .المذكورة أعاله مرفقة في الملحق  العللت اصيل البناء النموذجية للجدراج واألسطح )المقاطع العرضية( ألنظمة 
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 . المخالفات/األخطاء الشائعة التي لوحظت في تطبيق العزل الحراري:8

 

 

 الفات اإلجرائيةالمخ 8.1

 
 

 اإلجراء المطلوب من المكتب الهندسي  نوع المخالفة

( للجدراج لكل طابق مع التقدم في  FUNا. عدم تقديم إشعارات المتابعة )

 البناء. عملية 

التأكد من إرسال إشعار المتابعة لكل طابق عند البدء بتطبيق العلل 

 . الحراري وقبل أسبوعين على األقل من موعد االنتهاء

( وبطاقة العنواج مع إشعار  BPب. عدم تقديم نسخ من رخصة البناء )

 المتابعة األول. 

رة  وبطاقة العنواج لمدخل المبنى لم BPتقديم نسخ من رخصة البناء 

 واحدة فقط مع إشعار المتابعة األول وال حاجة لبطاقة عنواج الشقق. 

ستمارات العلل ف. عدم تقديم استمارة التعديل للتغيرات الطارئة على ا 

 الحراري التي تمت الموافقة عليها. 

 

يجب على المكتب الهندسي إرسال استمارات العلل الحراري الموافق 

الغهم بضرورة عدم تغيير مواد العلل عليها إلى المالك والمقاول، وإب

الحراري في الجدراج أو السقف أو اللجاف دوج الحصول على موافقة  

الماء. وذلك عن طريق تقديم استمارة التعديل مسبقة من هيئة الكهرباء و

واستالم الموافقة عليها قبل القيام بأي تغيير، وعلى المكتب الهندسي 

 في موقع العمل. االحت اظ بنسخة من هذه االستمارة

د. استكمال البناء دوج تقديم إشعارات المتابعة وقبل إجراء عمليات 

 الت تيش على العلل الحراري.

خال ة صريحة لقانوج العلل الحراري، ويترتب عليه عدم يعتبر ذلك م

 توصيل خدمة الكهرباء والماء ومحاسبة المكتب الهندسي.
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 العزل الحراريالمخالفات في تطبيق  8.2

 

 

 مخالفات عزل الجدران:

 اإلجراء المطلوب من المكتب الهندسي  نوع المخالفة

 ( AACض ذو الوزن الخفيف )المخالفات المتعلقة باستخدام الطوب األبي

التأكد من استخدام الغراء الخاص بالطوب االبيض الذي توفره الشركة   أ. استخدام االسمنت العادي بدال من الغراء الخاص بالطوب األبيض.  

 المصنعة. 

ب. استخدام الطوب االسمنتي )غير المعلول( ل تحات النوافذ واألبواب 

 األبيض. واألعمدة بدالً من استخدام الطوب 

كة المصنعة عند الرغبة في وضع إطارات للنوافذ يجب استشارة الشر

 ولألبواب واألعمدة أكثر قوة وسماكة مما هو متوفر حاليا.

ف. استخدام الطوب االسمنتي )غير المعلول( لجدراج المنور  

(wells/shafts )  بالمباني وللجدراج الخارجية في الطابق األرضي

 والشرفات إلخ.. 

على المكتب الهندسي إعطاء التعليمات للمقاول ومراقبته لعلل  يجب 

 جميع المناطق المكي ة بما فيها المتصل باألماكن المذكورة.
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 عزل األسقف  مخالفات

 الهندسي اإلجراء المطلوب من المكتب  نوع المخالفة

 . P.Uيثين األسطح باستخدام رغوة البولي يور المخالفات المتعلقة بعزل

. أقل من القيمة المطلوبة في استمارة العلل P.Uا. سماكة رغوة 

 الحراري التي تمت الموافقة عليها. 

   FUNيجب على المكتب الهندسي التحقق من ذلك قبل إرسال إشعار المتابعة 

 للت تيش. 

. الرغوة أقل مما تمت الموافقة عليه في استمارة P.Uب. كثافة 

 العلل الحراري.

الهندسي التحقق من ذلك قبل استخدام الرغوة في علل  يجب على المكتب 

 السطح.

قبل أسبوعين على    FUNيجب على المكتب الهندسي إرسال إشعار المتابعة  ت تيش. . بالخرسانة قبل الP.Uف. تغطية رغوة 

. ال يتم تغطيها  P.Uاألقل من موعد االنتهاء من علل السقف وضماج أج رغوة 

 بالخرسانة قبل الت تيش. 

 : المنبثق المخالفات المتعلقة بعزل األسقف باستخدام البوليسترين 

و   فوق البوليسترين لل صل بين البوليسترين  Geo-fabricيجب وضع طبقة  وق البوليسترين ف Geo-fabricد. عدم وضع طبقة  

(stone ballast concrete screed or  ويجب على المكتب الهندسي ، )

 (  للت تيش.FUNال إشعار المتابعة  )التأكد من ذلك قبل إرس

( سيستخدم فوق البوليسترين، فيجب توفير ماسورة  concrete screedإذا كاج ) ه. عدم تثبيت مواسير التهوية.

  Geo-fabricمتر مربع من مساحة السطح فوق طبقة   50تهوية واحدة في كل 

مكانها في وقت   ، ويجب على المكتب الهندسي التأكد من أج أنابيب التهوية في

 stone ballast orال حص، وال حاجة لمواسير التهوية عند استخدام )

loosely laid paving tiles .) 

F المنبثق . استخدام البوليسترين الممدد بدالً من البوليسترين  

 المعتمد لعلل السقف. 

 

 الممدد غير مقبول لعلل األسطح حيث أج امتصاص الماء له أكثر  البوليستيرين

 . المنبثقبالمقارنة مع البوليسترين 
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 الزجاج عزلمخالفات 

 اإلجراء المطلوب من المكتب الهندسي  نوع المخالفة

ا. تركيب زجاف مختلف عن اللجاف المعتمد )مقاس مختلف، نوع  

 مختلف ، إلخ(. 

 ال بد من تقديم استمارة  المواد للموافقة على اللجاف  قبل التغيير لتجنب الرفض.

استخدام اللجاف الش اف )غير العازل( في الطابق األرضي  ب.

 بدال من اللجاف المعلول الذي تمت الموافقة عليه.  

ستخدام اللجاف المعلول فقط. وينبغي الحصول على موافقة مسبقة من يجب ا

 هيئة الكهرباء والماء ألي تغيير عن الموافقة السابقة. 
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   ص الحرارية لمواد البناء. موجز عن الخصائ9

No. 
Material 

 

Density 
Thermal 

Resistivity 

Thermal 

Conductivity 
3Kg/m C/ W)O-1/k (m C)O-K (W/m 

1 CONCRETE / FOAMED CONCRETE  / DENSITY 400 400 6.67 0.15 

2 CONCRETE / FOAMED CONCRETE  / DENSITY 800 800 4.35 0.23 

3 CONCRETE / FOAMED CONCRETE / DENSITY 1200 1200 2.63 0.38 

4 CONCRETE / REINFORCED CONCRETE (1% STEEL) 2300 0.43 2.3 

5 CONCRETE / REINFORCED CONCRETE (2% STEEL) 2500 0.40 2.5 

6 CONCRETE SCREED 2200 0.69 1.45 

7 BLOCK / SOLID CONCRETE BLOCK 2100 0.75 1.34 

8 BLOCK / HOLLOW CORE CONCRETE BLOCK – 100MM 1500 1.66 0.602 

9 BLOCK / HOLLOW CORE CONCRETE BLOCK – 150MM 1390 1.29 0.778 

10 BLOCK / HOLLOW CORE CONCRETE BLOCK – 200MM 1350 1.13 0.885 

11 SLAB / HOLLOWCORE SLAB (150mm) 1350 0.80 1.25 

12 SLAB / HOLLOWCORE SLAB (200mm) 1350 0.75 1.33 

13 SLAB / HOLLOWCORE SLAB (265mm) 1350 0.63 1.59 

14 SLAB / HOLLOWCORE SLAB (320mm) 1350 0.58 1.72 

15 SLAB / HOLLOWCORE SLAB (400mm) 1350 0.53 1.90 

16 SLAB / HOLLOWCORE SLAB (500mm) 1350 0.45 2.22 

17 MORTAR 1800 1.33 0.75 

18 PLASTER / RENDERING  1300 1.75 0.57 

19 PLASTER BOARD 900 4.00 0.25 

20 GYPSUM BOARD 950 6.25 0.16 

21 GRANITE 3650 0.38 2.65 

22 TILES (CERAMIC) 2300 0.77 1.3 

23 MARBLE 2720 0.40 2.5 

24 SOFT WOOD 500 7.14 0.14 

25 PLYWOOD 650 7.14 0.14 

26 HARD WOOD 650 6.25 0.16 
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 الترخيص اآللي االلكتروني لطلبات رخص البناء: -10

 

لشبكة العنكبوتية األنترنت. وفقاً لهذا بدأت هيئة الكهرباء والماء، بالتعاوج مع هيئة الحكومة االلكترونية، تطبيق الترخيص اآللي االلكتروني لطلبات رخص البناء، وذلك عبر ا

 ديمها مباشرة وبصورة آلية.  رخص البناء بصورة آلية، حيث سيتم اعتماد الطلبات عند تقالنظام، سوف تتم عملية التقديم والترخيص ل

ء والماء. لذا فإج هذا النظام سوف يتم  تصميم النظام بحيث يضم قواعد بيانية لجميع مواد البناء المستخدمة في االنشاء، يتم تحديثها دورياً بقيم معتمدة من قبل هيئة الكهرباولقد تم  

 العتماد طلبات العلل الحراري.تدريجياً محل العمليات اليدوية المذكورة أعاله  إحالله

 ويمكن تلخيص آلية الترخيص االلكتروني فيما يلي: 

 

 يلج المستخدم )المكتب الهندسي( للموقع االلكتروني مستخدماً رقم المستخدم وكلمة السر الخاصة به.  .1

 يختار القسم الخاص بالعلل الحراري. .2

 مثل األسقف، الجدراج، واللجاف.لاء المبنى التي يريد تصميم العلل الحراري لها، يختار أج .3

 أعاله.  3يختار المواد المدرجة في كل أجلاء المبنى المشار إليها في البند  .4

 يحدد المكتب الهندسي الت اصيل ال نية األخرى كالمساحات واالتجاهات وغيرها. .5

التظليل وغيرها من القيم ال نية األخرى والتحقق من استي اء جميع االشتراطات الخاصة  ( ومعامل U valueموصلية الحرارية )يقوم النظام االلكتروني باحتساب قيم ال .6

 بالعلل الحراري لهذا الطلب.

 

 الحراري وتصاميمها. عند التحقق من االي اء بجميع االشتراطات، يتم إصدار رخصة البناء آلياً، وذلك دوج الحاجة لرفع أي مرفقات تخص مواد العلل 

 

 يوضح ت اصيل هذه اآللية باختصار.  المخطط التالي
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Thermal 

Insulation 

External 

Walls 

Roofs 

Glass 

Main Roof (Calculate U-Value) 

Floor & Ceiling (Calculate U-Value) 

+ Add Others (Calculate U-Value) 

External Block/Panel Walls (Calculate U-Value) 

Concrete Walls (Calculate U-Value) 

External  Columns (Calculate U-Value) 

External  Beams (Calculate U-Value) 

Spandrel  Area (Calculate U-Value) 

+ Add Others (Calculate U-Value) 

 

 

For the ‘Roofs’ category, the U-Value should be 

checked individually by the system for each item.  

For the ‘External Walls’ category, the 

Overall U-Value for all items should be 

checked by the system.  

Overall U-Value =SUM(A1*U1+ A2*U2+ ……+ 

AN*UN)/SUM (A1 + A2 +…..+AN) 

Where  A=Area in m2 

 U=U-Value  for each item 

Windows & Doors 

Curtain Walls 

Sky Lights 

Showrooms 

+ Add Others 

 

For the ‘Glass’ category, the glass specifications should 

be taken from the attached list (Attachment G-1).  

The Sky Light Area should not be added to the total 

glass area (m2), which will be used to calculate the 

percentage of the glass related to the total wall surface 

area of the building. 

العلل  

 الحراري 

 األسقف

 الجدراج 

 اللجاف

يختار المهندس مكونات األسقف ويقوم النظام باحتساب 

اب آلية. يتم حسقيم الموصلية الحرارية بصورة 

 الموصلية الحرارية لكل سقف بصورة من ردة.

يختار المهندس مكونات الجدراج ويقوم النظام باحتساب  

يتم احتساب قيم الموصلية الحرارية بصورة آلية. 

متوسط الموصلية الحرارية بناءاً على القيم المن ردة 

 ومساحاتها الخارجية. 

يختار المهندس مكونات المساحات اللجاجية وبياناتها 

ومساحاتها، وتشمل النوافذ واألبواب والمناور العلوية 

والمعارض. يكوج االختيار من خالل اتاحتها في قاعدة بيانات 

خاصة باللجاف. ويقوم النظام باحتساب قيم الموصلية الحرارية  

 وغيرها من القيم ال نية األخرى بصورة آلية.  


