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أثر الـ"بي دلتا" :

 0- 01التعاريف

هو التأثري الاانوي الذي يلحق باملقصات والعز

تعاريف عامة :
تسري هذا التعريفات أينما وجدت الكلمات
األساسية او أي كلمة ترد بالتعرف على كامل
الدليل.
اململكة  :اململكة العربية السعودية.

اخلاصني باملكونات اهليكلية ,نظراً لألمحال
العمودية اليت تنشأ عن اإلزاحة األفقية للهيكل
والناجتة عن
).(2011-NEC

ظروف

التحميل

املختلفة

أحزمة (الغشاء الصلب) :
هو مكون حدودي للغشاء عمودي على احلمل

الوزارة  :وزارة الشئون البلدية والقروية.

املسلط ومن املفرتض أن حيمل االجهادات
احملورية تبعاً لعز الغشاء ).(ASCE 7-05

األمانة  :أمانة حمافظة جدة.

اختصاصي التصميم املعتمد :

املبنى  :املبنىالعالي.

هو فرد معتمد ومرخص له ممارسة اهلندسة أو

املهندس  :املصمم سواء معماري او انشائي ...

التصميم املعماري املتخصص كما هو حمدد من
خالل املتطلبات اإللزامية لقوانني التسجيل

اخل.

املتخصص املعمول به يف الدولة أو السلطة

املدينة  /مدينة جدة  :حمافظة جدة وحدودها

املختصة الواقع بها املشروع قيد اإلنشاء
).(2009-IPC

املعتمدة.

أرضية :

الدفاع املدني  :إدارة الدفاع املدني مبحافظة
جدة.

إشارة كهربائية :
جهاز مضبوط وثابت أو متحرك ومتكامل

تعاريف هندسية- :

ومضاء كهربائياً بكلمات ورموز مصممة لنقل

إبريز كهربائي :
هو مركب مغلق قد حيتوي على أوعية أو قواطع
دوائر كهربائية ,أو حامل صمامات كهربائية
أو مفاتيح فيوزات أو ناقالت أو عدادات الواط
ساعة واملعدة لتكون مصدرا للطاقة الكهربائية
والتحكم

بها

للمعدات

ما ).(2011-NEC

`

األرض اليابسة ) .(2011-NEC

املركبة

مببنى

معلومات أو جذب انتباه و يستخد للهرب من
املبنى ).(2011-NEC
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آالت التهوية املباشرة :

االستعماالت :

آالت يتم تصنيعها و تركيبها حبيث تسحب

األغراض اليت من أجلها يتم تصميم املباني

لعملية االحرتاق من اهلواء

واألراضي ووصالت املياه وإعدادها وجتهيزها,

اخلارجي ,وتتخلص من غازات املداخن إىل اهلواء

أو للغرض الذي من أجله تتم صيانة املباني أو

اخلارجي أيضاً ).(2009-IMC

األراضي والسكن فيها.

االحرتاق :

االستقرار :

عملية األكسدة السريعة للوقود مصاحبة

هي حالة يتم الوصول إليها عند حتميل مكون

معاً

هيكلي أو إطار أو بنية ,حيث ال يتسبب

اهلواء الالز

بانبعاث حرارة
).(2009-IMC

أو

حرارة

وضوء

االضطراب الطفيف الناتج باألمحال اهلندسية يف
إزاحة كبرية ).(AISC.2005

األدوات الصحية :
أي من الرتكيبات الصحية اخلاصة املعدة لتنفيذ
وظيفة معينة .وتتضمن الرتكيبات اليت تعتمد يف

اإلشعاع :
هو حتول السخونة من خالل احلد التقرييب

تشغيلها وطريقة حتكمها على واحد أو أكار

والتفاوت يف درجة حرارة املكونات اجملاورة.

ومعدات التسخني ومعدات رصد الضغط ودرجة

األشغال الصحية :

احلرارة .ويتم التحكم يف مال هذه الرتكيبات

تشتمل على مصدر للماء ومواسري توزيع

بواسطة املشغل أو املالك أو أن يتم تشغيلها

وتركيبات صحية ومرسبات ومعدات استغالل

تلقائياً من خالل واحد أو أكار من اآلتي :زمن

ومعاجلة املياه وأنابيب التهوية والفضالت

الدورة ونطاق درجة احلرارة ونطاق الضغط

ومصرف املبنى ,إضافة إىل الوصالت واألجهزة

وتقدير احلجم أو الوزن ).(2009-IPC

ومرافق اجملاري املتعلقة بها داخل مبين أو منشأة

من املكونات مال احملركات وأدوات التحكم

ما ).(2009-IPC

االرتداد :
هي مسافة أفقية تقاس من الزاوية اليمنى ألي

األغشية الصلبة :

خط لقطعة أرض إىل أقرب جزء من اجلدار

هو سطح أو أرضية أو أي غشاء أو نظا تكتيف

الرئيسي ملبين أو منشأة ما.

آخر ينقل القوى األفقية لعناصر املقاومة
الرأسية ).(ASCE 7-05

االرتفاع (إنشائي) :
املسافة الرأسية بني القبو وأعلى مستوى
مقاومة األمحال اجلانيب للمبنى
).(ASCE7-10

لنظا

األفق :
اخلطوط العريضة ملبين ما خبلفية األفق .
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اآللة ذات التهوية :

التحكم :

آلة يتم تصميمها وتركيبها حبيث تنقل مجيع

أداة يدوية أو أوتوماتيكية تتحكم يف إمدادات

نواتج االحرتاق بشكل مباشر من اآللة إىل اهلواء

الغاز واهلواء واملياه والكهرباء إىل نظا

اخلارجي

عرب

مدخنة

أو

نظا

تهوية

معتمد ).(2009-IMC

ميكانيكي أو يف عمل النظا نفسه.
التخفيف :

االحندار :

هي معايري يتم اختاذها للحد من األضرار

هو ميل خط األنابيب بالنسبة للخط األفقي

والتعويض عنها أثناء تنفيذ األنشطة املعمارية.

املستوي .وفيما يتعلق بالصرف فإنه يتم التعبري
عن االحندار بالوحدات العمودية إىل الوحدات
األفقية (نسبة مئوية) من طول األنبوب
).(2009-IPC

التشغيل :
هي حالة تكون فيها وظيفة مبين ما وشكله
اخلارجي وصيانته وحتمله وراحة شاغليه
حمفوظة

األنبوب الرئيسي :
هو أنبوب إمداد باملاء أو شبكة أنابيب تقو

وممارسة

حتت

االستخدا

الطبيعي ).(AISC.2005

املدينة أو شركة املرافق العامة أو أية هيئة عامة

الرتكيبات الصحية :

أخرى برتكيبها وصيانتها بالطرقات أو أي

نوع تركيبات مستخد يف نظا الصرف و يشبه

اجملتمعي

تركيبات احلديد الصب عدا أنه ال ميلك رأساً

مكان آخر خمصص لالستخدا
العا ).(2009-IPC

وذيالً بل هو جموف ومتفرع للقضاء على النتوء

البالوعة :

اليت قد تظهر داخل املاسورة املركبة
).(2009-IPC

هي عبارة عن خزان أو جتويف الستقبال مياه
اجملاري أو املخلفات السائلة وهي تقع على
مستوي أقل من نظا سريان املاء بالاقل ,كما
جيب أن يتم إخالئها باستخدا

وسائل

ميكانيكية ).(2009-IPC

الرتكيبات الصحية :
هو وعاء أو جهاز يتم توصيله بشكل مؤقت أو
دائم بنظا توزيع املياه باملنشأة ,وهو يتطلب
التزود باملياه ويعمل على صرف مياه اجملاري
واملواد واملخلفات اليت يدخل املاء يف تكوينها
وماء الصرف بنظا الصرف اخلاص باملنشأة ,أو

آلة :

يتطلب كال من وصلة للتزود باملاء وصرف بنظا

أداة أو عدة مت تصنيعها وتصميمها لتعمل بالطاقة

الصرف اخلاص باملنشأة ).(2009-IPC

وتنص القواعد على شروط جيب استيفاؤها
فيها ).(2009-IMC

`
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التزويد باهلواء :

اجلريان العكسي :

هو اهلواء الذي يتم توفريه ألي من األماكن

ضغط نشأ ألي سبب يف نظا توزيع املياه عندما

بواسطة نظا توزيع اهلواء أو إمجالي اهلواء الذي

تكون األنابيب الرئيسية لإلمداد باملياه حتت

يتم توفريه إىل كافة األماكن بواسطة نظا

ضغط أكرب من قدرة احتماهلا مما يسبب حالة

توزيع اهلواء ,لغرض التهوية والتسخني والتربيد

جريان عكسي حمتملة ).(2009-IPC

والرتطيب وختفيض الرطوبة وأي من األغراض

ضغط مرتد منخفض __ ضغط أقل من 01

املشابهة ).(2009-IMC

كيلو باسكال ( 01رطل لكل بوصة مربعة) أو

التصميم اهلندسي بديل :
نظا صرف يعمل وفقاً هلدف قواعد أنظمة
الصرف ويقد مستوى أداء متكافئ حلماية
الصحة واألمن والرفاهة العامة ).(2009-IPC
التلوث :
خلل يف جودة مياه الشرب ينجم عنه خماطر
فعلىة على الصحة العامة.
التنازل :
هو بيان رمسي مكتوب بالتخلي عن شيءٍ ما.
التهوية :
هي العملية الطبيعية أو الكيميائية لإلمداد
املشروط والغري املشروط باهلواء أو إلزالة مال
هذا اهلواء من أي مكان ).(2009-IMC
).(2009-IPC
التيار الزائد :
هو أي تيار يتعدي التيار املقدر أو التيار الدائم
املسموح به ملوصل .وقد ينتج التيار الزائد عن
األمحال الزائدة أو الدوائر الكهربائية القصرية

مساوي له أو هو الضغط الذي ميارسه  0عمود
ماء ( 01أقدا ) ).(2009-IPC
التاعب املرتد __

اجلريان العكسي للمياه

امللوثة حنو نظا مياه الشرب نتيجة الخنفاض
ضغط نظا مياه الشرب عن ضغط اهلواء داخل
الرتكيبات أو األحواض أو اخلزانات الصحية
توزيع

مياه

الشرب

املتصلة بأنابيب
).(2009-IPC
التسريب __ انعكاس التدفق يف نظا
الصرف ).(2009-IPC

نظا اإلمداد باملياه __ تدفق املياه أو أية سوائل
أخرى أو مواد خمتلطة يف أنابيب مياه الشرب من
أي مصدر عدا
).(2009-IPC

املصدر

املتدفَق

إليه

اجلهاز املتكامل :
هو مكيف للهواء أو جهاز تربيد وتسخني
كامل ,مت تركيبه وجتميعه واختباره باملصنع
ويتم تركيبه كوحدة واحدة وله كافة األجزاء
العاملة مع القدرة احملركة جبزء داخلي من هذا
اجلهاز ).(2009-IMC

أو عطل أرضي ).(2011-NEC

اجلهاز الواقي:
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اجلهاز الواقي من زيادة التيار يف الدارة الفرعية

تشغيل املعدات بشكل يفوق احلد الطبيعي أو

هو أداة قادرة على توفري احلماية خلدمة أو مغذِ

احلمل الكامل املقدر هلا أو يفوق التيار الدائم

أو دارات فرعية وأدوات على مدى نطاق كامل

املسموح به ملوصل ,والذي ما إذا استمر لفرتة

للتيار الزائد بني شدة التيار املمكن حتمله

طويلة من الوقت فإنه قد يسبب الضرر أو أن

والتيار املؤدي لقطع الدارة ,ويتم تزويد األدوات

ميال مصدراً للخطورة بسبب فرط السخونة .إال

الواقية من زيادة التيار يف الدارة الفرعية

أن العطل املتسبب عن الدائرة الكهربائية

مبعدالت لقطع الدارة تناسب االستخدامات

القصرية أو العطل األرضي ال يعد محال

املقصودة

ولكنها

ال

تقل

عن

1111

أمبري ).(2011-NEC

زائداً ).(2011-NEC
اخلانق :

اجلهد (لدائرة كهربائية) :

آلة يدوية أو أوتوماتيكية لتنظيم هواء السحب

هو أعلى جذر متوسط مربع فرق اجلهد

أو غازات االحرتاق أو معدل تدفقهما

الكهربائي بني أي نقطتني يف الدائرة

).(2009-IMC

الكهربائية املعنية ).(2011-NEC

اخلط األمامي لقطعة أرض (خط الواجهة) :

اجلهد االمسي :

هو خط احلدود اخلاص بقطعة األرض والذي

هو القيمة االمسية املخصصة لدائرة كهربائية

يطل على الطريق أو الطريق الذي يوصل للطريق

أو نظا لغرض مالئمتها لدرجة اجلهد اخلاصة

العا يف حال مل تكن قطعة األرض تطل علىه

بها .قد يتنوع اجلهد الفعلى الذي يتم تشغيل

كما هو مبني بالرسومات املفصلة املعتمدة

الدائرة من خالله عن اجلهد االمسي ولكن يف

اخلاصة بتصنيف استخدامات قطعة األرض.

نطاق يسمح بالتشغيل املرضي للمعدات
).(2011-NEC

اخلط اجلانيب لقطعة األرض

احلديقة العامة :
هي املنشأة اليت تستخد من أجل احلفاظ علىها
وزراعتها لغرض االستجما .
حلمْل احلراري :
ا َ
انتقال احلرارة عرب حركة اهلواء.

احلمل الزائد :
`

هو أي خط حدودي باستاناء خطي الواجهة
واخلط اخللفي
اخلط اجلانيب لقطعة األرض :
أي خط من خطوط قطعة األرض باستاناء
اخلطني األمامي واخللفي.

اخلط اخللفي لقطعة األرض :
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هو اخلط احلدودي الذي يواجه خط الواجهة

الرصيف :

اخلط اخللفي لقطعة األرض يف حال كانت

هي الطبقة املمهدة من الواجهة العامة واليت

قطعة األرض (أ) مربعة أو مستطيلة فإن اخلط

ختصص فقط للمشاة للممارسة نشاطاتهم.

اخللفي يكون هو اخلط املقابل للخط األمامي,
إن كانت (ب) قطعة أرض ذات ثالث جوانب
فإنها تكون أبعد نقطة التقاء بني اخلطني عن
اخلط األمامي لقطعة األرض ,وإن كانت (جـ)
أي شكل آخر غري ذلك فإنه يكون أبعد خط
عن اخلط األمامي ,مبا يف ذك أية خطوط
منسجمة أو متناسقة جتاوره على زاوية ال تزيد
على  51درجة

هي املواد والرتكيبات اليت تستخد يف إنشاء
وصيانة ومتديد وتغيري كافة أنواع األنابيب
واملواسري واألدوات الصحية ومرفقات اجملاري
بداخل أي مبين أو جبانبه ,أو متصل بوحدات
الصرف الصحي أو أنظمة التهوية أنظمة توفري
املياه العامة واخلاصة ).(2009-IPC
السعة األمبريية :

اخللوص :
احلد األدنى للمسافة يف اهلواء بني السطح
املصدر للحرارة آللة أو أداة أو عدة ميكانيكية
وسطح

السباكة :

املادة

أو

الرتكيبات

القابلة

لالحرتاق ).(2009-IMC
ال َدرَج املضغوط :
هو درج مغلق حيث يتم احلفاظ على ضغط
مرتفع قليال بداخله للحد من التلوث بالدخان
أثناء وقوع احلرائق ).(2009-IMC
الدعامات :
هي أجهزة لدعم األنابيب والرتكيبات واملعدات
واحلفاظ على سالمتها ).(2009-IPC
الرافد :
مجيع موصالت الدارة املوجودة بني أداة اخلدمة
أو مصدر أي نظا يستمد طاقته من مصدر غري
مباشر أو أي مصدر آخر للطاقة واألداة الواقية
من التيار الزائد للدارة الفرعية.(2011-
)NEC

شدة التيار الدائم مقاسهً باألمبري اليت يستطيع
موصل ما حتملها يف حال استخدامه دون أن
تتخطى حرارته
).(2011-NEC

املعدل

املسموح

به

السلك :
هو عبارة عن وصلة للتزويد بالطاقة الكهربائية
من مرفق تقديم اخلدمة وإىل نظا التوصيالت
الكهربائية

اخلاص

باملنشأة

املقد

هلا

اخلدمة ).(2011-NEC
الشوارع التجارية :
قطع األراضي الواقعة يف البلوك األول على
الشوارع التجارية كما هو موضح يف أطلس
املخطط احمللي.
الشارع :
هو حق الطريق أو املرور العا أو حلركة املرور
العامة.
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الصرف الصحي :

الطوابق املخصصة للخدمات امليكانيكية :

هو الصرف الذي حيمل مياه اجملاري وينقيها من

هي طوابق خمصصة بالكامل لتخزين املعدات

املياه اجلوفية والسطحية ).(2009-IPC

امليكانيكية والكهربائية الالزمة للمبين .وهي
خمصصة بطريقة جتعلها مالئمة لطريقة

الصالبة :
هي

مقاومة

أجزاء

املبنى

أو

املنشأة

للتشوه ).(AISC.2005

استخدامها طبقا ملوافقة جلنة ترخيص املباني.
وال جيوز السماح باستخدا أي جزء من األجزاء
ألي غرض آخر وال يتم وضعه يف احلسبان أثناء
تقدير نسبة الطوابق.

الصما املنظم لألدخنة :
هو جهاز مدرج ومركب بالقنوات وفتحات
حتويل اهلواء واجملهزة ملرور الدخان .واجلهاز

الطول املطور :

مركب لكي يعمل آلياً من خالل التحكم فيه

هو طول خط األنابيب مقاساً على طول خط

بواسطة نظا كشف األدخنة ,كما ميكن

املركز لألنبوب والتجهيزات ).(2009-IPC

وضعه إذا ما دعي األمر من مركز التحكم يف
احلرائق).(2009-IMC

هي كامل قطعة األرض واملباني واملنشآت أو أي

الصنبور :

جزء منها.

نهاية ذات صما ألنبوب املياه ميكن عن طريقه
السماح

بتدفق

املياه

أو

حبسها

داخل

األنبوب ).(2009-IPC
الطابق :
هو أي دور من أدوار مبين ما باستاناء القبو ,وهو
يقع بني أي طابق وسقف أو سطح الطابق الذي
يعلوه مباشرة
الطابق األول :
طابق يف املبنى غري الطابق املستخد كمرآب
ويكون أ) أقرب يف ارتفاعه إىل ارتفاع املستوى
الرمسي ,ب) أقرب إىل ارتداد البناء للساحة
األمامية.

`

العقارات :

العناصر احلدودية (للغشاء الصلب) :
هي أجزاء الغشاء الصلب الذي ينقل الغشاء إليها
الضغوط ,وتتضمن هذه العناصر أحزمة و
دعامات داخلية.
الفناء :
منطقة غري مسقوفة حماطة كلياً أو جزئياً
جبدران أو مبانٍ.
الفناء :
مساحة مفتوحة حتدها اجلدران واملباني بشكل
جزئي.
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الفندق :

املاء الصاحل للشرب :

هو منشأة تعمل على تزويد املسافرين من العامة

هو ماء خالي من الشوائب بالكميات اليت قد

باحتياجاتهم من األطعمة واملشروبات أو توفري

تسمح باإلصابة باألمراض أو أن تكون هلا آثار

مكان لإلقامة واملبيت بغرف أو أجنحة.

فسيولوجية ضارة ,واليت تتطابق مع متطلبات
جودة املواد الكيماوية أو اجلرثومية املنصوص

القبو :

علىها مبعايري مياه الشرب اخلاصة مصلحة

هو اجلزء من املبين بني الطابق األول وأي طابق

الصحة العامة أو قواعد هيئة الصحة العامة

أسفل منه.

املختصة ).(2009-IPC

الكشف اآللي عن الدخان :

املباني ذات االستخدا املختلط :

هو نظا إنذار احلرائق حيتوي أداة استهاللية
تستخد كاشفات الدخان حلماية منطقة ما
كغرفة أو مساحة مزودة بكاشف لتقومباإلنذار
املبكر ضد احلرائق ). (2009-IFC

هي مباني هلا استخدامات سكنية وغري
سكنية.
املبنى :
منشأة مغلقة كلياً أو جزئياً ,هلا سقف تدعمه

اللحا بالنحاس األصفر :

جدران أو أعمدة أو دعامات أو أي نظم إنشائية

عملية حلا معادن يتم فيها االلتحا عن طريق

أخرى.

استخدا معدن حشو غري حديدي ينصهر عن
درجة حرارة أعلى من  °105س ( °0111ف)
وأقل من درجة حرارة املعادن األساسية املطلوب
حلامها ,يتم توزيع مادة احلشو بني األسطح
املتقاربة لعملية اللحا

بواسطة التجاذب

الشعري ).(2009-IMC
اللدونة :
قدرة مواد املبنى أو أنظمتها أو هيكلها على
امتصاص الطاقة عن طريق حدوث تشويه يف
النطاق غري املرن ).(Taranath 1997
املاء الساخن :
هو املاء عند درجة حرارة أعلى من  50°س
( 001°ف) أو مساوية له ).(2009-IPC

اجملرى املائي :
هو قناة مغلقة من املواد املعدنية أو غري املعدنية
واملصممة لالحتفاظ باألسالك والكابالت
وقضبان الناقالت إضافة إىل عدة وظائف أخرى
كما هو منصوص علىه بهذا الدليل .وتشتمل
اجملاري املائية على سبيل املاال ال احلصر على
القناة املعدنية الصلبة والقناة الصلبة غري املعدنية
والقناة املعدنية املتوسطة وأنبوب السوائل املرنة
احملكمة واألنبوب املعدني املرن والقناة املعدنية
املرنة واألنبوب الكهربائي غري املعدني واألنبوب
الكهربائي املعدني واجملاري حتت األرض
واجملاري األرضية اخلراسانية اخللوية واجملاري
األرضية املعدنية اخللوية واجملاري السطحية
وجماري األسالك وجماري الناقالت
).(2011-NEC
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احملور :

قياس عمودي ملسافة قدرها  5( 4.5أقدا ) أو

طريق سريع مقسم ومتعدد احلارات مصمم

أكار يف األطوال بني جمموعات الفروع األفقية

لتسيري كميات مرورية كبرية بسرعة عالية

املتصلة مباسورة الصرف ,و تؤخذ القياسات

حتت ظروف االنسياب احلر وأن يتحكم

على طول املاسورة بدءا بأعلى جمموعة فروع

بشكل تا يف املداخل فيما يتعلق بالتقاطعات

أفقية ).(2009-IPC

متعددة املستويات.

املستوى الرمسي :

املخلفات :

متوسط ارتفاع سطح األرض مقاساً عند خط

هو الصرف اخلارج من أية معدات أو أجهزة أو

قطعة األرض أو جبانبه.

منطقة أو عقار ,واليت ال حتتوي على مواد
صلبة ).(2009-IPC

املصنف :
هو أية معدات أو مواد ملصق علىها رمز أو

املدينة :

ملصق أو عالمة مميزة لشركة ما معتمدة لدي

مدينة جدة

السلطات اليت هلا سلطة التشريع واليت تهتم

املرجل :
آلة تسخني مغلقة إلمداد مياه ساخنة أو خبار

بتقييم املنتجات وحتافظ على إجراء صيانة دورية
للمنتج أو املواد واملعدات املصنفة ,واليت يلتز
املصنع من خالهلا بإقرار التزامه باملعايري السليمة

ألغراض تسخني مساحة ما أو التصنيع أو

أو التصرف وفق نظا حمدد).(2009-IMC

ضغط أقل من أو مساو لـ  011كيلو باسكال

املعامل اجلامدة :

( 01رطل لكل بوصة مربعة) بالنسبة للبخار و

هي األجزاء غري احلية من معامل املبنى كالطرق

 0011كيلو باسكال ( 061رطل لكل بوصة

واألرصفة وأماكن وقوف املركبات.

الطاقة ,تعمل مراجل الضغط املنخفض عند

مربعة) للمياه ,أما مراجل الضغط العالي فهي
تعمل عند ضغوط تتجاوز هذه احلدود
).(2009-IMC
الساحة األمامية :

املعامل الرئيسية :
هي منشأة أو مبين له أهمية تارخيية مميزة,
وغالباً ما تكون له قيمة مجالية خاصة.

مساحة من قطعة أرض أ) تقع بني اخلط األمامي

املعلِنة :

لقطعة األرض و اجلدران األمامية الرئيسية

وحدة حتتوي على مصباح تأشري أو شاشات

للمبنى ,ب) متتد بالتوازي مع اخلط األمامي

أجبدية عددية أو وسائل أخرى مماثلة حيث تقد

على اتساع قطعة األرض من نقطة التقاء اجلدار

كل إشارة معلومات عن حالة دارة كهربائية أو

األمامي الرئيسي للمبنى باجلدار اجلانيب

وضع أو موقع ما ).(2009-IFC

الرئيسي األقرب للخط اجلانيب لقطعة األرض.
املسافة بني الفروع :
`

املكونات والتكسية :
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عناصر غري مؤهلة من غلف املبنى لتكون جزء من النظا

منشأة شيدت قبل تاريخ تبين القواعد املالئمة أو

الرئيسي لمقاومة قوة الرياح).(ASCE 7-05

هي منشأة مت إصدار تصريح بناء قانوني
لصاحلها ).(2009-IBC

املكون :
جزء أو عنصر من نظا معماري أو كهربائي أو

املشاة :

ميكانيكي أو هيكلي ).(ASCE 7-05

هم األفراد الذين يستخدمون الرصيف يف املشي
أو أي طريق آخر خمصص للمشي.

املالحظات اإلنشائية :
هي املالحظات املرئية اليت حتدد ما إذا كان

املنشأة :

نظا مكافحة الزالزل قد مت إعداده وفقاً لوثائق

هي أي شيء يتم بناؤه أو إنشاؤه من واحد أو

اإلنشاء ).(ASCE 7-05

أكار من األجزاء مع بعضها البعض.

امللحق األرضي :

املنصهر :

هو مبنى منفصل عن املبنى يف الدور األرضي

أداة واقية من التيار الزائد جبزء قابل لالنصهار

ويكون استعماله ثانوياً أو مكمالً لألستعمال

قاطع للدارة إذا ما مت تسخينه وإمحاؤه مبرور

الرئيسي للمبنى.

تيار زائد ).(2011-NEC

امللحق العلوي :

املنطقة السكنية :

هو مبنى منفصل عن املبنى يقا فوق السطح
ويكون استعماله ثانوياً أو مكمالً لألستعمال
الرئيسي للمبنى.

عادة مواصفات خاصة مميزة.
املنطقة :
هي املكان أو األماكن القابل للشغل مع توافر

املمارسات اهلندسية املعتمدة :
املمارسات املتوافقة مع املبادئ واالختبارات
واملعايري املعتمدة للهيئات العلمية و التقنية
املعرتف بها حمليا ).(2009-IPC

تصنيف الشغل وكاافة الشغل وفعالية توزيع
اهلواء باملنطقة ومعدل تدفق اهلواء السطحي
باملنطقة ).(2009-IMC
املنظر العا للطريق :

املمر :
أحد مكونات مدخل املهرب الداخلي احملوط
وحيدد

هو قسم يسكنه الشاغلني له ,وهو يتضمن

ويوفر

مسلك

للهروب

باجتاه

هو العنصر احلضري الذي يشكل اجلزء
األكرب من الواقع العا للطريق.

املهرب ).(2009-IPC

املنشأة القائمة :

املفتاح الكهربائي ,االستخدا العا :
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هو مفتاح مصمم لالستخدا بالتوزيع العا

جمموعة من القنوات أو أجهزة تهوية بالدفع أو

والدوائر الكهربائية الفرعية .ويقدر باألمبري,

تركيبات أو أجهزة تنظيم دخول اهلواء أو

كما أنه قادر على قطع التيار املقدر اخلاص به

شبكات أو حواجز من القضبان املتصالبة أو

بالفولت املقدر اخلاص به أيضا . 2011-NEC

أغطية متصلة يتم عربها تدوير اهلواء من مساحة
حمددة أو عدة مساحات وإطالقه إىل اهلواء

النسيج احلضري:
هو اجلانب املادي من النمط احلضري والذي
تتجسد به أنواع املباني والطرق العامة واألماكن
املفتوحة والواجهات واملنظر العا

للشوارع,

ولكن باستاناء اجلوانب الاقافية االجتماعية
واالقتصادية والبيئية.
النفاذية :
وهي شفافية الدور األرضي وهو ما يعزز من
تواصل املشاة مع األجزاء الداخلية من املبنى,
ويسري املزيد من احليوية على املنظر العا
للشارع.
النظا املشتق املنفصل :
هو نظا متديد أسالك مبنشأة ما حيث يتم
استنباط الطاقة الكهربائية اخلاصة به من
خالل مصدر للطاقة الكهربائية أو أي جهاز
آخر غري كابل أو سلك.
أماكن البيع بالتجزئة :
هي كافة املنشآت اليت يتم فيها بيع البضائع
والسلع أو تأجريها.

اخلارجي ).(2009-IMC
أنبوب الصرف :
هي ماسورة تنقل النفايات فقط ).(2009-IPC
أنبوب املياه العامة الرئيسية :
هو أنبوب يعمل كمصدر للماء لالستعمال العا
والذي

تتحكم

احلكومية ).(2009-IPC
أنبوب املياه :
املرقاة :هو أنبوب مياه ميتد بطول طابق كامل
أو أكار لنقل املياه للفروع أو جملموعة أخرى من
الرتكيبات ).(2009-IPC
أنبوب تصريف املبنى :
هو أدنى جزء من شبكة أنابيب نظا الصرف
الذي يتلقى املخلفات من ماسورة القاذورات
وماسورة النفايات ومواسري صرف أخرى داخل
املبنى و ميتد  061ملم ( 01بوصة) يف الطول
املطور للماسورة خلف جدران املبنى اخلارجية
لنقل الصرف إىل أنبوب التصريف حتت
األرض ).(2009-IPC

أنبوب أفقي :
أي أنبوب أو تركيبة تصنع زاوية أقل من 51
درجة مع السطح األفقي.
أنابيب التفريغ :
`

به

وتديره

اهليئات

املصرف اجملمع:
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أنبوب تصريف تنقل مياه الصرف الصحي واملاء

أنبوب فرعي للتصريف ميتد أفقياً من ماسورة

املنساب سطحي ًا أو غريهما من املخلفات
).(2009- IPC

خملفات أو أنبوب صرف املبنى ليستقبل التفريغ
من أنبوبيت صرف أو فروع تركيبتني صحيتني
أو أكار ويوجه هذا التفريغ إىل ماسورة

الصرف الصحي:
أنبوب تصريف تنقل مياه الصرف الصحي فقط
).(2009-IPC

القاذورات أو النفايات أو إىل مصرف املبنى.
أنبوب صرف الرتكيبة الصحية :
أنبوب تصريف من مصيدة تركيبة صحية ممتدة

مصرف األمطار:

إىل

نقطة

التقاء

مع

ماسورة

أنبوب تصريف تنقل مياه األمطار.(2009-
)IPC

أخرى ).(2009-IPC

أنبوب التصريف :

احنراف الطابق أو مساحة الطابق :

أي ماسورة حتمل مياه عادمة أو خملفات تنقلها
املياه من نظا
).(2009-IPC

الصرف يف أحد املباني

أنبوب الصرف غري املباشر :

صرف

هو االحنراف األفقي أعلى الطابق نسبة إىل
أسفل الطابق ).(ASCE 7-05
أنظمة مقاومة األمحال اجلانبية :
هو جزء من النظا اهليكلي والذي مت وضعه يف

هو أنبوب صرف غري متصل بشكل مباشر

االعتبار أثناء التصميم لغرض توفري املقاومة

خالل قاطع هوائي  Air Breakأو من خالل

الالزمة لألمحال اجلانبية (اهلواء أو الزالزل)
).(ASCE 7-05

بنظا شبكة الصرف ,إال أنها تصرف فيها من
فجوة هوائية مبحبس أو تركيبة أو مستقبل أو
جسم عارض ).(2009-IPC

أنواع اآلالت :
آالت احلرارة العالية :أي آلة تكون درجة حرارة

أنبوب ذو وصلة جمانبة :

نواتج االحرتاق عند نقطة الدخول إىل مصرف

هي جمموعة من األكواع املصنفة واليت من

الغازات حتت ظروف التشغيل العادية أعلى من

شأنها إجراء تعديلني يف اجتاه يسمح بإخراج جزء

 °0100س ( °4111ف) ).(2009-IMC

من األنبوب من الصف ,ولكن يف صف مواز

آالت احلرارة املنخفضة (آلة منزلية) :أي آلة

للقسم اآلخر.(2009-IPC).

تكون درجة حرارة نواتج االحرتاق عند نقطة

أنبوب عمودي :
هو أي أنبوب أو ماسورة تصنع زاوية قدرها 51
درجة أو أكار مع االجتاه األفقي. 2009-IPC
أنبوب صرف فرعي أفقي:

الدخول إىل مصرف الغازات حتت ظروف
التشغيل العادية تساوي  °105س ( °0111ف) أو
أقل ).(2009-IMC
آالت احلرارة املتوسطة:
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أي آلة تكون درجة حرارة نواتج االحرتاق عند

هو اهلواء املأخوذ من اهلواء اخلارجي الطلق,

نقطة الدخول إىل مصرف الغازات حتت ظروف

وهلذا فإنه ال يكون قد مت تدويره من قبل

التشغيل العادية أعلى من  °105س ( °0111ف)

بالنظا ).(2009-IMC

و بالضرورة أقل من  °0100س ( °4111ف)
).(2009-IMC

اهلواء املسرتجع :
هو اهلواء الذي متت إزالته من مكان أو موقع

اهلواء:

مطابق

للشروط

وقد

مت

تدويره

أو

اهلواء الذي يتم إمداد اآلالت واملعدات به لعمليات

معاجلته ).(2009-IPC

املعياري هو اهلواء عند درجة حرارة و ضغط

اهلواية :

قياسيني 40° :س ( 01°ف) للحرارة و 010.0

نافخ أو مروحة يستخد لتوزيع إمدادات اهلواء

كيلو باسكال ( 40.04بوصة من الزئبق)

إىل غرفة أو مساحة أو منطقة ).(2009-IMC

االحرتاق والتهوية والتربيد وغريها ,واهلواء

للضغط ).(2009-IMC
الوحدة الرئيسية :

اهلواء املستعاض :
هواء

يتم

إمداده

ليحل

حمل

اهلواء

املطرود ).(2009-IMC

األنبوب الرئيسي اليت تتصل به الفروع األخرى
).(2009-IPC
أوعية الضغط :

اهلواء الالز لالحرتاق :

هي حاويات أو خزانات مغلقة واملعدة لالحتفاظ

اهلواء الضروري إلمتا عملية احرتاق الوقود مبا

بالسوائل أو الغازات أو كالهما حتت الضغط.

يف ذلك اهلواء النظري والزائد ).(2009-IMC

إيقاف السيارات خارج املوقع :

اهلواء البيئي :

واحداً أو أكار من األماكن املخصصة النتظار

اهلواء الذي يتم نقله من وإىل املناطق املشغولة عرب

السيارات بـ( :أ) ساحة واحدة توفر أماكن

القنوات اليت ال تعد جزءا من نظا تدفئة أو

اإليقاف لالستخدا يف ساحة أخرى ,و/أو (ب)

تكييف هواء—كاالستخدا البشري لوسائل

أماكن االنتظار على الطريق العا لالستغالل

التهوية وعاد

املطابخ املنزلية واحلمامات

العا .

وجمفف املالبس لالستخدا املنزلي
) (2009-IMC

اهلواء اخلارجي :
`

باب مسلك اخلروج :
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باب أو نقطة وصول ملمر اهلروب من غرفة أو

هو تصنيف خيصص ملوقع ما بناءاً على أنواع

منطقة أو مساحة مشغولة و منه مير الطريق عرب

الرتبة املوجودة واخلواص اهلندسية اخلاصة

غرفة وسيطة أو دهليز أو سلم خارجي ملدخل

بها ).(ASCE 7-05

املهرب أو منحدر خارجي ملدخل املهرب
).(2009-IBC

تطبيق اإلخطار باإلنذار املرئي :

بالوعات صرف مياه األمطار :
هي بالوعات مسئولة عن صرف مياه األمطار

هو جهاز إخطار يعمل على بث إنذار مرئي يعتمد
على الرؤية.

واملياه اجلوفية والسطحية وكافة بقايا السوائل

تفريغ مسلك اخلروج :

املشابهة ).(2009-IPC

هو اجلزء من مسالك اهلروب بني نهاية املهرب و
الطريق العا ).(2009-IBC

بئر الدرج :
هو عبارة عن مساحة داخلية متتد عرب واحد أو
أكار من طوابق مبين ما ).(2009-IMC

تقدير تيار الدارة القصرية :
هو العطل ثالثي األطوار املتوقع على اجلهد
االمسي الذي ميكن جلهاز ما أن يقدر على

جتهيزات الرتكيبات الصحية :

االتصال دون التعرض إىل ضرر بالغ يتعدي

جتهيزات اإلمداد (باملياه) – جتهيزات تتحكم

املعايري احملددة املتفق علىها ).(2011-NEC

يف حجم واجتاه تدفق املياه أو إحداهما وهذه
التجهيزات إما متصلة بالرتكيبة أو ميكن

تكييف اهلواء :

الوصول إليها عن طريقها أو مستخدمة مع

معاجلة اهلواء للتحكم يف حرارته ورطوبته

التفريغ يف اهلواء الطلق.

ونقائه وتوزيعه يف آن واحد لتلبية متطلبات

جتهيزات املخلفات – جمموعة مكونات تنقل

املساحة املكيفة ).(2009-IMC

املخلفات الصحية من منفذ الرتكيبة إىل شبكة
من نظا الصرف الصحي ).(2009-IPC

تنسيق املناظر الطبيعية :
هو استخدا األشجار والنباتات وأعمال الزخرفة

تركيبة مركبة :

باستخدا األحجار يف احلفاظ على اجلدران

هي تركيبة ذات حوض واحد و وعاء غسيل ,أو

واملمرات والعناصر األخرى.

حوض من جزأين أو ثالثة وكذلك وعاء الغسيل
يف وحدة واحدة ).(2009-IPC

تصنيف املواقع :

تنسيق (انتقائي) :
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تعيني موضع التيار الزائد حلصر اخلسائر يف

هو شيء عادة ما يكون عارضاً وثانوياً يف

الدارة أو اجلهاز املتضرر عن طريق اختيار أداة

االستخدا أو يف املساحة املبنية واملخصصة

وقاية من زيادة التيار ومعدالت قدرتها أو

حصرياً ملنشأة أو مبنى أو استخدا مسموح به.

إعداداتها.
تنفيس املدخنة :

جهاز اإلشعار املسموع :
جهاز إشعار يقو بتنبيه املستخد عرب حاسة

هي وسيلة تهوية تركيبة ما أو عدة تركيبات

السمع ).(2009-IFC

معاً من خالل مدخنة امللوثات واألوساخ
).(2009-IPC

جهاز :

توصيل مصرف الغازات (وصلة) :
ممر لتوجيه نواتج االحرتاق من أية آلة تعمل
بالوقود إىل فتحة التهوية (انظر أيضا "موصل
فتحة التهوية") ).(2009-IMC
تيار السحب :
اختالف الضغط املوجود بني آلة أو أي جزء
مكون و الغالف اجلوي مما يسبب تدفق مستمر
للهواء و نواتج االحرتاق يف ممرات الغاز باآللة إىل
الغالف اجلوي ).(2009-IMC

وحدة من نظا كهربائي حتمل طاقة كهربائية
أو تتحكم فيها باعتبارها وظيفتها األساسية.
جهاز غلق :
هو جهاز يعمل من خالل جهاز آخر متصل به
بشكل مباشر ,وذلك من أجل التحكم
بالعمليات املتتابعة لألجهزة املسجلة .وهي دائرة
تعمل حبيث ال ميكن إمتا عمل ما بدون إجراء
عمل أو عدة أعمال أخرى لكي يتم هذا العمل,
حيث تعتمد علىهم ).(2009-IMC
خانق احلجم :

تيار سحب طبيعي :

آلة تقو عند تركيبها باحلد من أو إبطاء أو

اختالف الضغط الذي تسببه فتحة تهوية أو

توجيه تدفق كل من اهلواء داخل القنوات أو

مدخنة بسبب ارتفاعها و بسبب اختالف احلرارة

نواتج االحرتاق يف اآلالت املنتجة للحرارة أو

بني غازات املداخن و الغالف اجلوي
).(2009-IMC

موصل فتحة التهوية أو فتحة التهوية ذاتها أو
املدخنة ).(2009-IMC

تيار سحب مستحث :

خانق احلريق :

فرق الضغط الذي حتدثه حركة مروحة أو
نافخات أو طاردات موجودة بني اآللة و املدخنة أو
طرف التهوية ).(2009-IMC
ثانوي :

`

جهاز مدرج يتم تركيبه يف القنوات وفتحات نقل
اهلواء مصمم لينغلق أوتوماتيكياً عند اكتشاف
حرارة وليعيق ممر اللهب ,يتم تصنيف خوانق
احلريق لالستخدا إما يف نظا استاتيكي
ينغلق أوتوماتيكياً عند اندالع احلريق أو نظا
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ديناميكي يستمر يف العمل حتى بعد اندالع

هو خط ميتد من عني الرائي إىل الشيء أو

احلريق ,يتم اختبار خانق احلريق الديناميكي و

املنطقة املعروضة.

تقديره لالنغالق من خالل مترير هواء مرتفع
خط األمامي لقطعة األرض :

حرارة ).(2009-IMC

هو خط قطعة األرض أو اخلطوط اجملاورة اليت

خانق دخان/حريق مركب :
أداة مدْرجة يتم تركيبها يف القنوات وفتحات

تفصل قطعة أرض عن الطريق.

نقل اهلواء مصممة كي تنغلق أوتوماتيكياً عند

حابسة الشحو :

اكتشاف حرارة ولتعيق جمرى اللهب والدخان,

أداة ملحقة بشبكة األنابيب يتم تركيبها بنظا

يتم تركيب هذه األداة لتعمل بشكل

الصرف الصحي ليحبس املخلفات الشحو

أوتوماتيكي وليتم التحكم فيها عرب نظا

والزيوت من التصريف مع املياه العادمة ,هذه

كاشف الدخان كما ميكن تغيري موضعها من

األداة هلا على القدرة على حبس الزيوت والدهون

مركز التحكم يف احلريق للمكان املطلوب
).(2009-IMC

غري املستحلبة ).(2009-IPC
حاوي درج السلم :

خزان انقطاع :

هي اجلدران أو املنشآت اليت تشكل حدود بئر

خزان ميد أنابيب مقاومة احلريق باملياه إذا

الدرج.(2009-IMC) .

كانت قدرتها أقل مما تتطلبه الوقاية من
احلريق (معدل التدفق يتكافأ مع مدة التدفق).

حجاب الطريق :
هو حائط مستقل غالبا ما يكون مستوياً مع

خزان رحض :

واجهة املبنى لغرض حجب ساحة انتظار

خزان مصمم بصما ملء وصما رحض لتنظيف

السيارات أو املعدات امليكانيكية.

الرتكيبة الصحية عن طريق تدفق املاء
).(2009-IPC

حد قطعة األرض :

حمتويات احلوض أو اجلزء املستخد

من

خزان صما الرحض :
أداة مدمج فيها وعاء هوائي مصمم لتفريغ كمية
حمددة من املياه يف الرتكيبات الصحية ألغراض
التنظيف ).(2009-IPC

هو أي من احلدود املرئية أو غري املرئية لقطعة
األرض.
محاية العطل األرضي للمعدات :
محاية

العطل

األرضي

للمعدات

نظا يهدف حلماية املعدات من إتالف تيارات
عطل الطور مع األرض من خالل العمل على قطع
مجيع موصالت العطل األرضي غري املتصلة

خط الرؤية :

باألرض ,يتم توفري هذه احلماية يف مستوى تيار
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أقل من املطلوب حلماية املوصالت من التلف عن

مسلك خمصص يف املخطط الرمسي أو

طريق عملية تزويد الدارة بأداة التيار الزائد
).(2011-NEC

باالستخدا املتعارف أو بسند قانوني مسجل على
أنه وسيلة ثانوية لوصول املركبات إىل داخل
امللكيات أو جانبها خالفا للمالصقة للشارع.

محل اإلشغال :
هو عدد األفراد اليت مت تصميم وسائل اخلروج

زيت الوقود :

من مبين ما أو أي جزء منها بناءاً علىهم
).(2009-IBC

الكريوسني أو أي زيت هيدروكربوني يصل
س ( °011ف) ).(2009-IMC

دارة كهربائية فرعية :
هي موصالت الدارة املوجودة بني الوسيلة النهائية
للوقاية

من

زيادة

لنقطة الوميض عند درجة حرارة ال تقل عن °05

التيار

يف

الدارة

واملقابس ).(2011-NEC
دارج :
هو أمر مرتبط باملواصفات اخلاصة لفرتة زمنية
ما أو مكان أو جمموعة معينة.

سحب أو حاشد (الغشاء الصلب) :
مكون حدودي للغشاء الصلب مواز للحمل
املسلط يقو بتجميع قوى القص للغشاء ونقلها
لعناصر مقاومة القوى الرأسية أو يقو بتوزيع
القوى داخل الغشاء ).(ASCE 7-05
سخان املاء :

درجة (القدرة على) الوقاية من احلريق :

أي أجهزة أو معدات تعمل على تسخني املياه

القدرة على حبس النريان كما حددته

الصاحلة للشرب ومتد نظا توزيع املاء الساخن

االختبارات املنصوص علىها يف قانون البناء

الصاحل للشرب باملاء ).(2009-IPC

الدولي لعا  ,4110ويتم تقدير هذه القدرة
بالدقائق أو بالساعات.

سوائل قابلة لالحرتاق :
أي سائل يصل لدرجة الوميض عند درجة °05

رسومات السجالت :

س ( °011ف) أو أكار وتنقسم للفئات التالية:

هي رسومات توثق مواقع مجيع األجهزة

الفئة  :4سوائل تصل لدرجة الوميض عند درجة

والرتكيبات واألدوات وخط سري األسالك و

 °05س ( °011ف) أو أكار و أقل من  °61س

وسائل متديدات األسالك و وصالت مكونات

( °051ف).

نظا إنذار احلريق كما هو مركب
).(2009-IFC

الفئة  0أ  :سوائل تصل لدرجة الوميض عند
درجة  °61س ( °051ف) أو أكار و أقل من
°00س ( °411ف).
الفئة  0ب  :سوائل تصل لدرجة الوميض عند

زقاق :

`

درجة  °00س ( °411ف) أو أكار.(2009-
)IPC
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صما االجتاه الواحد صمم كي يسمح بدخول

شبكة األنابيب :

اهلواء لنظا الصرف عند حدوث ضغط عكسي

تشري إما إىل األنابيب أو األنابيب أو كليهما معا.

يف شبكة األنابيب ,يقو الصما بغلق طرف

األنبوب :هو قناة من احلديد الصلب أو املعدن أو

التهوية بإحكا بفعل اجلاذبية عند انعدا

النحاس أو النحاس األصفر أو البالستيك.

الضغط التفاضلي (انعدا

األنابيب :هو قناة من احلديد شبه الصلب أو

ضغط داخلي إجيابي ,اهلدف من الصما هو

األلومينيو أو البالستيك أو املعدن.
).(2009-IMC

توفري طريقة تسمح بدخول اهلواء لنظا الصرف
دون احلاجة الستخدا فتحة تهوية متتد إىل
اهلواء اخلارجي و منع غازات الصرف من

شبكة أنابيب زيت الوقود :
شبكة أنابيب مغلقة تعمل على توصيل السائل
قابل لالحرتاق من مصدر الطاقة إىل آلة تعمل
بزيت الوقود ).(2009-IMC

البخار من خالل الفتح بشكل كامل على
الضغط املقدر التخلص منه .والصما من النوع
الذي يعمل بالزنربك ).(2009-IMC

تنفيس الضغط :هو صما

مدفوع

بالضغط ويتم إغالقه بواسطة زنربك أو بأية
وسيلة أخرى ,وهو مصمم لتخفيف الضغط آليا
ضبط اجلهاز.(2009-

والذي يتعدي نظا
)IPC
صما تنفيس الضغط واحلرارة :هو صما

مركب مصمم للحد من الضغط واحلرارة
معا ).(2009-IPC
تنفيس احلرارة :هو صما

األنبوب ليسمح بتدفق املياه مباشرة إىل
الرتكيبة الصحية مبعدل وكمية معينة كي
يسمح بتشغيل الرتكيبة على حنو صحيح ثم يبدأ
يف غلق مصايد الرتكيبة تدرجيياً ملنع اندفاع
املياه ).(2009-IPC

صما التنفيس :

مدفوع

باحلرارة ,وهو مصمم لتخفيف احلرارة آلياً
واليت تتعدي نظا ضبط اجلهاز ).(2009-IPC
صما إدخال اهلواء :

صما الرحض :
ومصمم حبيث يقو – عند تشغيله—بفتح

هو صما يعمل على تنفيس الضغط بغالية

صما

التسرب داخل املبنى ).(2009-IPC

صما مصاحب ألنبوب مضغوط لإلمداد باملياه

صما األمان :

صما

التدفق) وحدوث

صما امللء :
صما إمداد باملياه يتم فتحه وغلقه عن طريق
عوامة أو أداة مشابهة ويستخد إلمداد خزان
باملياه ,وحتتوي صمامات امللء على أداة مانعة
للشفط يف شكل فجوة هوائية معتمدة أو قاطع
التفريغ الذي يعترب جزء أساسي من وحدة صما
امللء ومابت على جانب التفريغ من صما
التحكم يف إمدادات املياه.
صما املياه املرتدة :
أداة أو صما مركب يف مصرف املبنى أو أنبوب
التصريف (حتت األرض) العرضة جلريان
عكسي حيث مينع تراكم الصرف أو املخلفات
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طريق عا :
هو عبارة عن طريق للسيارات مع ممرات

صما :

للحركة واالنتظار مع طريق ميال شبكة

هو صما غلق للتحكم يف تدفق السوائل أو

مرتابطة حلركة السيارات واملشاة والدراجات.

الغازات ).(2009-IMC
طريق وصول عربة اإلطفاء :
صما تنفيس الضغط :

طريق يسمح لعربة اإلطفاء بالوصول من مركز

هو صما مدفوع بالضغط ويتم إغالقه بواسطة

اإلطفاء إىل منشأة أو مبين ما أو أي جزء منه,

زنربك أو بأية وسيلة أخرى ,وهو مصمم لتخفيف

املصطلح عا ويشمل كل املصطلحات األخرى

الضغط آليا والذي يتعدي نظا ضبط اجلهاز.
ضاغط :
آلة خاصة – مبلحقات أو من دون  -لضغط
الغاز.(2009-IMC) .
ضغط العمل التصميمي :
أقصى ضغط عمل مسموح لتصميم جزء حمدد
من النظا ).(2009-IMC
طابق امليزانني :
هو طابق واحد أو جزء من طابق يكون فوق
الطابق االرضي حيتسب ضمن مسطح البناء يف
كافة املباني وال حيتسب ضمن العدد األقصى
لطوابق املبنى ( عدا الشوارع التجارية ذات
الطابقني اليت خترتق مناطق الفيالت حيث
الحيتسب ضمن مسطح البناء ).

مال ممر اإلطفاء

اخلاصة وأماكن وقوف املركبات والوصول
للطرق املعبدة ).(2009-IFC
عامة :
هي املرافق أو األراضي اليت تتحكم بها
وتديرها اهليئات احلكومية
عامل الطلب :
هو النسبة بني أقصي محل للنظا أو جزء من
النظا و إمجالي احلمل املتصل بالنظا أو اجلزء
حمل الدراسة.
عمق غالقة املصيدة :
عمق السائل الواجب إزالته من مصيدة كاملة
قبل أن مير اهلواء عرب املصيدة ).(2009-IPC
غرفة األدوات/املعدات امليكانيكية :
هي غرفة أو مكان يتم فيه وضع املعدات
واألدوات

طرد اهلواء :
تفريغ أي مساحة أو آلة أو عدة من اهلواء ونقله
بشكل مباشرةً إىل الغالف اجلوي عرب فتحات
أو قنوات ).(2009-IPC
`

والطريق العا والشوارع

امليكانيكية

اليت

ال

حتمي

بالوقود ).(2009-IMC
غرفة التحكم اآللي :
هي غرفة تستويف متطلبات السالمة ,واليت
يوجد بها نظم التربيد أو املكونات اخلاصة
بها) .(2009-IPC
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األدوات اليت حتمي بالغاز واملدرجة لالستعمال

غرفة املرجل :
غرفة يتم استخدامها بشكل رئيسي يف تركيب
مرجل ).(2009-IMC

مع الفتحات على شكل حرف .B
).(2009-IMC
فتحة تهوية :

غطاء منفذ الوصول :

هي عبارة عن أنبوب أو أية وصلة أخرى تتكون

لوحة معدنية قابلة لإلزالة – مابتة غالبا مبسامري

من املواد املصنعة ,وهي حتتوي على ممر لنقل

لولبية وبراغي  -تسمح للوصول إىل األنابيب

نتاج االحرتاق واهلواء إىل املناخ املدرج واملعد

وتركيبها ألغراض الصيانة والتصليح والتنظيف
).(2009-IPC

لالستخدا مع نوع أو صنف معني من األدوات
).(2009-IMC

غالية التسخني بالبخار :

فتحة املدخنة :

هي غالية تعمل حتت ضغوط ال تتعدي 010

هو امتداد مدخنة األوساخ أو امللوثات فوق أعلى

كيلو باسكال ).(2009-IMC

مصرف أفقي متصل باملدخنة ).(2009-IPC

فئة الشل السكين :

فتحة تهوية البالوعة :

هي فئة تستخد لتحديد املتطلبات اهليكلية

هي فتحة تهوية من قاذفات الصرف اهلوائي أو ما

اليت تتوقف على الشغل السكين .2009-IBC

يشابهها واليت تنتهي بشكل منفصل باهلواء
الطلق ).(2009-IPC

فئة منط اجلس الزلزالي :
هو تصنيف خمصص لقاعدة بناء ما على فئة
الشغل أو احليازة وقوة حركة األرض بالزلزال
على املوقع ).(ASCE 7-05

فتحة تهوية الدائرة :
أنبوب تهوية يتصل بأنبوب تصريف فرعي أفقي
ويقو بتهوية من حمبسني إىل مثاني حمابس أو
الرتكيبات ذات احملابس املتصلة مبجموعة
مماثلة ).(2009-IPC

فتحة التنفيس :
هي فتحة ذات وظيفة رئيسية تتلخص يف توفري
دورة

للهواء

بني

نظامي

التهوية

والصرف ).(2009-IPC
فتحة تهوية الفرع :
فتحة التهوية على شكل حرف :L

فتحة تهوية تصل واحدة أو أكار من فتحات

هو نوع مدرج ومعد لالستخدا مع التالي :

التهوية املنفصلة مباسورة تنفيس أو بفتحة التهوية

األدوات اليت تعمل حبرق الزيت ,واملدرجة

للماسورة ).(2009-IPC

لالستعمال مع النوع الذي يأخذ شكل حرف .L
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فتحة تنظيف:

فصل هوائي (نظا الصرف) :

فتحة وصول يف نظا الصرف تستخد إلزالة

تركيب األنابيب بشكل جيعل أنبوب تصريف

املعوقات ,وتشتمل فتحات التنظيف على أنواع

الرتكيبات أو اآلالت أو األدوات يقو بالتفريغ

منها السدادات أو األغطية أو الرتكيبات

بطريقة غري مباشرة يف مابت أو وعاء أو مرفق

املتحركة أو حمابس الرتكيبات.

احتباس يف نقطة حتت مستوى الفائض وأعلى

فتحة تهوية مشرتكة:
فتحة تهوية متصلة بنقطة التقاء أنابيب صرف
تركيبتني صحيتني أو فرع تركيبة وتعمل
كفتحة تهوية لكالهما ).(2009-IPC
فجوة هوائية (نظا الصرف) :
املسافة الرأسية غري املعرتضة من الغالف اجلوي
بني مصب ماسورة النفايات مستوى الفائض
للوعاء الذي تقو أنبوب النفايات بالتفريغ فيه
).(2009-IPC
فجوة هوائية (نظا توزيع املياه) :
املسافة الرأسية من الغالف اجلوي غري املعرتضة
بني أدنى فتحة ألي ماسورة أو صنبور يضخ املياه
يف خزانات وتركيبات صحية أو أي جهاز آخر
ومستوى الفائض لوعاء ما ).(2009-IPC
فرع :
أي جزء من شبكة األنابيب ماعدا املاسورة
الصاعدة أو األساسية أو املدخنة .2009-IPC

فرع الرتكيبة الصحية :
أنبوب تصريف لرتكيبتني صحيتني أو أكار
ويقو بالتفريغ يف أنبوب صرف آخر أو إىل
ماسورة ).(2009-IPC

غالقة املصيدة ).(2009-IPC
قاطع الدارة الكهربائية :
هو وسيلة مصممة لفتح وغلق الدارة الكهربائية
بوسائل غري أوتوماتيكية ولفتح (قطع) الدارة
أوتوماتيكياً عند حدوث تيار زائد مقدرةً شدته
سلفا دون أن يتلف نفسه إذا استخدمت بشكل
صحيح يف إطار قدرة حتملها ).(2011-NEC
قاطع دارة العطل األرضي :
أداة تهدف حلماية األفراد حيث تعمل على تابيط
طاقة الدارة أو جزء منها خالل فرتة زمنية حمددة
عندما يتجاوز التيار املوصل باألرض القيم
املوضوعة ألدوات الفئة أ ).(2011-NEC
قطب تأريضي :
جسم موصل يتم من خالله إقامة اتصال مباشر
باألرض).(2011-NEC
قطعة أرض :
هي قطعة األرض املنفردة.

قفل احملبس :
هو املسافة العمودية بني السد وأعلى فجوة
احملبس.
قناة :

`
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قناة أو ماسورة تستخد لنقل اهلواء ,أما ممرات

ماسورة األوساخ :

اهلواء يف األنظمة املتكاملة فال ميكن اعتبارها

هي ماسورة تنقل نفايات اجملاري اليت حتتوي

قنوات هوائية ).(2009-IMC

على خملفات صلبة إىل قنوات الصرف أو بالوعة
املبنى ).(2009-IPC

قوة قص القاعدة :
هي إمجالي القوة التصميمية األفقية أو قوة

ماسورة التفريغ :

القص يف القاعدة ).(ASCE 7-05

ماسورة تقو بنقل املخلفات من الرتكيبات أو
املكمالت الصحية ).(2009-IPC

كابل السلك :

ماسورة توصيل :

هو توصيلة سلك مكونة من كابل

هي ماسورة يف جانب املبنى تنقل مياه األمطار

).(2011-NEC

من سطح املبنى إىل أنبوب تصريف مياه األمطار.

لوحة املفاتيح الكهربائية :
هي لوحة فردية أو جمموعة من وحدات املفاتيح

مانع اجلريان العكسي :

املصممة لغرض التجميع على هيئة لوحة مفاتيح

ملنع

واحدة ,مبا يف ذلك الناقالت وأجهزة التيار
الزائد اآللي ,وتكون مزودة مبفاتيح أو بدونها
وذلك لغرض التحكم قي اإلضاءة واحلرارة
والدوائر الكهربائية؛ حيث تكون مصممة كي
يتم وضعها يف كابينة أو صندوق منفصل يوضع
جبانب جدار أو حاجز أو أية وسيلة دعم أخرى,
حبيث ميكن الوصول إليها من اجلهة األمامية
فقط).(2011-NEC

أداة أو وسيلة
).(2009-IPC

اجلريان

العكسي

مانع التدفق االرجتاعي الرئيسي ذو الضغط
املنخفض :
هو جهاز مينع اجلريان العكسي وهو يتكون
من صمامني فاعلىن منفصلني ومت الفصل بينهما
من خالل غرفة وسيطة (أو منطقة) حيث توجد
وسائل ختفيف آلية للتهوية واحململة داخلياً لوضع
طبيعي مفتوح بني صمامني مغلقني بإحكا مع
وسائل اختبار اإلحكا وضبط فتح وسائل

لوحة مفاتيح الكهرباء :
هي لوحة كبرية منفصلة أو جمموعة من األلواح

التنفيس ).(2009-IPC

حيث يوجد على وجهيها سواء العلوي أو السفلي
أو كليهما جمموعة من املفاتيح وأجهزة التيار
الزائد وغريها من أجهزة احلماية والناقالت
وعادة ما يوجد معدات .وميكن الوصول إىل هذه
األلواح من اخللف وأيضا من األما  ,كما أنها
معدة
ليست
).(2011-NEC

للرتكيب

بالكبائن

مبادل حراري :
أداة تنقل احلرارة من وسط إىل وسط آخر
).(2009-IMC
مبنى سكنية :
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هو مبنى مؤلف من مخس وحدات سكنية أو

اتصال مباشر بالعامة وغري خمصص لالستخدا

أكار حيث تقع وحدة سكنية واحدة على األقل

داخل احمليط العائلي ).(2009-IMC

فوق األخرى بصورة كلية أو جزئية ,وكل
وحدة هلا مدخل خارجي مباشر ومنفصل أو من
خالل منطقة داخلية مشرتكة.

جمموعة مفاتيح معدنية حيتويها صندوق معدني :
هو مفتاح كهربائي موجود بالكامل من مجيع
اجلوانب بداخل بواسطة لوح معدني (باستاناء

جماري التصريف :

فتحات التهوية ونوافذ املعاينة) ,حيث حيتوي

هي جماري التصريف اخلاصة باملبنى .أنظر "

على دائرة كهربائية أولية وأجهزة قطع أو

جماري التصريف اخلاصة باملبنى"
).(2009-IPC

كالهما مع الناقالت والوصالت .وميكن

جماري التصريف العامة :

للمجموعة أن حتتوي على أجهزة ملحقة وأجهزة
حتكم .وميكن الوصول إىل اهليكل إىل خالل

هي عبارة عن قنوات جماري عامة تديرها

أبواب وأغطية قابلة لإلزالة أو كالهما
).(2011-NEC

اهليئات احلكومية وتتحكم فيها
).(2009-IPC

حمبس :

جماري املبنى :
هو اجلزء من نظا التصريف املمتد من نهاية
ماسورة الصرف ويقو بنقل املخلفات ملصرف
عمومي أو خاص أو نظا مستقل لتصريف
املخلفات أو أي مكان صرف آخر.
املصرف اجملمع :جماري تنقل مياه الصرف

هو جهاز مصمم ومركب لفصل واالحتفاظ
باملواد اخلطرة أو املضرة أو الغري مرغوب فيها
من البقايا العادية لغرض التخلص منها ,يف
الوقت الذي يسمح فيه مبرور مياه اجملاري
العادية أو النفايات لصرفها بنظا

شبكة

التصريف بواسطة اجلاذبية ).(2009-IPC

الصحي واملاء املنساب سطحياً أو غريهما من

حمبس :

املخلفات.

هو عبارة عن جهاز أو أداة توفر سدادة للسوائل

جمفف املالبس :

ملنع إطالق غازات البالوعات ,وذلك دون التأثري

آلة تستخد لتجفيف املالبس من خالل احلرارة

على سريان املخلفات وامللوثات إىل احملبس.
).(2009-IPC
حمور جتاري :

النوع  : 0جمموعة معدة مصنعياً إلنتاج متعدد,

قطع األراضي الواقعة يف البلوك األول على

وتستخد يف األساس بالبيئة العائلية وغالبا ما

احملور التجاري كما هو موضح يف أطلس

تكون أصغر وحدة مادية أو أصغر وحدة ذات

املخطط احمللي.

وتنقسم إىل األنواع اآلتية:

قدرة وظيفية.
النوع  :4جمموعة معدة مصنعياً إلنتاج متعدد,
يستخد يف جمال األعمال التجارية مع وجود
`

خملفات مشحمة :
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تصريف املخلفات السائلة الناجتة من عمليات
تصنيع الغذاء وإعداده أو من أي مصدر آخر
حيث تدخل الشحو والدهون والزيوت حمطات
ما قبل شطف مياه الغسيل أو يف األحواض أو أي
ملحقات أخرى ).(2009-IPC

مُسجَّل :
كافة املعدات واملواد واملنتجات اليت تشتمل
علىها القائمة اليت تعلنها شركة معتمدة وفقاً
للقانون املعمول به واليت تهتم بتقييم املنتجات
واخلدمات ,إضافةً إىل احلفاظ على إجراء

مدخل مسلك املخرج :

الصيانة الدورية اخلاصة باملنتجات واملعدات

جزء من نظا مسالك اهلروب يؤدي إىل املهرب

املدرجة أو املسجلة بالقائمة ,كما توضح حالة

من أي جزء مشغول من املبنى أو املنشأة
).(2009-IBC

القيد اخلاصة بأي من هذه املنتجات أو املعدات

مدخنة :
مصطلح عا ألي خط عمودي من املخلفات أو
ملوثات داخل أنبوب توصيل واليت متتد خالل
طابق واحد على األقل مع وجود التواء أو بدون
التواء ).(2009-IPC
مدخنة اهلواية الداخلية :
هو أنبوب عمودي يتم من خالله مد وصالت من
جانب احملابس واليت يتم من خالهلا صرف
الغازات واهلواء امللوث من اجلهاز أو الرتكيبة
اليت تستخد بغساالت مبولة الفراش.
مدخنة فتحة التهوية :
هو أنبوب تهوية عمودي مركب لغرض توفري
تدوير للهواء من وإىل أي جزء من نظا الصرف
).(2009-IPC

أو اخلدمات ما إذا كانت تستويف املعايري أو ما
إذا مت إخضاعها لالختبارات اليت أشارت إىل
صالحيتها للقيا بغرض معني ).(2009-IMC
مسلك أفقي :
ممر للخروج من مبين ما إىل مبين آخر يف
املستوى نفسه تقريباً ,أو هو ممر للخروج مير
خالل جدار أو قسم أو حوله إىل منطقة ما يف
املستوى نفسه تقريباً من املبنى ذاته ,ويضمن
السالمة من احلرائق والدخان املنبعث من
املنطقة املتضررة واملناطق األخرى املتصلة بها
).(2009-IBC
مسلك اخلروج :
جزء من نظا مسالك اهلروب منفصل عن
األماكن الداخلية للمبين أو املنشأة عن طريق
تشييده مبواد ذات قدرة معينة ملقاومة احلرائق و
واقٍ للمنافذ لتوفري طريق آمن من مدخل املهرب

مساحة مكيفة :

وحتى خمرجه ,يشتمل نظا املهرب على أبواب

منطقة أو غرفة أو مساحة متت تدفئتها أو

هروب خارجية عند نقطة املخرج ومهرب داخلي

تربيدها باستخدا عدة أو آلة ما .2009-IMC

رأسي واملمرات وسالمل املهرب اخلارجية

مستوى الفائض :

وممرات منحدرة خارجية وخمارج أفقية
).(2009-IBC

حافة اإلناء اليت تفيض عندها املياه
).(2009-IPC

مرآب إيقاف السيارات :
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هو املبنى الذي حيتوي على واحد أو أكار من

البالوعات أو التجاويف أو النقاط األقل

األماكن املخصصة إليقاف السيارات ,أو أي

اخنفاضاً ).(2009-IPC

جزء منه.

مضخة حرارة :

مركبات قابلة لالحرتاق :

نظا تدفئة وتكييف للهواء يستخلص احلرارة

جدار أو أرضية أو سقف أو أي مركبات أخرى

من مادةٍ ما و ينقلها إما إىل جانب آخر من املادة

دخل يف تشييدها مادة واحدة مكونة أو أكار

نفسها أو إىل مادة أخرى ذات درجة حرارة أكرب

مل يتم تعريفها بأنها غري قابلة لالشتعال.
).(2009-IMC

لغرض نفعي).(2009-IMC

مركز التحكم اآللي :
هو جتميع واحد أو أكار من األقسا الداخلية
واليت هلا ناقل كهربائي مشرتك وهو حيتوي يف
األساس على وحدات حتكم آلي
).(2011-NEC
مركز التحكم يف احلريق :
موقع رئيسي مراقب أو غري مراقب يتم فيه إظهار
حاالت الكشف عن احلرائق وعرض اتصاالت
إنذار وأنظمة التحكم وميكن من خالله تشغيل
النظا يدويا ).(2009-IFC
مصرف الغازات :
منفذ داخل مدخنة أو فتحة تهوية خيرج من
خالله نواتج احرتاق الغازات ).(2009-IMC
مصرف سقفي :
هو مصرف مركب ومعد الستقبال املاء املتجمع
على سطح السقف والقيا بصرف هذا املاء يف
موصل أو مصرف رئيسي آخر ).(2009-IPC
مضخة البالوعة :
هي مضخة مياه آلية مزودة مبحرك آلي إلزالة
الصرف باستاناء نفايات الصرف اخلا من
`

مطفأة حريق نقالة :
هو جهاز نقال يتم محله أو تركيبة على عجالت
ويتم تشغيله باليد وهو حيتوي على عامل إطفاء
ميكن إطالقه حتت الضغط لغرض إطفاء أو
إمخاد احلرائق.
معامل املساحة املبنية :
هو ناتج قسمة املساحة املبنية الكلية ملبنى ما أو
عدة مبانٍ على مساحة قطعة األرض الكلية,
مبعنى أنه النسبة املئوية من قسمة املساحة املبنية
الكلية (املساحات املخصصة لوقوف املركبات
ومداخل الطرق ومناطق الشحن والتفريغ
واملمرات املسقوفة وأحواض السباحة والطوابق
السفلية املخصصة للخدمات والنتظار السيارات
وطوابق

اخلدمات

امليكانيكية

وخدمات

التسقيف والشرفات املفتوحة والشرفات الكبري)
على مساحة قطعة األرض الكلية.
معتمد :
مقبول بالنسبة إىل القواعد الرمسية أو أي سلطة
أخرى هلا االختصاص القضائي ).(2009-IPC
معدات :

052
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مصطلح عا يشمل املواد والرتكيبات واألدوات

هو جهاز أو جمموعة من األجهزة اليت تعمل على

واآلالت و وسائل اإلنارة واألجهزة واآلالت وما

التحكم يف الطاقة الكهربائية الداخلة لآللة

يشابهها وتستخد

كجزء من تركيبات

كهربائية أو توصل بها ).(2011-NEC

املوصلة به بطريقة معدّة سلفاً.
مفتاح حتويل :

معدات االتصاالت :

هو جهاز إىل أو غري إىل لتحويل واحد أو أكار

آلة إلكرتونية تقو بعمليات االتصاالت لنقل

من حِمل الوصالت من مصدر للطاقة إىل

ملفات مسموعة ومرئية وبيانات وتشتمل على

آخر ).(2011-NEC

مصدر لتوليد الطاقة ( مال حموالت التيار
املستمر واملقومات العكسية و البطاريات)
باإلضافة إىل معدات دعم فين (كأجهزة
احلاسوب)).(2011-NEC
معدات األسالك :
تتكون العدة الضرورية عادة من قاطع الدائرة
الكهربائية أو مفتاح/مفاتيح كهربائي(ة)
وفيوز/ات واألدوات امللحقة بها ,وتكون متصلة
بنهاية منطقة التحميل مبوصالت األسالك إىل
مبين ما أو أية منشأه أخرى أو أية منطقة أخرى
حمدد ,وهي معدة للتحكم الكامل باإلمداد
وقطعه ).(2011-NEC

مقاومة احلرائق :
خاصية يف املواد والرتكيبات املشتملة على هذه
املواد تقو مبنع مرور احلرارة الشديدة أو
الغازات الساخنة أو ألسنة اللهب أو تأخريها يف
حاالت االستعمال ).(2009-IBC
مقبس :
هو أداة اتصال مركبة على املنفذ لوصل
القابس .أما املقبس الفردي فهو أداة اتصال
واحدة وال يوجد أي أدوات اتصال أخرى على
الشرحية ذاتها .أما املقبس املتعدد فإنه عبارة عن
عدة أدوات اتصال على الشرحية ذاتها
).(2011-NEC

معدل االنقطاع :
هو التيار األعلى بفولت مقدر الذي يفرتض
باجلهاز أن يقو بقطعه حتت شروط اختيار
معيارية ).(2011-NEC
مفتاح حتكم :

مقدار مقاومة احلرائق :
الفرتة الزمنية اليت يستطيع خالهلا عنصر أو
مكون أو تركيبة مبنى ما إما االحتفاظ بقدرته
على حصر احلريق أو أداء وظيفة إنشائية حمددة
أو كالهما كما حددتها االختبارات أو
األساليب املبنية على االختبارات .2009-IBC
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هي منطقة داخل مبين أو هيئة مغطاة مبعدات
واليت يتم تفعيلها بشكل متزامن . 2009-IFC

دون ترك العوامل اجلوية آلثار قد تقف حائالً

منطقة اخلدمات :

أما التشغيل الناجح له ).(2011-NEC

هي منطقة ميكن من خالهلا تقديم اخلدمات

مكاف :

التقنية.

مبادل حراري يقو بإسالة البخار البارد عن

منطقة اإلنزال (احنسار) :

طريق التخلص من احلرارة ).(2009-IMC

جزء ممهد من امللكية خمصص ملرور املركبات
أو ركنها ويقع على طرف امللكية أو داخلها.

ملحق الرتكيبة الصحية :
أنبوب اإلمداد باملياه الذي يوصل الرتكيبة
بأنبوب إمداد مياه فرعي أو باألنبوب الرئيسي
لإلمداد باملياه مباشرة ).(2009-IPC
ممر مسلك اخلروج :
أحد مكونات املهرب معزول عن األماكن
الداخلية األخرى للمبين أو املنشأة عن طريق
تشييده مبواد ذات قدرة معينة يف مقاومة للحرائق
و واقٍ للمنافذ لتوفري طريق هروب آمن يف اجتاه

منطقة جتميع الصرف :
إناء مصمم لتجميع مياه األمطار أو العواصف من
منطقة مفتوحة ).(2009-IPC
منطقة تراثية :
منطقة معرّفة بكونها ذات أهمية أو قيمة تراثية
تارخيية أو زراعية أو معمارية أو ثقافية.
منفذ اإلنارة :
هو منفذ معد للتوصيل املباشر ألي حامل مصباح

أفقي حتى خمرج املهرب أو الطريق العا
).(2009-IBC

أو أداة إنارة.

ممر مسقوف :

منفذ املقبس :

طريق مغطى للمشاة داخل مبين أو جبانبه

هو منفذ يتم من خالله تابيت مقبس أو عدة

بالطابق األول يتيح الوصول للمحالت التجارية

مقابس ).(2011-NEC

على طول جانب واحد أو أكار.
مناطق األعاصري :
هي مناطق معرضة الجتياحات األعاصري
).(ASCE 7-05

منفذ الوصول (إىل) :
.ميكّن من الوصول إىل األدوات أو اآلالت أو
املعدات بصورة مباشرة أو عن طريق إزالة األلواح

منطقة البالغات :

`

أو األبواب أو معوقات مشابهة أو حتريكها
).(2009-IPC
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أغراض تابعة مللكية خاصة أو عامة ولكنها
منفذ خارجي :

ختد األهداف اجملتمعية مال األغراض الدينية

باب أو نافذة أو فتحة تهوية أو كوة تفتح على

أو الاقافية أو البيئية أو التعلىمية.

اهلواء اخلارجي الطلق).(2009-IMC
موصل القطب التأريضي :

منفذ (كهربائي) :
هي نقطة بنظا التوصيالت الكهربائية ,واليت
يتم

منها

أخذ

التيار

إلمداد

معدات

االستخدا ).(2011-NEC

يستخد لتوصيل نظا املوصل املؤرض أو األداة
بقطب تأريضي أو بنقطة على نظا القطب
التأريضي ).(2011-NEC

منفذ (ميكانيكي) :

موصل تأريضي :

هي وصلة مسننة أو جناح مابت بصواميل داخل

موصل يستخد لتوصيل أداة أو الدائرة املؤرضة

شبكة األنابيب ,واليت تتصل بها أداة حرق

يف نظا توصيالت كهربائية بأقطاب أو قطب

الغاز ).(2009-IMC

تأريضي .(2011-NEC).

مهايئ الرتكيب :

موصل معزول :

أداة توصيل مسجلة تربط األنابيب والقطع اليت

موصل مغطى مبادة مركبة مسيكة تعرفها

ال تتناسب مع بعضها وتضبطهما بصورة مالئمة

القواعد بالعزل الكهربائي ).(2011-NEC

وصحيحة ).(2009-IPC
مرفقات مسلك اخلروج :
أحد مكونات املهرب و هو معزول عن األماكن
الداخلية األخرى للمبين أو املنشأة عن طريق
تشييده مبواد ذات قدرة معينة يف مقاومة للحرائق
و واقٍ للمنافذ لتوفري طريق هروب آمن يف اجتاه
رأسي أو أفقي حتى خمرج املهرب أو الطريق
العا ).(2009-IBC
مواد قابلة لالحرتاق :
أي مادة مل تصنف على أنها غري قابلة
لالشتعال).(2009-IMC
مدني :

موصل مؤرض :
موصل لنظا

ما أو دارة مت تأريضه عن

قصد ).(2011-NEC
موصالت األسالك :
هي املوصالت من نقطة السلك إىل وسائل قطع
األسالك .هي حالة تكون فيها وظيفة مبين ما
وشكله اخلارجي وصيانته وحتمله وراحة
شاغليه حمفوظة وممارسة حتت االستخدا
الطبيعي ).(2011-NEC
موصل فتحة التهوية :
هو األنبوب الذي يعمل على توصيل األدوات اليت
حتمي بالغاز بفتحة التهوية ).(2009-IMC
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موقع الشحن :

مياه اجملاري :

هي مساحة تستخد ألغراض شحن وتفريغ

أية نفايات سائلة حتتوي على مواد نباتية

البضائع والسلع من الشاحنات واملركبات.

وحيوانية معلقة مبا يف ذلك السوائل اليت حتتوي

موقع ,جاف :

على مواد كيماوية ).(2009-IPC

هو موقع ال خيضع عادة للرطوبة أو البلل .ولكن

ناتج التكايف :

ميكن أن يكون خاضعا للرطوبة أو البلل

سائل مت تكايفه من الغاز (باإلضافة لغاز

بشكل مؤقت ,مال املباني اليت تكون حتت

املداخن) خبفض درجة احلرارة.

اإلنشاء ).(2009-IMC
موقع ,رطب :

نبأ إذاعي للطوارئ :

هي الرتكيبات اليت تتم حتت مستوي سطح

نظا اتصاالت مزود بتجهيزات أوتوماتيكية أو

األرض أو البالط أو حجارة البناء اليت ال تتصل

يدوية إلصدار وتوزيع تعلىمات مسموعة

باألرض بشكل مباشر وتقع بأماكن تتعرض

وإشارات للتنبيه واإلخالء لشاغلي مبنى ما يف

للرطوبة أو التشبع باملياه أو أية سوائل أخرى مال

حالة احلريق
).(2009-IFC

ساحات غسيل املركبات وباملناطق الغري حممية
واملعرضة لكافة العوامل املناخية
).(2011-NEC
موقع خمفي :
موقع ال ميكن الوصول إليه دون إحلاق ضرر
بأجزاء ثابتة من هيكل املبنى أو السطح
النهائي ,إال أن أية مساحة تقع فوق ألواح أو

نسبة النحولة :
هو معيار كمي لنحولة املبنى ,مساويا للمعدل
بني ارتفاع وعرض املبنى .
نسيم :
رياح لطيفة معتدلة.

أبواب سهلة التحريك أو حتتها أو ورائها ال تعد
خمفية ).(2009-IMC
موقف الدراجات :
منطقة خمصصة النتظار أو ختزين الدراجات.
مؤرض (تأريض) :
موصل (توصيل) باألرض أو جبسم موصل ميد
التوصيل األرضي).(2011-NEC

`

نطاق مكافحة األدخنة :
هو درج خمصص للخروج وهو مصمم ومنشأ
لكي تكون حركة منتجات اإلحراق الناجتة
عن حدوث حريق بأي جزء من أجزاء املبنى
للنطاق حمدودا ).(2009-IBC
نظا اتصاالت الدفاع املدني :

052
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نظا اتصاالت يسمح ألفراد الدفاع املدني الذي

التخميد

يتلقى البالغات من االتصال .

اجلانيب ).(ASCE 7-05

نظا إمخاد احلريق :

نظا التزويد باهلواء :

أدوات ومعدات وأنظمة أو عدة أنظمة معتمدة
تستخد للكشف عن احلرائق وتنشيط أجهزة
اإلنذار وإطفاء النار أو التحكم فيها والتحكم
يف الدخان واآلثار اليت خلفها احلريق أو أي جزء
منها.

إىل

نظا

مقاومة

القوى

جمموعة من القنوات وأجهزة التهوية والتمديدات
واللواز والشبكات املتصلة بعضها البعض,
واليت يتم من خالهلا توصيل اهلواء املرغوب
تربيده أو تسخينه مبكان أو أماكن بوحدة
اإلمداد ).(2009-IMC
نظا التصريف :

نظا األمان :
هو نظا الكرتوني مصمم ملنع السرقات أو
االقتحا ومحاية األمالك ومحاية حياة األفراد.

شبكة أنابيب يف مبانٍ عامة أو خاصة تنقل
الصرف الصحي و مياه األمطار أو أي سوائل
أخرى واملخلفات إىل نقطة التخلص من

نظا اإلمداد باملاء :

النفايات ,وال حيتوى هذا النظا على أي من

هي جمموعة أنابيب توصيل املياه وأنابيب توزيع

أنابيب صرف رئيسية كاملوجودة يف أنظمة

املياه وأنابيب وتركيبات الوصل الالزمة

الصرف العمومي أو حمطة ملعاجلة خملفات

وصمامات التحكم وكافة األجهزة املوجدة

الصرف العامة أو اخلاصة.

داخل املبنى أو املنشأة أو جبانبه .2009-IPC

جاذبية املبنى __ نظا يقو بالتصريف إىل
جماري املبنى بفعل اجلاذبية.
الصرف الصحي __ نظا

نظا التربيد :
هي جمموعة من األجزاء املربدة املرتابطة واليت
تكون دائرة تربيد مغلقة واحدة حيث ينتشر
املربد لغرض
).(2009-IMC

التخلص

من

احلرارة

نظا التخميد :
جمموعة العناصر اهليكلية اليت تشمل مجيع
آالت التخميد املنفصلة أو مجيع العناصر
اهليكلية أو التكتيف املطلوب لنقل القوى من
آالت التخميد إىل قاعدة اهليكل باإلضافة إىل
العناصر اهليكلية املطلوبة لنقل القوى من آالت

حيمل خملفات

الصرف الصحي ويستاين مياه العواصف واملياه
السطحية واجلوفية ).(2009-IPC
صرف مياه األمطار – نظا تصريف حيمل مياه
األمطار واملياه السطحية واملياه حتت السطحية
وخملفات سائلة مايلة.
نظا التهوية :
هو جزء مستقل من هيكل املبنى خبالف
املساحة املشغولة واليت صممت ألجل السماح
مبرور اهلواء ,وبالتالي فإنها تعترب جزءا من نظا
توزيع اهلواء ).(2009-IMC
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نظا التهوية :

ممر ممتد لنقل اهلواء وحيتوى جبانب القنوات

هو ممر دائم االنفتاح من أعلى فتحة املدخنة ألي

على لواز القنوات وخوانق وأجهزة تهوية نافخة

من األجهزة إىل اهلواء اخلارجي ,وذلك لغرض

ومراوح وملحقات معدات وآالت إدارة اهلواء
).(2009-IMC

إزالة األدخنة والغازات .ويتكون نظا التهوية
غالبا من فتحة تهوية أو مدخنة و وصلة تهوية,
فإذا ما استخدمت فإنه يتم جتميعها لتكوين
ممر مفتوح ).(2009-IMC

خالهلا توصيل اهلواء املرغوب تربيده أو تسخينه

هو جزء من نظا التهوية الذي يستخد املروحة
أو أية وسيلة آلية أخرى إلزالة الغازات واهلواء
امللوث حتت ضغ
).(2009-

غري

متغري

أو أية وسيلة آلية أخرى إلزالة الغازات واهلواء
غري متغري

نظا التهوية واستعادة الطاقة :
أنظمة تعمل مببادل حراري من اجلو إىل اجلو
تقو بتخزين الطاقة من هواء السحب أو تطرد
الطاقة إليه ألغراض التدفئة املسبقة أو التربيد
املسبق أو الرتطيب أو التخلص من الرطوبة هواء
التهوية اخلارجي قبل ضخ هذا اهلواء ملساحة
معينة إما بشكل مباشر أو كجزء من نظا
التدفئة والتهوية وتكييف اهلواء .2009-IMC
نظا الصنبور
هو نظا يوفر وصالت من اخلراطيم لصرف املاء
لالستخدا يف مكافحة احلرائق .

`

(أنظر أيضا "نظا إمداد اهلواء") .2009-IMC
نظا الوقاية من احلريق :
تستخد للكشف عن احلرائق وتنشيط أجهزة

هو جزء من نظا التهوية الذي يستخد املروحة

نظا القنوات :

مبكان ما أو أماكن حمددة بوحدة اإلمداد

أدوات ومعدات وأنظمة أو عدة أنظمة معتمدة

نظا التهوية باهلواء املستحث :

امللوث حتت ضغط اجيابي
).(2009-IMC

هو مركب من األنابيب وأجهزة التهوية
والتمديدات واللواز والشبكات واليت يتم من

نظا التهوية باهلواء املدفوع :

اجيابي

نظا اهلواء املسرتجع :

اإلنذار وإطفاء النريان أو التحكم فيها
والتحكم يف الدخان واآلثار اليت خلفها احلريق
أو أي جزء منها.
نظا التيار اهلوائي اآللي :
هو نظا تهوية خمصص إلزالة الغازات واهلواء
امللوث من خالل طرق آلية واليت تتكون من
نسبة من اهلواء املستحث حتت ضغط ثابت غري
اجيابي أو نسبة من اهلواء املدفوع حتت ضغط
اجيابي غري متغري ).(2009-IMC
نظا إنذار احلريق :
نظا أو جزء من نظا يضم مكونات ودوائر
مركبة ملراقبة وإعالن حالة احلريق أو اإلشراف
على إشارات الكواشف واختاذ ما هو مناسب
حيال هذه اإلشارات.
نظا تشتيت اهلواء :
أي نظا مصمم لنشر اهلواء).(2009-IMC
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نظا تفريغ اهلواء اآللي :

املرشات اآللية يف ختطيط منظم ,ويعمل هذا
النظا من خالل احلرارة املنبعاة من النريان

هو نظا إلزالة اهلواء من الغرف أو األماكن من

فيقو بتفريغ املياه على املنطقة املشتعلة
).(2009-IFC

نظا تكييف اهلواء :

نظا مركب للتهوية وصرف املخلفات

خالل وسائل آلية).(2009-IMC

نظا يتكون من مبادل حراري ونافخات وفالتر
ومزود وأنابيب طرد وسحب اهلواء و كذلك أي
أجهزة متصلة ).(2009-IMC
نظا توزيع اهلواء :
أي نظا يتكون من أنابيب وأجهزة تهوية
ومعدات التعامل مع اهلواء اليت تقو بتدويره
داخل مساحة ما أو عدة مساحات ويضم أنظمة
مكونة من هواية واحدة أو أكار
).(2009-IMC

ببعضهم سلكياً أو ال سلكياً :
هو نظا من أنابيب املخلفات مصمم بشكل
خاص من أنبوب صرف ,حيث يشتمل على فتحة
تهوية أفقية حلوض أو أكار أو أنابيب الصرف
لطابقٍ ما عن طريق أنبوب تهوية و صرف
خملفات مشرتكة ذات حجم مناسب لضمان
حرية حركة اهلواء فوق خط التدفق باألنبوب
).(2009-IPC
نظا مضخة إطفاء احلريق :
شبكة أنابيب لإلسراع من توصيل املياه لنظا

نظا فتحة التهوية :

إمخاد النار ونظا شبكة األنابيب (ملكافحة

هو أنبوب أو عدة أنابيب مركبة لتوفري تدفق

احلريق).

اهلواء من وإىل نظا الصرف ,أو لتوفري تدوير
للهواء داخل مال هذا النظا حلماية احملابس من
تآكل أنبوب الري ومن الضغط املرتد
).(2009-IPC

نظم مقاومة أمحال اهلواء :
هو جمموعة من العناصر اهليكلية املخصصة
لتوفري الدعم واالستقرار لكامل اهليكل.
ويستقبل النظا أمحال الرياح عادة من أكار من
مسطح واحد ).(ASCE 7-05

نظا مرشات املياه اآللية :

نواتج االحرتاق :

نظا مرشات املياه اآللية للوقاية من احلرائق هو

هي مكونات تنتج من احرتاق وقود مع

نظا متكامل من األنابيب العلوية وحتت أرضية

أوكسجني اجلو مبا فيه الغازات اخلاملة,

مصمم وفقاً للمعايري اهلندسية للوقاية من

باستاناء اهلواء الزائد ).(2009-IMC

احلرائق ,ويقو النظا باإلمداد الالز للمياه,
بالنسبة للجزء العلوي فهو عبارة عن شبكة
أنابيب هيدرولية ذات مقاسات حمددة يتم
تركيبها يف منشأة أو مساحة ما وتوصل بها

هواء التهوية :
هو عبارة عن نسبة اهلواء الذي يتم إمداده والذي
يأتي من اخلارج إضافة إىل أي هواء معاد تدويره
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ومتت معاجلته للحفاظ على اجلودة املرجوة للهواء
داخل مكان معني ).(2009-IMC
هواية فردية :
هو أنبوب مركب لتهوية احملبس املركب وهو
متصل بنظا التهوية املزود على الرتكيبة أو
ينتهي باهلواء الطلق ).(2009-IPC
واجهة املبنى :
اجلدار اخلارجي للمبين والواقع بني املبنى
والشارع.
واجهة قطعة األرض :
هي املسافة األفقية بني اخلطوط اجلانبية لقطعة
أرض أو إسقاط اخلطوط اجلانبية لقطعة
األرض ,مقاسه بطول خط مستقيم مرسو
عموديا على خط منتصف القطعة باالرتداد
األدنى املطلوب بالساحة األمامية.
وثائق التشييد :
الوثائق اخلطية والرسومات والوثائق اإللكرتونية
واملصورة اليت تصف التصميم واملواقع,
واخلصائص املادية للمشروع املطلوب للتحقق من
االمتاال للقواعد واملعايري ).(2009-IPC
وحدة إنارة :
هي وحدة إضاءة كاملة تتكون من مصدر
للضوء كمصباح أو عدة مصابيح ,جبانب
األجزاء اليت صممت لتمال مصدر اإلضاءة واليت
تتصل مبصدر الطاقة ,وقد حتتوي أيضا على
أجزاء حلماية مصدر اإلضاءة أو اجلزء احلافظ
للتوازن أو لتوزيع الضوء .ال يعد حامل املصباح
وحدة إنارة ).(2011-NEC
`
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وحدة التحكم يف إنذار احلريق :
مكون من نظا يستقبل املدخالت من أجهزة
إنذار احلريق األوتوماتيكية أو اليدوية و قد
يكون قادراً على إمداد الكواشف و األجهزة
املرسلة املستجيبة أو املرسل الواقع خارج املبنى
بالطاقة ,وقد تكون وحدة التحكم قادرة على
توفري نقل الطاقة ألجهزة اإلشعار و نقل الوضع
للمرحالت أو األدوات ).(2009-IFC
وحدة تركيبات الصرف :
هي قياس الصرف احملتمل إىل نظا التصريف
من خالل أنواع خمتلفة من الرتكيبات الصحية,
وتعتمد قيمة الوحدة لرتكيبة معينة على كل
من حجم الصرف الذي تتحمله الوحدة واملدة
الزمنية لعملية تصريف واحدة ومتوسط املدة
الزمنية بني العمليات املتتابعة ).(2009-IPC
وحدة تكايف :
آلة تربيد مكونة من عدة أجزاء مؤتلفة معاً
خاصة بغاز تربيد معني وتتألف من ضاغط واحد
أو أكار يعمل باحملركات ومكافات وقابالت
سوائل (حسب احلاجة) وامللحقات املصاحبة
عادة ).(2009-IMC

020

الباب العاشر  :تعاريف و فهارس

وحدة سكنية :

درجة حرارة أعلى من  °105س ( °0111ف)

مسكن معيشي لشخص أو لعدة أشخاص

وأقل من درجة احلرارة اليت تنصهر عندها

يعيشون معا كوحدة واحدة مزود بتجهيزات

األجزاء املطلوب حلامها ).(2009-IMC

صحية وتسهيالت إلعداد الطعا لالستخدا
وصلة آلية :

القاصر على شاغلي الوحدة السكنية.

هي وصلة بني األنابيب واملعدات الغري مربوطة أو

وحدة ضاغطة :
ضاغط مبحرك
).(2009-IMC

رئيسي

و

ملحقات

وسائل اخلروج :
هو ممر متصل غري منقطع أفقياً وعمودياً
للخروج من أي جزء مشغول داخل مبين أو منشأة
ما إىل الطريق العا  .وتتكون وسائل اخلروج من
أجزاء منفصلة عن بعضها البعض :الطريق إىل
املخرج واملخرج نفسه والتفريغ ).(2009-IBC
وسائل الفصل (الكهربائي) :

املابتة بلولب أو مسنن أو ملحو أو معاجل
باألمسنت أو ملحو بالنحاس .وهي وصلة يتم
تركيبها على طول اخلط املركزي للقطع اليت
يتم وصلها .وتكون الوصلة يف بعض األحيان
جزءا من قارن أو حمول ).(2009-IPC
وظائف السالمة من احلريق :
وظائف التحكم يف احلريق باملبنى تهدف لزيادة
مستوى تأمني حياة الشاغلني للمبين أو التحكم
يف انتشار اآلثار الضارة للحريق ).(2009-IFC

أداة أو جمموعة أدوات أو أية وسائل أخرى تفصل

وكالة معتمدة :

موصالت الدارة عن مصدر الطاقة.

وكالة مت إنشائها واالعرتاف بها واعتمادها وفقاً
للقواعد الرمسية وتشارك بانتظا يف إجراء

وصلة تصالبية :
أي تركيب أو توصيل مادي بني شبكيت أنابيب
منفصلتني وخمتلفتني حتمل إحداهما مياه شرب
واألخرى إما مياه من مصدر غري معلو أو مياه
مشكوك يف سالمتها و إما خبار أو غاز أو مواد
كيماوية ,حيث توجد احتمالية تدفق حمتوى
إحدى الشبكتني إىل األخرى و يتحدد اجتاه
التدفق تبعاً للضغط املتفاوت بني الشبكتني
(انظر "اجلريان العكسي") ).(2009-IPC
وصلة ملحومة :
وصلة كامتة للغاز صنعت عن طريق حلا أجزاء
معدنية مبزيج أو سبائك معدنية تنصهر عند

اختبارات أو تقديم خدمات املعاينة (2009-
)IPC
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 5- 4عالقة املبنى و

 4- 01فهرس األشكال
رقم الشكل
 0- 0حساب ارتفاع املبنى
العالي
 4- 0التصنيف املعتمد
للمباني العالية
 0- 0حدود النطاق
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 1- 0احملاور التجارية
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 4- 5بنود الكود

 0- 01فهرس اجلداول
رقم اجلدول
 0- 0التصنيف املعتمد

الصفحة
41

للمباني العالية
 0- 4عدد املواقف املطلوبة

60

حسب االستخدا
 4- 4معامل مسطح البناء

64

بالنسبة ملساحة األرض
 0- 4حاالت خاصة ملعامل

64

مسطح البناء
 0- 0عدد قاطين املبنى

00

حسب االستخدا
 4- 0معامل عرض الدرج

04

 0- 0مساحات الغرف

00

حسب االستخدا
 5- 0معامل عرض املمرات

05

الرئيسية يف املبنى
 1- 0احلاالت اخلاصة

05

حلساب عرض املمرات
 6- 0أبعاد مواقف

50

السيارات حسب زاوية
املوقف
 0- 0مواقع أدوار اإلخالء

50

حسب عدد أدوار املبنى
 5- 0تصميم االرتفاعات

55

 0- 5بنود كود البناء

01

الدولي لعا  4110املتوافقة
مع أكواد البناء السعودية
()SBC

حلسابات األمحال اإلنشائية
للمباني يف جدة
 0- 5بيانات األرصاد

010

اجلوية وبيانات التصاميم
املقاومة للزالزل ملدينة جدة
 5- 5متغريات العمر

011

األساسي التقرييب
 0- 0بعض برامج املباني

وموقعها

011

001

اخلضراء حول العامل
 4- 0احلسابات االختيارية

005

للواجهات اخلارجية للمبنى
 0- 0احلسابات االختيارية

005

للواجهات اخلارجية للمبنى
 0- 5اجلهات ذات العالقة

406

 4- 5اخلدمات املساندة

400

 0- 0تصنيف املكاتب

440

االستشارية

الباب العاشر  :تعاريف و فهارس
 00- 4املناطق اخلضراء احمليطة

 5- 01فهرس الصور
رقم الصورة
 0- 0خط السما يف املنطقة

الصفحة
00

املركزية
 4- 0مطار امللك عبد العزيز

40

الدولي يف جدة
 0- 0البيئة البحرية يف حمافظة

01

جدة
 5- 0الطابع املعماري للمنطقة

00

التارخيية
 1- 0مراكز املواصالت يف

00

حمافظة جدة
 6- 0خدمات املرافق

05

 0- 4املباني العالية يف مدينة

00

جدة
 4- 4خط السماء يف مدينة

51

ميامي
 0- 4انعكاس الطابع احمللي

50

على املباني العالية
 5- 4العالقة بني املباني العالية و

51

املنطقة احمليطة
 1- 4املنظور العمراني للمباني

51

العالية
 6- 4املنظور العمراني للمباني

56

العالية
 0- 4أسلوب جتميع املباني

56

العالية يف مدينة دبي (مارينا دبي)
 5- 4اختبار نفق الرياح

10

 0 - 4التكوين احلضري

15

جملموعة مباني عالية
 01- 4قاعدة املبنى العالي
`

15

262

10

باملباني العالية
 04- 4الفراغ العمراني الذي

15

تشكله االرتدادات
 00- 4الفراغ العمراني الذي

10

تشكله االرتدادات
 05- 4جمموعة صور توضيحية

60

ملواقف السيارات
 0- 0التصميم املعماري و املباني

60

العالية
 4- 0سالمل املبنى

04

 0- 0مصاعد اخلدمة

05

 5- 0املصاعد ضمن املباني

01

العالية
 1- 0مواقف السيارات

50

 6- 0دور اخلدمات

50

 0- 0جتهيزات املعاقني

51

 5- 0أحد أساليب إخفاء

50

العناصر الغري مرغوب بها
 0- 0أحد أساليب إخفاء

50

العناصر الغري مرغوب بها
 01- 0أحد أساليب إخفاء

50

العناصر الغري مرغوب بها
 0- 5إختبار نفق الرياح

010

 0- 1احلرائق يف املباني العالية

001

 4- 1جهاز الكشف عن الدخان

006

 0- 1جهاز الكشف عن الدخان

005

 5- 1جهاز اإلنذار الصوتي

051

املرئي
 0- 6طوابق اخلدمة

010

 4 - 6املضخات املائية احلرارية

010

 0- 6أنظمة إضاءة الطوارئ

060

022

الباب العاشر  :تعاريف و فهارس

 5- 6لوحة التحكم يف اإلضاءة

064

اخلارجية

4- 0االشراف والتنفيذ على

 1- 6أضواء حتذير الطائرات

064

 6- 6حوض

004

 0- 6سخان للمياه

004

 5- 6فتحات جتميع املياه

001

 0- 6مضخة رفع

006

 01- 6أنبوب تهوية

000

 00- 6فواصل الشحو

000

 04- 6مصرف مياه السيول

051

 0- 0تصميم املباني العالية من

050

أجل بيئة مبنية مستدامة
 4- 0املباني العالية والبيئة

001

الطبيعية
 0- 0شعار اهليئة األمريكية

000

للمباني اخلضراء
 5- 0املباني العالية والبيئة

000

الطبيعية
 1- 0املباني العالية والبيئة

000

الطبيعية
 6- 0املباني العالية والبيئة

005

الطبيعية
 0- 0املباني العالية والبيئة

املشاريع

005

الطبيعية
 5- 0املواد املستدامة

000

 0- 0املباني العالية و االستدامة

000

 01- 0جتميع وفرز النفايات

415

 00- 0مبنى برج Conde Nast

411

 04- 0برج The Swiss Re
Tower

416

 00- 0برج Bligh Street

416

0- 0االشراف والتنفيذ على

440

املشاريع

440

