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 الطاقة  دائرةواختصاصات  أهداف
 

 تنظيمية كجهة شأن إنشاء دائرة الطاقةب 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. ةومساير به النهوض على والعمل الطاقة بقطاع المرتبطة

 نتاجإ أنشطةالمشار 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 

إطار تنظيمي  وضعأجل  منتبريد المناطق  ألنشطة التنظيمية الالئحةأصدرت دائرة الطاقة  لذلك،

 رتوف   والجمهور متعاملينللمستثمرين وال يضمن أبوظبيفي إمارة  المناطق تبريد نشطةمناسب أل

 والفنية التنظيمية والمعايير االشتراطاتهذه الالئحة  تتضمنو. واقتصادية وفع الة منةتبريد آ خدمات

 .المناطق تبريد أنشطة مباشرةو تنظيمو بترخيصالخاصة والمالية 

 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 
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 إلطار القانوني لالئحة التنظيمية ا .1

 أحكام تمهيدية  1.1
 

وتعتبر المالحق  المناطق تبريد نشطةألالتنظيمية  الئحةلهذا المستند هو اإلصدار األول  إن 1.1.1

 تبريد الئحةفيما بعد بـ " ومالحقها الالئحة هذه إلى ويشار ،منها ا  المرفقة بهذه الالئحة جزء

 . "الالئحةأو " "المناطق

المشار  2018( لسنة 11القانون رقم ) ألحكام وفقا  دائرة الطاقة الئحة تبريد المناطق  تأصدر 1.1.2

 .أخذ موافقة المجلس التنفيذي بعد إليه

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

بما ال يتعارض مع التشريعات  تنفيذية وتشغيلية الزمة لتطبيق أحكام الئحة تبريد المناطق

  .السارية

هذه الواردة في  غيراإلضافية  المناطق تبريد أنشطة أنواعدائرة الطاقة بقرار منه  رئيس يحدد 1.1.4

الواجب  شتراطاتالتراخيص واال شروطوكذلك  الطاقة،تتطلب ترخيص من دائرة  التيو الالئحة

  . الئحةبموجب أحكام هذه ال لهم تراخيص إصدارتوافرها في األشخاص المراد 

 بذلك ترخيص على الحصول دون المناطق تبريد أنشطة مزاولة فرد وأ منشأة أي على يحظر 1.1.5

 تضعها الدائرة. واإلجراءات التي النظم وفق الطاقة دائرة من

زمنية معينة  لفترةبأحكام الئحة تبريد المناطق  االلتزامدائرة الطاقة إعفاء أي شخص من  لرئيس 1.1.6

خاص  وأعام  إعفاء أي تمديد وأتعديل  أوإلغاء  الدائرة ولرئيس وبشروط يحددها قرار اإلعفاء.

 .من الالئحة البند ابموجب أحكام هذ يصدر

في هذه الالئحة  الواردة الدائرةومهام  اختصاصاتلرئيس دائرة الطاقة تفويض أي من  يجوز 1.1.7

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

 .التنفيذي

 الالئحةسريان  1.2

 نشرها في الجريدة الرسمية إلمارة أبوظبيتاريخ من  اعتبارا   المناطقتسري الئحة تبريد  1.2.1

 ."(النفاذ تاريخ)"

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

 .الالئحة بتوفيق أوضاعهم

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

 .التنفيذي المجلس موافقة أخذ بعدأو إلغاء الئحة تبريد المناطق 
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الالئحة من قبل الدائرة ولكن بعد إصدار إخطار مدته ثالثة يجوز تعديل الجداول الملحقة بهذه  1.2.4

 أشهر عن عزمها القيام بذلك.

 الالئحة تطبيقنطـاق  1.3

المعنية بتطبيق أحكام  الجهاتو المنشآتمن الئحة تبريد المناطق األشخاص و فصل كل يحدد 1.3.1

 . فصل" في كل التطبيق والنطاق" المعنونة التنظيمية القواعدفي  تحديدهم يتمو فصل، كل

 التشريعات أحكامال تتضمن هذه الالئحة أي أحكام أو بنود قد تتعارض مع أو تؤثر على تطبيق  1.3.2

 :التالية

 التنفيذية لوائحهبشأن حماية البيئة وتنميتها و 1999( لسنة 24القانون االتحادي رقم ) (أ)

 .والقرارات الصادرة بموجبه

 

بشأن نظام إدارة البيئة  2009 سنة( ل42ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي رقم ) قرار (ب)

 .أو أي تشريع معدل أو يحل محل القرار المذكور مارة أبوظبيإلوالصحة والسالمة 

 تنفيذ أحكام الالئحة 1.4

، يجب على المشار إليه 2018 سنة( ل11( من القانون رقم )11( و)10عمال  بأحكام المواد ) 1.4.1

بأحكام الئحة تبريد المناطق والنظم  االلتزامجميع األشخاص والمنشآت والجهات كل فيما يخصه 

 .والسياسات والقرارات والتعاميم والقواعد والتراخيص الصادرة بموجبها

 عن تزيد ال إدارية غرامة تفرض آخر، تشريع أي عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع 1.4.2

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

لسنة  (11)وفقا  ألحكام القانون رقم  والتراخيص الصادرة بموجبها والقواعدوالقرارات والتعاميم 

 المشار إليه. 2018

 اإلدارية الجزاءاتو بالغراماتالتنفيذي جدوال   المجلسالطاقة بعد موافقة  دائرة رئيس يصدر 1.4.3

والتراخيص  والقواعد هذه الالئحة والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم أحكاملمخالفة  المقررة

 اإلدارية ءاتالجزا وضوابط تطبيق وإجراءات التصالح إجراءات وتطبق .االصادرة بموجبه

 (11)ووفقا  ألحكام القانون رقم  اللوائح التنظيمية والتنفيذية المعتمدة بهذا الشأن وفق والتظلم منها

  .المشار إليه 2018لسنة 

 فيفي حال لم يقم هذا األخير بإزالتها  المخالف نفقة على المخالفات بإزالة الطاقة دائرة تقوم 1.4.4

 .الدائرة تحدده الذي الموعد

 التنفيذي،بعد موافقة المجلس ف من قبلها أو بواسطة أي شخص مكل   ،دائرة الطاقة بنفسها تتولى 1.4.5

الئحة تبريد المناطق والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم  أحكام تنفيذبالرقابة واإلشراف على 

 ..بموجبها الصادرة والتراخيص والقواعد
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 ريف اتعالو التفسيرات .2

 ـر الالئحةسـيتف 2.1

 والموضح المعرف المعنى ذات الالئحة في المعرفة غير والكلمات والعبارات للمصطلحات يكون 2.1.1

 .ذلك خالف النص يقتض لم ماالمشار إليه  2018 لسنة( 11) رقم القانون في

المعنى عندما تستخدم بصيغة الجمع والعكس  ذاتبصيغة المفرد  المستخدمة العباراتكلمات ولل 2.1.2

 صحيح.

نص على خالف الميالدية ما لم ي   والسنينأساس األيام  على الالئحةالواردة في هذه المهل  تحتسب 2.1.3

 ذلك صراحة. ويكون الشهر وحدة زمنية مقدارها ثالثون يوما .

 التعاريف 2.3

 دلالتالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم ي يكون للكلماتفي تطبيق أحكام هذه الالئحة   2.3.1

 :ذلك على خالفسياق النص 

 اإلمارات العربية المتحدة : دولة ال

 إمارة أبوظبي : اإلمارة

 دائرة الطاقة : الدائرة

 دائرة التخطيط العمراني والبلديات : دائرة التخطيط

 أبوظبي -هيئة البيئة  : هيئة البيئة

  الالئحة سريان بدء تاريخ : النفاذ تاريخ

 دائرة إنشاء بشأن 2018 لعام( 11) رقم القانون به يقصد : القانون

 .الطاقة

التنظيمية لنطاق  الالئحة

 تطبيق تبريد المناطق

التي والئحة التنظيمية لنطاق تطبيق تبريد المناطق القصد بها ي   :

إعدادها ومراجعتها وتعديلها، واصدارها بعد  دائرةتولى الت

 . التنفيذي المجلس من موافقة
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 التيتبريد المناطق  تنظيمالفنية ل قواعدال مجموعةقصد بها ي   : تبريد المناطق تنظيمقواعد 

وتعديلها من وقت تولى الدائرة إعدادها وحفظها ومراجعتها ت

 . مناسبا   تراه ما وفق، آلخر

أو جمعية أو رابطة أو أو شركة  فردأو  شخصقصد بها أي ي   : الجهة

حكومية أو وكالة أو  جهةشراكة أو هيئة أو بلدية أو مؤسسة أو 

 .مجموعة

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

التي ت نتج طاقة  التبريد ةمركزية باستخدام وسيط تبريد من محط

 التبريد. 

في حال المنشآت في تبريد التي يتم تركيبها القصد بها أنظمة ي   : التبريد التقليدي

 تبريد المناطق.  أو توفر عدم استخدام

لتحكم في درجة واي قصد به عملية معالجة وتوزيع الهواء  : تبريد الهواء

بما يتوافق مع  ،حرارته ورطوبته ونظافته بشكل متزامن

 متطلبات المساحة المستهدف تبريدها.

باستخدام وحدة  قياسها، ويتم الحرارية الطاقة إزالةقصد بها ي   : طاقة التبريد

 تبريد". ساعة" أو "كيلوواط تبريد ساعة"ميجاواط 

باستخدام  قياسها، ويتم الحرارية الطاقة إزالة نسبةيقصد به  : حمل التبريد

 وحدة "ميجاواط تبريد" أو "كيلوواط تبريد".  

 )المعالجة كيميائيا  في معظم األحيان( الباردةقصد بها المياه ي   : دةالمياه المبر  

ألغراض تبريد الهواء  مغلقفي نظام تبريد مائي تستخدم  التيو

 .المختلفة التبريد وعمليات

قصد به المياه المبردة أو أي وسيط آخر مستخدم ألغراض ي   : دالمبر   السائل

 خدمات تبريد المناطق.  توفير

أو  أنشأها التي بهوالمرافق والهياكل الملحقة  المبنىقصد به ي   : المبنى

 أو نيابة عنه. المتعامل قبلسيتم إنشاءها من 

 بها أي أرض أو مبنى أو مرفق.قصد ي   : أةالمنش
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، بما في من المبنى مؤجر أو يمتلكه المتعاملي قصد بها أي جزء  : الوحدة

ذلك الشقق أو المنازل أو الوحدات السكنية أو الوحدات المؤجرة 

 السكن أو الوحدات التجارية أو أي شكل آخر من أشكال

 . المبنىالمنفصل داخل 

دة نظام تبريد قصد بهي   : المبنى تبريدنظام  والمعدات  المبنى بواسطة المياه المبر 

 . المبنىالملحقة به داخل 

ستخدم بشكل أساسي ت أةداخل منشمعينة  احةيقصد به تبريد مس : التبريد المريح

 ألغراض التالية: ي من األ

 غراض سكنية و/أو تجاريةأ (أ)

 عامة داخل اإلمارة خدمات توفير (ب)

 أو صناعية ألغراض مستخدمة أةالمنشأال تكون تلك  ويشترط

 .الصناعية المرافق تبريد لغايات

نظام  المتضمنةتبريد الوشبكة  التبريد ومحطةقصد به المعدات ي   : نظام تبريد المناطق

المياه المبردة من  بواسطةمركزي إلنتاج وتوزيع طاقة التبريد 

من المنشآت عن طريق شبكة من  عددإلى  مركزية تبريد ةمحط

 األنابيب.

الحرارية  الطاقة زالةإلالمياه  تستخدم التي األداةيقصد به  : برج التبريد

عملية  بواسطة)المكث ف(  التبريد جهاز في المياهتبريد و

في جهاز التبريد  الموجودةالطاقة الحرارية من المياه  امتصاص

 هاطالقإولتبخير المياه في برج التبريد  واستخدامها)المكث ف( 

 في الهواء. 

قصد بها شبكة التوزيع وتشمل كافة األنابيب والمضخات ي   : شبكة تبريد المناطق

والصمامات والتوصيالت والمعدات ذات الصلة التي يتم 

د قبلتشغيلها وصيانتها من   الجملةخدمات تبريد المناطق ب مور 

د)" ات الجملة"( ألغراض نقل المياه المبردة من محط مور 

تبريد المناطق أو المحطات المؤقتة إلى المباني أو إلى أنابيب 

تبريد  خدماتمزود وتركيبات مرافق  تضمالتوزيع التي 

  (.التجزئة" دالمناطق بالتجزئة )"مزو  
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ومرافق  التبريد أجهزةقصد بها المحطة ومحطات الضخ وي   : المناطقمحطة تبريد 

تخزين الطاقة الحرارية وأبراج التبريد ومحطات الكهرباء 

الكهرباء في حاالت الطوارئ  تزويدالفرعية الملحقة ومعدات 

ومفاتيح التحكم في األنظمة ولوحات المفاتيح الكهربائية 

والمعدات اإلضافية للتركيبات الكهربائية واألنابيب والتركيبات 

المركبة في نطاق منطقة محطة  بها األخرى والمعدات الملحقة

طاقة  انتاج التبريد، والتي يتم استخدامها وتشغيلها وصيانتها في

خدمات تبريد  توفيرغراض أل التبريد وتوزيع المياه المبردة

  ق.المناط

المياه تنتج ي قصد بها أي محطة من محطات تبريد المناطق التي  : محطة مؤقتة

تصبح محطة تبريد المناطق الدائمة  إلى أنالمبردة بشكل مؤقت 

جاهزة للعمل. ويتم تشغيل المحطات المؤقتة لمدة ال تتجاوز 

 الدائرة. خمسة أعوام شريطة الحصول على موافقة

محطة تبريد  وتشغيل بناءسيتم  حيثرض األقصد بها مساحة ي   : منطقة محطة التبريد

 المناطق.

تبريد المناطق ب الخاصةقياس والعدادات اليقصد بها قواعد  :  القياس قواعد

إعدادها وحفظها ومراجعتها وتعديلها من  الدائرة تتولىالتي و

 .وقت آلخر، وفق ما تراه مناسبا  

 . من الدائرةالحائزة على رخصة تبريد مناطق  الجهة هايقصد ب : المرخصة الجهة

خدمات تبريد  لمباشرة الدائرةيقصد به الترخيص الصادر عن  : الترخيص

خدمات  أوخدمات تبريد المناطق بالتجزئة  أوالمناطق بالجملة 

 أيدائرة  بقرار منه اليحدد رئيس وتبريد المناطق المتكاملة. 

مناطق تتطلب ترخيص من المرتبطة بتبريد  خرىأأنشطة 

 دائرة .ال

المرخصة  جهاتأو جميع ال ألي الدائرةالصادر عن  االستثناء : االستثناء

بشروط ترخيصها لفترة وبشروط يحددها القرار.  االلتزام من

 .مناسبا   تراه ما وفق االستثناءللدائرة تمديد أو تعديل  يجوزو

 .2.7رقم  في الفقرةتحمل المعنى الوارد  : اإلعفاءات
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خدمات تبريد المناطق 

 المرخصة

 يحقق تبريد مخططخدمات تبريد المناطق إلى  توفيرقصد بها ي   :

 وال(  2( أو المعيار رقم )1الواردة في المعيار رقم ) المتطلبات

أو الخدمات  تندرج ضمن خدمات تبريد المناطق المعفاة

 .المحظورة

خدمات تبريد المناطق 

 المعفاة

 :إلى المناطقخدمات تبريد  توفيرقصد بها ي   :

 تكون أحمال التبريد فيه أقل عن( 1الذي  تبريدال مخطط (أ)

ؤِهل"  ( ويضم "متعامل جملة" واحد 2"حمل التبريد الم 

 بيع عمليات أي الجملة متعامل يمارس وال( 3فقط 

تعتبر أنشطة تبريد المناطق المحظورة  وال. بالتجزئة

 .معفاة تبريد خدمات

تبريد ون جملة يستخدم يضم متعامليمخطط تبريد  (ب)

 المريح. دغير التبريالمناطق لغايات أخرى 

 

دمات مرخصة لخمنطقة 

 مناطق  بريدلت

 لنطاق التنظيمية الالئحةفي  المنطقة الوارد تعريفها بها يقصد :

 تبريد المناطق.  تطبيق

 تبريد المناطق نشطةأ

  المحظورة

تقل  تبريدال مخططالمناطق في خدمات تبريد  مباشرةقصد بها ي   :

ؤِهل" هأحمال التبريد في ويضم متعامل  عن "حمل التبريد الم 

 بعمليات بيع بالتجزئة. يقومجملة واحد فقط 

شتري خدمات تبريد م  

 المناطق

يقوم بشراء وتوفير واستقدام مطور عقاري  أو قصد به أي جهةي   :

د بغرض  د الجملة"(ور  خدمات تبريد المناطق بالجملة )"م مور 

 .المقترح المناطق مخطط تبريدلخدمات تبريد مرخصة  توريد

د  خدمات تبريد المناطق مور 

د بالجملة أو  ور   الجملةم 

 بواسطةطاقة التبريد  وتوزيع إنتاجيقصد به أي جهة تتولى  :

 توريدنظام تبريد المناطق ألغراض  مستخدمةالمياه المبردة 

ناطق المتوريد خدمات تبريد  وأ بالجملةخدمات تبريد المناطق 

 .المتكاملة

مالك )أ(  يكون شخصقصد به على سبيل المثال ال الحصر أي ي   : المتعامل

 من جزء أيأو  سكنيةال وحدةالأو  شقةالأو  المبنىأو  لمنشأةا

 مرفقالمالكي  مجموعةأو  المبنى مالك اتحاد)ب(  سكني، مبنى
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تبريد نظام يستفيد من تبريد الهواء عن طريق و ،صناعيال

بشكل مباشر أو غير مباشر إلى  يدفعهبدل مادي  مقابلالمناطق 

 خدمات تبريد المناطق. لتوفيرالمرخصة  الجهة

 كبار أوالجملة  متعامل

 المتعاملين

 المناطق تبريد مخططاتمبنى يقع في أحد  رييد أو يملكمن  :

 عبر أو مباشر بشكلتبريد المناطق  ونظامويتم توصيله بشبكة 

 .حراري تبادل محطات

تعرفة خدمات تبريد 

 المناطق

خدمات  وفيرواألسعار والرسوم المرتبطة بت التعرفاتقصد بها ي   :

تبريد  نظام وتطوير وصيانة بالشبكة والربطتبريد المناطق 

 المرخصة وفقا   الجهةالمناطق، والتي يتم تقييمها من جانب 

 التعليماتالالئحة أو  هذه مأحكا أولشروط الترخيص أو اإلعفاء 

لمتطلبات الدائرة الواردة  ويتم حسابها وفقا  ن الدائرة عالصادرة 

 . 1.5.4رقم  البندفي 

إليها  والمشار ،المناطق تبريدخدمات ل المساندة الخدمات رسوم : المساندة  الخدماترسوم 

  .1.5.4رقم  البندفي 

رقم  بندإليه في ال المشارلخدمات تبريد المناطق، و السعة رسم : السعة رسم

1.5.4. 

في  إليه المشاروالربط بشبكة تبريد المناطق، و التوصيل رسم : التوصيلرسم 

 .1.5.4رقم  بندال

رقم  بندفي ال إليه المشارخدام خدمات تبريد المناطق، واست رسم : رسم االستهالك

1.5.4. 

 .6.2في البند  إليه المشار، والخدمة فصل رسم : الخدمة فصل رسم

تنشره  الذيدولة القصد به مؤشر أسعار المستهلك في ي   : مؤشر أسعار المستهلك

 االتحادية للتنافسية واإلحصاء. الهيئة

التبريد  أنظمة افتراضات

 ةالتقليدي

قصد بها االفتراضات العامة والفنية والمالية المرتبطة بتقدير ي   :

( 4في الملحق رقم ) وارد هو ما وفق ،تكاليف التبريد التقليدي

 الئحة. ال هذهمن 
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 مجمعفرعي أو أو  كل مشروع تطوير عقاري رئيسيقصد به ي   : المناطق مخطط تبريد

مرخصة لخدمات تبريد المناطق ومرتبط  في منطقة مباني يقع

 مناطق. التبريد  ظامن عبربالخدمة  مزودأو 

بعد االنتهاء من عمليات  مرفقتشغيل الفعلي للالقصد به ي   : التشغيل التجاري

 .واإلعدادالتجهيز 

 لمخطط( 1معيار رقم )

 المناطق تبريد

 تبريد المناطق الذي:  مخططقصد به ي   :

 حمل"ـ تساوي أو تتجاوز أحمال التبريد في المخطط ل (أ)

ؤِهل التبريد  "الم 

 المتعاملين كبارواحد أو أكثر من  المخطط ضمي (ب)

تبريد المناطق الذين يستخدمون "متعاملي الجملة" 

 غراض التبريد المريح. أل

 لمخطط( 2معيار رقم )

 المناطق تبريد

 تبريد المناطق الذي: مخططقصد به ي   :

"حمل التبريد  أحمال التبريد في المخطط أقل عن (أ)

ؤِهل"  الم 

المتعاملين  كبارأو أكثر من  اثنين المخطط ضمي (ب)

خدمات تبريد  الذين يستخدمون"متعاملي الجملة" 

 غراض التبريد المريح. ألالمناطق 

خدمات تبريد المناطق 

 المتكاملة

وتوزيع طاقة التبريد بواسطة  بإنتاج مرتبطقصد بها أي نشاط ي   :

وتزويدها إلى  وبيعها قياسهاالمياه المبردة من محطات التبريد و

 النهائيين. المتعاملين

خدمات تبريد المناطق 

 بالجملة

د يباشرهاالتي  األنشطةقصد بها ي   :  تشمل الو) الجملة مور 

وتوزيع  بإنتاج والمرتبطة( المتكاملةخدمات تبريد المناطق 

نظام تبريد المناطق وطاقة التبريد بواسطة المياه المبردة 

 . تبريد إلى مزودي التجزئةالألغراض توريد خدمات 
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تبريد المناطق  خدمات

 بالتجزئة

المرتبطة بشراء خدمات تبريد المناطق  االنشطة كافةقصد بها ي   :

إلى المستخدمين  هاوإعادة بيع موردي الجملةالمرخصة من أحد 

 النهائيين.

دنقل النظام  ور  مياه ال بواسطة التبريدقصد به المرافق المستخدمة لنقل طاقة ي : الجملة لم 

إلى مرافق مزود التجزئة أو  الجملةد مورمبردة من مرافق ال

قياس الحصر معدات  دونوتشمل  ،المبنى تبريدإلى نظام 

 . الجملة لموردالتابعة 

يقصد بها المعدات والمرافق وتشمل محطات تبريد المناطق  : الجملةد ورمرافق م

ورد وشبكات تبريد المناطق ومعدات نظام نقل الطاقة التابعة لم

تم تركيبها وتصميمها يوأي نوع آخر من المعدات التي  الجملة،

بغرض مورد الجملة وتنصيبها وتشغيلها وصيانتها من جانب 

نقاط  عبرخدمات التبريد إلى مزودي التجزئة أو المباني  توريد

 التوصيل ونقاط الرجوع. 

 

  

مزود خدمات تبريد المناطق 

 التجزئة دبالتجزئة أو مزو  

 :التالية اتيقصد به أي من الجه  :

دطاقة تبريد من  تلقىالتي ت الجهة (أ) بغرض  الجملة مور 

 .نإلى المتعاملين النهائيي هإعادة بيع

د (ب) خدمات تبريد المناطق  وريدالجملة المرخص بت مور 

المتعاملين  إلى التبريد طاقة وتزويد وبيع المتكاملة

 .النهائيين

بخدمات  يقومونسواء بشكل مباشر أو عن طريق وكيل أو أكثر 

 والقياس والتحصيل.  الفوترة

والمركبة من  والمصممةقصد بها المعدات والمرافق المملوكة ي   : مرافق مزودي التجزئة

خدمات تبريد المناطق بالتجزئة إلى  لتزويد التجزئة مزودي قبل

 .النهائيين المتعاملين
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خدمات تبريد  لمباشرةقصد به الترخيص الممنوح ألي جهة ي   : ترخيص مزودي التجزئة

 2018( لسنة 11لقانون رقم )ا حكامأل المناطق بالتجزئة وفقا  

 وهذه الالئحة.

طاقة التبريد لبيع أو شراء  أوتزويد  أو توريد عقد أييقصد به  : خدمات تبريد المناطق عقد

 المبردة:باستخدام المياه 

دم بين (أ) خدمات تبريد المناطق  يباشر الذي الجملة ور 

المتعاملين )متعاملي الجملة( أو مزودي  وكبار بالجملة

 التجزئة.

د بين (ب) خدمات تبريد المناطق  يباشرالذي  الجملة مور 

 .النهائيين والمتعاملين المتكاملة

 النهائيين. والمتعاملينمزود التجزئة  بين (ت)

التي ( مثل أنظمة تبريد المناطق أو المباني)يقصد بها المرافق  : القائمةالمرافق 

 . الالئحة نفاذتجاري قبل تاريخ التم البدء بتشغيلها 

 المناطق تبريد مخططات

 القائمة

 استدراجتبريد المناطق الصادر بشأنها  خططاتقصد بها مي   :

شتري خدمات تبريد المناطق  من شراء أوامر أو عروض قبل م 

 قبل تاريخ نفاذ الالئحة.

نفاذ سريان قواعد  تاريخقصد بها العدادات التي تم تركيبها قبل ي   : الحاليةالعدادات 

 قياس.ال

 هذه( من 3قصد بها المتطلبات الواردة في الملحق رقم )ي   : متطلبات النموذج المالي

 الئحة.ال

 . 1.4.4رقم  بنديحمل المعنى الوارد له في ال : اكتمال التنفيذ

 :المناطق تبريد مخططقصد بها أن ي   : تنظيم األسعار بشكل كامل 

 مورد قبلبخدمات تبريد المناطق من  هيتم تزويد (أ)

 . مرخص جملة

بيع بالتجزئة  بعمليات بالدخولالجملة  مورد سيقوم (ب)

 خدمات تبريد المناطق كمزود تجزئة.  تزويدو
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وقت حددها الدائرة من تيقصد بها مؤشرات األداء الرئيسية التي  : مؤشرات األداء الرئيسية

 آلخر.

تبريد المناطق أو مشروع  لمشروعيقصد بها التكاليف الكلية  : مستويةالتكلفة 

 وهي النسبة بين:مدى حياة المشروع  علىالتبريد التقليدي 

صافي القيمة الحالية لكافة التكاليف الرأسمالية  (أ)

التبريد  مشروعع تبريد المناطق أو رومشلوالتشغيلية 

  .التقليدي

صافي القيمة الحالية إلجمالي طاقة التبريد المستهلكة و (ب)

 .التبريد التقليدي مشروعع تبريد المناطق أو رومشل

رقم  بندنص عليه اليوفقا  لمتطلبات الدائرة، حسبما  وت حتسب

1.4.4. 

بموجبه  وتطلب لدائرةاصدره تقصد به طلب المعلومات الذي ي   : طلب المعلومات السنوية

تحديد  وللدائرة ،السنوية والمعلومات بالمستندات تزويدها

وتحديد تاريخ توفير  تعديل الطلبوومحتواه  الطلب صيغة

 .مناسبا   تراه ما وفقالمعلومات 

خدمات  عقد وأحكام شروط

 تبريد المناطق

 .6 الفصلفي  احمل المعنى الوارد لهت :

 تستخدم التيطريقة الحساب االقتصادية أو المالية  اي قصد به : صافي القيمة الحالية

م فيه حساب أو يت الذيتاريخ اللخصم جزء من التكاليف في 

 لعكس القيمة الزمنية للنقود.  وذلكتحديد هذه التكاليف 

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

 الالئحة.

المناطق تبريد  مخطط

 الجديد

من قبل  تبريد المناطق الذي صدر بشأنه مخططي قصد به  :

شتري خدمات تبريد المناطق  اخطارات أو عروض استدراج م 

 الالئحة.  هذهتاريخ نفاذ  بعد ،المناطق لتوفير خدمات تبريد شراء

قواعد  سريان بدءقصد بها العدادات التي تم  تركيبها بعد ي   : العدادات الجديدة

  قياس.ال
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تنظيم األسعار سيشمل فقط خدمات تبريد المناطق  قصد بها أني   : جزئي بشكلتنظيم األسعار 

 :التبريد مخططبالجملة حيث أن 

مزود  قبلبخدمات تبريد المناطق من يتم تزويده  (أ)

 . مرخص جملة

يقوم متعامل الجملة بالدخول بعمليات بيع  لنو (ب)

 مخططفي  سكني متعامل أي يوجدال وبالتجزئة 

 تبريد. ال

ؤِهل  في مخطط تبريد الحد األقصى المتوقع ألحمال التبريد  بهقصد ي   : حمل التبريد الم 

وفق مع افتراض اكتمال إنجاز وتطوير المشروع  المناطق

وخطة التطبيق المكتملة التي تم رفعها المناطق  بريدمخطط ت

على  تطبيق،الإلى الدائرة  بناء على الالئحة التنظيمية لنطاق 

تبريد، شريطة استثناء  ميجاواط17.6 يتجاوزيعادل أو أن 

صناعية قائمة في  نشآتأحمال تبريد أي مباني قائمة أو م

 لغايات احتساب حمل التبريد المؤهل. المخطط

مشتري خدمات تبريد 

 الخاضع للتنظيمالمناطق 

 . 1.2.4يحمل المعنى الوارد في البند رقم  :

 

 . 3.4حمل المعنى الوارد في البند رقم ي : المنظم استدراج العروض

حصة مشاركة  ةالمرخصالجهة متلك فيه تيقصد به أي مشروع  : المشروع التابع

 للجهة المرخصةمال أو يحق ال% أو أكثر من رأس 50تعادل 

 .ة المشروعتعيين غالبية أعضاء مجلس إدار

زود لمتعامل الجملةيحق بموجبه  تدبيري قصد بها أي  :  صفقات التجزئة  أو م 

النهائي بسداد رسوم أو دفع مقابل  المتعاملالتجزئة مطالبة 

مادي )بشكل مباشر أو غير مباشر( لخدمات تبريد المناطق من 

 دورية.خالل إصدار فواتير 

حسن الجهة المرخصة بجريها تيقصد به عملية االحتساب التي  : العائد على االستثمار

تحدد العائد والتي  ،بناء  على المبادئ المالية المقبولة عموما  نية 

 وفيرمن توالمتحقق الداخلي السنوي قبل اقتطاع الضريبة 
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أو أي مبنى  لمخطط تبريد مناطق جديد خدمات تبريد المناطق 

 أو مجموعة مباني.

إجمالي سعر خدمات تبريد 

 المناطق

وم والتعرفة واجبة السداد ي قصد بها القيمة اإلجمالية لكافة الرس :

 من جانب:

 متعامل الجملة في حال عدم وجود صفقات بيع بالتجزئة. (أ)

بيع في حاالت النهائيين  المتعاملينجميع   (ب)

  .التجزئة

مقابل الحصول على خدمات تبريد المناطق أو التبريد التقليدي 

حيث يتم احتساب هذه الرسوم والتعرفة ، )حسبما يكون مطبقا (

تبريد المناطق أو مشروع التبريد مشروع على مدار مدة تطبيق 

أساس صافي القيمة الحالية ووفقا  لمتطلبات الدائرة  التقليدي على

 .  1.4.4الواردة في البند رقم 

 ،قياس طاقة التبريد وأحمال التبريدب الخاصة التركيباتيقصد به  : العداد

 التجزئة.  يمزود أو الجملة يدورمب والخاص

ميجاواط ساعة تبريد 

MWhc)): 

كيلوواط ساعة  1000طاقة التبريد التي تساوي  قياسوحدة  :

 تبريد.

كيلوواط ساعة تبريد 

(KWhc) 

 وحدة قياس طاقة التبريد. :
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 القواعد الفنية وقواعد القياس لتبريد المناطق .3

 عامةالمبادئ ال  3.1

أنظمة وعدادات تبريد المناطق  أنضمان إلى  قياسالريد المناطق وقواعد تب تنظيماعد تهدف قو 3.1.1

 .عتمادية والكفاءة واإلدارة السليمة للمياهتحقق أو تتجاوز مستهدفات اال

مورد خدمات تبريد المناطق بالجملة ومزود خدمات تبريد المناطق المرخص له و يجب على 3.1.2

 .دائرةالالصادرة عن  قياسالتبريد المناطق وقواعد تنظيم بقواعد  بالتجزئة االلتزام

ديلتزم  3.1.3 خدمات تبريد المناطق المرخصة بتشغيل جميع أنظمة تبريد الجملة الذي يباشر  مور 

 األساسية التالية: ةللمبادئ األربع المناطق وفقا  

بغض النظر عن  متعاملمع كل  اأحمال التبريد المتعاقد عليهبااللتزام الكامل والدائم  (أ)

 .ميم أنظمة تبريد المناطقاتص بين تباينال

مرات انقطاع خدمات تبريد المناطق المرخصة  عدد خفضجهده لضمان  قصارى ذلب (ب)

هذه االنقطاعات في جميع األحوال أقل  تبقى معدالت وعدد مراتأن على  ،إلى أدنى حد

 .في مؤشرات األداء الرئيسية األهداف المحددةمن 

 استهالك الطاقة والمياه وضمانقصارى جهده لتحقيق المستوى األمثل في  بذل (ج)

وفق األهداف المحددة في مؤشرات األداء الرئيسية  كفاءة هذا االستهالكاستمرارية 

  المعنية.

وفقا  لشروط  للحد من اآلثار السلبية على البيئة والصحة والسالمة قصارى جهده بذل (د)

 .رةدائالمن  الترخيص الممنوح له

 

 ألنظمة التبريد وعلىإجراء أي تغييرات ضرورية بالجملة  خدمات تبريد المناطقعلى موردي  3.1.4

 أعاله.  3.1.3رقم  البند فياألساسية الواردة  لمبادئوتطبيق ا االلتزامب غية  نفقتهم

 التطبيق والنطاق  3.2 

دي الجملةقياس على الت طبق قواعد  3.2.1 والعدادات  العدادات الجديدةوكافة  ومزودي التجزئة مور 

 الصادرة عن الدائرة.قياس ال، حسبما تنص عليه قواعد الفوترةالمستخدمة ألغراض  الحالية

قياس بما يتوافق مع القواعد وتبريد المناطق تنظيم يتم تفسير المتطلبات الواردة في قواعد  3.2.2

في  محددةإلزامية  متطلباتوأي  الئحةالالواردة في  والمحظورات الخاصةالمتطلبات اإللزامية 

 القانون.أو  للجهة المرخصةالترخيص الممنوح 

تبريد  قياس أو الئحةالتبريد المناطق أو قواعد تنظيم بين قواعد  عارضفي حالة وجود أي ت 3.2.3

الجهة على طلب  بناء   من تلقاء نفسها أو الدائرة تقومالمناطق أو الترخيص الممنوح أو القانون، 

 لتفسيرات المطلوبة وتحديد النص الواجب التطبيق.المرخصة بإصدار ا



 

  Page 21 of 75 

 

قياس إلى منع أو التبريد المناطق وقواعد تنظيم ال يهدف تطبيق المتطلبات الواردة في قواعد  3.2.4

عرقلة تطبيق أي حلول مبتكرة متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة. تلتزم الجهات التي ي طبق عليها 

المستوى  قلتحقيتصاميمها وتطوير أعمالها و دائم إلعدادبالسعي ال الفصل الثالث من هذه الالئحة

الواردة التنظيمية المتطلبات  من إعفائهابطلب دائرة الإلى ويحق لها التقدم األمثل من الكفاءة، 

تبريد المناطق أو قواعد تنظيم قواعد من  استثناءهاأو  الفصل الثالث من هذه الالئحةفي هذا 

تقديم األدلة الالزمة والدراسات الفنية ذات االستثناء  أوعلى أن تقوم الجهة طالبة اإلعفاء قياس. ال

 لتبرير طلبها.  الصلة

 لبيئة والصحة والسالمةا  3.3

د الجملةيلتزم  3.3.1  :يلي امب الدائرةطلب الحصول على ترخيص من الذي يتقدم ب مور 

الحكومية المعنية كهيئة البيئة ودائرة دائرة والجهات ال الصادرة عن بالتعليمات االلتزام (أ)

 .فيما يتعلق بتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة تبريد المناطق العمراني والبلديات التخطيط

 شرةمبامن هيئة البيئة قبل  بحماية البيئةالحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة  (ب)

 .نظام تبريد المناطق أعمال بناء

الهوائية ومعايير التصريف إلى البيئة البحرية والبرية  االنبعاثات بحدود االلتزام (ج)

 المحددة في التشريعات المعنية. والضوضاء

دخول المنشآت الخاصة بدائرة أو الجهات المعنية اللألشخاص المكلفين من قبل السماح  (د)

ألغراض التحقق من  فحص أي من أنظمة تبريد المناطق التابعة لهبطالب الترخيص و

 .بالتشريعات البيئية االلتزام

 

 تبريـد المناطـق تنظيم قـواعـد  3.4

 تبريد المناطق.تنظيم لقواعد  يتم تصميم وتصنيع وتركيب أنظمة تبريد المناطق وفقا   3.4.1

تنظيم متطلبات قواعد ب االلتزامتبريد المناطق تقوم بتوفير خدمات أو جهة  شخصكل  على يجب 3.4.2

دون حصر  وتشمل هذه المتطلبات الممنوح له.نوع الترخيص  وفق المطبقة عليهتبريد المناطق 

في  حددةبمؤشرات األداء الرئيسية الم تهامقارنوأداء األنشطة الرئيسية لديه  مؤشراتمتابعة 

رفع التقارير المتعلقة بذلك إلى الدائرة بالكيفية والتوقيت المحددين تبريد المناطق وتنظيم قواعد 

 ناطق.قواعد تنظيم تبريد الم في

بكشف المعلومات السنوي الكامل المطلوب بموجب قواعد  الدائرة تقوم الجهة المرخصة بموافاة 3.4.3

 .حدده الدائرة من وقت آلخرتتبريد المناطق، وذلك وفقا  للجدول الزمني والشكل الذي تنظيم 

 القياس قـواعـد 3.5

 قياس.اللقواعد  يتم تصميم وتصنيع وتركيب العدادات الجديدة وفقا   3.5.1
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قياس عدم وفاء أحد اللقواعد  إذا تبين من نتائج أعمال الفحص واالختبار الدورية التي تتم وفقا   3.5.2

 هذا العداد وفقا   استبدال، يتم إعادة ضبط أو قياسالبكافة متطلبات قواعد  الحاليةالعدادات 

 قياس.اللمتطلبات قواعد 

حسب نوع الترخيص  االمطبقة عليهقياس الباالمتثال لمتطلبات قواعد  ةالمرخصالجهة لتزم ت 3.5.3

 الممنوح له.
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 المنافسة السوقية لخدمات تبريد المناطقتنظيم  .4

  

 ةعـامال مبادئال  4.1

مارة اإلتعزيز المنافسة السوقية في قطاع تبريد المناطق في يهدف هذا الفصل من الالئحة إلى  4.1.1

 محددةطرح مناقصات تنافسية وفقا  لمعايير بمشتري خدمات تبريد المناطق إلزام عن طريق 

مناطق  بريدلتدمات مرخصة لخمنطقة في  بالجملة خدمات تبريد المناطق مورديلتعيين  مسبقا  

 تزويدها بخدمات تبريد المناطق. و

 قالتطبيق والنطا  4.2

على مشتري خدمات تبريد  الالئحةهذا الفصل من  يطبق، 2.2.4رقم  بندالمع مراعاة أحكام  4.2.1

خدمات تبريد المناطق  مورديالمناطق الذي يرغب في الحصول على الخدمات التي يقدمها أحد 

الجديدة المناطق تبريد  مخططات في أحدخدمات تبريد المناطق المرخصة بالجملة لتوفير 

ات تبريد مشتري خدمي شار إلى مشتري خدمات تبريد المناطق الوارد في هذه البند باسم "و)

 "(.الخاضع للتنظيم المناطق

 

خاضع للتنظيم،  مناطقمشتري خدمات تبريد كمناطق الخدمات تبريد لال يتم اعتبار أي مشتري  4.2.2

إذا رغب في الحصول على  الفصل الرابع من هذه الالئحةلمتطلبات هذا يتم إلزامه باالمتثال  وال

 :الجملة مورديمن أحد  تبريد المناطق خدمات

في المنطقة  مباني قائمة أوقائمة  مناطق تبريدإلى مخططات خدمات تبريد مرخصة  وفيرلت (أ)

خدمات تبريد  مورديبشكل حصري ألحد التي سبق تخصيصها تبريد ال لمخططاتالجغرافية 

 تاريخ نفاذ هذه الالئحة.بناء على عقد كتابي مبرم قبل  بالجملة المناطق

 خدمات تبريد المناطق المعفاة. وفيرلت (ب)

 

دائرة لمباشرة أنشطة تبريد المناطق وترغب بالمشاركة في المن ال تحمل ترخيص أي جهة  4.2.3

تقديم أي يتوجب عليها  ،الخاضع للتنظيم المناطقخدمات تبريد  مشتريالمناقصة التنافسية ل

للمتطلبات  تلك الجهة لتقييم امتثال ما تراه الدائرة مناسبا   وفق معلومات مطلوبة إلى الدائرة

 الئحة.هذه الالواردة في 
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 تبريد المناطقعملية استدراج عروض لالحد األدنى   - ةاستدراج العروض المنظم  4.3

طرح مناقصات تنافسية لخدمات تبريد الخاضع للتنظيم يحق لمشتري خدمات تبريد المناطق  4.3.1

اإلجراءات والبروتوكوالت والنماذج والمستندات المستخدمة لديه. وتمثل البنود وفق المناطق 

 المصداقيةالممارسات الواجب اتباعها لتعزيز مبادئ الكفاءة وولمعايير لالواردة أدناه الحد األدنى 

 والتنافسية ألي مناقصة تنافسية لخدمات تبريد المناطق.

 

لمتطلبات اإللزامية التالية إلى اباالمتثال ع للتنظيم الخاضيلتزم مشتري خدمات تبريد المناطق  4.3.2

 :دي الجملةلتوفير خدمات تبريد مناطق عبر مور   التنافسيةعند طرح المناقصة 

 1.4.4في البند رقم الواردة المتطلبات  يتضمنالعروض  الستدراجإعداد مستند كامل  (أ)

 "(. استدراج العروض المنظم شار إليه باسم ")وي  

إلى  اإلعالن عنهإلى الدائرة للموافقة عليه قبل  استدراج العروض المنظمتقديم نسخة عن  (ب)

 . المحتملين دي الجملةمور  

 .دولةالفي الصحف الوطنية ب المنظمالعروض  استدراجاإلعالن عن  (ج)

دي جملة( 3دعوة ما ال يقل عن )  (د) . ويجب المنظم العروض استدراجللمشاركة في  مور 

دي يكون  أال المدعوين للمشاركة شركات فرعية أو مشاريع تابعة لمشتري  جملةالمور 

 .المنظم العروض استدراجللمشاركة في  مدعو جملة دمور   ألي خدمات تبريد المناطق أو

 ما يلي:كل ضمـــــان تحقيق   (ه)

د كون (1 لتحقيق  ودعوتهم للمناقصة مؤهلين الذين تم اختيارهم مسبقا  جملة ال يمور 

  المنظمالعروض  استدراجلمتطلبات الفنية الواردة في ا

دمظاريف العروض التجارية المقدمة فقط من  فتحيتم  (2 الذين استوفوا  جملةال يمور 

 المنظم العروض استدراجلمتطلبات الفنية الواردة في ا

ترسية عقد خدمات تبريد  ( أعاله، يتم2( و )1مع عدم اإلخالل بمتطلبات البندين )  (3

د الجملةالمناطق على  وألغراض  األفضل قيمة. تجاريالعرض الالذي قدم  مور 

أقل سعر إجمالي لخدمات تبريد  "األفضل قيمة"ي قصد بمصطلح  البند، اهذ

 مستوية( أو أقل تكلفة كامل لبشك األسعارالمناطق )في حالة تطبيق شروط تنظيم 

 ،( مقدم من مقدمي العطاءاتبشكل جزئي)في حالة تطبيق شروط تنظيم األسعار 

 ة.ألفضل حلول التبريد التقليدي البديل مستويةالوالتي يجب أن تكون أقل من التكلفة 

أدناه،  4.7لبند رقم ل وفقا   الدائرةالحصول على موافقة مع عدم اإلخالل بشرط   (4

د خدمات تبريد المناطق الذي سيتم إبرامه من جانب  عقد يتضمن أنيجب  مور 

 الئحةالالحد األدنى من المتطلبات التعاقدية الواردة في الفصل السادس من  الجملة

 .استثناء أو إعفاءدون أي 
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 لمحتوىالمتطلبات المتعلقة با  - المنظمطلب تقديم العروض   4.4

 أدنى ما يلي: كحدالمنظم العروض  استدراج جب أن يتضمن طلبي 4.4.1

 تبريد المناطق، وتشمل دون أن تقتصر على نظامبالتفاصيل واإليضاحات المعقولة المتعلقة  (أ)

 :التالي

تبريد  نظامالذين سيتم خدمتهم في  المتعاملين فئاتوتقدير العدد اإلجمالي المتوقع  يتم (1

( يقتضي ذلكوأنواعهم )حيث  للمتعاملين. ويتم تحليل العدد اإلجمالي بحسن نية المناطق

من مراحل مشروع التطوير العقاري التابع لمشتري خدمات تبريد على حدة لكل مرحلة 

. وفي كل األحوال، يجب أن يتضمن هذا التحليل تقدير العدد اإلجمالي المناطق المنظم

كافة مراحل إنجاز على أساس افتراض اكتمال التنفيذ بعد االنتهاء من  المتعاملين فئاتو

  .)"اكتمال التنفيذ"(مشروع التطوير العقاري 

 

الذين سيتم خدمتهم )إن وجدوا(  ةالسكني الفئة متعامليتقدير عدد المباني السكنية و/أو   (2

 .المناطق عند اكتمال التنفيذ نظام تبريدفي 

 

والتواريخ تبريد المناطق  نظامإلنجاز إنشاء كل مرحلة من مراحل  ةالتواريخ المحدد  (3

في كل مرحلة  المتعاملينإلى بيع خدمات تبريد المناطق المرخصة  تزويد أولبدء  ةالمتوقع

 مخطط التبريد.من مراحل 

 

لكل مرحلة من وفق مخطط التبريد التبريد  حمالألالتفاصيل المتعلقة بالحد األقصى  (4

الحد و ،المنظممراحل مشروع التطوير العقاري التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق 

 .عند اكتمال التنفيذ التبريد حمالألاألقصى 

  

ليات اآلأو المعادالت أو  النطاقأو  ةأو القيم والماءمعدل الخصم أو أسعار الكهرباء  (5

 مستويةاللحساب وتقييم التكلفة  الدائرةالمعتمدة من  واالفتراضات األخرىالضوابط و

خدمات تبريد المناطق والسعر اإلجمالي لخدمات تبريد المناطق المقترح من  تعرفةو

 .5.4لبند رقم ل وفقا  الجملة مورد جانب 

 

هو السعر األقل والتكلفة  7.4رقم للبند  المعيار الوحيد لترسية العقد وفقا  أن يكون  يجب (6

 لمخطط التبريد، الجملةمورد المستوية األكثر تنافسية لخدمات تبريد المناطق المقدمة من 

 .ألفضل حلول التبريد التقليدي البديلة مستويةالوالتي يجب أن تكون أقل من التكلفة 

 

مورد الجملة المحتمل مؤهل ماليا  وفنيا  وإداريا  ليكون مرخصا  لتوفير خدمات أن يكون  (7

تكن لم  ما شخصأي ترخيص ألي عدم إصدار الحق في دائرة لتبريد المناطق. حيث ل
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الفنية واإلدارية  ويمتلك المؤهالت مناسبا   ماليا   مركزا   مقتنعة أن طالب الترخيص لديه

 .لمباشرة أنشطة تبريد المناطقالالزمة 

 

باستخدام المعادلة التالية لحساب التكلفة  موردي الجملة المحتملينالمتطلب الخاص بالتزام  (ب)

 لخدمات تبريد المناطق:  مستويةال

التكلفة  (1

 مستويةال

 

= 

صافي القيمة الحالية )إجمالي التكاليف الرأسمالية وتكاليف 

 مدة المشروع( على مدارالتشغيل 

على )صافي القيمة الحالية )إجمالي استهالك طاقة التبريد 

 مدة المشروع( مدار

 

بالحد األدنى من المؤهالت الفنية والمالية  مورد الجملة المحتملوفاء الخاص ب متطلبال (ت)

 .للحصول على ترخيص

 

بتقديم عروضه الفنية والتجارية النهائية في  مورد الجملة المحتملالتزام الخاص ب متطلبال (ث)

 .مغلقةوأظرف منفصلة 

 

ائتماني  مستندبتقديم ضمانات بنكية أو أي  مورد الجملة المحتملالمتطلب الخاص بالتزام  (ج)

 .العطاء المقدم منه لضمان مقبول تجاريا  

 

ضرورية  راها الدائرةتبتقديم المعلومات التي  مورد الجملة المحتملالمتطلب الخاص بالتزام  (ح)

 .الئحةالهذه لتقييم وتقدير مدى االلتزام بالمتطلبات الواردة في 

 

  .1.5.4 البند رقم المحددة فيالمعلومات  بتوفير مورد الجملة المحتملالمتطلب الخاص بالتزام  (خ)

 

ونماذج  مورد الجملةلمناطق التي سيتم إبرامها من جانب اخدمات تبريد  عقودتقديم نماذج  (د)

يقتضي النهائيين )حيث  المتعاملينمع  مورد الجملةخدمات تبريد المناطق التي سيبرهما  عقود

الحد األدنى من المتطلبات التعاقدية الواردة في الفصل السادس والتي يجب أن تتضمن ( ذلك

 . استثناء أو إعفاءدون أي  الئحةالهذه من 

 

 المعلومات واألدلة المطلوبة  - المنظمالعروض  استدراجطلب   4.5

تزويده مورد الجملة المحتمل بضمان التزام  المنظميتعهد مشتري خدمات تبريد المناطق  4.5.1

دائرة الالحقة والحد من طلب الة لغايات مراجعة و/أو المستندات و/أو األدلة التاليبالمعلومات 

 معلومات إضافية:
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 .أدنى بمتطلبات النموذج المالي يفي كحدالنموذج المالي الذي يجب أن  (أ)

األدلة المستندية المعقولة التي تعرض األساس الذي تم اعتماده في حساب تعرفة خدمات  (ب)

 ذات الصلة.االفتراضات  جميعالمناطق والنموذج المالي شامل  تبريد

التالية في التاريخ  ةالمعتمدة على العناصر األربع التعرفة المقترحة لخدمات تبريد المناطق (ت)

مع بيان العناصر التي سيتم تعديلها على  العروضاستدراج المرجعي المحدد في طلب 

 :4.5لبند رقم ل المناطق وفقا   تبريدمشروع مدار مدة 

تغطي التكاليف الرأسمالية لشبكة و فقط واحدة مرة تدفع والتيرسوم التوصيل الثابتة  (1

"رسوم )يطلق عليها لمورد الجملة تبريد المناطق ومعدات نظام نقل الطاقة التابع 

 (التوصيل"

والتي  للمتعامل المحجوزةأو  ةحمال التبريد المطلوبرسم سعة ثابت ومتكرر بناء أل (2

وتكاليف  لمورد الجملةالتكاليف الرأسمالية لمحطة تبريد المناطق التابعة  تغطي

 "(السعة رسمالتشغيل والصيانة الثابتة لهذه المحطة )يطلق عليه "

تغطي  المتعامل والتيالمتغيرة المتعلقة باستخدام ورسوم االستهالك المتكررة  (3

رسوم )يطلق عليها " بمورد الجملةتكاليف التشغيل والصيانة المتغيرة الخاصة 

 "(االستهالك

النهائيين، الرسوم اإلدارية  المتعاملينإلى الحد الذي تكون فيه واجبة السداد من جانب  (4

والتحصيل ورسوم  الفوترةرسوم  حصروالرسوم األخرى المتغيرة وتشمل دون 

ويطلق )ي الحرارالرسوم المرتبطة بالعائد إعادة توصيل الخدمة ورسوم االستهالك 

 تبريد المناطق"(ل الخدمات المساندة"رسوم عليها 

 

 :بشكل جزئيفي حالة تطبيق شروط تنظيم األسعار  (ث)

تبريد  لنظامالتبريد  أحماللمتطلبات  األقصىللوفاء بالحد  مستويةاليتم تقدير التكلفة  (1

عند اكتمال التنفيذ )حسبما تم  المنظمالمناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق 

تقديم خدمات  اقتصارعلى أساس  ذي الصلة( المنظمبيانه في طلب تقديم العروض 

 .مقدم خدمات تبريد المناطق المسجل عن طريقتبريد لمناطق للمتعهد )المتعهدين( 

 

تبريد  لنظامالتبريد  أحماللمتطلبات  األقصىللوفاء بالحد  مستويةاليتم تقدير التكلفة  (2

عند اكتمال التنفيذ )حسبما تم  المنظمالمناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق 

ذي الصلة( على أساس تقديم أفضل حلول  المنظمبيانه في طلب تقديم العروض 

تبريد المناطق سالف الذكر التابع لمشتري  نظامالتبريد التقليدية البديلة في اإلمارة إلى 

 خدمات تبريد المناطق
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جميع يتم تقدير إجمالي سعر خدمات تبريد المناطق واجب السداد من جانب  (3

الذين سيتلقون خدمات تبريد المناطق من مزود خدمات تبريد المناطق  المتعهدين

عند  المنظمتبريد المناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق  نظامالمسجل في 

 ذي الصلة( المنظماكتمال التنفيذ )حسبما تم بيانه في طلب تقديم العروض 

 

المتعهدين  كلإجمالي سعر خدمات تبريد المناطق واجب السداد من جانب  ريتم تقدي (4

عند اكتمال  المنظمتبريد المناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق  في نظام

ذي الصلة( مع افتراض تلقي  المنظمالتنفيذ )حسبما تم بيانه في طلب تقديم العروض 

 ن ألفضل حلول التبريد التقليدية البديلة في اإلمارة. يهؤالء المتعهد

 

 بشكل كاملفي حالة تطبيق شروط تنظيم األسعار  (ج)

 

تبريد  لنظامالتبريد  أحمالللوفاء بالحد األقصى لمتطلبات  مستويةاليتم تقدير التكلفة  (1

عند اكتمال التنفيذ )حسبما تم  المنظمالمناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق 

تقديم خدمات اقتصار ذي الصلة( على أساس  المنظمبيانه في طلب تقديم العروض 

من المستخدمين النهائيين عن طريق مقدم خدمات تبريد  للمتعاملينتبريد المناطق 

 المسجل المناطق

 

تبريد  لنظامللوفاء بالحد األقصى لمتطلبات أحمال التبريد  مستويةاليتم تقدير التكلفة  (2

عند اكتمال التنفيذ )حسبما تم  المنظمالمناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق 

ذي الصلة( على أساس تقديم أفضل حلول  المنظمبيانه في طلب تقديم العروض 

المناطق سالف الذكر التابع لمشتري  دإلى نظام تبريلبديلة في اإلمارة التبريد التقليدية ا

 خدمات تبريد المناطق

 

من  المتعاملينيتم تقدير إجمالي سعر خدمات تبريد المناطق واجب السداد من جانب  (3

تبريد المناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق  نظامالمستخدمين النهائيين في 

ذي الصلة(  المنظمعند اكتمال التنفيذ )حسبما تم بيانه في طلب تقديم العروض  المنظم

من المستخدمين النهائيين يتلقون خدمات تبريد  المتعاملينعلى أساس االفتراض بأن 

المناطق عن طريق مقدم خدمات تبريد المناطق المسجل. ويتم تقدير إجمالي سعر 

من المستخدمين  المتعاملينجانب كافة  خدمات تبريد المناطق الواجب السداد من

عند  المنظمتبريد المناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق  نظامالنهائيين في 

ذي الصلة( مع  المنظماكتمال التنفيذ )حسبما تم بيانه في طلب تقديم العروض 



 

  Page 29 of 75 

 

من المستخدمين النهائيين ألفضل حلول التبريد  المتعاملينافتراض تلقي هؤالء 

 التقليدية البديلة في اإلمارة.

 

 .افتراضات التبريد التقليدي (ح)

 

أدلة تثبت التزام مزودي خدمات تبريد المناطق المسجلين المتوقعين بمعايير الترخيص  (خ)

ما يلي  لدى الدائرة، وفقا  إلرشادات الترخيص الصادرة عن الدائرة، وتشمل هذه األدلة

 :على سبيل المثال ال الحصر

 

الموقف المالي لمزودي خدمات تبريد المناطق المسجلين المتوقعين وقدرتهم دليل يثبت  (1

 على تقديم خدمات تبريد المناطق التي يسعون للحصول على ترخيص لها

دليل يثبت الكفاءة الفنية لمزودي خدمات تبريد المناطق المسجلين المتوقعين وقدرتهم  (2

 على ترخيص لها على تقديم خدمات تبريد المناطق التي يسعون للحصول

القانونية لمزودي خدمات تبريد المناطق المسجلين المتوقعين وقدرتهم  األهليةدليل يثبت  (3

 على تقديم خدمات تبريد المناطق التي يسعون للحصول على ترخيص لها

دليل يثبت الكفاءة اإلدارية لمزودي خدمات تبريد المناطق المسجلين المتوقعين وقدرتهم  (4

 اتبريد المناطق التي يسعون للحصول على ترخيص لهعلى تقديم خدمات 

 المتعاملين السعة،بيانات مشاريع تبريد المناطق )بما في ذلك بيانات الملكية،  (5

والترخيص( التي ينفذها مزودو خدمات تبريد المناطق المسجلين المتوقعين بشكل 

 منفصل داخل اإلمارة وخارجها.

  

تير من بين مزودي خدمات تبريد المناطق المسجلين قبل اإلعالن عن مقدم العطاء الذي اخ 4.5.2

اآلخرين فيما يخص طلب تقديم العروض المنظم، يلتزم مشتري خدمات تبريد المناطق المنظم 

 بما يلي:

إعداد وموافاة الدائرة بملخص تقييمي يقدم بشكل تفصيلي ومعقول العرض الفني والتجاري  (أ)

منظمين والمشاركين في طلب تقديم لكل مزود من مزودي خدمات تبريد المناطق ال

 العروض

موافاة الدائرة بالنماذج المالية )والمنهجية والمستندات التوضيحية ذات الصلة( التي تلقاها  (ب)

مشتري خدمات تبريد المناطق المنظم من كل مزود من مزودي خدمات تبريد المناطق 

 المسجلين الذي تقدموا بعروضهم
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بناء  على طلب الدائرة، تقديم العروض الفنية والتجارية النهائية الخاصة بمزودي خدمات  (ت)

تبريد المناطق ذي  تعقد خدماتبريد المناطق المسجلين الذين تم اختيارهم لترسية تنفيذ 

 الصلة

من الدائرة بناء  على التقييم الذي تجريه الدائرة وفقا  للبند رقم  ةموافقة خطيالحصول على  (ث)

 أدناه. 1.7.4أدناه، وعلى أساس قرار الدائرة الصادر بناء  على البند رقم  1.6.4

 الدائرةالتقييم من جانب   6.4

و/أو  المنظمعلى المعلومات المقدمة من مشتري خدمات تبريد المناطق  باالطالع الدائرة ستقوم 4.6.1

أعاله )كاملة(  5.4حتى  3.4 رقم ئحةالالمزودي خدمات تبريد المناطق المسجلين بناء على بنود 

 لتقييم:

 )كاملة( أعاله،  5.4إلى  3.4 رقم ئحةالالااللتزام بالمتطلبات الواردة في بنود  (أ)

 المنظمتوافق تدابير التسعير المتضمنة في العرض التجاري لمشتري خدمات تبريد المناطق  (ب)

  المناطق، دالئحة تبريذي الصلة مع متطلبات الفصل الخامس من 

 خدمات تبريد المناطق التي سيتم إبرامها بين مزود )مزودي( لعقود المتفق عليهالنموذج  (ج)

حيث  - المنظمخدمات تبريد المناطق المقترح )المقترحين( ومشتري خدمات تبريد المناطق 

 أيفي  -خدمات تبريد المناطق  لشروط عقدتمثل الحد األدنى المطبق والتي  -يكون ذلك مطبقا  

 ستثني أي منها. توال  -الجوانب من جانب

 

 منح الموافقة في  الدائرةحق   7.4

مشتري خدمات بإخطار  الدائرة تقوم، 1.6.4رقم  بندللوفقا  جريه الدائرةتالذي تقييم العلى  بناء   1.7.4

من جانب  ختيار المقترحالعلى ا اموافقتهأو عدم  ابموافقته بشأن خطيا   المنظمتبريد المناطق 

 لمزود خدمات تبريد المناطق المسجل النهائي.  المنظممشتري خدمات تبريد المناطق 

 

على  ابصالحية رفض منح موافقته تمتع الدائرةتمليات طلب تقديم العروض، فيما يتعلق بع 2.7.4

 االختيار المقترح لمزود خدمات تبريد المناطق المسجل النهائي في الظروف التالية: 

 المنظمإجراء أي تعديل أو الموافقة على إجراء أي تعديل على طلب تقديم العروض  4.7.2.1

 ،المنظم المناطقمن جانب مشتري خدمات تبريد  الدائرةإلى  بعد تقديمه رسميا  

 )كاملة(،  5.4إلى  3.4 رقم ئحةالالالمتطلبات الواردة في بنود ب عدم االلتزام 4.7.2.2

 ،الدائرةبعد تقديمه إلى  المنظمإلغاء أو تعليق طلب تقديم العروض  4.7.2.3

 بشأن ما يلي: الدائرةقرر ـ  ت 4.7.2.4

توافق تدابير التسعير المشمولة في العرض التجاري لمقدم العطاء ذي الصلة  (1)

 المناطق، دالئحة تبريمع المتطلبات الواردة في الفصل الخامس من 
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خدمات تبريد المناطق  عقود، تحديد ما إذا كانت حيث يكون ذلك مطبقا  و (2)

الئحة السادس من  الفصلمثل الحد األدنى للمتطلبات الواردة في المقترحة ت  

 وال يستثني أي منها،  -الجوانب جميعفي  –المناطق  دتبري

بشكل معقول( نتيجة والتصرف رفض االختيار المقترح )قرر تأن  للدائرةيحق و 4.7.2.5

فيما يتعلق بمتطلبات امتثال مشتري خدمات تبريد  الدائرةتلقاها تألي شكوى رسمية 

 تحرياتوبعد إجراء ال 5.4إلى  3.4 رقم ئحةالالالواردة في بنود  المنظمالمناطق 

 . الالزمة

 

 

على االختيار المقترح من مشتري خدمات  اعدم منح موافقته الدائرة تقررفي حالة ما إذا  3.7.4

 اتقديره حسب) للدائرةلمزود خدمات تبريد المناطق المسجل النهائي، يحق  المنظمالتبريد 

 -(: اوحده

، سواء تمت هذه المنظم التبريدالموافقة على االختيار المقترح من مشتري خدمات  4.7.3.1

على المعلومات التي سبق تقديمها من جانب مشتري خدمات التبريد  الموافقة بناء  

 .الدائرةقرره تعلى أي شروط أو تنازالت أو متطلبات أخرى، حسبما  أو بناء   المنظم

لمطالبته بإلغاء أو  المنظمإلى مشتري خدمات تبريد المناطق  تعليماتإصدار  و/أو 4.7.3.2

 .المنظمةعملية طلب تقديم العروض  تعليق

لمطالبته بإلغاء عملية  المنظمإلى مشتري خدمات تبريد المناطق  تعليماتإصدار  و/أو  4.7.3.3

بعملية طلب تقديم  استبدالهاو الدائرةالمقدمة إلى و المنظمةطلب تقديم العروض 

 .الالئحةمن هذه  جديدة تتوافق مع المتطلبات الواردة في الفصل الرابع منظمةعروض 

 

عدم الموافقة على االختيار المقترح من مشتري خدمات تبريد المناطق  الدائرة تقرر إذا 4.7.4

إلى مشتري خدمات قدم ت أن للدائرة فينبغيلمزود خدمات تبريد المناطق المسجل،  المنظم

المعلومات الداعمة وبالتفصيل، باإلضافة إلى  خطيا   اأسباب قراره المنظمتبريد المناطق 

 وحده. تقديره وحسب مناسبا   الدائرةراه تحسبما ، القراره المعقولة
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 التسعير الئحة. 5

 

 ةعــــــــــــام مبادئ  1.5

ورسوم  تعرفةشفافية وعدالة  لتعزيز ةالالئحمن هذه في الفصل الخامس  الواردة الالئحةتم إعداد 

تدابير الخدمات التعاقدية لتبريد المناطق فيما يتعلق بالتي يطبقها المرخص لهم خدمات تبريد المناطق 

 داخل اإلمارة.

  

 التطبيق والنطاق  2.5

مرحلة طلب تقديم العروض  خالل ئحةالالفي الفصل الخامس من هذه  الواردة الالئحةت طبق  1.2.5

الملزم لخدمات تبريد المناطق وإبرامه من  العقد ترسيةألحد مشاريع تبريد المناطق وبعد  المنظم

 جانب المرخص له. 

مزودي خدمات تبريد  جميع على ئحةالالفي الفصل الخامس من هذه  الواردة الالئحةت طبق  2.2.5

الملزمة لخدمات تبريد المناطق عليهم  العقود ترسيةالمناطق المسجلين والمرخص لهم الذين تم 

 ات لتنفيذ خدمات تبريد المناطق المرخصة. يوالذين أبرموا هذه االتفاق

أساس على  – رالئحة التسعي" في الحالية"أنظمة تبريد المناطق  تعديل اوضاع للدائرةيجوز  3.2.5

 من وقت آلخر.  الدائرةصدرها ت  التي حسبما يتم شرحه في اإلرشادات  -حالة على حدة كل

 

 األسعار مراقبة  3.5

 مستويةالالتكلفة  انخفاضبضمان يلتزم كل مزود من مزودي خدمات تبريد المناطق المسجلين  1.3.5

تبريد المناطق التابع لمشتري خدمات  نظاملتقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة المقترحة إلى 

لتقديم أفضل حلول التبريد  مستويةالالتكلفة ب مقارنة  عند اكتمال التنفيذ  المنظمتبريد المناطق 

تبريد المناطق التابع لمشتري خدمات  لنظامالبديلة في اإلمارة للوفاء بمتطلبات التبريد  ةالتقليدي

الخطية  المعلومات جميع   الدائرةأن يقدم إلى يلتزم ب، كما ذي الصلة المنظمتبريد المناطق 

 مبدأ حسن النية. على  هذه التكلفة اعتمادا   واألدلة المستندية التي تثبت تحديد المعقولة

 

 –يلتزم مزود خدمات تبريد المناطق المسجل  الجزئية، األسعارفي حالة تطبيق شروط تنظيم  2.3.5

 بما يلي: -أعاله 1.3.5رقم  بندالباإلضافة إلى االمتثال للمتطلبات الواردة في 

 

والرسوم المقترحة لخدمات تبريد المناطق واجبة السداد من جانب كل  تعرفةبال الدائرةموافاة  (أ)

ذي الصلة الذي يتم أو سيتم تزويده  المنظمتبريد المناطق  نظاممتعهد من المتعهدين العاملين في 

 بخدمات تبريد المناطق المرخصة من جانب مزود خدمات تبريد المناطق المسجل للموافقة عليها، 

ضمان انخفاض إجمالي سعر خدمات تبريد المناطق واجب السداد من جانب كافة و (ب)

ذي الصلة  المنظمناطق تبريد الم نظاممتعهدي خدمات تبريد المناطق المرخصة العاملين في 



 

  Page 33 of 75 

 

مقارنة بإجمالي سعر خدمات تبريد المناطق واجب السداد من جانب متعهدي خدمات تبريد 

على أفضل حلول التبريد التقليدية البديلة في اإلمارة للوفاء بمتطلبات  المناطق المرخصة اعتمادا  

 ذي الصلة. المنظمتبريد المناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق  لنظامالتبريد 

 

 -يلتزم مزود خدمات تبريد المناطق المسجل الكاملة، األسعارشروط تنظيم في حالة تطبيق  3.3.5

 بما يلي:  -أعاله 2.3.5و 1.3.5 رقم البندينباإلضافة إلى االمتثال للمتطلبات الواردة في 

 المتعاملين بواسطةوالرسوم المقترحة لخدمات تبريد المناطق واجبة السداد  تعرفةبال الدائرةموافاة  (أ)

ذي الصلة الذي سيتم تزويده بخدمات  المنظمتبريد المناطق  نظاممن المستخدمين النهائيين في 

 تبريد المناطق المرخصة من جانب مزود خدمات تبريد المناطق المسجل للموافقة عليها، 

من  المتعاملينكل  بواسطة السدادضمان انخفاض إجمالي سعر خدمات تبريد المناطق واجب   (ب)

ذي الصلة  المنظمالمناطق  تبريد نظامالمستخدمين النهائيين لخدمات تبريد المناطق المرخصة في 

من  المتعاملينبإجمالي سعر خدمات تبريد المناطق واجب السداد من جانب كافة  مقارنة  

على أفضل حلول التبريد التقليدية  النهائيين لخدمات تبريد المناطق المرخصة اعتمادا   المستخدمين

تبريد المناطق التابع لمشتري خدمات تبريد  لنظامالبديلة في اإلمارة للوفاء بمتطلبات التبريد 

 ذي الصلة. المنظمالمناطق 

 

الموافقة على التعرفة والرسوم المقترحة قرر تأن  - بعد موافقة المجلس التنفيذي – للدائرةيجوز  4.3.5

لخدمات تبريد المناطق المقدمة من مزود خدمات تبريد المناطق المسجل أو عدم الموافقة عليها، 

 :يما يلعلى  اعتمادا  

 1.3.5و 1.5.4م ارقأ بنودلل المعلومات المقدمة من مزود خدمات تبريد المناطق المسجل وفقا   (أ)

  .)كاملة( 3.3.5و

المطبقة وإجمالي سعر خدمات تبريد  مستويةاللتكلفة ه لوتحديد الدائرة جريهتالذي التقييم الداخلي   (ب)

بمتطلبات التبريد  لتزاملالالمناطق باالستعانة بأفضل حلول التبريد التقليدية البديلة في اإلمارة 

  .ذي الصلة المنظمتبريد المناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق  لنظام

المقترحة من جانب مزود خدمات تبريد المناطق  مستويةالبين التكلفة  الدائرةعقدها تالمقارنة التي  (ج)

تبريد المناطق التابع  لنظامالمناطق للوفاء بمتطلبات التبريد  تبريد حةلالئالمسجل ذي الصلة وفقا 

 بند)وفقا لل الدائرةجريه تذي الصلة والتقييم الداخلي الذي  المنظملمشتري خدمات تبريد المناطق 

  .ألفضل حلول التبريد التقليدية البديلة مستويةالللتكلفة  الدائرة)ب( أعاله( وتحديد 

بين إجمالي السعر واجب السداد من جانب متعهدي خدمات تبريد  الدائرةعقدها تالمقارنة التي و (د)

من المستخدمين النهائيين )حسبما يتم تطبيقه( المقترح من  المتعاملينالمناطق المرخصة و/أو 

تبريد  لنظامجانب مزود خدمات تبريد المناطق المسجل ذي الصلة للوفاء بمتطلبات التبريد 

جريه تذي الصلة والتقييم الداخلي الذي  المنظمالمناطق التابع لمشتري خدمات تبريد المناطق 

إلجمالي السعر واجب السداد من جانب متعهدي  الدائرةديد )ب( أعاله( وتح بند)وفقا لل الدائرة
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على أفضل  من المستخدمين النهائيين اعتمادا   المتعاملينخدمات تبريد المناطق المرخصة أو 

 حلول التبريد التقليدية البديلة.

 في حالة: 5.3.5

والرسوم المقترحة لخدمات تبريد المناطق المقدمة من مزود التعرفة على  الدائرةموافقة  (أ)

  .الخامس للفصلخدمات تبريد المناطق المسجل وفقا 

خدمات تبريد المناطق على مزود خدمات تبريد المناطق المسجل من جانب  عقدترسية و   (ب)

على االختيار المقترح لمزود خدمات  الدائرةبعد موافقة  المنظممشتري خدمات تبريد المناطق 

 .أعاله 7.4 رقم ئحةالالتبريد المناطق المسجل النهائي وفقا لبند 

 

خدمات تبريد المناطق وتعرفة رسوم  يحق لمزود خدمات تبريد المناطق المسجل ذي الصلة تعديلف

 الدائرةللقيم أو المتوسطات أو المعادالت أو اآلليات التي يتم تحديدها من جانب  وفقا   سنويا   المعتمدة

 : استنادا  إلىو 7.4 رقم ئحةالالوفقا لبند 

  .والكهرباء في اإلمارة الماءمؤشر أسعار المستهلك وأسعار  (أ)

 المسجلة الخاصة بمزود خدمات تبريد المناطق المسجل.  االستثنائية رباحاألغياب و (ب)

 

 تخصيص الوالتكلفة واستعادة  خدمات تبريد المناطقتعرفة هيكل   4.5

 تلتزم أي من الجهات التالية بسداد رسوم التوصيل:  1.4.5

تزويده بالخدمة عن أو سيتم  تزويدهتبريد المناطق ذي الصلة الذي تم  لنظامالمطور العقاري  (أ)

المناطق لتقديم خدمات تبريد نظام تبريد المناطق التابع ألحد مزودي خدمات تبريد طريق 

بنظام تبريد المناطق التابع لمزود خدمات تبريد  الفعلي المناطق المرخصة في وقت التوصيل

 المناطق، 

عن طريق بالخدمة ذي تم تزويده أو سيتم تزويده مالك المبنى )المباني ذات الصلة( ال أو (ب)

نظام تبريد المناطق التابع ألحد مزودي خدمات توريد المناطق لتقديم خدمات تبريد المناطق 

لهذا المبنى )لهذه المباني( بشبكة تبريد المناطق التابعة  الفعليالمرخصة في وقت التوصيل 

 لمزود خدمات تبريد المناطق. 

 

يحق لمزود خدمات تبريد المناطق الذي يؤدي خدمات تبريد المناطق المرخصة فرض رسوم  2.4.5

التوصيل التي يتم تحديدها عن طريق عملية طرح المناقصات التنافسية وفقا للفصل الرابع )أو 

( الحاليةفي حالة مشاريع تبريد المناطق  الدائرةحسبما يتم اعتماده والموافقة عليه من جانب 

لمزود  ةالستعادة التكاليف الرأسمالية المعقولة لشبكة تبريد المناطق ومعدات نظام نقل الطاقة التابع

هذه مثل لباالقتراض إليها عائد االستثمار المعقول وتكلفة التمويل  خدمات تبريد المناطق مضافا  

تعديلها نتيجة أو سوم التوصيل ر على تعديليجوز إجراء أي وال التكاليف الرأسمالية المتحملة. 

من التاريخ المرجعي المذكور في طلب  اعتبارا   -بشكل سنوي أو غير ذلكسواء  –لتغير طارئ 

 للفصل الرابع.  تقديم العروض وفقا  
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 الواردة أدناه: في الظروف رسوم السعة تلتزم الجهات التالية بسداد  3.4.5

من جانب المتعهد  السعةيتم سداد رسوم  الجزئية، األسعارفي حالة تطبيق شروط تنظيم  (أ)

ذي الصلة الذي يحصل على خدمات تبريد المناطق المرخصة من مزود خدمات تبريد 

 المناطق، 

 يتم سداد الرسوم الثابتة من جانب: الكاملة،في حالة تطبيق شروط تنظيم األسعار و  (ب)

( هذه )مالكتبريد المناطق، مالك  نظامداخل واقعة فيما يتعلق بكل وحدة على حدة  (1)

 الوحدة، 

تبريد المناطق، مالك  نظامفي الواقعة فيما يتعلق بالمساحات المشتركة داخل أحد المباني و (2)

 المبنى أو اتحاد مالك المبنى.

 

يحق لمزودي خدمات تبريد المناطق القائمين على تنفيذ خدمات تبريد المناطق المرخصة فرض  4.4.5

)أو للفصل الرابع  التي يتم تحديدها عن طريق عملية طرح المناقصات التنافسية وفقا   السعةرسوم 

( الحاليةفي حالة مشاريع تبريد المناطق  الدائرةحسبما يتم اعتماده والموافقة عليه من جانب 

الستعادة التكاليف الرأسمالية المعقولة لمحطة تبريد المناطق باإلضافة إلى عائد االستثمار المعقول 

والتكاليف المعقولة للتمويل باالقتراض لمثل هذه التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل والصيانة 

المتعلق بتكاليف التشغيل  الثابتة المتعلقة بتقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة. ويتم تعديل الجزء

أو تعديلها نتيجة لتغير طارئ بشكل سنوي مقابل مؤشر أسعار  السعةوالصيانة الثابتة من لرسوم 

تعديلها نتيجة لتغير طارئ سواء بشكل  وأ السعةوال يتم تعديل الجزء المتبقي من رسوم  ،المستهلك

 ذكور في طلب تقديم العروض وفقا  من التاريخ المرجعي المحدد الم سنوي أو غير ذلك اعتبارا  

 للفصل الرابع. 

 

 تلتزم الجهات التالية بسداد رسوم االستهالك في الظروف الواردة أدناه: 5.4.5

، يتم سداد رسوم االستهالك من جانب المتعهد األسعار الجزئيةفي حالة تطبيق شروط تنظيم  (أ)

 ذي الصلة الذي يحصل على خدمات تبريد المناطق المرخصة من مزود خدمات تبريد المناطق، 

 ، يتم سداد رسوم استهالك من جانب: األسعار الكاملةفي حالة تطبيق شروط تنظيم و  (ب)

المستأجر المسجل لهذه الوحدة )سواء كان هذا المستأجر فيما يتعلق بكل وحدة على حدة،  (1)

إيجار مسجل لهذه  دعق وجوديشغل هذه الوحدة أو ال يشغلها( أو مالك الوحدة في حالة عدم 

 الوحدة، 

تبريد المناطق، مالك المبنى  نظامفيما يتعلق بالمساحات المشتركة داخل أحد المباني في و (2)

 أو اتحاد مالك المبنى.

خدمات تبريد المناطق المرخصة فرض  القائم على تنفيذيحق لمزود خدمات تبريد المناطق  6.4.5

 . المتغيرةرسوم االستهالك الستعادة تكاليف التشغيل والصيانة 

 

 الثالث التالية: المكوناتتتكون رسوم االستهالك من  7.4.5
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التغيير ، على أساس الخاص بالكهرباء للتعديل أو التعديل نتيجة لتغير طارئ المكونيخضع  (أ)

الكهرباء التي تفرضها شركة التوزيع ذات الصلة في اإلمارة على  تعرفةالذي أجري على 

من التاريخ المرجعي المحدد المذكور في طلب  مزود خدمات تبريد المناطق المسجل اعتبارا  

من التواريخ التي أجري فيها  -على حدة  -تاريخ  كل في، للفصل الرابع تقديم العروض وفقا  

 تغيير تعرفة الكهرباء،

التغيير الذي على أساس  طارئ،يخضع المكون الخاص بالماء للتعديل أو التعديل نتيجة لتغير  (ب)

الماء التي تفرضها شركة التوزيع ذات الصلة في اإلمارة على مزود خدمات  تعرفةأجري على 

من التاريخ المرجعي المحدد المذكور في طلب تقديم العروض  عتبارا  تبريد المناطق المسجل ا

من التواريخ التي أجري فيها تغيير تعرفة  –على حدة  –كل تاريخ  في، للفصل الرابع وفقا  

 ، الماء

مؤشر أسعار المستهلك نتيجة لتغير طارئ، على أساس يخضع المكون المتبقي للتعديل و (ج)

، للفصل الرابع من التاريخ المرجعي المحدد المذكور في طلب تقديم العروض وفقا   اعتبارا  

من العام الميالدي  يناير 1اريخ قبل تمتوسط مؤشر أسعار المستهلك للعام الميالدي مقابل 

 . الجاري

 

 تنفيذالقائم على يلتزم مزود خدمات تبريد المناطق بالتجزئة أو مزود خدمات تبريد المناطق  8.4.5

خدمات تبريد المناطق المتكاملة بضمان حساب أي فاتورة تتعلق برسوم االستهالك واجبة السداد 

 . جانب المتعاملبناء على االستهالك الفعلي لطاقة التبريد من  السكنية ةئالف جانب متعامليمن 

 

 تلتزم الجهات التالية بسداد الرسوم اإلضافية لخدمات تبريد المناطق في الظروف الواردة أدناه:  9.4.5

يتم سداد الرسوم اإلضافية لخدمات تبريد المناطق  الجزئية،في حالة تطبيق شروط تنظيم األسعار  (أ)

من جانب المتعهد ذي الصلة الذي يتلقى خدمات تبريد المناطق المرخصة من مزود خدمات تبريد 

 المناطق ذي الصلة، 

، يتم سداد الرسوم اإلضافية لخدمات تبريد الكاملة   األسعارفي حالة تطبيق شروط تنظيم و   (ب)

 المناطق: 

المستأجر المسجل لهذه الوحدة )سواء كان هذا قبل  منكل وحدة على حدة، فيما يتعلق ب (1)

إيجار  عقدالمستأجر يشغل هذه الوحدة أو ال يشغلها( أو مالك الوحدة في حالة عدم وجود 

 مسجل لهذه الوحدة، و

دفعها  فيتمتبريد المناطق،  نظامفيما يتعلق بالمساحات المشتركة داخل أحد المباني في  (2)

 مالك المبنى أو اتحاد مالك المبنى.من قبل 

 

في حالة تقديم مزود خدمات تبريد المناطق أو رغبته في تقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة  10.4.5

ألحد المتعهدين ولمنشآت هذا المتعهد الذي يتلقى هذه الخدمات، وكانت هذه المنشآت تضم واحد 
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الذين لم يعقدوا صفقة بيع بالتجزئة مع المتعهد، يلتزم هذا المتعهد  السكنية الفئة متعامليأو أكثر من 

 بما يلي: 

 الحصول على ترخيص مزود خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، (أ)

 تعرفةعلى أساس رسوم و الفئة السكنية من متعاملي متعاملعقد صفقة بيع بالتجزئة مع كل   (ب)

 المناطق  تبريد حةلالئوفقا  الدائرةخدمات تبريد المناطق المعتمدة من جانب 

 السكنية الفئة متعامليمن جانب  السدادضمان حساب أي فاتورة تتعلق برسوم االستهالك واجبة  (ج)

 . المتعاملينعلى االستهالك الفعلي لطاقة التبريد من جانب هؤالء  بناء  

 

 تقــــــديم المعلــــــــــومات  5.5

 دالئحة تبريبموجب  ةراها ضروريتفي طلب أي معلومات أخرى  الدائرةبحق  اإلخالل عدم مع 1.5.5

 -كل على حدة -المناطق الماثلة أو شروط الترخيص الممنوح للمرخص له، يلتزم المرخص لهم

 الدائرةراها تبالمعلومات التي  -بشكل سنوي وفي التاريخ المحدد أدناه كحد أقصى -الدائرةبموافاة 

ضرورية لمراقبة التكاليف واألسعار المرتبطة بتقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة في كل 

 : الحصر ال المثال سبيل علىوتشمل تبريد المناطق،  بنظام مشروع خاص

يونيو[  30] أقصاه( على طلب المعلومات السنوي في موعد معقول من التفاصيل )بقدرالرد  (أ)

 من كل عام ميالدي،  

وفقا التي تغطي العام الميالدي السابق والتي تمت مراجعتها وإعدادها  الماليةالقوائم  (ب)

في أقرب وقت  ، والتي يلزم تقديمهاللمعايير المحاسبية المطبقة في اإلمارات العربية المتحدة

مارس  31 -في أي حال من األحوال –وفي موعد ال يتعدى  معقول من الناحية العملية ممكن

  إعداد القوائم المالية، الذي تم فيه  لميالديمن نهاية العام ا

على أن يتم  المعني،العام الميالدي  عن "(كشف معلومات نظام تبريد المناطق)" تسليم (ج)

الذي تم أبريل من السنة الالحقة للعام المعني  30ذلك بأسرع فرصة ممكنة وفي موعد أقصاه 

ومعلومات التسعير والمعلومات األخرى إعداد الكشف الذي يعرض المعلومات المحاسبية فيه 

وذلك لكل مشروع من مشاريع تبريد  الدائرةلمتطلبات  التي تمت مراجعتها أو التحقق منها وفقا  

 المناطق.

الذين يتم إمدادهم بالخدمة في الوقت الحالي، بما في ذلك أنواع  المتعاملين بيانات جميع (د)

مكاتب/ أفراد مستأجرين( وعددهم واألرض  /التجارية /السكنية الفئة متعاملين)أي  المتعاملين

 على حدة،  متعاملالمستخدمة وبيانات المبنى وعدد الوحدات لكل 

)بما  المتعاملينخدمات تبريد المناطق واجبة السداد من جانب  تعرفةبيانات خاصة برسوم و (ه)

ديلها في العام خدمات تبريد المناطق التي سيتم تع تعرفةفي ذلك البيانات الخاصة بأي من 

 خدمات التبريد، عقودالشروط واألوضاع الواردة في  جميعوالتالي( 

بيانات خاصة بكمية طاقة التبريد التي يتم إمدادها إلى مشاريع تبريد المناطق ويغطيها   (و)

 الترخيص الممنوح للمرخص له،
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المناطق وخدمات بيانات خاصة بكافة األرباح واإليرادات المحققة من تقديم خدمات تبريد  (ز)

 تبريد المناطق المرخصة،

فيما يتعلق بتقديم  المتكبدةالتكاليف التشغيلية والتكاليف الرأسمالية  جميعببيانات خاصة  (ح)

 خدمات تبريد المناطق وخدمات تبريد المناطق المرخصة، 

بمتطلبات النماذج المالية  -كحد أدنى –النموذج المالي المحدث الذي يجب أن يفي و (ط)

 المحدثة.

  

 النشــــــــــــر  6.5

خدمات تبريد المناطق  تعرفةرسوم و/أو  جميع ذكربضمان  -كل على حدة –يلتزم المرخص لهم  1.6.5

 خدمات تبريد المناطق المطبق والذي يكونوا أحد أطرافه.  عقد المعتمدة في

خدمات تبريد المناطق المطبقة  تعرفةبنشر تفاصيل رسوم و -كل على حدة –يلتزم المرخص لهم  2.6.5

على كل مشروع من مشاريع تبريد المناطق على الموقع اإللكتروني الخاص به أو نشرها بالطريقة 

 من وقت آلخر.  الدائرةطلبها تالتي 

 

 :المحظورةاألنشطة   7.5

فيما المرخص له التي يطبقها خدمات تبريد المناطق  تعرفةعلى الرغم من الموافقة على رسوم و1.7.5

 : ما يلي مشاريع تبريد المناطق، ال يحق للمرخص لهمن بأي يتعلق 

صفقة بيع عقد بدون  السكنية الفئة متعاملي أي منتقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة إلى  (أ)

 حةلالئ وفقا   الدائرةعتمدها تخدمات تبريد المناطق التي  تعرفةتجزئة على أساس رسوم وبال

 ،المناطق تبريد

خدمات تبريد المناطق لديه بخالف التعديالت التي  تعرفةإجراء أي تعديل على رسوم و   (ب)

 ، خطيا  الدائرة سمح بها تأو  4.7.4رقم  بندلل وفقا   الدائرةوافق عليها ت

حد من تقديم خدمات تبريد المناطق في أ -بشكل مباشر أو غير مباشر –عائد تحقيق و (ج)

والذي  -من وقت آلخر -الدائرةحدده تالذي أعلى من الحد األدنى  بمعدل مشاريع تبريد المناطق

العائد في النموذج  ل% من معد3أعلى بنسبة  ةيكون في حالة مشاريع تبريد المناطق الجديد

 للفصل الرابع.  المالي في وقت طرح المناقصات التنافسية وفقا  

 

 التصـــرففي  الدائرةحق   8.5

من  بأي   الوفاءإذا أخفق أحد المرخص لهم أو أحد مزودي خدمات تبريد المناطق المسجلين في  1.8.5

تقديرها  )وفق للدائرة)كاملة(، يحق  7.5إلى  3.5رقم  من الئحةالالتزاماته الواردة في بنود 

 :القيام بما يلي (المطلق



 

  Page 39 of 75 

 

خدمات تبريد المناطق، في حالة عدم جواز تطبيق هذه  تعرفةالموافقة على رسوم ومنح رفض  (أ)

مزود المقدم من عطاء الرفض  للدائرةسوم من جانب المرخص له ذي الصلة. ويجوز الر

  .المنظم المشارك في طلب تقديم العروضوخدمات تبريد المناطق المسجل ذي الصلة 

سواء بالشكل المقدم إلى  -خدمات تبريد المناطق المقترحة تعرفةالموافقة على رسوم و (ب)

  .المطلق تقديرها وفق الدائرةحددها تعلى أي شروط أو تنازالت أو متطلبات  أو بناء   الدائرة

م المرخص له ذي الصلة أو مزود خدمات تبريد المناطق المسجل ت لزِ  تعليماتإصدار  (ج)

خدمات تبريد المناطق المطبقة من جانبه، وإلزام  تعرفةتخفيض رسوم و/أو بذي الصلة 

في  التعليماتالمرخص له أو مزود خدمات تبريد المناطق المسجل ذي الصلة باالمتثال لهذه 

 .الدائرةحددها ت  األطر الزمنية التي 
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  األطر التعاقدية -خدمات تبريد المناطق .6  
 

 ةعــــــــــــــــــام مبادئ  1.6

[ 1خدمات تبريد المناطق، حسبما يتم ذكره في الملحق رقم ] عقدع الحد األدنى لشروط ِض و   1.1.6

للفصل السادس  "( وفقا  خدمات تبريد المناطق عقد الحد األدنى لشروطالمناطق )" تبريد حةلالئ

طبق على بيع المناطق لضمان توافق األطر القانونية والتعاقدية الرئيسية التي ت   دالئحة تبريمن 

بين الحاجة  -بشكل عادل ومنصف – التوازن وضمان استمرارو/أو إمداد خدمات تبريد المناطق 

لتأثير بشكل سلبي على المتطلبات التجارية المعقولة لمزودي خدمات تبريد المناطق وعدم الحماية 

اطق في بالتجزئة المرخصين ومزودي خدمات تبريد المناطق المرخصين في قطاع تبريد المن

 اإلمارة. 

 

 التطبيق والنطاق  2.6

خدمات  عقدخدمات تبريد المناطق )" عقدالسادس على  الفصلال ت طبق المتطلبات الواردة في  1.2.6

 الشروط التالية:  جميع"( في حالة تحقق تبريد المناطق المستثنى

 خدمات تبريد المناطق ذي الصلة لتقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة،  عقدإبرام )أ( 

خدمات تبريد المناطق ذي الصلة بين أحد مزودي خدمات تبريد المناطق وأحد  عقد )ب( إبرام

 المتعهدين،

 من جانب المتعهد ذي الصلة،  -المستقبل أوفي الحال  –)ج( عدم عقد صفقات بيع بالتجزئة 

 أو يلتزمونيتلقون خدمات تبريد المناطق المرخصة  من الفئة السكنية متعاملينوجود )د( عدم 

خدمات تبريد المناطق  عقدبسداد مقابل هذه الخدمات المقدمة من جانب المتعهد ذي الصلة بموجب 

 ذي الصلة.

 

خدمات تبريد المناطق إلى الحد الذي  عقدال ت طبق المتطلبات الواردة في الفصل السادس على  2.2.6

خدمات تبريد المناطق  عقودإذا تضمن أحد ت قدم فيه خدمات تبريد المناطق المعفاة بموجبه. 

[، فإنه السكنية الفئة متعامليبيع بالتجزئة ]مع التتعلق بصفقات  شروطا   -وقت آلخرمن  –المبرمة

ا كان لدى إذوخدمات تبريد المناطق.  عقديلزم أن تتوافق هذه الشروط مع الحد األدنى لشروط 

 خدمات تبريد المناطق المستثنى عقد معقولة وراء اعتبار بعض الشروط الواردة في أسبابا   الدائرة

 االطالع علىطلب  للدائرة[، يحق السكنية الفئة متعاملي معتتعلق بإحدى صفقات البيع بالتجزئة ]

 المزعوم ومراجعته.  المستثنىخدمات تبريد المناطق  عقد

خدمات تبريد المناطق المستثنى االتفاق على إجراء أي تعديالت على مثل  عقدال يحق لطرفي  3.2.6

االمتناع عن منح  دائرةلل)وال يجوز  الدائرةمسبقة من  خطيةدون الحصول على موافقة  هذا العقد

 أسباب معقولة(.إبداء هذه الموافقة بدون 
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الشروط الواردة ضمن الحد األدنى  مجموعات المتطلبات الواردة في كل مجموعة من ت فسَّر 4.2.6

 محددة محظوراتلشروط اتفاق خدمات تبريد المناطق بشكل يتوافق مع أي متطلبات إلزامية أو 

المناطق وأي متطلبات إلزامية واردة في الترخيص أو متطلبات القانون  دالئحة تبريواردة في 

 .بمقتضاها ويتم تأويلها 2018 لسنة( 11رقم )

   

الشروط الواردة ضمن الحد األدنى  مجموعات ال تهدف المتطلبات الواردة في كل مجموعة من 5.2.6

خدمات تبريد المناطق إلى منع أو عرقلة أي تدابير تعاقدية ت ستحدث و/أو يوصى  عقدلشروط 

المناطق  دالئحة تبريالسادس من  الفصليتم تشجيع وحث المرخص لهم ممن ي طبق عليهم وبها. 

لى توزيع الحقوق والمصالح والتعهدات وااللتزامات واألدوار والمسؤوليات بموجب إللسعي 

 بين:  -بشكل عادل ومنصف –خدمات تبريد المناطق ذات الصلة بشكل يحقق التوازن  عقود

 

 ، للمتعاملينحماية المصالح القانونية  (أ)

 المتطلبات التجارية المعقولة للمرخص لهم،عدم التأثير بشكل سلبي على   (ب)

السادس لتحقيق هذا  الفصلويحق للمرخص لهم طلب استثناءهم من أحد المتطلبات الواردة في 

 الهدف. 

 

 بعضالواردة ضمن الحد األدنى لشروط عقد خدمات تبريد المناطق  الشروط تقدم وتحديدا ، 6.2.6 

 :المسجلين المنشآت مالك والذين هم الحماية للمتعاملين تدابير

وله  ة،الخاص نفقته علىأو المعدات أو اآلالت  التقليدي التبريد نظام تركيب منشأة مالك ألي يحق)أ( 

 تبريد أنظمة خدمات من االستفادة يمكنه الذي الوقت فيتمام الحرية في استخدام التبريد التقليدي 

 المناطق،

 استيفاء شريطة ،عن نظام تبريد المناطق بشكل دائم بالفصل االختيارألي مالك منشأة  يحق)ب( 

 :التالية الشروط

 ،بشكل تام الصلة ذو المناطق تبريد خدمة لمزود مستحقة مبالغأي  بدفع المتعامل قيام( 1)       

أشهر لمزود خدمات تبريد المناطق لفصل  3تقديم المتعامل إخطار خطي لمدة ال تقل عن  (2)       

 ،الخدمة

 بشكل المهمة تنفيذ لضمان الخدمة فصلإجراءات  تنفيذب المناطق تبريد خدماتمزود  يقوم( 3)       

 اإلجراءات، هذه لتسهيل إليها الوصول إتاحة المتعامل على يجب حين في ن،وآم صحيح

 تبريد خدماترسوم فصل الخدمة لمزود  دفعب المتعامل يقوم الخدمة، فصل عملية قبل( 4)       

حول منهجية ومبلغ هذه الرسوم مع األخذ  الدائرة. ويجب الحصول على موافقة خطية من المناطق

 المستحقة الثابتة الرسومومدفوعات  ،الخدمة مزود كبدهاتي التي الصلة ذاتبعين االعتبار التكاليف 

مدى الفترة المتبقية  علىخدمات تبريد المناطق  اتفاقية أيلمزود الخدمة بموجب  المتعامل على

 وقت استغرق )أيهما مكافئ حمل على للعثور الخدمة مزود من المتوقعة الفترة أو لالتفاقية

 (،أقصر
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 فيمن جميع المؤجرين  ممانعة عدمفيجب الحصول على شهادة  ،المنشآت تأجير حال في( 5)      

 .منشآتال هذه

من الشروط الواردة ضمن الحد األدنى لشروط عقد  شرط أياألطراف المستثنين من  يقوم 6.2.7

خدمات تبريد المناطق عند دفع رسوم  اتفاقية إلنهاء بند وإضافة التفاوضب خدمات تبريد المناطق

من قبل المتعامل والتي تعكس المدفوعات المتبقية  المناطق تبريد خدمات لمزودفصل الخدمة 

 المتبقية الفترة مدى )على الصلة ذات المناطق تبريد خدمات اتفاقية بموجب المستحقة السعةلرسوم 

 وتكلفة( أقصر وقت استغرق أيهما -مكافئ حمل على للعثور المناطق تبريد خدمات اتفاقية من

 .الخدمة فصل

 إنهاء رسومأو  6.2.6 البند بموجب الصلة ذات الخدمة فصل برسوم يتعلق نزاع وجودفي حال  6.2.8

 النهائي المبلغ حديدلت للدائرة دها يجوز للمتعامل إحالة المسألة، عن6.2.7 البنداالتفاقية بموجب 

يوم عمل من استالم المعلومات كاملة  20دائرة بتقديم رأيها خالل التقوم  أن على الرسوم لهذه

   فيما يتعلق بالرسوم المتنازع حولها. 

 

 

لالطالع والموافقة )بشروط أو  الدائرةإلى  استثناءاتيتم تقديم األدلة ومبررات طلب المرخص له ألي 

 بدون شروط( أو التعديل أو الرفض.

 

 خـدمـــــات تبـريــــــــــد المناطــــق عقود  3.6

الذي إلى الحد  -تلتزم أي جهة تحمل ترخيص ساري لتنفيذ خدمات تبريد المناطق المتكاملة 1.3.6

بإبرام اتفاق خدمات تبريد المناطق  -السكنية الفئة متعاملييمكنها من عقد صفقة بيع بالتجزئة مع 

خدمات تبريد المناطق  لعقدبما يتوافق مع المتطلبات التعاقدية اإللزامية  المتعاملينمع مثل هؤالء 

لشروط الترخيص  الصادرة وفقا   المناطق تبريد لالئحة[ 1الملحق رقم ]المطبقة الواردة في 

 الممنوح لهذه الجهة.

 

تلتزم أي جهة تحمل ترخيص ساري لتقديم خدمات مزودي خدمات تبريد المناطق )المستقلة(  2.3.6

 بما يلي:  -إلى الحد الذي تقدم فيه هذه الجهة خدمات تبريد المناطق المرخصة –

مزود خدمات تبريد لساري أي جهة تحمل ترخيص تبريد المناطق مع  تعقد خدماإبرام  (أ)

  بالتجزئة،المناطق 

ضمان توافق أي شروط واردة في اتفاق خدمات تبريد المناطق تتعلق بصفقات البيع و  (ب)

تبريد المناطق  اإللزامية لعقود خدماتمع المتطلبات التعاقدية  السكنية الفئةبالتجزئة مع 

لشروط الترخيص  قا  المناطق الصادرة وف تبريد لالئحة[ 1في الملحق رقم ]المطبقة الواردة 

 .الممنوح لها
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تلتزم أي جهة تحمل ترخيص مزود خدمات تبريد المناطق بالتجزئة ساري وال تحمل ترخيص  3.3.6

إلى  -ترخيص خدمات تبريد المناطق المتكاملة أو ساريمزود خدمات تبريد المناطق )المستقلة( 

 بما يلي: -فيه خدمات تبريد المناطق بالتجزئةالحد الذي تقدم 

تبريد المناطق مع أي جهة تحمل ترخيص مزود خدمات تبريد المناطق  تخدما إبرام عقد (أ)

 )المستقلة( ساري أو تحمل ترخيص خدمات تبريد المناطق المتكاملة ساري، 

من المستخدمين النهائيين بما يتوافق  المتعاملينتبريد المناطق مع  تخدما وإبرام عقد  (ب)

خدمات تبريد المناطق المطبقة الواردة في الملحق  اإللزامية لعقودمع المتطلبات التعاقدية 

 لشروط الترخيص الممنوح لها. وفقا   الصادرة المناطق تبريد لالئحة[ 1رقم ]
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 . التوصيل بأنظمة تبريد المناطق في مناطق الخدمات المرخصة7

 

 التوصيل بأنظمة تبريد المناطق في مناطق الخدمات المرخصة  1.7

نظام تبريد المناطق بها للقواعد  اتتطبيقات خدمكمناطق  الدائرةحددها تاطق التي تخضع المن 1.1.7

 التالية:  الشروطو

 ــ: يلي  المسجلين بمابريد المناطق خدمات ت يمزودكافة يلتزم  (أ)

 جديدطلب الحصول على ترخيص لتقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة ألي مشروع  (1)

 أو المناطق،تبريد  تطبيق نظام بهامناطق في إحدى مناطق الخدمات المرخص التبريد ل

 . الحاليةأحد أنظمة تبريد المناطق طلب إجراء أي تعديل على أي ترخيص حالي لتوسعة  (2)

حد المباني أو أحد تقديم الخدمات ألالمناطق المركبة من أنظمة تبريد  في حالة عدم إعفاء (ب)

الواقعة في إحدى مناطق الخدمات المرخص فرض  -لكل حالة على حدة -مشاريع تبريد المناطق

أقصر تطبيق نظام تبريد المناطق بها، يتم اختيار مزود خدمات تبريد المناطق المسجل الذي لديه 

 توصيل إلى المبنى ذي الصلة.ممرات 

ال بضمان معرفة األطراف ذات العالقة المعنية عن طريق التواصل الفع   -يلتزم المطور (ج)

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

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

في قواعد نظام تبريد المناطق، وبالتالي توصيل هذه المباني بنظام تبريد المناطق حسبما تم بيانه 

 .أىارتإذا  بشبكة نظام تبريد المناطق الكائنة بالمشروع التطويري

 

 اإلعفـــــاءات 2.7

تبريد المناطق بنظام  المتعاملينأحد إعفاء مزود خدمات تبريد المناطق من توصيل  للدائرةيحق  1.2.7

 في الحاالت التالية:

 محتمل، أو متعاملنظام تبريد المناطق ألي ل حالة تجنيب السعة المتاحة المرخص بهافي ] (أ)

 .اإلعفاء مبررا  أن هذا  الدائرة تإذا رأ   (ب)

 نظام منالتام  للفصلخطي  طلب بتقديم ما المتعامل باعتباره مالك مسجل لمنشأة قام إذا)ج( 

.المناطق تبريد  
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  الدائرةقرار  فينظر الإعادة . 8

 

 القرارفي نظر الطلب إعادة  1.8

بموجب  اأي قرار صادر من جانبه فينظر الإلعادة  الدائرةيجب أن يكون الطلب المقدم إلى  1.1.8

 .ذات الصلة المستندات الداعمة أو األدلة مشفوعا  بجميع وأن يكون خطيا ئحةالالهذه 

 

 اتــــللمعلوم الدائرةطلب  2.8

بموجب  االقرار الصادر منه فينظر المن الجهة المتقدمة بطلب إعادة طلب تأن  للدائرةيحق  1.2.8

معقولة وضرورية في الظروف  الدائرةراها تأي معلومات أو مستندات ب اتزويده الفصل الثامن

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

 

 الدائرةقـــرار  3.8

 القرار. فينظر الطلب إعادة  امن تاريخ تلقيه ( يوما  60بإصدار قراره خالل ) الدائرةلتزم ت 1.3.8

 

( أيام 5وذلك خالل ) ابقراره القرار في بإخطار الجهة المتقدمة بطلب إعادة نظر الدائرةلتزم ت 2.3.8

 عمل من تاريخ صدور القرار.  

 

 : للدائرةيحق  3.3.8

 للظروف في حينه، و/أو مناسبا  راه تأي قرار تخذ ت)أ( أن 

 القرار وللغير. فينظر المناسبة للجهة المتقدمة بطلب إعادة راها تالتي  التعليمات تصدر أن)ب( 

 

 فينظر التكون ملزمة للجهة المتقدمة بطلب إعادة  الدائرةصدرها ت تعليماتأي قرارات أو  4.3.8

 .التعليماتالقرار وأي طرف آخر وارد بمثل هذه القرارات أو 

 

 .الالئحةفي االمتثال بهذه  سيعد إخفاقا   الدائرة تعليماتااللتزام بقرارات أو  عدم 5.3.8
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 الالئحةهذه لعدم االمتثال  .9

 

 اإلبالغ عن حاالت عدم االمتثال  1.9

أي تصرف يمكن اعتباره عدم  أو الئحةالهذه لعدم االمتثال حاالت عن  الدائرةإبالغ  يتعين 1.1.9

 .الالئحة بهذهامتثال 

 

 القانون  إنفاذإجراءات  2.9

للطرف  لالئحة االمتثالإخطار بوجوب إصدار  للدائرة، يحق الالئحةهذه لفي حالة عدم االمتثال  1.2.9

القانون منصوص عليها في  أخرىأو جزاءات إدارية  تنفيذية أداةأو أي  بهذه الالئحة الذي أخل  

 .2018لسنة  (11رقم )

 

 ما يلي:  اإلخطار أو األداة التنفيذية أو الجزاءات اإلداريةهذا يجب أن يتضمن  2.2.9

 ،)أ( اسم الجهة

  ،أخل به الذي ئحةالالبند )ب( 

 )ج( المهلة الممنوحة لالمتثال، 

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

 المهلة الممنوحة.  خالل

 

يجوز لدائرة الطاقة فرض غرامات إدارية واتخاذ الجزاءات اإلدارية بحق من يخالف أحكام  3.2.9

وفق ما نصت عليه  .الصادرة بموجبها اإلخطاراتهذه الالئحة والسياسات والقرارات والتعاميم 

 من هذه الالئحة 1.3الفقرة 
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 النافذون ـــــانــــ. الق10

 

 النافذالقانون  1.10

والقوانين  أبوظبي مارةاإلوواجبات األطراف الخاضعة لها لقوانين  وحقوق حةالالئتخضع هذه  1.1.10

  اإلمارة.حسبما يتم تطبيقه في محاكم  دولةلاالتحادية ل
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 [1] رقم الملحق

 تبريد المناطق خدمات لعقدالشروط اإللزامية 

 

 المحتويات

مصطلحات أساسية إلزامية لتوريد خدمات تبريد المناطق للمرخص لهم بيع خدمات تبريد  – 1القسم 

 49 ........................................................................................المناطق بالتجزئة

 58 .......................................................................... الشروط اإللزامية – 2القسم 

 58 .................................................................................. تفاصيل العقد -1بند ال

 58 ................................................................ األسعار والرسوم واألتعاب  -2البند 

 59 ....................................................................................... الحصرية -3البند 

 61 ............................................................................... السعة التعاقدية - 4البند 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة -5البند   61 .................................... مسؤوليات مور 

 62 .......................................................................... مسؤوليات المتعامل -6البند 

 63 ..................... حاالت انقطاع الخدمات المزمعة وغيرها من حاالت االنقطاع - 7البند 

 64 ........................................................ عدادات قياس استهالك المتعاملين - 8البند 

 65 ........................................................................ إعداد الفواتير والدفع - 9البند 

 65 ....................... عدم االستمرارية في تقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة -10البند 

 66 ..................................................... خسارة التبعيةالمسؤولية القانونية وال-11البند 

 67 ....................................................................................... اإلنهاء - 12البند 

 68 ..................................................... القانون المعمول به وحل النزاعات - 13البند 

 68 ............................................................................ الحاالت الطارئة -14البند 

 69 ............................................................................. تفاصيل العقد – 1الملحق 
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من قبل مزودي خدمات المناطق بالتجزئة الشروط اإللزامية لتوريد خدمات تبريد المناطق  – 1القسم   

 الحالة والتطبيق .1

 –كحد أدنى  –والتي يجب أن يتم  اإللزامية،أصدرت الدائرة هذه الشروط واألحكام التعاقدية  .(أ

تضمينها بصورة أساسية )وال يجوز الخروج عنها( في كل اتفاقية، أو شروط تعاقدية، أو أي 

ترتيبات مماثلة تحكم وتنظم عملية توفير خدمات تبريد المناطق المرخصة إلى المتعامل قبل 

عقد خدمات ناطقة المرخصة )عملية الشراء، أو المباشرة، أو البيع أو توفير خدمات تبريد الم

دي الجملة المرخص لهم الذين يقدمون خدمات تبريد المناطق ( بواسطة مزودي التجزئة أو مور 

   له.تبريد المناطق المتكاملة، باعتبارها شرط ا من شروط الترخيص للمرخص 

 

 لية:ال تطبق الشروط اإللزامية لعقد خدمات تبريد المناطق إذا توافرت جميع الشروط التا .(ب

 عقد خدمات تبريد المناطق يتعلق بتوفير خدمات تبريد المناطق المرخصة. .1

 عقد خدمات تبريد المناطق بين مورد الجملة لخدمات تبريد المناطق ومزود التجزئة. .2

 ليس هناك أي معامالت بالتجزئة تم إجرائها أو سيتم إجرائها بواسطة مزود التجزئة.  .3

نية يتلقون أو ي طلب منهم أن يدفعوا مقابل خدمات تبريد ليس هناك أي متعاملين للفئة السك .4

 عقد خدمات تبريد المناطق.  المناطق المرخصة يوردها لهم مزود التجزئة بموجب

 تبريد المناطق المعفاة. على خدماتال ت طبق الشروط اإللزامية  .(ج

 

 عدم االمتثال .2

)ج(، يتعين أن يتم إدراج الشروط اإللزامية في أي عقد  1)ب( والفقرة  1مع مراعاة الفقرة  

خدمات تبريد المناطق يتم إبرامه بين مورد خدمات تبريد المناطق المرخص والمتعامل، علما  

بأن  أي أحكام في عقد خدمات تبريد المناطق تخالف هذه الشروط اإللزامية من أي ناحية ستكون 

 اطلة وغير سارية.ب

 التعريفات  .3

، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق الشروط اإللزاميةفي 

 النص على خالف ذلك:

ي قَصد بالطلب الفعلي، فيما يخص وحدة المتعامل، في أي ساعة خالل فترة  الطلب الفعلي:

الفوترة، الحد األقصى الستخدام طاقة التبريد على النحو الذي يتم قياسه في غرفة معدات نظام 

 نقل الطاقة لخدمات تبريد المناطق بالتجزئة باستخدام عدادات قياس استهالك المتعامل؛

 



 

  Page 50 of 75 

 

د خدمات تبريد المناطق الذي يقوم ل: وكيل الفوترة والتحصي عيَّن من قبل مزو  ي قَصد به الم 

د خدمات  بخدمات تبريد المناطق المتكاملة أو الذي يعمل لصالحه وبالنيابة عنه أو بالنيابة عن مزو 

تبريد المناطق بالتجزئة ألغراض االضطالع بخدمات إعداد فواتير المتعاملين أو قياس 

لفواتير الخاصة بهم أو جميعها مع ا فيما يخص طاقة التبريد في شكل استهالكهم أو تحصيل ا

د خدمات تبريد  د خدمات تبريد المناطق من هذا القبيل أو مزو  دة التي يتولى أي مزو  المياه المبر 

 قد تكون الحالة( إلى المتعاملين؛المناطق بالتجزئة من هذا القبيل بتوريدها )حسبما 

ى والمرافق والهياكل الملحقة به التي أنشأها أو سيتم إنشاءها بواسطة ي قَصد به المبن المبنى:

 المتعامل أو نيابة عنه.

ي قَصد به الم طور و/أو المالك )سواء مالك أم مستأجر( لمبنى ما يتم توريد خدمات مالك المبنى: 

 تبريد المناطق المرخصة له بواسطة مورد خدمات تبريد المناطق المرخص له.

دة والمعدات المرتبطة به داخل المبنى؛نى: نظام المب  ي قَصد به نظام المياه المبر 

 ي قَصد بها دائرة الطاقة؛الدائرة: 

ي قَصد به فيما يخص فترة الفوترة بموجب عقد خدمات تبريد المناطق، الرسوم  رسم السعة:

الثابتة المتكررة الخاصة بسعة العقد، على النحو المحدد وفق ا لعقد خدمات تبريد المناطق مع 

 وتعليمات خاصة بتبريد المناطق تصدر عن دائرة الطاقة. أي لوائح االلتزام بمتطلبات 

دة:  قَصد بها المياه الباردة )المعالجة كيميائيا  في معظم األحيان( والتي تستخدم في ي   المياه المبر 

 نظام تبريد مائي مغلق ألغراض تبريد الهواء وعمليات التبريد المختلفة.

دة: مواصفات دة على  المياه المبر  نحو ما يرد وصفه ي قَصد بها درجة حرارة المياه المبر 

 واالتفاق عليه في عقد خدمات تبريد المناطق؛ بالتفصــــيل

ل أساسي ألي من يقصد به تبريد مساحة معينة داخل منشأة تستخدم بشك المريح: التبريد

 األغراض التالية:

 أغراض سكنية و/أو تجارية (أ

خدمات عامة داخل اإلمارة ويشترط أال تكون تلك المنشأة مستخدمة ألغراض صناعية أو توفير  (ب

 لغايات تبريد المرافق الصناعية.

ي قَصد به، فيما يخص فترة الفوترة بموجب عقد خدمات تبريد المناطق، رسوم  االستهالك: رسوم

خدمات تبريد المناطق مع ، على النحو المحدد وفق ا لشروط عقد االستخدام المتكرر المتغيرة

 االلتزام بمتطلبات تعليمات/الئحة تبريد المناطق؛

ي قَصد بها السعة اإلنتاجية لخدمات تبريد المناطق المرخصة، بالكيلوواط، التي  السعة التعاقدية:

يتعاقد عليها مورد خدمات تبريد المناطق المرخص والمتعامل بموجب عقد خدمات تبريد 

 ي تفاصيل العقد، والتي يجوز تغييرها من وقت آلخر؛المناطق والمحددة ف

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/نحو+ما+يرد+وصفه+بالتفصــــيل
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/نحو+ما+يرد+وصفه+بالتفصــــيل
https://context.reverso.net/translation/arabic-english/نحو+ما+يرد+وصفه+بالتفصــــيل


 

  Page 51 of 75 

 

 الخاص بالشروط اإللزامية 1ي قَصد بها التفاصيل المبينة في الملحق  تفاصيل العقد:

د: السائل ي قَصد به المياه المبردة أو أي وسيط آخر مستخدم ألغراض توفير خدمات تبريد  المبر 

 المناطق.

ي قَصد بها التخلص من الطاقة الحرارية، والتي تقاس بالميجاواط/ساعة أو  التبريد: طاقة

 الكيلوواط/ساعة للتبريد

ي قَصد به معدل التخلص من أحمال الحرارة، والتي تقاس بالميجاواط/ساعة أو التبريد:  حمل

 الكيلوواط/ساعة للتبريد؛

)أ( من القسم األول أعاله )الحالة  1ي قَصد به المعنى المبين في الفقرة رقم خدمات التبريد:  عقد

 وطلب التقديم(؛

 بالمتعامل الشخص أو الجهة التي تتضمن، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي: ي قَصد 

مالك المبنى الذي يتعاقد مع مورد خدمات تبريد المناطق المرخص له لتوفير خدمات  (أ)

 مرخصة لتبريد المناطق؛

 والمتعامل الفرد؛  (ب)

ي قَصد بها أي جهاز يمتلكه أو ي شغله أو يحتفظ به مورد عدادات قياس استهالك المتعاملين: 

خدمات تبريد المناطق المرخص له والمستخدم في أو ذو صلة بنظام المبنى لغرض تحديد تدفق 

دة؛  طاقة التبريد والمياه المبر 

معطى لهذا المصطلح في الالئحة : ي قَصد بها المعنى المنطقة الخدمة المرخصة لتبريد المناطق 

التي أصدرتها الدائرة ويتولى صونها  2006التنظيمية الختصاصات تبريد المناطق لعام 

ا(؛  ومراجعتها وتعديالتها )حسبما يكون ذلك مالئم 

 ي قَصد به مخطط تبريد المناطق الذي: ( لمخطط تبريد المناطق:1معيار رقم )

ؤِهل؛ ويساوي على األقل حمل التبريد   الم 

 يضم واحد أو أكثر من متعاملي الجملة الذين يستخدمون تبريد المناطق ألغراض التبريد المريح. 

 ي قَصد به مخطط تبريد المناطق الذي: ( لمخطط تبريد المناطق:2معيار رقم )

ؤِهل؛ و  يساوي أقل من حمل التبريد الم 

ستخدمون خدمات تبريد المناطق ألغراض ( فقط من متعاملي الجملة الذين ي1يضم متعامل واحد )

 التبريد المريح. 
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ي قَصد بها كافة خطوط أنابيب التوزيع )عبر نقاط التوريد والرجوع(  شبكة تبريد المناطق: 

والمعدات ذات الصلة التي يتم تشغيلها وصيانتها من قبل مستأجر ما ألغراض نقل سائل التبريد 

 ناطق ومبنى واحد أو أكثر؛بين محطة واحدة أو أكثر لتبريد الم

ي قصد بها المحطة، بما فيها محطات الضخ وأجهزة التبريد ومرافق  محطات تبريد المناطق:

تخزين الطاقة الحرارية وأبراج التبريد ومحطات الكهرباء الفرعية الملحقة ومعدات تزويد 

الكهربائية والمعدات الكهرباء في حاالت الطوارئ ومفاتيح التحكم في األنظمة ولوحات المفاتيح 

اإلضافية للتركيبات الكهربائية واألنابيب والتركيبات األخرى والمعدات الملحقة بها المركبة في 

نطاق منطقة محطة التبريد، والتي يتم استخدامها وتشغيلها وصيانتها في إنتاج طاقة التبريد 

دة التي يتم تشغيلها أو صيانتها أو كليهما  مع ا ألغراض دعم توفير خدمات وتوزيع المياه المبر 

تبريد المناطق، التي يتم تركيبها في قطعة أرض ما، والتي ي بنَى عليها محطة تبريد المناطق 

 وتشغيلها؛

د خدمات تبريد المناطق بالجملة:  ي قَصد به أي جهة تتولى إنتاج وتوزيع طاقة التبريد بواسطة مزو 

ق بما يتفق وأحكام القانون ألغراض توريد خدمات المياه المبردة مستخدمة  نظام تبريد المناط

د خدمات تبريد المناطق بالجملة أو توريد خدمات تبريد المناطق المتكاملة؛  مزو 

د خدمات تبريد المناطق بالجملة ي قَصد بها المرافق  معدات نظام نقل الطاقة التابعة لمزو 

دة من د خدمات تبريد المناطق  المستخدمة لنقل طاقة التبريد في شكل المياه المبر  مرافق مزو 

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة أو إلى نظام تبريد المبنى، وتشمل دون  بالجملة إلى مرافق مزو 

 حصر عدادات القياس التابعة لمورد الجملة. 

دي خدمات تبريد المناطق بالجملة:  ي قَصد بها المعدات والمرافق، بما فيها محطات مرافق مزو 

د خدمات تبريد تبريد  المناطق وشبكات تبريد المناطق ومعدات نظام نقل الطاقة التابعة لمزو 

المناطق بالجملة، وأي نوع آخر من المعدات التي يتم تركيبها وتصميمها وتنصيبها وتشغيلها 

د خدمات تبريد المناطق بالجملة بغرض توريد خدمات تبريد المناطق  وصيانتها من جانب مزو 

 مزودي التجزئة أو المباني عبر نقاط التوصيل ونقاط الرجوع. المرخصة إلى

ي قصد بها أي نشاط بخالف تزويد خدمات تبريد  :)القائمة بذاتها(خدمات تبريد المناطق بالجملة 

د خدمات تبريد المناطق بالجملة، والمرتبطة بإنتاج طاقة  المناطق المتكاملة التي يباشرها مزو 

دة باستخدام محطة واحدة لتبريد المناطق أو أكثر، وتوزيع طاقة التبريد بواسطة المياه ا لمبر 

دي تبريد خدمات التبريد المرخصة؛  التبريد إلى مور 

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة  : ي قَصد به أي جهة التي تحصل على طاقة التبريد باستخدام مزو 

د خدمات تبريد المناطق بالجملة ب دة من مزو  غرض إعادة بيع طاقة التبريد المتحصل المياه المبر 

عليها )حيثما يقتضي السياق( بما فيها أي جهة تتولى توريد خدمات تبريد المناطق المتكاملة من 

دة  خالل تزويد طاقة التبريد أو بيعها أو كليهما مع ا إلى المتعاملين النهائيين باستخدام المياه المبر 

 أكثر يقومون بخدمات الفوترة والتحصيل(؛ )سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكيل أو
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دي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة: ي قصد بها المعدات والمرافق المملوكة  مرافق مزو 

 والمصممة والمركبة من قبل:

مزودي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة حسبما يتطلب األمر لتوريد خدمات تبريد المناطق 

 ن؛ أوبالتجزئة إلى المتعاملين النهائيي

دي خدمات تبريد المناطق بالجملة إلى الحد الذي يتم فيه تزويد خدمات تبريد المناطق  مزو 

 المتكاملة إلى المتعاملين النهائيين 

وفي كل حالة على حدة، سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيل أو أكثر 

 يقومون بخدمات الفوترة والتحصيل.

دي خدمات تبريد المناطق  تجزئة:خدمات تبريد المناطق بال ي قَصد بها أي نشاط يباشره مزو 

 بالتجزئة بما يرتبط بما يلي:

د خدمات تبريد المناطق بالجملة وإعادة بيع  بشراء خدمات تبريد المناطق بالجملة من أحد مزو 

 طاقة التبريد المتحصل عليها بهذه الكيفية إلى المستخدمين النهائيين؛ و/أو

خدمات تبريد المناطق المتكاملة عن طريق توريد طاقة التبريد أو بيعها أو كليهما باالضطالع ب

دة  مع ا باستخدام المياه المبر 

وفي كل حالة على حدة إلى المتعاملين النهائيين )سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن  

 طريق وكيل أو أكثر يقومون بخدمات الفوترة والتحصيل(؛

ي قَصد به كل مشروع تطوير عقاري )بما فيه أي مشروع تطويري رئيسي اطق: مخطط تبريد المن

أو فرعي( أو مجمع مباني يقع في منطقة مرخصة لخدمات تبريد المناطق الموصل بنظام تبريد 

مناطق واحد أو أكثر أو مزود بالخدمة من خالل هذا النظام، أو من المزمع توصيله بنظام تبريد 

 و من المزمع تزويده بالخدمة من خالل هذا النظام؛مناطق واحد أو أكثر أ

ي قَصد به المعدات المتضمنة نظام مركزي إلنتاج وتوزيع طاقة التبريد  نظام تبريد المناطق:

دة من محطة تبريد مركزية إلى عدد من المنشآت عن طريق شبكة من  باستخدام المياه المبر 

 األنابيب المطمورة في باطن األرض.

ي قَصد به تبريد المنشآت عن طريق شبكات وأنظمة تبريد مركزية باستخدام سائل  المناطق:تبريد 

 التبريد من محطة التبريد المركزية. 

ي قَصد بها أي واقعة أو ظرف )بما في ذلك تسرب كمية مادية من المياه( والذي الحالة الطارئة: 

دي خدمات  تبريد المناطق بالتجزئة أو مرافق يحدث في أي نظام مباني أو حوله أو مرافق مزو 

دي خدمات تبريد المناطق بالجملة، بغض النظر عن السبب، الذي ينجم عنه أو قد يكون  مزو 

 متوقع ا بصورة معقولة أن ينجم عنه ما يلي:

 وفاة أي شخص أو إلحاق أذى  بصحته أو بسالمته؛
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 الضرر بالبيئة؛ أوأي خسارة جسيمة أو ضرر مادي أو تعطل أي ممتلكات أو إلحاق 

أي واقعة أو ظرف يتطلب إيقاف تشغيل كلي أو جزئي لنظام المبنى ذي الصلة أو مرافق  (ج

دي خدمات تبريد المناطق بالجملة  دي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة أو مرافق مزو  مزو 

أي أمر خاص بالمتطلبات القانونية أو ممارسة  –أو لتجنب انتهاك  –من أجل االمتثال 

 التعامل مع المرافق العامة؛ حسن

 

 ي قَصد بها توفير خدمات تبريد المناطق إلى مخطط تبريد المناطق خدمات تبريد المناطق المعفاة:

 الذي: (أ

ؤِهل؛ و .1  يساوي أقل من حمل التبريد الم 

 يضم متعامل واحد فقط من متعاملي الجملة؛ و  .2

 الستبعاد –وال يمارس متعامل الجملة هذا أي عمليات بيع بالتجزئة، شريطة أنه    .3

 ال تعتبر أنشطة تبريد المناطق المحظورة خدمات تبريد معفاة؛ أو –للشك 

يضم متعاملي جملة يستخدمون تبريد المناطق بصورة أساسية لغايات أخرى غير التبريد  (ب

 المريح.

ي قَصد بها المهارة والعناية وحسن التوقيت واالجتهاد  العامة:ممارسة حسن التعامل مع المرافق 

المتوقع بشكل معقول من )حسبما يقتضي السياق( مشغ ل مؤهَّل بشكل مناسب في صناعة طاقة 

المناطق في اإلمارات العربية المتحدة من ذوي الخبرة في تنفيذ مثل هذه الخدمات للمشاريع ذات 

 اثلة لخدمات تبريد المناطق المرخصة؛النوع والطبيعة والتعقيد المم

 

أو أي وزارة أو دائرة أو فرع أو قسم أو جهة  ي قَصد به حكومة إمارة أبوظبي الجهاز الحكومي:

تابعة لها، وأي شخص يخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة ألية حكومة تمارس وظائف 

تنفيذية أو تشريعية أو قضائية أو تنظيمية أو إدارية، أو بما يرتبط بالحكومة أو أي جهة حكومية 

ؤسسة أو لجنة أو مجلس، أو أي سلطة م وسلطة أوأخرى أو مؤسسة من مؤسسات الدولة أو جهة 

د  تنظيمية مستقلة، وفي كل حالة من هذه الحاالت تكون داخل إمارة أبوظبي، وأي خلف لمور 

 خدمات تبريد المناطق المرخصة ألي من سبق.

 

ي قَصد به مالك الوحدة )سواء أكان مالك ا له ملكية حرة أو ملكية استئجارية( أو  المتعامل الفرد:

لوحدة أو غيرهم من شاغلي الوحدة في المبنى، بما في ذلك مالك المبنى بتلك الصفة مستأجر ا

د خدمات  الممنوحة له، والذي يتم توريد أو بيع خدمات تبريد المناطق المرخصة إليه من قبل مور 

 تبريد المناطق المرخصة؛ 
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د خدمات تبريد المناطق المرخصة عنانقطاع الخدمة:  تقديم خدمات تبريد  ي قَصد به إخفاق مور 

المناطق المرخصة بما يتفق وشروط عقد خدمات تبريد المناطق، وذلك بخالف االنقطاع المزمع 

 للخدمة؛

 

ي قَصد بها قيام أي جهة بتنفيذ خدمات تبريد المناطق المرخصة  خدمات تبريد المناطق المتكاملة:

دة من مح طة واحدة أو أكثر من محطات تبريد من خال إنتاج طاقة التبريد باستخدام المياه المبر 

المناطق بغرض توزيعها وبيعها وتزويدها إلى المتعاملين النهائيين، سواء بشكل مباشر أو عن 

 طريق وكيل أو أكثر يقومون بخدمات الفوترة والتحصيل؛

 

 ي قَصد بها وحدة قياس طاقة التبريد؛ (: KWh cكيلوواط ساعة تبريد ) 

( الواردة الحالة والتطبيق) 1الفقرة  1المعنى المعطى لها في القسم تحمل الشروط اإللزامية: 

 أعاله؛

بشأن إنشاء دائرة الطاقة ولوائحه التنظيمية  2018( لسنة 11ي قَصد به القانون رقم )القانون: 

 والتنفيذية.

 

والتفويضات ي قَصد بها جميع القوانين )بما فيها القانون(، المتطلبات أو االشتراطات القانونية: 

والموافقات والمراسيم والتراخيص والتصاريح واإلعفاءات واالمتيازات واالستثناءات 

واإلجراءات واالعتمادات وشهادات عدم الممانعة واإليداعات لدى جميع األجهزة الحكومية 

الالزمة لتوريد خدمات تبريد المناطق المرخصة وفق ا عقد خدمات تبريد المناطق، وأي حكم 

أو نهائي غير قابل للطعن يسري مباشرة على الطرف المعني أو أي جهاز حكومي له  قضائي

 اختصاص على المسألة المعنية؛

بما يتفق وشروط عقد خدمات تبريد المناطق  –ي قَصد بها  خدمات تبريد المناطق المرخصة:

 ما يلي:  –والشروط اإللزامية 

دة بما يستوفي مواصفات الم (أ دة المعمول بها في نقاط التوصيل توريد المياه المبر  ياه المبر 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة إلى المتعامل ضمن إطار مخطط تبريد  من قبل مور 

( لتبريد المناطق أو المعيار 1المناطق بما يفي بالمتطلبات الواردة إما في المعيار رقم )

ات تبريد المناطق ( لتبريد المناطق شريطة أال يندرج هذا النشاط ضمن خدم2رقم )

 المعفاة؛ و

دة الراجعة في نقطة )أو نقاط( الرجوع ذات الصلة؛ (ب  استقبال مياه المبر 
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د خدمات تبريد المياه المرخصة:  الفقرة  1يحمل هذا المصطلح المعنى المعطى له في القسم مور 

 (؛الحالة والتطبيق)أ( ) 1

 1000قة التبريد، والتي تساوي ي قَصد بها وحدة قياس طا(: MWh cميجاواط ساعة تبريد )

 كيلوواط ساعة تبريد؛

 ي قَصد بهما طرفي عقد خدمات تبريد المياه؛ الطرفان/الطرفين:

دي خدمات تبريد  انقطاع الخدمة المزمع: ي قَصد به إيقاف تشغيل المعدات في نطاق مرافق مزو 

دي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة إلج راء أو تنفيذ أعمال المناطق بالجملة أو مرافق مزو 

الصيانة أو اإلصالح على هذه المعدات بما ينجم عنه انقطاع في تقديم خدمات تبريد المناطق 

المرخصة، وفي هذه الحالة يجب إخطار المتعاملين ذوي الصلة بأي انقطاع للخدمة من هذا القبيل 

ا؛  مقدم 

دي خدمات  نقطة التوصيل: ي قَصد بها النقطة، التي يتم توريد طاقة التبريد فيها من مرافق مزو 

دي خدمات تبريد المناطق بالجملة )وذلك في حال تنفيذ  تبريد المناطق بالتجزئة أو مرافق مزو 

دي خدمات تبريد المناطق بالجملة تقديم خدمات تبريد المناطق المتكاملة( إلى نظام المباني  مزو 

يجب أن يتم االتفاق عليها في عقد خدمات تبريد  –في هذه الحالة  –بالمتعاملين، والتي الخاص 

 المناطق؛

دة من نظام المباني للمتعاملين أو  نقطة الرجوع: ي قَصد بها النقطة، التي ترجع فيها المياه المبر 

يجب أن يتم  –لحالة في هذه ا –المبادالت الحرارية أو كليهما مع ا الموصلة بنظام المباني، والتي 

 االتفاق عليها في عقد خدمات تبريد المناطق؛

 ي قَصد به أي أرض أو مبنى أو إنشاءات أو منطقة مكيفة الهواء؛العقار: 

ي قَصد به مباشرة توريد خدمات تبريد المناطق إلى مخطط تبريد  نشاط تبريد المناطق المحظور:

ؤِه ل ، والذي يضم متعامل جملة واحد فقط يبرم صفقة المناطق بما يقل عن أحمال التبريد الم 

 التجزئة.

ي قَصد به الجهة التي تملك أو تشغل أو تدير بالجملة مبنى يقع في أحد مخططات  متعامل الجملة:

تبريد المناطق، التي يتم توصيله بشبكة ونظام تبريد المناطق، ألي  منهما بتوصيلة مباشرة 

محطات التبادل الحراري بغية نقل طاقة التبريد عن طريق )باستخدام محطة واحدة أو أكثر من 

 محطة واحدة أو أكثر من محطات التبادل الحراري(؛

ل:  الحد األقصى المتوقع  –فيما يخص مخطط تبريد المناطق  –ي قصد به حمل التبريد المؤه ِ

لمخطط  ألحمال التبريد في مخطط تبريد المناطق مع افتراض اكتمال إنجاز الخطة التطويرية

تبريد المناطق التي يتم رفعها إلى الدائرة بناء  على الالئحة التنظيمية لنطاق التطبيق، على أن 

، شريطة استثناء أحمال تبريد أي مباني قائمة في نطاق 1طن تبريد 5000يعادل أو يتجاوز 

                                                           
 مالحظة: يتعي ن استبدالها بالمكافئ المتري 1
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لقبيل مخطط تبريد المناطق أو منشآت صناعية قائمة في نطاق أي مخطط تبريد مناطق من هذا ا

ل.  لغايات احتساب حمل التبريد المؤه ِ

ي قَصد بها المرافق المستخدمة لنقل معدات نظام نقل الطاقة لخدمات تبريد المناطق بالتجزئة: 

دي خدمات تبريد  د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة أو مرافق مزو  طاقة التبريد من مرافق مزو 

دي  خدمات تبريد المناطق بالجملة تقديم خدمات تبريد المناطق بالجملة )وذلك في حال تنفيذ مزو 

 المناطق المتكاملة( إلى نظام المباني الخاص بالمتعاملين، والتي تشمل ما يلي:

في حالة التوصيل المباشر، األنابيب والصمامات وأجهزة القياس وأجهزة التحكم   (أ

 وعدادات قياس استهالك المتعاملين؛ و

المبادالت الحرارية واألنابيب والصمامات وأجهزة  في حالة التوصيل غير المباشر، (ب

 االستشعار وعدادات قياس استهالك المتعاملين وأجهزة القياس وأجهزة التحكم؛

ي قَصد بها الغرفة التي تضم في داخلها غرفة نظام نقل الطاقة لخدمات تبريد المناطق بالتجزئة: 

ئة وعدادات قياس استهالك المتعاملين معدات نظام نقل الطاقة لخدمات تبريد المناطق بالتجز

 المرتبطة بها؛

دو خدمات تبريد  صفقات التجزئة: ور  ي قَصد بها أي تدبير بموجبه يطلب متعاملو الجملة أو م 

من المتعاملين النهائيين سداد الرسوم أو  –عن طريق إصدار فاتورة دورية  –المناطق بالتجزئة 

دي خدمات تبريد المناطق بالتجزئة )بشكل مباشر أو دفع مقابل مالي إلى متعاملي الجملة أ ور  و م 

غير مباشر عن طريق وكيل أو أكثر يقومون بخدمات الفوترة والتحصيل( بخصوص توفير 

 خدمات تبريد المناطق؛

ي قَصد بها األسعار أو الرسوم الخاصة أو المرتبطة بتوفير خدمات تبريد المناطق والعمل  التعرفة:

ة الربط بالشبكة أو بخصوص صيانة أو تحسين كل أو جزء من نظام تبريد على تسيير وصيان

المناطق، والتي يتم تقييمها من جانب الجهة المرخصة وفقا  لشروط الترخيص أو اإلعفاء أو أي 

 الئحة تنظيمية أو بتوجيه من الدائرة؛

، 2في القسم  يحمل هذا المصطلح المعنى المعطى لهاواقعة وجود فوارق في درجات الحرارة:  

 ؛2، الفقرة 6البند 

ي قَصد بها مدة عقد خدمات تبريد المناطق، وذلك على النحو الوارد توصيفه بصورة أكثر  المدة:

ا في تفاصيل العقد لعقد خدمات تبريد المناطق؛   تخصيص 

 ي قَصد بها اإلمارات العربية المتحدة؛ والدولة:  

 ي قَصد به العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ الدرهم اإلماراتي:

ي قصد بها أي جزء محدد من المبنى مؤجر أو يمتلكه المتعامل الفرد، بما في ذلك الشقق  الوحدة:

أو المنازل أو الوحدات السكنية أو الوحدات المؤجرة أو الوحدات التجارية أو أي شكل آخر من 

 المبنى. أشكال السكن المنفصل داخل
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 التفسير .4

 تأسيس ا ألغراض الشروط اإللزامية، يكون ما يلي:

" كل على حده بما فيها" و"بما في ذلك" "و"تتضمن" و"تشملت قَرأ الكلمات والعبارات " (أ

 "، ما لم يرد نص خالف ذلك؛بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرلتعني "

اإللزامية، تكون جميع اإلشارات في ما لم يرد بيان خالف ذلك صراحة  في الشروط  (ب

 الشروط اإللزامية إلى البنود والمالحق إلى البنود والمالحق للشروط اإللزامية؛

ما لم يرد بيان خالف ذلك صراحة  في الشروط اإللزامية، تكون المعاني الخاصة لجميع  (ج

المصطلحات المحددة سارية بصورة مكافئة على صيغتي المفرد والجمع لهذه 

 طلحات؛المص

حالما ترد اإلشارة في المستند إلى عدد األيام أو الشهور، فتكون تلك اإلشارة إلى األيام   (د

 والشهور حسب التقويم الميالدي؛ 

 يكون األساس لجميع الفترات الزمنية ويتم احتسابها وفق ا للتقويم الميالدي؛ (ه

لى أي طرف )أو على النحو الوارد استخدامه في الشروط اإللزامية، تشمل اإلشارة إ (و

طرفان/طرفين أو أطراف( أو الدائرة أو أي شخص آخر اإلشارة إلى خلفائه والمنقول 

 لهم والمتنازل إليهم المفوضين.

 

 الشروط اإللزامية – 2القسم 

 تفاصيل العقد – 1البند  

المرفق ي دِرج طرفا عقد خدمات تبريد المناطق تفاصيَل العقد الواردة بشكل أساسي في النموذج  .1

في عقد خدمات تبريد المناطق، وينبغي لهما تعبئتها على أتم وجه   –كحد  أدنى  – 1في الملحق 

.  ممكن 

 األسعار والرسوم واألتعاب – 2البند 

يتعيَّن تسعير جميع األتعاب واألسعار والرسوم والتكاليف التي قد يخضع لها المتعامل أو يكون  .1

ويجب أن يتم تحديدها بوضوح في عقد خدمات تبريد المناطق، مسئوال  عنها بالدرهم اإلماراتي، 

ويجب تحديد أي أسعار ورسوم وأتعاب من هذا القبيل، وال يجوز تسويتها إال وفق ا لشروط 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة والئحة تبريد المناطق السارية التي يتوالى  ترخيص مور 

 إصدارها من وقت  آلخر.

أعاله، ما لم يتطلب األمر  خالَف ذلك عمال  بأي اشتراط قانوني ما، ال  1رة مع عدم تقييد الفق  .2

د خدمات تبريد المناطق المرخصة  ي لِزم عقد  خدمات تبريد المناطق المتعامَل إال بأن يدفع لموِر 

تلك التعرفات التسعيرية والرسوم التي يتم تخصيصها بشكل صحيح للمتعامل وفق ا لمتطلبات 
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المناطق. ولدرء الشك، ال ي لِزم عقد  خدمات تبريد المناطق المبرم مع أي متعامل  الئحة تبريد

ا أو شاغال  للعقار )وليس مالك ا للوحدة ذات الصلة(، أيَّ متعامل  من هذا  فرد، سواء أكان مستأجر 

 القبيل بدفع رسم السعة.

د خدمات تبريد المناطق ما لم ي تَفق على خالف ذلك في عقد خدمات تبريد المناطق، يحقُّ لم  .3 ور 

المرخصة أن ي لِزم كل متعامل ]فرد[ بسداد وديعة تأمين أو تقديم ما يعادلها من ضمان واجب 

 أيهما أكبر: –السداد بما ال يتجاوز ما يلي 

 درهم إماراتي؛ أو 1000مبلغ  (أ

ا (ب ( أي مبلغ يكافئ متوسط شهر واحد )يتم احتسابه بالرجوع إلى فواتير االثني عشر شهر 

إلجمالي رسوم السعة الواجب على المتعاملين سدادها كما هو وارد في مخطط تبريد 

 المناطق المعمول به.

ي لِزم كل عقد من عقود خدمات تبريد المناطق المبرمة مع المتعامل ]الفرد[ رد  أي وديعة من هذا  .4

خدمات تبريد المناطق  القبيل أو ما يعادلها من ضمان واجب السداد إلى المتعامل عند نقل أو إنهاء

المرخصة، شريطة أن يقوم المتعامل بتسوية جميع الفواتير المسلَّم بها التي يتم تقديمها وفق ا لعقد 

د خدمات التبريد المرخصة، وذلك  خدمات تبريد المناطق والشروط اإللزامية المبرمة مع مور 

 قبل نقل خدمات تبريد المناطق المرخصة أو إنهائها.

 

 الحصرية – 3البند 

ا وتعهد ا من المتعامل بما ي فيد ما يلي، طوال المدة   .1 يتضمن عقد خدمات تبريد المناطق إقرار 

 الواردة أدناه: 2ووفق ا للفقرة 

دَ الحصري لخدمات تبريد  (أ د  خدمات تبريد المناطق المرخصة المور  أن يكون مور 

كليهما مع ا، والتي سيتسنى تقديم المناطق المرخصة لمبنى المتعامل أو وحدته العقارية أو 

 خدمات تبريد المناطق المرخصة إليها؛

أن يستخدم المتعامل بشكل حصري خدمات تبريد المناطق المرخصة التي يتم تقديمها   (ب

إلى المتعامل بغية تبريد مبنى المتعامل أو وحدته العقارية أو كليهما مع ا، والتي سيتسنى 

 رخصة إليها؛تقديم خدمات تبريد المناطق الم

د خدمات تبريد المناطق المرخصة، أن يقوم   (ج وي حَظر على المتعامل، ما لم يوافق مور 

 بما يلي:

شراء أي خدمات من خدمات تبريد المناطق المرخصة للمبنى أو الوحدة من  (1

د خدمات تبريد المناطق المرخصة؛ و دين بخالف مور   مور 

دة يتم شراؤها من مور    (2 د خدمات تبريد المناطق المرخصة، مشاركة أي مياه مبر 



 

  Page 60 of 75 

 

 أو بيع هذه المياه المبردة إلى متعامل آخر أو نقلها خارج المبنى أو الوحدة.

دة من  .2 ي جيز عقد خدمات تبريد المناطق للمتعامل شراء أي إمدادات احتياطية من المياه المبر 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة، وذلك: دين بخالف مور   مور 

اع الخدمة )بخالف ما إذا نجم عن أي انقطاع للخدمة من هذا القبيل عن فعل في حال انقط (أ

ينطوي على اإلهمال أو التقصير أو التخلف عن أداء االلتزامات من جانب المتعامل( أو 

 أي انقطاع مزمع للخدمة، والذي يتسنى استمراره؛

ل أو التقصير أو إبَّان أي حالة طارئة )بخالف ما إذا نجمت عن فعل ينطوي على اإلهما (ب

د خدمات تبريد  التخلف عن أداء االلتزامات من جانب المتعامل( في حال توقف مور 

 المناطق المرخصة عن تقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة؛ أو

ا على توفير  (ج د خدمات تبريد المناطق المرخصة غير راغب ا أو غير قادر  إذا كان مور 

ا عن فعل ينطوي على خدمات تبريد المناطق المرخصة  )بخالف ما إذا كان ذلك ناجم 

اإلهمال أو التقصير أو التخلف عن أداء االلتزامات من جانب المتعامل، أو وقوع خرق 

 مادي لعقد خدمات تبريد المناطق من قبل المتعامل(.

د خدمات تبريد المناطق  .3 يجب أن يتضمن كلُّ عقد  من عقود خدمات تبريد المناطق يبرمه مزو 

د خدمات ب التجزئة، والذي ال يقوم بخدمات تبريد المناطق المتكاملة والذي يتلقى خدمات من مزو 

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة يتم  ا من المتعامل بما يفيد أنَّ مزو  تبريد المناطق بالجملة، إقرار 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة بالجملة حصري   دة من مزو  ا، ويجب أن تزويده بالمياه المبر 

تتضمن تعهد ا يفيد بأنَّ المتعامل ال يستخدم )ما لم يوافق مزود خدمات تبريد المناطق بالتجزئة 

على خالف ذلك( أيَّ وسائل أخرى لتكييف الهواء لمبناه أو وحدته، وبما يعمل على تشغيل هذا 

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة داخل المب نى أو يتخذ أي المرفق بالتوازي مع مرافق مزو 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة  إجراء آخر من شأنه أن يتسبب في وقوع خرق من قَِبل مور 

د خدمة تبريد المناطق بالجملة من هذا القبيل على النحو المتفق  اللتزاماته الحصرية تجاه أي مزو 

ود خدمات تبريد عليه في اتفاقية خدمات تزويد تبريد المناطق بالجملة المبرمة فيما بين مز

د خدمات تبريد المناطق بالجملة.  المناطق بالتجزئة ومزو 

د خدمات تبريد المناطق  .4 يجب أن ين صُّ كل عقد من عقود خدمات تبريد المناطق يبرمه مزو 

د خدمات  بالتجزئة، والذي ال يقوم بخدمات تبريد المناطق المتكاملة والذي يتلقى خدمات من مزو 

لة على أنَّه يتعي ن على المتعامل تضمين بند ا واجب النفاذ في أي عقد بيع تبريد المناطق بالجم

وشراء أو أي عقد إيجار بخصوص المبنى أو الوحدة أو كليهما مع ا ي فيد بأنَّه ي شتَرط على المالك 

الجديد للمبنى أو المالك الجديد للوحدة أو مستأجر الوحدة أو أي شاغل جديد للوحدة الحصول 

د خدمات تبريد على المي دة ألغراض تكييف الهواء بشكل حصري واستثنائي من مزو  اه المبر 

 المناطق بالجملة، وأن يضمن تمام وآنية نفاذ هذه األحكام.
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 السعة التعاقدية – 4البند 

ما لم ي تفَق على خالف ذلك في عقد خدمات تبريد المناطق، ت حدَّد السعة التعاقدية خالل المدة  .1

تفاصيل العقد، وتكون رهن ا للمراجعة على النحو المتفق عليه من قبل الطرفين أو  المحدَّدة في

 المسموح بها بصورة أو بأخرى بموجب عقد خدمات تبريد المناطق.

في أي مرحلة من  –يجب أن ين َص عقد خدمات تبريد المناطق على أنه إذا تجاوز الطلب الفعلي   .2

 (، فإنه يتعي ن ما يلي:ائدالطلب الزالسعة التعاقدية ) –المراحل 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة أن يلبي الطلب الزائد، ولكنه  (أ ال ي شترط على مور 

 يتعي ن عليه بذل مساعيه المعقولة تجاري ا لتلبية أي طلب زائد من هذا القبيل؛ و

د خدمات تبريد المناطق المرخصة بتلبية الطلب الفعلي  (ب ال يحق للمتعامل مطالبة مور 

للمتعامل، وذلك فيما يزيد على الحد الذي ي شترط معه على المتعامل دفع رسم السعة وفق ا 

لعقد خدمات تبريد المناطق والئحة تبريد المناطق، ويتعي ن على المتعامل مواصلة دفع 

رسم السعة بالكامل رغم وقوع أي حالة من عدم تلبية الطلب الفعلي إلى الحد الناجم عن 

 هذا القبيل. أي طلب زائد من

 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة – 5البند    مسؤوليات مور 

ما لم يتفق طرفا عقد خدمات تبريد المناطق على خالف ذلك صراحة ، ي لِزم عقد خدمات تبريد  .1

د خدمات تبريد المناطق المرخصة بالمسؤولية إزاء تصميم مرافقه  المناطق اضطالع مور 

تجريبها وتشغيلها التجريبي )وفق ا لالئحة تبريد المناطق(، ويتعين الخاصة وإنشائها وتركيبها و

د  د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، وذلك في حالة التعاقد مع مزو  أن يشمل ذلك مرافق مزو 

ا خدمات تبريد المناطق المتكاملة.  خدمات تبريد المناطق بالتجزئة الذي ال يوفر أيض 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة  ي لِزم عقد خدمات تبريد المناطق .2 على نفقته الخاصة  –قيام مور 

بتزويد المتعامل بخدمات تبريد المناطق  –وبما يتفق وممارسة حسن التعامل مع المرافق 

المرخصة حتى بلوغ السعة التعاقدية في جميع األوقات إبَّان المدة على مدار األربع والعشرين 

لتقديم أي خدمات تبريد المناطق المرخصة من هذا القبيل أو ساعة، وذلك رهن ا لوجود معوقات 

 انقطاعها في أوقات معينة، وذلك إذا وقع ما يلي:

 حالة من الحاالت الطارئة؛ (أ

 انقطاع مزمع للخدمة )وذلك على سبيل المثال للقيام بإصالحات كبرى(؛ (ب

 للخدمة(؛ أوالقيام بأي عملية صيانة أو إصالحات ال ترقى إلى وقوع انقطاع مزمع  (ج

 نشوء أي واقعة من وقائع القوة القاهرة. (د

د خدمات تبريد المناطق المرخصة بتزويد المتعامل   .3 ي لِزم عقد خدمات تبريد المناطق قيام مور 
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المقد م باعتباره جزء من « المباني الجاهزة –قواعد تصميم مرافق تبريد المناطق »بنسخ من 

 الئحة تبريد المناطق.

 ليات المتعاملمسؤو – 6البند 

 ي لِزم عقد خدمات تبريد المناطق قيام المتعامل بضمان ما يلي: .1

]أن يوفر مساحة آمنة ومأمونة داخل أو بالقرب من مبنى المتعامل، والتي تكون مالئمة  (أ

ومناسبة لعمليات تركيب معدات نظام نقل الطاقة لخدمات تبريد المناطق بالتجزئة 

ن والتفتيش عليها واختبارها وإصالحها وصيانتها وعدادات قياس استهالك المتعاملي

وتشغيلها واستبدالها مجانا ، ويتعين أن تستوفي هذه المساحة معايير المواقع الوارد 

 توصيفها في الئحة تبريد المناطق )وذلك إن وجدت(؛

 أال يستخلص سوائل من معدات نظام نقل الطاقة لخدمات تبريد المناطق بالتجزئة؛  (ب

طاقة التبريد من منطقة ما، والتي تقع في مقابل عدادات قياس استهالك أال يستعمل  (ج

 المتعاملين؛ 

أال ينف ذ أعماال  في مرافق مزود خدمات تبريد المناطق بالتجزئة أو يتسبب في إتالفها أو  (د

يعمل على وقوع أي فعل أو يضطلع أو يسمح بالقيام بفعل من شأنه أن يتسبب في قيام 

د خدمات تبريد  المناطق بالتجزئة بخرق التزامه )إن وجدت( وبما ال يتسبب في مزو 

د خدمات تبريد المناطق بالجملة؛  إتالف مرافق مزو 

أن يمتثل للمتطلبات القانونية والقانون والئحة تبريد المناطق المعمول بها بغية تجهيز  (ه

 مبنى المتعامل لتلقي خدمات تبريد المياه المرخصة؛

معايير التصميم لمرافق تبريد المناطق »البناء لدى المتعامل بـ ]أن يلتزم تصميم أنظمة  (و

 المقد م باعتباره جزء من الئحة تبريد المناطق.« المباني الجاهزة –

]في جميع األوقات أن يتم تجهيز المبنى بمصدر لتزويد الكهرباء الالزمة والمرافق  (ز

حالة تشغيل جيدة بما يَْلَزم لتقديم العامة ومرافق البنية التحتية، والتي ينبغي أن تكون في 

 .2خدمات تبريد المناطق المرخصة[

ي لِزم عقد  خدمات تبريد المناطق قيام المتعامَل بالتأكد من أنه ال يتسبب في أو يسمح طواعية  بأي  .2

د في نقطة الرجوع خارج الحد األدنى  إجراء ينتج عنه أن تكون درجة حرارة المياه المبر 

رجات التفاوت المقبولة والمتفق عليها في عقد خدمات تبريد المناطق )واقعة المسموح به من د

 وجود فوارق في درجات الحرارة(.

(، ي لِزم عقد  خدمات تبريد المناطق أال يتسبَّب المتعامل  الحاالت الطارئة) 14دون اإلخالل بالبند  .3

في أو يسمح طواعية بأي إجراء يحول دون تقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة أو رجوع 

                                                           
ا إال للمتعامل المالك للمبنى.  2 لِزم   مالحظة: أال يكون هذا الحكم م 
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د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة أو صيانتها أو إصالحها  دة أو تشغيل مرافق مزو  المياه المبر 

ها أو توسعتها أو إزالتها أو بما يسمح بتغييرها، أو التسبب في أو استبدالها أو إنشائها أو تركيب

د خدمات تبريد المناطق  د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة بخرق التزاماته تجاه مزو  قيام مزو 

د خدمات تبريد المناطق بالجملة بتقديم  بالجملة بخصوص الحيلولة دون التدخل في قيام مزو 

د خدمات تبريد الم د خدمات تبريد المناطق خدمات مزو  ناطق بالجملة )القائمة بذاتها( إلى مزو 

د خدمات تبريد المناطق بالجملة أو  دة أو تشغيل مرافق مزو  بالتجزئة أو رجوع المياه المبر 

صيانتها أو إصالحها أو استبدالها أو إنشائها أو تركيبها أو توسعتها أو إزالتها أو بما يسمح 

 بتغييرها.

ات إخطار معقولة أو متطلبات معقولة أخرى أو كليهما مع ا متفق عليها في عقد رهنا  بأي فتر .4

د خدمات تبريد  خدمات تبريد المناطق، ي لِزم عقد خدمات تبريد المناطق قيام المتعامل بمنح مور 

 المناطق المرخصة ومقاوليه من الباطن والعاملين معه ذوي الصلة ما يلي:

ا إلى الساعة  7اعة عدم إعاقته من الدخول من الس  (أ مساء  إلى كل غرفة من  9صباح 

غرف معدات نظام نقل الطاقة لخدمات تبريد المناطق بالتجزئة وعدادات قياس استهالك 

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة  المتعاملين، وذلك ألغراض تفتيش مرافق مزو 

بيل فيما بين وإصالحها وصيانتها )والقدرة على الوصول إلى أي مناطق من هذا الق

ا إلى الساعة  9الساعة  ا في أي حالة من الحاالت الطارئة(؛ و 7مساء   صباح 

جميع حقوق المرور وحقوق الوصول أو الدخول وحقوق االرتفاق والتصاريح  (ب

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة  والتراخيص وغيرها من الحقوق بخصوص مرافق مزو 

رة المتعامل حسبما قد يكون ذلك ضروري ا بصورة وأنظمة المبنى المملوك والخاضع إلدا

د خدمات تبريد المناطق المرخصة لتنفيذ التزاماته وممارسة حقوقه بموجب  معقولة لمور 

د  عقد خدمات تبريد المناطق، بما في ذلك )حسبما يكون ذلك منطبق ا( لتوصيل مرافق مزو 

م المبنى، والعمل على تفتيش خدمات تبريد المناطق بالتجزئة أو تمكين توصيلها إلى نظا

 عدادات قياس استهالك المتعاملين وتشغيلها وصيانتها.

 حاالت انقطاع الخدمات المزمعة وغيرها من حاالت االنقطاع – 7البند 

فور صيرورة أي طرف من الطرفين على دراية باالنقطاع الفعلي أو المحتمل للخدمة، في لِزم  .1

 الطرفين بإخطار الطرف اآلخر في حينه ودون تأخير. عقد  خدمات تبريد المناطق أيًّ من

دَ خدمات تبريد المناطق المرخصة بذل مساعيه المعقولة  .2 ي لِزم عقد  خدمات تبريد المناطق مور 

تجاري ا وبما يتفق وممارسة حسن التعامل مع المرافق لالضطالع بتقديم خدمات تبريد المناطق 

 انقطاع الخدمة. المرخصة في أقرب وقت  ممكن  عقب حالة 

ين صُّ عقد  خدمات تبريد المناطق على أنه ال تكون أي حالة من حاالت انقطاع الخدمة بما يتجاوز  .3

يومين حسب التقويم الميالدي أسباب ا يتأتى عنها سقوط أي   من التزامات المتعامل للدفع بموجب 

 عقد خدمات تبريد المناطق. 
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د خدمات تبريد عند جدولة أي حالة مزمعة النقطاع للخ .4 دمة، ي لِزم عقد خدمات تبريد المناطق مور 

 المناطق المرخصة بالقيام بما يلي:

بقدر ما يكون ذلك ممكن ا  –الحد من انقطاع خدمات تبريد المناطق المرخصة لضمان  (أ

 ؛ و1الفقرة  4توافر السعة التعاقدية بما يتفق والبند  –بصورة معقولة 

ضمان أن تحدث حالة انقطاع الخدمة المزمع إبَّان شهور فصل الشتاء )أو في وضعية  (ب

انخفاض معدالت التبريد( وخارج نطاق ساعات العمل العادية في أبوظبي، وذلك لتقليص 

 االنقطاع في خدمات تبريد المناطق المرخصة.

 عدادات قياس استهالك المتعاملين – 8البند 

ناطق المعمول بها، ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على أنه يتعي ن ما رهن ا بالئحة تبريد الم .1

 يلي:

د  (أ أن ت ستخدَم عدادات قياس استهالك المتعاملين ألعراض إعداد الفواتير فيما بين مور 

 خدمات تبريد المناطق المرخصة والمتعامل؛ و

منتظمة من أن تخضع عدادات قياس استهالك المتعاملين للفحص على فترات متقطعة  (ب

د خدمات تبريد المناطق المرخصة كما هو منصوٌص عليه في الئحة تبريد  جانب مور 

 المناطق.

د خدمات تبريد المناطق المرخصة  .2 ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على اضطالع مور 

بالمسؤولية إزاء تركيب سداد محكم أو قفل على عدادات قياس استهالك المتعاملين، وأال ي سَمح 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة المفوض له أصوال   –ي شخص أل بأن  –سوى ممثل مور 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة أو  يزيل أو يستبدل السداد المحكم أو القفل الذي يخصُّ مور 

التدخل في تشغيل عدادات قياس استهالك المتعاملين )أو توصيالتها ومنظماتها( أو التدخل في 

ع بعملية تشغيل أي معدة أخرى من معدات تقديم الخدمة، التي يمتلكها أو يوفرها أو االضطال

د خدمات تبريد المناطق المرخصة فيما يخص تقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة  مور 

 بخالف ما إذا كان أي إجراء من هذا القبيل مطلوب ا لما يلي:

 وفق ا ألي متطلبات أو اشتراطات قانونية؛ (أ

 ع أي إصابة ألي أشخاص أو حدوث ضرر جسيم في الممتلكات؛ أولتجنب وقو (ب

 نشوء أي حالة من الحاالت الطارئة.  (ج

ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق أنه في حال ما إذا انتاب المتعامل شٌك بصدد دقة عدادات قياس  .3

يجوز للمتعامل استهالك المتعاملين التي تخدم المبنى أو أي وحدة يملكها أو يشغلها أو يستأجرها، ف

 ذي الصلة الطلب خطي ا بفحصها من قبل أي جهة مستقلة واقعة في اإلمارات العربية المتحدة.

ِجدَت عدادات قياس استهالك المتعاملين أنها دقيقة في إطار درجة التفاوت   .4 في حال إذا ما و 
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ق أن يتولى المتعامل المسموح به والمحدد في الئحة تبريد المناطق، ي لِزم عقد خدمات تبريد المناط

د خدمات تبريد المناطق  ذو الصلة سداد رسوم الفحص المعقولة؛ وبخالف ذلك، يتعي ن على مور 

 المرخصة دفع أي رسوم للفحص من هذا القبيل.

د خدمات تبريد المناطق المرخصة إعادة أي  .5 ي لِزم عقد خدمات تبريد المناطق أن يتولى مور 

 ين غير دقيقة إلى حالتها أو استبدالها مجان ا. عدادات قياس استهالك المتعامل

 إعداد الفواتير والدفع – 9البند 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة إصدار الفواتير  .1 ي لِزم عقد خدمات تبريد المناطق أن يتولى مور 

بصدد خدمات تبريد المناطق المرخصة التي يتم تقديمها للمتعامل شهري ا بناء  على قراءات 

قياس استهالك المتعاملين، والتي يتعين أن تشمل الرسوم المبوبة السارية على الفاتورة.  عدادات

ت رَسل الفواتير بالبريد اإللكتروني مع إرسال إخطار بموجب الرسائل النصية القصيرة إلى 

 المتعامل عند إرسال أي فاتورة من هذا القبيل.

ر مستحقة وواجبة الدفع عند تقديمها للمتعامل، يستلزم عقد خدمات تبريد المناطق أن تكون الفواتي .2

ا(، وسيتم دفعها الحق ا في غضون  )وبخالف رسوم التوصيل أو الفصل، التي يجب دفعها مقدم 

( يوم عمل من 20فترة السداد المحددة في كل فاتورة )يكون الحد األدنى لهذه الفترة عشرين )

 تاريخ إرسال الفاتورة(.

 ارية في تقديم خدمات تبريد المناطق المرخصةعدم االستمر – 10البند 

د  .1 رهن ا بالمتطلبات أو االشتراطات القانونية المعمول بها والشروط الواردة في ترخيص مور 

أدناه من البند، ين صُّ عقد  5خدمات تبريد المناطق المرخصة والئحة تبريد المناطق والفقرة 

د خدما ت تبريد المناطق المرخصة عدم االستمرار خدمات تبريد المناطق على أنه يجوز لمور 

في توريد خدمات تبريد المناطق المرخصة إلى المتعامل في حال تخلف المتعامل عن الدفع أو 

وقوع خرق مادي منه بعقد خدمات تبريد المناطق أو كليهما مع ا، والذي يستمر بما يتجاوز نطاق 

 يد المناطق.أي فترات سماح متفق عليها ومحددة في عقد خدمات تبر

د خدمات تبريد المناطق المرخصة تعليق   .2 ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على أنه يحقُّ لمور 

خدمات تبريد المناطق المرخصة فيما يخص المتعامل في أي وقت لمنع أي استخدام ينطوي على 

عاملين أو الغش في طاقة التبريد )بما في ذلك أي تالعب يطرأ على عدادات قياس استهالك المت

األنابيب الموصلة لمبنى المتعامل أو وحدته أو الموصلة بهما أو قيام المتعامل بتغييرها بأي 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة  دة التي يتولى مور  طريقة لكي يتسنى له استخدام المياه المبر 

ا غير شرعي ا( لحماية عقاره أو لحماية خدماته إلى متعاملين آخرين.   استخدام 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة   .3 ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على أنه ي شتَرط على مور 

إعطاء إنذار خطي مسبق معقول إلى المتعامل بصدد أي حالة من حاالت عدم االستمرار في 

عدم االستمرارية في تقديم )10تقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة الجارية بما يتفق والبند 
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 (.الخدمات

ال ي لِزم كلُّ عقد من عقود خدمات تبريد المناطق يتم إبرامه مع كل متعامل فرد على حده إال أن  .4

يدفع كل متعامل فرد رسم السعة إبَّان أي حالة من حاالت عدم االستمرار في تقديم خدمات تبريد 

الصلة ومسؤوال  عن المناطق المرخصة في حال ما إذا كان المتعامل الفرد مالك ا للوحدة ذات 

لشك، ال ي لِزم المستأجر  أو شاغل  العقار، الذي ليس بمالك ا الستبعادحالة عدم االستمرار هذه. و

 3الوحدة ذات الصلة، أيَّ متعامل  من هذا القبيل بدفع رسم السعة.[

د خدمات تبريد المناطق المرخصة عد .5 م ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على أنه ال يحق لمور 

 االستمرار في توريد خدمات تبريد المناطق المرخصة إلى المتعامل في الحاالت التالية:

فقط بسبب وجود فوارق في درجات الحرارة ما لم يظل المتعامل ذي الصلة في عدم  (أ

سداده للرسوم اإلضافية لفوارق درجات الحرارة لما يزيد عن العدد األدنى من األيام 

 في الئحة تبريد المناطق؛ أوالمتتالية المنصوص عليها 

فقط بسبب عدم سداده ألي فاتورة غير مسلم بها في حال ما إذا قام المتعامل ذو الصلة  (ب

 بما يلي:

 سداده لجميع الفواتير المسلَّم بها؛ و (1)

د خدمات تبريد المناطق المرخصة خطي ا في غضون عشرة  (2) قيامه بإخطار مور 

فيها أي مبالغ غير مسلم بها، فضال  ( أيام عمل من استالمه لفاتورة وارد 10)

 عن قيامه بإرفاق دليل معقول يدعم أساس عدم التسليم بها، 

د خدمات تبريد المناطق المرخصة الحق في عدم االستمرار في توريد  شريطة أن يكون لمور 

خدمات تبريد المناطق المرخصة إلى المتعامل ذي الصلة في حال ما إذا لم يسدد المتعامل ذي 

لة المبالغ المستحقة في نطاق فترة الدفع المحددة في عقد خدمات تبريد المناطق، وذلك عقب الص

 اتفاق الطرفين أو تم التقرير النهائي في واقع األمر بصحة الدفعة المحتجزة غير المسلَّم بها.

د خدمات تبريد المناطق المرخصة .6  ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على أنه يتعي ن على مور 

استرداد الخدمة في أقرب وقت ممكن عملي ا وفي غضون يومي عمل، وذلك في أي واقعة عقب 

القيام بفصل خدمات تبريد المناطق المرخصة بما يتفق والئحة تبريد المناطق وما يعادلها من 

( كما هو مدرج في عقد خدمات تبريد المناطق، عدم االستمرارية في تقديم الخدمات) 10البند 

نه قد قام المتعامل بسداد رسم إعادة التوصيل السارية )في حين أنه يجب سداد رسم شريطة أ

 إعادة التوصيل بما يتفق وعقد خدمات تبريد المناطق والئحة تبريد المناطق(.

 المسؤولية القانونية والخسارة التبعية – 11البند 

د خدمات .1 تبريد المناطق المرخصة  ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على أنه يتعي ن على مور 

                                                           
 مالحظة: وذلك لكي يتسنى التأكد مما إذا سيستمر وجوب دفع رسوم السعة إبَّان فترة عدم االستمرار في تقديم خدمات التبريد. 3
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ممارسة العناية الواجبة المعقولة النافية للجهالة لتزويد المتعامل بخدمات تبريد المناطق 

المرخصة وتقديم إياها إليه بما يتفق وعقد خدمات تبريد المناطق والئحة تبريد المناطق. وبغض 

ي تعويضات معمول بها للغير النظر عما سبق، )ورهن ا بأي أحكام خاصة بواقعة القوة القاهرة وأ

بخصوص أي أفعال تنطوي على اإلهمال أو التقصير من جانب الطرفين، وذلك في كل حالة من 

الحاالت كما هو متفٌق عليه في عقد خدمات تبريد المناطق(، وذلك في حال إبرام عقد خدمات 

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، والذي ال ي قوم بخدمات تبريد تبريد المناطق من قبل مزو 

د خدمات تبريد المناطق بالجملة، فإنه يتعي ن  المناطق المتكاملة والذي يتلقى خدمات من مزو 

د خدمات  ا تبرأ ساحة مزو  تضمين أي عقد من عقود خدمات تبريد المناطق من هذا القبيل أحكام 

ر أو إخفاق من جانب تبريد المناطق بالتجزئة إزاء أي مسؤولية قانونية تنشأ نتيجة عن أي تأخي

د خدمات تبريد المناطق بالجملة لتقديم أي خدمات لتبريد المناطق المرخصة من هذا القبيل  مزو 

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة، وذلك في حال ما إذا نجم هذا التأخير أو اإلخفاق عن  إلى مزو 

 واقعة القوة القاهرة.

 يضطلع أي طرف من طرفي عقد خدمات تبريد ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على أنه ال .2

المناطق بالمسؤولية التعاقدية تجاه الطرف اآلخر إزاء أي خسارة يتم تكبدها في أي عمل تجاري 

أو أي أرباح أو إيرادات فائتة أو يضطلع بالمسؤولية التعاقدية إزاء أي تعويضات أخرى خاصة 

بات بخصوصها تنازال  ال رجعة فيه من قبل أو تبعية، ويتعي ن كذلك التنازل عن جميع المطال

د خدمات تبريد المناطق المرخصة والمتعامل في عقد خدمات تبريد المناطق.  مور 

ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على أنَّ المتعامل يكون مسؤوال  عن جميع اإلزعاجات التي   .3

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة أو في  تنجم عن أي أنشطة خاصة به في المرافق الخاصة بمزو 

 أي نظام للمباني خاص بالمتعامل.

د خدمات تب .4 ريد المناطق المرخصة يكون مسؤوال  ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على أنَّ مور 

د خدمات  عن جميع اإلزعاجات التي تنجم عن أي أنشطة خاصة به في المرافق الخاصة بمزو 

 تبريد المناطق بالتجزئة أو في أي نظام للمباني خاص بالمتعامل.

 اإلنهاء – 12البند 

ر وقوع خرق مادي ما لعقد خدمات تبريد المناطق من قبل طرف ما )أو  .1 أي واقعة إنهاء أخرى فو 

يتم االتفاق عليها بالتراضي بين طرفي عقد خدمات تبريد المناطق(، َيْمنَح عقد  خدمات تبريد 

المناطق الطرَف غير المتخلف الحَق )رهن ا بأي إجراءات لإلنهاء يتم االتفاق عليها بالتراضي 

 يد المناطق. بين الطرفين في عقد خدمات تبريد المناطق( في إنهاء عقد خدمات تبر

يجوز ألي  طرف من الطرفين إنهاء عقد خدمات تبريد المناطق في حال طول مدة واقعة القوة  .2

د خدمات تبريد المناطق المرخصة بتنفيذ أي  من  القاهرة بما يعوق أو يحول دون قيام مور 

بالتراضي  التزاماته الجوهرية بموجب عقد خدمات تبريد المناطق لمدة متواصلة يتم االتفاق عليها

 فيما بين الطرفين في عقد خدمات تبريد المناطق.
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عقب التاريخ الذي يتم فيه إنهاء أو انتهاء عقد خدمات تبريد المناطق بما يتفق وشروطها، يجوز  .3

د خدمات تبريد المناطق المرخصة  د خدمات تبريد  –لمور  رهن ا باشتراطات ترخيص مور 

لين والتوريد الصادرة بما يتفق واشتراطات الترخيص المناطق المرخصة وقواعد رعاية المتعام

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة القائمة على أرض الواقع من نظام المبنى،  – فصل مرافق مزو 

د خدمات تبريد المناطق بالتجزئة ذات الصلة القائمة لدى ذلك المتعامل.  وإزالة مرافق مزو 

د خدمات تبريد المناطق ين صُّ عقد خدمات تبريد المناطق على أنَّ  .4 ه يجب على المتعامل إعطاء مور 

ا مدته  ساعة على األقل، قبل إخالء المبنى أو أي وحدة عقب إنهاء عقد  24المرخصة إخطار 

خدمات تبريد المناطق. في حال عدم توافر أي إخطار من هذا القبيل، سيتسنى انعقاد المسؤولية 

ت تبريد المناطق المرخصة التي يتم استخدامها ووقوع على المتعامل ذي الصلة إزاء جميع خدما

د خدمات تبريد المناطق المرخصة.  أي ضرر بجميع األجهزة التي تكون أو باتت مملوكة لمور 

 القانون المعمول به وحل النزاعات – 13البند  

جبها ي عَمل بقوانين إمارة أبوظبي بشأن عقد خدمات تبريد المناطق، ويتم تضمينها بأحكام بمو .1

يجوز ألي   من الطرفين اللجوء للدائرة في حال أي نزاعات أو شواغل أو كليهما مع ا لم يتم 

التوصل لحلها بخصوص الرسوم والتعرفات التسعيرية ومعايير الخدمة، على أنه يتعي ن على كال 

 الطرفين االلتزام بقرار الدائرة. 

 الحاالت الطارئة – 14البند  

لزامية أو في أي عقد من عقود خدمات تبريد المناطق ما يقي د أي طرف ال يوجد في الشروط اإل .1

د خدمات تبريد المناطق  –من الطرفين من اتخاذ اإلجراء الفوري )بما في ذلك  بخصوص مور 

تعليق تقديم خدمات تبريد المناطق المرخصة( وفق ا ألي قوانين أو بما يدرأ إلحاق  –المرخصة 

ع ضرر جسيم بالعقار في حالة نشوء أي  حالة من الحاالت الطارئة، اإلصابة باي أشخاص أو وقو

ا عقب اتخاذ أي  إجراء فوري من هذا القبيل.  شريطة أن يخطر هذا الطرف اآلخر فور 

يتعي ن تضمين عقد خدمات تبريد المناطق أحكام ومعلومات وافية لإلخطارات بما في ذلك أرقام  .2

بريد اإللكتروني لجميع األطراف بما يتسنى عنه قدرة الهواتف وأرقام الفاكسات وعناوين ال

ض، وبما يمكنه  د خدمات تبريد المناطق المرخصة أو ممثله المفو  المتعامل من االتصال بمور 

من القيام بأي اتصاالت من هذا القبيل على مدار األربع والعشرين ساعة خالل السبعة أيام من 

 ت الطارئة.األسبوع في حال نشوء أي حالة من الحاال
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 تفاصيل العقد –شروط اإللزامية لعقد خدمات تبريد المناطق لل 1الملحق 

رقم 

 البند

 البيانات بيان البند

 أدرج بيان توصيف المبنى، بما في ذلك ما يلي:] تفاصيل المبنى 1

 اسم المبنى )إن وجد(

 رقم قطعة األرض المنشأ عليها المبنى

 عنوان المبنى/ موقعه 

 اكتمال تنفيذ المبنىتاريخ 

إجمالي مساحة أرضيات المبنى باألمتار 

 المربعة[

تفاصيل أي وحدات ذات  2

 صلة في نطاق المبنى

أدرج بيان توصيف أي وحدة في نطاق المبنى الذي ]

يملكه المتعامل أو يستأجره أو يشغله، بما في ذلك ما 

 يلي:

 اسم المبنى )إن وجد(

 عنوان الوحدة/ موقعها

رقم الوحدة لدى شركة أبوظبي للتوزيع )إن 

 وجد(

إجمالي مساحة أرضيات الوحدة باألمتار 

 4المربعة[

أدرج التاريخ ذا الصلة المزمع فيه بدء خدمات ] تاريخ البدء المزمع 3

تبريد المناطق المرخصة، وهو التاريخ الذي يجوز 

د تعديله بناء  على الشروط المتفق عليها فيما بين  مور 

والمتعامل في عقد  خدمات تبريد المناطق المرخصة
 [خدمات تبريد المناطق

ا من تاريخ البدء] طول مدة العقد 4 . يجوز أدرج عدد السنوات اعتبار 
تعديل مدة العقد أو تمديدها أو تجديدها بناء  على 

د خدمات تبريد الشروط المتفق عليها فيما بين  مور 

قد خدمات تبريد والمتعامل في عالمناطق المرخصة 
 المناطق[

                                                           
 مالحظة: احذف كلما انطبق ذلك 4
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رقم 

 البند

 البيانات بيان البند

 [ كيلوواط ساعة تبريدأدرج الرقم] 5السعة التعاقدية 5

 

 

  

 

 
 

 

  

                                                           
ا للوحدة أو  مالحظة: ال يتم تضمين السعة التعاقدية في تفاصيل العقد ألي عقد من عقود خدمات تبريد المناطق المبرم مع أي متعامل 5 فردي، الذي يكون مستأجر 

 شاغال  لها.
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 [2الملحق رقم ]

 متطلبات النموذج المالي

 أن: على إكسل،مايكروسوفت جداول البيانات يجب إعداد النموذج المالي باستخدام برنامج  .1

 )أ( يتوافق مع معايير وأساليب أفضل الممارسات،

 )ب( يعرض االفتراضات المتضمنة في العرض الفني لمقدم العطاء،

االفتراضات العامة والفنية والمالية، وذلك حسبما يتم عرضه في  جميع -كحد أدنى -)ج( يتضمن

 : أدناهاالفتراضات العامة والفنية والمالية لتبريد المناطق الواردة 

 

 وحدة القياس االفتراضات

 نوع المشروع التطويري
يتم تحديد نوع المشروع: سكني، تجاري، أو غير 

 ذلك

 مساحة المشروع الذي تخدمه محطة تبريد المناطق
 مربع كيلومتر 

(
2

km ) 

 نظام تبريد المناطق إجمالي سعة  

تبريد - كيلوواط  

 (ckW) 

 (TRطن تبريد  )

عالجةم مياهأو  شرب  هيتم تحديد نوع المياه: ميا نوع المياه  

 % عامل التباين 

 ساعة ةالمكافئ ةالكامل حمالاألساعات 

 سنة عمر المعدات

 متوسط استهالك الكهرباء

تبريد -كيلوواط ساعة/ كيلوواط ساعة  

ckWh/kWh 

 كيلوواط ساعة/ طن تبريد ساعة

 kWh/TRh 

 متوسط استهالك المياه

تبريد - لتر/ كيلوواط ساعة  

l/kWhc 

 لتر/ طن تبريد ساعة

l/TRh 

محطة تبريد المياه )بما في ذلك النفقات الرأسمالية ل

)مع تحليل المكونات  (تخزين الطاقة الحرارية
   الرئيسية(

تبريد -درهم إماراتي/ كيلوواط   

AED/KWc 

 درهم إماراتي/ طن تبريد

AED/TR 
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 وحدة القياس االفتراضات

فقط )المعالجة  حيمياه الصرف الص معالجة محطة
 الغير في حالة المحطات التي تستخدم المياه

 (للشرب مخصصةال

 cAED/KWتبريد  -درهم إماراتي / كيلوواط 

 AED/TRدرهم إماراتي/ طن تبريد 

 نقل الطاقة محطةالنفقات الرأسمالية ل

تبريد - درهم إماراتي/ كيلوواط  

AED/KWc 

 درهم إماراتي/ طن تبريد

AED/TR 

)مع تحليل المكونات  النفقات الرأسمالية للشبكة
 الرئيسية(

تبريد - إماراتي/ كيلوواطدرهم   

AED/KWc 

 درهم إماراتي/ طن تبريد

AED/TR 

)بما في ذلك قياس  تكاليف التشغيل والصيانة السنوية
 االستهالك/ إعداد الفواتير(

تبريد - درهم إماراتي/ كيلوواط  

AED/kWc 

 درهم إماراتي/ طن تبريد

AED/TR 

 المياهتكلفة المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة 
 درهم إماراتي/ متر مكعب

AED/m
3
 

 % معدل التضخم

 % معدل الخصم االسمي لمزود خدمات تبريد المناطق 

 محطة تبريد المناطقمساحة 

 تبريد - متر مربع/ كيلوواط

m
2
/kWc 

 متر مربع/ طن تبريد

m
2
/TR 

 نقل الطاقة محطةمساحة 

تبريد -متر مربع/ كيلوواط   

m
2
/kWc 

تبريدمتر مربع/ طن   

m
2
/TR 

المؤشرات المالية للمشروع لكل عام على  جميعب المتعلقة)د( تتوفر به إمكانية إجراء الحسابات 

 والنفقاتمن مدة المشروع، وتشمل هذه الحسابات دون أن تقتصر على العوائد المتوقعة حدة 

 )الرأسمالية والتشغيلية( واألرباح، 
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دون أن -خدمات تبريد المناطق، وتشمل  تعرفةالمتعلقة ب)هـ( تتوفر به إمكانية إجراء الحسابات 

تبريد ل المساندة الخدماتورسم االستهالك والرسوم  السعة رسم التوصيل ورسوم -تقتصر على

 المناطق، 

المعدلة في حالة أي زيادة محتملة لسعة محطة تبريد المناطق )تغير  تعرفة)و( يشمل حساب ال

 طن تبريد من السعة اإلضافية(،  1000التعرفة لكل 

لمشتري خدمات تبريد المناطق فيما  الدائرةحددها تأي تفاصيل وخصائص أخرى  أن يعكسو)ز( 

من وقت  –يخص طلب تقديم العروض بالفصل الرابع أو لمزود خدمات تبريد المناطق المسجل 

 آلخر. 
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 [3الملحق رقم ]

 متطلبات النماذج المالية المحدثة

 

هو نفس هيكل النموذج المالي األصلي  أن يكون هيكل النموذج المالي المحدث الذي يقدم سنويا   يتعين1

 . الدائرةللمرخص له الذي تم اعتماده من جانب 

من المعلومات/ البيانات التي  ذاتهالقدر  -على األقل –يجب أن يتضمن النموذج المالي المحدث  .2

 .الدائرةكانت متضمنة في النموذج المالي األصلي للمرخص له الذي تم اعتماده من جانب 

ي النموذج المالي المحدث قد تم تحديثها ومراجعتها ن كافة البيانات المشمولة فيجب أن تكو .3

آخر وأحدث معلومات متوفرة للمرخص له، وتشمل دون أن تقتصر على  على اعتمادا  وإعدادها 

 ما يلي: 

 البيانات المالية الفعلية )التكاليف واإليرادات واألرباح(،  (أ)

النتائج المالية المتوقعة لألعوام القادمة حتى نهاية مدة أنظمة تبريد المناطق المستخدمة و  (ب)

 تبريد المناطق ذي الصلة.  نظامالخاصة بالمرخص له والتي تخدم 

المؤشرات المالية  جميعبيجب أن يتوفر بالنموذج المالي المحدث إمكانية إجراء الحسابات المتعلقة  .4

حدة من مدة المشروع، وتشمل هذه الحسابات دون أن تقتصر على العوائد للمشروع لكل عام على 

 المتوقعة والنفقات )الرأسمالية والتشغيلية( واألرباح.

لمشتري  الدائرةحددها ت  يجب أن يعكس النموذج المالي المحدث أي تفاصيل وخصائص أخرى  .5

و لمزود خدمات تبريد خدمات تبريد المناطق فيما يخص طلب تقديم العروض بالفصل الرابع أ

 من وقت آلخر. –المناطق المسجل 
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 [4الملحق رقم ]

 افتراضات أنظمة التبريد التقليدية

 

 وحدة القياس االفتراضات

 ةالمكافئ ةالكامل حمالساعات األ

 
 ساعة

 سنة عمر المعدات

 متوسط استهالك الكهرباء

تبريد -كيلوواط ساعة/ كيلوواط ساعة  

ckWh/kWh 

ساعة/ طن تبريد ساعةكيلوواط   

 kWh/TRh 

 النفقات الرأسمالية لنظام التبريد بالمياه

 

تبريد - درهم إماراتي/ كيلوواط  

  cAED/kW 

 درهم إماراتي/ طن تبريد

AED/TR 

 تكاليف التشغيل والصيانة السنوية

 

تبريد - درهم إماراتي/ كيلوواط  

  cAED/kW 

 درهم إماراتي/ طن تبريد

AED/TR 

 معالجة المياهتكاليف 
 درهم إماراتي/ متر مكعب

AED/m
3
 

 

 


