


 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DoE/ED/R01/004رقم المرجع: 

 

 2019سبتمبر  2: اإلصدار تاريخ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 تـبـريـد المناطـق لنطاق تطبيق التنظيمية الالئحة

 اإلصـدار األول



 

3 
 

 الطاقة  دائرةواختصاصات  أهداف

 
 تنظيمية كجهة بشأن إنشاء دائرة الطاقة 2018 لسنة( 11) رقم القانون بموجب الطاقة دائرة تأسست

 الخدمات تقديم مجال في األمثل المستوى تحقيق إلى الدائرة تهدفو أبوظبي، إمارة في الطاقة لقطاع

 التطورات العالمية المستخدمة في القطاع. ومسايرة به النهوض على والعمل الطاقة بقطاع المرتبطة

 إنتاج أنشطة المشار إليه 2018( لسنة 11رقم ) شمل تعريف قطاع الطاقة الوارد في القانون وقد

 بها، المرتبطة الخدمات وكافة المركزي التبريد استخدامات في المبرد السائل وتوزيع وتخزين

 .األنشطة تلك ضمن من المناطق تبريد أنشطة وتندرج

ضمن اختصاص دائرة الطاقة تنظيم أنشطة تبريد المناطق من كافة النواحي وترخيص كافة  ويدخل

بتوفير  مالتزامهتبريد المناطق ومراقبة مدى  طةشنأيباشرون  نوالجهات واألشخاص الذينشآت الم

 .الخدمات جودةالمستوى األمثل في 

ضمان أجل  منتبريد المناطق لنطاق تطبيق  التنظيمية الالئحةهذه أصدرت دائرة الطاقة  لذلك،

التزام و تطبيق نظام تبريد المناطق في المناطق التي يكون فيها هذا النظام ذو جدوى فنية واقتصادية

التنظيمية ألنشطة لتبريد  ةالئحالشتراطات الالمناطق المرخصة لتبريد  مناطقالالواقعة في  المباني

 . المناطق

 الموقع خالل من التنظيميةعن هذه الالئحة  إنجليزية أونسخة عربية  وتحميل علىاالطالع  يمكن

 (. www.doe.gov.ae) الطاقة لدائرة اإللكتروني

تعتمد النسخة  ،التنظيمية الالئحة هذهل واإلنجليزية العربية ختينسالنحال وجود أي تعارض بين  في

 .أبوظبي إلمارة الرسمية الجريدةالعربية المنشورة في 

  

http://www.doe.gov.ae/
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 التنظيمية لالئحةالقانوني  اإلطار .1

 

 أحكام تمهيدية  1.1

وتعتبر  المناطق تبريد لنطاق تطبيقالتنظيمية  ئحةلاّل هذا المستند هو اإلصدار األول  إن 1.1.1

ومالحقها فيما بعد بـ  الالئحة هذه إلى ويشار ،منها ا  المالحق المرفقة بهذه الالئحة جزء

 ". الالئحة"

 بعدالمشار إليه  2018( لسنة 11القانون رقم ) ألحكام وفقا  الئحة هذه الدائرة الطاقة  تأصدر 1.1.2

 .أخذ موافقة المجلس التنفيذي

نظم أو سياسات أو قرارات أو تعاميم أو قواعد  أي وإصدار اعتماد الطاقة دائرة لرئيس يجوز 1.1.3

 . بما ال يتعارض مع التشريعات السارية الئحةهذه التنفيذية وتشغيلية الزمة لتطبيق أحكام 

 بذلك ترخيص على الحصول دون المناطق تبريد أنشطة مزاولة فرد أو منشأة أي على يحظر 1.1.4

 واإلجراءات التي تضعها الدائرة. النظم وفق الطاقة دائرة من

زمنية معينة وبشروط  لفترةالئحة البأحكام  االلتزامدائرة الطاقة إعفاء أي شخص من  لرئيس 1.1.5

 يصدرخاص  أوعام  إعفاء أي تمديد أوتعديل  أوإلغاء  الدائرة ولرئيسيحددها قرار اإلعفاء. 

 من الالئحة. البند ابموجب أحكام هذ

في هذه الالئحة  الواردة الدائرةومهام  اختصاصاتلرئيس دائرة الطاقة تفويض أي من  يجوز 1.1.6

بعد موافقة  العمل ومصلحة حاجة تقتضيه ما بقدرالحكومية التابعة للدائرة  الشركات إلى

 .المجلس التنفيذي

 سريان الالئحة  1.2

 تاريخ)" إلمارة أبوظبي نشرها في الجريدة الرسمية تاريخمن  اعتبارا  الئحة هذه التسري  1.2.1

 ."(النفاذ

يسمح خاللها لألشخاص المخاطبين بأحكام هذه  زمنية مدد أولرئيس الدائرة تحديد مدة  يجوز 1.2.2

 .الالئحة بتوفيق أوضاعهم

 الطاقة دائرة ولرئيس ،بها وااللتزام وطريقة تطبيقها ئحةاللالدائرة بمراجعات دورية  تقوم 1.2.3

 .التنفيذي المجلس موافقة أخذ بعدالئحة التعديل أو إلغاء 

يجوز تعديل الجداول الملحقة بهذه الالئحة من قبل الدائرة ولكن بعد إصدار إخطار مدته ثالثة  1.2.4

  أشهر عن عزمها القيام بذلك.
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 الغرض من الالئحة  1.3

يتمثل الغرض من هذه الالئحة في االستخدام األمثل للبنية التحتية للطاقة وتشجيع تطبيق  1.3.1

. وتهدف هذه التي من الممكن تطبيقها فيها بشكل مجديأنظمة تبريد أكثر كفاءة في المناطق 

عن  يأبوظبإلى تعزيز انتشار تطبيق نظام تبريد المناطق في إمارة  -خاص بشكل   الالئحة

التقنية كلما تشجيع استخدام هذه و ضمانو تطبيقو الطلب على التبريد وتنفيذإدارة طريق 

 .أمكن

 نطاق تطبيق الالئحة  1.4

على أي جهة تعمل على استخدام أو توريد أو تركيب أو شراء أو بدء  الالئحةتطبق هذه  1.4.1

التي تفي بالمعايير الوارد في الملحق  تشغيل تمديدات المعدات أو األجهزة ألغراض التبريد

 .2و/أو  1

 الرقابة واإلشراف على تنفيذ أحكام الالئحة  1.5

، يجب على جميع 2018( لعام 11( من القانون رقم )11( و )10عمال  بأحكام المواد ) 1.5.1

الئحة والنظم والسياسات هذه البأحكام  االلتزاماألشخاص والمنشآت والجهات كل فيما يخصه 

 والقرارات والتعاميم والقواعد والتراخيص الصادرة بموجبها.

 تزيد ال إدارية غرامة تفرض آخر، تشريع أي عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع 1.5.2

والنظم  الالئحة هذه أحكام يخالف من كل على درهم ماليين عشرة( 10,000,000) عن

وفقا  للقانون رقم  والتراخيص الصادرة بموجبها والقواعدوالسياسات والقرارات والتعاميم 

 .المشار إليه 2018لسنة  11

 اإلدارية الجزاءاتو بالغراماتالتنفيذي جدوال   المجلسالطاقة بعد موافقة  دائرة رئيس يصدر 1.5.3

 والقواعد هذه الالئحة والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم أحكاملمخالفة  المقررة

وإجراءات وضوابط تطبيق  التصالح إجراءات وتطبق. ابموجبهوالتراخيص الصادرة 

ووفقا   اللوائح التنظيمية والتنفيذية المعتمدة بهذا الشأن وفقوالتظلم منها  اإلدارية ءاتالجزا

 . المشار إليه 2018( لسنة 11ألحكام القانون رقم )

 فيم هذا األخير بإزالتها في حال لم يق المخالف نفقة على المخالفات بإزالة الطاقة دائرة تقوم 1.5.4

 .الدائرة تحدده الذي الموعد

بعد موافقة المجلس أو بواسطة أي شخص مكلف من قبلها  ،دائرة الطاقة بنفسها تتولى 1.5.5

والنظم والسياسات والقرارات  الئحةهذه ال أحكام تنفيذبالرقابة واإلشراف على  التنفيذي،

 .بموجبها الصادرة والتراخيص والقواعدوالتعاميم 
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 التعريفات .2

 

 رــيـــــــــالتفســــ  1.2

رقم والتي ورد تعريفها في القانون  الالئحةتحمل الكلمات والعبارات غير الموضحة في هذه  1.1.2

 .2018لسنة  (11)المخصصة لها في القانون رقم المعاني  2018لسنة  (11)

ستخدم بصيغة الجمع عندما ت  ذاته الكلمات والتعابير التي يتم تعريفها بصيغة المفرد لها المعنى  2.1.2

 والعكس صحيح.

 نص على خالف ذلك."األيام" "األيام الميالدية"، ما لم ي   ي قصد بــ 3.1.2

 ات ـــالتعريف  2.2

 العربية المتحدة. اإلمارات دولة:ال

 إمارة أبوظبي. اإلمارة:

 

 . دائرة الطاقة :دائرةال

 

 . الالئحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطققصد بها ي   :الالئحة

 إنشاء دائرة الطاقة.شأن ب 2018لعام  (11)ي قصد به القانون رقم القانون: 

ي قصد به تبريد المنشآت عن طريق شبكات وأنظمة تبريد مناطق مركزية باستخدام تبريد المناطق: 

  من محطة التبريد التي ت نتج طاقة التبريد.وسيط تبريد 

ي قصد به عملية معالجة وتوزيع الهواء والتحكم في درجة حرارته ورطوبته ونظافته  تبريد الهواء:

 . بشكل متزامن، بما يتوافق مع متطلبات المساحة المستهدف تبريدها

 إنتاجتبريد المناطق فيما يتعلق ب خدمات مزودينفذها  أنشطة ةقصد بها أيي  خدمات تبريد المناطق: 

وتوزيع طاقة التبريد باستخدام المياه المبردة وباالستعانة بمحطة واحدة أو أكثر من محطات تبريد 

 المناطق. 

تبريد المناطق والتي تتولى  ألنشطةالالئحة التنظيمية  :المناطـقالالئحة التنظيمية ألنشطة تـبـريـد 

 الدائرة إعدادها ومراجعتها وتعديلها، واصدارها بعد موافقة من المجلس التنفيذي.
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ي قصد به المعدات ومحطة التبريد وشبكة التبريد المتضمنة نظام مركزي إلنتاج نظام تبريد المناطق: 

لمنشآت عن ة إلى عدد من اوتوزيع طاقة التبريد بواسطة المياه المبردة من محطة تبريد مركزي

 . طريق شبكة من األنابيب

وتوزيع طاقة التبريد باستخدام المياه  إنتاجقصد به أي جهة تتولى ي  مزود خدمات تبريد المناطق: 

ألحكام القانون ألغراض تقديم خدمات تبريد  دة وباالستعانة بأحد أنظمة تبريد المناطق وفقا  ر  مبال

 المناطق. 

ي قصد بها المحطة ومحطات الضخ وأجهزة التبريد ومرافق تخزين الطاقة  المناطق:محطة تبريد 

الحرارية وأبراج التبريد ومحطات الكهرباء الفرعية الملحقة ومعدات تزويد الكهرباء في حاالت 

الطوارئ ومفاتيح التحكم في األنظمة ولوحات المفاتيح الكهربائية والمعدات اإلضافية للتركيبات 

ئية واألنابيب والتركيبات األخرى والمعدات الملحقة بها المركبة في نطاق منطقة محطة الكهربا

التبريد، والتي يتم استخدامها وتشغيلها وصيانتها في انتاج طاقة التبريد وتوزيع المياه المبردة 

 .غراض توفير خدمات تبريد المناطقأل

 

دة المياه ي قصد بها المياه الباردة )المعالجة كيميائيا  في معظم األحيان( والتي تستخدم في نظام  :المبرَّ

 .ريد مائي مغلق ألغراض تبريد الهواء وعمليات التبريد المختلفةتب

ي قصد به المبنى والمرافق والهياكل الملحقة به التي أنشأها أو سيتم إنشاءها من قبل المتعامل المبنى: 

 .أو نيابة عنه.

 

    معنوي. قصد به أي شخص طبيعي أوي   :الشخص

 

أو جمعية أو رابطة أو شراكة أو هيئة أو بلدية أو ي قصد بها أي شخص أو فرد أو شركة  :الجهة

 . مؤسسة أو جهة حكومية أو وكالة أو مجموعة

 

 لشخص المرخص له بمزاولة أعمال تطوير وبيع وإدارة وتأجير العقارات كمطور رئيسيا: الُمَطور

 .لمشروع تطوير عقاري أو فرعي

  الالئحة.هذه ي قصد به أي مبنى تم البدء بتشغيله التجاري بعد تاريخ نفاذ المبنى الجديد: 

 

  التي تم البدء بتشغيلها التجاري قبل تاريخ نفاذ هذه الالئحة. يقصد بها المباني القائمة: بانيالم

 

 :التي المنطقة أو المناطققصد بها ي  منطقة الخدمات المرخصة: 

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%AF%D8%A9
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%91%D9%8E%D8%AF%D8%A9
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 3.2.6 بندوفق ا للالمنطقة  لهذه المناطق تبريددراسة جدوى نظام توافق دائرة الطاقة على  (أ)

  .الالئحةمن هذه 

 .المناطق تبريدفي بمعايير تطبيق نظام ت (ب)

ا في شراء خدمات  المطور يقبل (ج)  وفق ا الخدمات مزودي من المناطق تبريدالمضي قدم 

  .3.2.8 بندلل

اواط تبريد" نسبة إزالة الطاقة الحرارية، ويتم قياسها باستخدام وحدة "ميج ايقصد بهل التبريد: احمأ

  أو "كيلوواط تبريد".

مساحة لكل وحدة من ل التبريد اإلجمالي المتوقع لتبريد المناطق احمأيقصد به ل التبريد: احمأكثافة 

 .تبريد المناطقلنظام المحتملة  ةالمرخصبإحدى مناطق الخدمات األرض 

 . الرئيسيةالمرحلة النهائية ألحد المشاريع التطويرية  التنفيذ:اكتمال 

مع  في مخطط تبريد المناطقالحد األقصى المتوقع ألحمال التبريد  قصد بهي   :حمل التبريد المؤهل

وخطة التطبيق المكتملة التي المناطق  بريدوفق مخطط تافتراض اكتمال إنجاز وتطوير المشروع 

 17.6 يتجاوزيعادل أو على أن  على الالئحة التنظيمية لنطاق التطبيق، بناءالدائرة تم رفعها إلى 

 المخططصناعية قائمة في  نشآتتبريد، شريطة استثناء أحمال تبريد أي مباني قائمة أو م ميجاواط

 .لغايات احتساب حمل التبريد المؤهل

الصادرة عن قصد بها المياه الوارد تعريفها في تعليمات جودة المياه ي  : خصصة للشربالمياه المُ 

 .دائرة الطاقة

أو  والمناسبة للتصريفصرف الصحي الأنظمة معالجة مياه عن هي المياه الناتجة  :لجةالمياه المعا

 ستخدام أو البيع لجهات أخرى.اال

دوائر الحكومية في التي تعمل فيها ال - الجمعة أو السبت ما عدا –يقصد بها جميع األيام أيام العمل: 

 إمارة أبوظبي.

الوحدة النقدية للعملة الوطنية الورقية والمعدنية الرسمية لدولة االمارات العربية قصد به ي  درهم: 

 المتحدة.

  السنة التقويمية، حسب التقويم الميالدي. العام:
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 تطبيق نظام تبريد المناطق .3

 

  المرخصةالخدمات  اطقمنتحديد   1.3

الالئحة بأحكام هذه الالئحة ويلتزم المطور  مرخصة، اتخدمأو مناطق منطقة  فيما يخص أي 1.1.3

 .التنظيمية ألنشطة تبريد المناطق

 

دائرة على الموافقة على بناء يعتبر قبول المطور بتطبيق منظومة خدمات تبريد المناطق  3.1.2

 ويجوز للدائرة ،نهائيا  غير قابل للرجوع عنهتاما  وقبوال   نظام تبريد المناطقدراسة جدوى 

اتخاذ كافة اإلجراءات والغرامات والجزاءات الضرورية بقبوله ي حال عدم التزام المطور ف

بتطبيق منظومة إللزام المطور وهذه الالئحة  2018( لسنة 11وفق أحكام القانون رقم )

     خدمات تبريد المناطق. 

 

 نظام تبريد المناطقدراسة جدوى   2.3

التي تستوفي معايير الملحق رقم  يأبوظبالمشاريع التطويرية الجديدة في إمارة جميع  تخضع 1.2.3

 .نظام تبريد المناطق بإجراء دراسة جدوى تبريد المناطق وذلكنظام  تطبيقاتللتحقق من  (1)

 

المستندات واالفتراضات ب ومدعومة شاملة المناطق تبريدتكون دراسة جدوى نظام  أنيجب  2.2.3

 تبريدنظام  بتطبيق دراسةتوصي هذه ال أن على. الكافية والصيغ والعوامل المستخدمة

نظام  اتكانت هذه الدراسة تلبي معايير تطبيق إذا التطويرية،المشاريع  من يأ في المناطق

 (.2) رقم الملحقالمذكورة في  المناطق تبريد

 

 للمشاريع المبدئيتخطيط الخالل مرحلة  المناطق تبريددراسة جدوى نظام  المطوريقدم  3.2.3

 لمراجعة الدائرة. خاضعة وتكون التطويرية

 

يوم عمل( تقديم موافقة مبدئية أو طلب مراجعة  28 ضمنعند المراجعة ) للدائرة جوزي 4.2.3

 .المناطق تبريدلدراسة جدوى نظام 

 

للموافقة النهائية من  اقدمهيو المناطق تبريدالجدوى الخاصة بنظام  ةدراس المطورراجع ي 5.2.3

مرحلة  إلى المبدئي التخطيطمرحلة  منفي حالة حدوث أي تغيير في التصميم  الدائرة قبل

 الجهات المعنية مع التنسيقوذلك أثناء مرحلة  التطويريةالتخطيط التفصيلي للمشاريع 

 .الدراسة نتائج على يؤثر أن ممكن والذي ،اآلخرين والشركاء
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 هذه اتمع توصي فقتتلنظام تبريد المناطق أنها  جدوىالعلى دراسة  موافقة الدائرةتعني  6.2.3

 .الدراسة

 

(، 2) رقم ملحقالمنصوص عليها في ال عاييرمجدي وفق ا للم المناطق تبريدإذا كان نظام  7.2.3

ا لتحديد ما إذا كان سيتم  60فسيكون لدى المطور  ا يوم  على تطبيق  والموافقةالمضي قدم 

  .الخدمات مزودي من المناطق تبريدخدمات منظومة 

 

، (2للمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم )المناطق مجدي وفق ا  تبريدإذا كان نظام  8.2.3

ا في  منطقة كتعيين المنطقة  فسيتم المناطق، تبريدخدمات  تطبيقوقرر المطور المضي قدم 

التنظيمية ألنشطة تـبـريـد  الئحةل وفقا   المناطق تبريدشراء خدمات  جبيوالخدمات المرخصة 

 .المناطـق

 

للمتطلبات  وفقا   المناطق تبريد اتخدم يشراء خدمات تبريد المناطق من مزود يتميجب أن  9.2.3

 متطلباتبفيما يتعلق  وخاصةالالئحة التنظيمية ألنشطة تبريد المناطق المنصوص عليها في 

 .تبريد المناطق سوق تنافسية وشروط

 

بضمان معرفة األطراف ذات العالقة المعنية  -عن طريق التواصل الفعّال  -يلتزم المطور 10.2.3

بكافة المباني الجديدة التي سيتم إنشاءها في المشروع التطويري بتوفر البنية التحتية لنظام 

تبريد المناطق بحيث يتم تخطيط هذه المباني وتصميمها وإنشاءها وبدء تشغيلها كمباني جاهزة 

ي قواعد نظام تبريد المناطق، وبالتالي توصيل للتوصيل بنظام تبريد المناطق حسبما تم بيانه ف

 هذه المباني بشبكة نظام تبريد المناطق الكائنة بالمشروع التطويري. 

 

عدم جدوى نظام تبريد المناطق حسب دراسة جدوى نظام تبريد المناطق المعتمدة،  إذا تبين 11.2.3

 . في المشروع التطويري تطبيق نظام التبريد التقليدييمكن 
 

 معايير تطبيق نظام تبريد المناطق  3.3

وتشمل هذه المعايير " ةمرخصالخدمات الــ"مناطق تفي بمعايير المناطق التي  دائرةحدد الت   1.3.3

 ما يلي: 

 مبنيين جديدين. -على األقل –المشروع التطويرييضم  (أ)

ي توقع أن تحصل منطقة الخدمات المرخص تزويدها بخدمات تبريد المناطق على كميات  (ب)

)المياه التنظيمية ألنشطة تـبـريـد المناطـق  الئحةل كافية من المياه عالية الجودة وفقا  
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أو مياه البحر( لتبريد مكثفات محطة تبريد المناطق  المعالجةالمخصصة للشرب أو المياه 

 والمعايير المطبقة. الالئحةلقوانين ول وفقا  نظام تبريد المناطق لتبريد الحمل  تستوفي

التنظيمية  الئحةل طبقا  ي توقع أن يحصل المشروع التطويري على إمدادات كهرباء كافية  (ج)

تبريد المناطق تستوفي حمل التبريد لنظام تبريد  محطةلتزويد ألنشطة تـبـريـد المناطـق 

 والمعايير المطبقة. الالئحةلقوانين ول وفقا  المناطق 

مقارنة  قلالمستوية لنظام تبريد المناطق أالتكلفة كون تعند اكتمال التنفيذ، يجب أن  (د)

 بنظام التبريد التقليدي. 

 

 (.2إدراجها في الملحق رقم )ير الخاصة المطبقة من وقت آلخر ويتم تحديث المعاي

 

 الالئحةنطاق   4.3

 المبانيحمل تبريد إنه سيتم استبعاد مباني قائمة، ف إذا كانت المنطقة الجاري دراستها تضم 1.4.3

نظام تبريد المناطق وال يتم إلزام هذه المباني باستخدام نظام تحليل حمل تبريد  عندالقائمة 

أو خطة  بها خطة وشيكة إلحالل نظام التبريدإال إذا كان لدى هذه المباني تبريد المناطق 

 . دائرةإلى الهذه الخطة  تقديمبالفعل تم و هاتأهيلعمل إلعادة 

 

مناطق ال يضم تعريف مناطق الخدمات المرخصة مشاريع التطوير العقاري الصناعي أو  2.4.3

 والمناطق الصناعية هذه المشاريع تعفىالمشاريع التطويرية. وعليه، في الصناعية المنشآت 

 . الالئحةمن االلتزام بهذه 

 

إذا كانت مناطق الخدمات المحتملة المرخص تزويدها بخدمات تبريد المناطق تضم منشآت  3.4.3

فقط  حمل التبريد المؤهلوصناعية، فإنه يلزم تطبيق المعايير المتعلقة بكثافة حمل التبريد 

 على المنشآت غير الصناعية من المشروع التطويري. 
 

 

 

 

 

  



 

13 
 

 دائرةال قراراتفي إعادة النظر  .4

 

 المراجعةطلب   1.4

 بندبموجب العنها أي قرار صادر في نظر العادة إل دائرةالمقدم إلى الطلب يجب أن يكون ال 1.1.4

بكافة المستندات الداعمة أو األدلة التي من شأنها إثبات  ملحقا  وأن يكون  كتابيا   11.2.3رقم 

في منطقة الخدمات عدم جدوى تطبيق نظام تبريد المناطق من الناحية الفنية واالقتصادية 

 المرخصة.
 

 للمعلومات دائرةطلب ال  2.4

بموجب  انهعالقرار الصادر في نظر الإعادة بطلب الجهة المتقدمة طلب من تأن  دائرةيحق لل 1.2.4

معقولة وضرورية في الظروف  دائرةراها التأي معلومات أو مستندات ب اتزويدههذا الفصل 

 تقديم المعلومات المطلوبة في المدة المتفق عليها.الجهة ب وتلتزم ،السائدة في حينه

 

 دائرةرار الـــق  3.4

 القرار.في نظر الطلب إعادة  امن تاريخ تلقيه ( يوما  60خالل ) ابإصدار قراره دائرةلتزم الت 1.3.4
 

مل ( أيام ع5وذلك خالل ) قرارهافي ر نظالالجهة المتقدمة بطلب إعادة  بإخطار دائرةلتزم الت 2.3.4

  من تاريخ صدور القرار. 
 

 : دائرةيحق لل 3.3.4

 و/أو ،للظروف في حينه راه مناسبا  تتخذ أي قرار تأن  )أ( 

 للغير.القرار وفي نظر الإعادة بطلب ة المتقدم للجهةراها مناسبة تالتي  التعليمات ب( إصدار)
 

في نظر الإعادة بطلب  ةالمتقدم للجهةتكون ملزمة  دائرةصدرها الت تعليماتأي قرارات أو  4.3.4

 .التعليماتوأي طرف آخر وارد بمثل هذه القرارات أو القرار 

 

 .الالئحةهذه في االمتثال ل إخفاقا   دائرةال تعليماتااللتزام بقرارات أو  عدمي عد  5.3.4
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 الالئحةهذه لعدم االمتثال  .5

 
 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال   1.5

ي تصرف يمكن اعتباره عدم امتثال أو أ الالئحةهذه لبحاالت عدم االمتثال  دائرةإبالغ ال تعيني 1.1.5

 ها.ل
 

 التنفيذإجراءات   2.5

إخطار بوجوب االمتثال لالئحة إصدار  دائرة، يحق للالالئحةهذه في حال عدم االمتثال ل 1.2.5

منصوص عليها  أخرىأو جزاءات إدارية  تنفيذية أداةأو أي  بهذه الالئحة للطرف الذي أخلّ 

 .2018 لسنة (11القانون رقم )في 

 

 ما يلي:  اإلخطار أو األداة التنفيذية أو الجزاءات اإلداريةتضمن ييجب أن  2.2.5

 الجهة)أ( اسم 

 ي أخل بهذال الالئحة بند )ب(

 المهلة الممنوحة لالمتثال)ج( 

اتخاذها ضد الجهة في حالة عدم امتثالها لهذه التي سيتم  والجزاءات اإلدارية والغرامات)د(  

  .خالل المهلة الممنوحة ئحةالال
 

يجوز لدائرة الطاقة فرض غرامات إدارية واتخاذ الجزاءات اإلدارية بحق من يخالف أحكام  3.2.5

بموجبها وفق ما نصت  الصادرةاإلخطارات وهذه الالئحة والسياسات والقرارات والتعاميم 

 الالئحة.من هذه  1.5عليه الفقرة 
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 الواجب التطبيقالقانون  .6

 

 الواجب التطبيقالقانون   1.6

مارة والقوانين اإلوحقوق وواجبات األطراف الخاضعة لها لقوانين  الالئحةتخضع هذه  1.1.6

 . اإلمارةحسبما يتم تطبيقه في محاكم  لدولة،لاالتحادية 
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 تبريد المناطقدراسة جدوى لنظام  عمل معايير(: 1الملحق رقم )

 

 ال يقع المشروع التطويري ضمن منطقة الخدمات المرخصة.أ .1

 

 مبنيين جديدين.  - على األقل -المشروع التطويري يضم أن  .2

 

 متر مربع. 40,000 للمشروع الطابقية اإلجماليةالحد األدنى من المساحة يبلغ أن  .3
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 نظام تبريد المناطق ات(: معايير تطبيق2الملحق رقم )

 

 مبنيين جديدين. -على األقل  -المشروع التطويري يضم  .1

 

ي توقع أن تحصل منطقة الخدمات المرخص تزويدها بخدمات تبريد المناطق على كميات كافية  .2

)المياه المخصصة للشرب التنظيمية ألنشطة تـبـريـد المناطـق  لالئحةمن المياه عالية الجودة وفقا 

أو المياه المعالجة أو مياه البحر( لتبريد مكثفات محطة تبريد المناطق تستوفي حمل التبريد لنظام 

سنوية المياه اليتم تحديد إمدادات  والمعايير المطبقة. الالئحةتبريد المناطق وفقا للقوانين و

ا(: 25المتوقع )بحد أقصى  المناطق تبريدلكل سنة من تشغيل نظام الكافية  عام 

 السنوي المطلوب )بالمتر المكعب( إمداد المياه -

معامل استخدام المياه  Xطاقة التبريد السنوية المتوقعة )ميجاواط ساعة تبريد(  -

 )متر مكعب/ ميجاواط ساعة تبريد(

 

التنظيمية ألنشطة  لالئحةي توقع أن يحصل المشروع التطويري على إمدادات كهرباء كافية وفقا  .3

 .المناطقلتبريد مكثفات محطة تبريد المناطق تستوفي حمل التبريد لنظام تبريد  تـبـريـد المناطـق

المتوقع  كافية، لكل سنة من تشغيل نظام تبريد المناطقالسنوية ال الكهرباءيتم تحديد إمدادات 

ا(: 25)بحد أقصى   عام 

 (واط)بالكيلو المطلوب السنويإمداد الكهرباء  -

معامل أقصى طلب على الطاقة  Xواط تبريد( الحمل األقصى المتوقع )كيلو -

 )كيلوواط/ كيلوواط تبريد(

 

 التكلفة المستوية لنظام تبريد المناطق أقل مقارنة بنظام التبريد التقليدي. كون تيجب أن  .4


