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 الملخص التنف�ذي. 1
كة  المسندة  الثالثةالمهمة  هو  "  منهج�ة تحد�د العيوب غ�ي النموذج�ة"تق��ر   الثان�ة من   ل�ش ي إطار المرحلة 

إنج�كون، �ن
وع عمل   ي قطاع    اله�كل�ة لمسا�ن العمال"تع��ز السالمة    أفضل (األردن)، تحت عنوانم�ش

ي الممل�ة األردن�ة   أللبسةا�ن
�ن

 ". الهاشم�ة

  
�
 ع�  ، وأنها  حق لجميع العمال  �ي   لمع�ش�ة الالئقةبأن الظروف ا  اإل�مانمن  وانطالقا

�
، ما ز�ادة إنتاجيتهمتنعكس إ�جاب�ا

وع  ، لذلك فإن  بالتا�ي بالنفع ع� األعمال التجار�ة ككل�عود   بتقي�م العيوب تتعلق    إرشادات وتوجيهاتإ� وضع  يهدف  الم�ش
  متطلباتوضع  وكذلك    ،الحال�ة  مسا�ن العمالداخل  المتبعة  بعض تداب�ي الصحة والسالمة    مقابل   والتخف�ف من حدتها 
ي المستقبل لضمان تجاوز األخطاء والعيوب    العمّ   سا�نتصم�م متعلقة ببناء م

   السابقةجد�دة �ن
�
ي �مكن أن �شك ا ل  اليت  خطر�

ن ع� صحة وسالمة العمّ   . ال المق�مني

(المهمة   السابقة  المهام  النموذج�ة والمهمة  1ونت�جة ل�ل من  العيوب  إرشادات لتقي�م و�صالح تق��ر  :  2: تق��ر تحد�د 
التق��ر    وضعالعيوب النموذج�ة)، تم   ف هذا  الفنيني )    لمساعدة األعضاء غ�ي  تقي�م    ع�(أصحاب المصانع �شكل أسا�ي

ي المسا�ن العمّ  وتحد�د العيوب
ي مباين

رئ�س�ة للسالمة والصحة المهن�ة  معاي�ي  4مقابل ، لبسةلوكة لمصانع األال�ة المم�ن
اح قائمة فحصة العامة)من الحرائق والصّح   وقا�ة(السالمة اله�كل�ة والسالمة ال�ه��ائ�ة وال سهلة    وتقي�م  ، من خالل اق�ت

ي �جب  القضا�ا الرئ�س�ة  ُتوّضحاالستخدام   صها   اليت  من  ق  حقُّ تَّ الو   تفحُّ
ُ
قةها مع الحد األدين من المتطلبات  قِ تواف

�
�سالمة    المتعل

ن  ن المق�مني  ة. بالمسا�ن المعن�ّ وصحة العاملني

ي تهّد  حة لتحد�د العيوب اليت ي و يوضح هذا التق��ر منهج�ة التقي�م المق�ت ي  د السالمة اله�كل�ة ألي مبين سكين  تُ اليت
ّ
ر ع�  ؤث

ن  الشاغلني �ُ له  صحة وسالمة  التق��ر  .  المعلومات األساس�ة  ��ف�ة  دل�ً� لعت�ب هذا  التقي�م مع اإلشارة إ�  تطبيق منهج�ة 
ي المهمة 

والمتعلق بمتطلبات الصحة والسالمة المهن�ة   "إرشادات لتقي�م و�صالح العيوب النموذج�ةتق��ر  ": 2المقدمة �ن
حة للتفت�ش.  تقي�مقائمة ال استخدام وتعبئةلتسه�ل   المق�ت

ي  وف�ما ��ي   ل إ� منهج�ة تحد�د وتقي�م العيوب: لتوصُّ تّم اتباعها لالخطوات اليت

ي    كودات  االعتماد ع� -
الومعاي�ي البناء الوطن�ة والدول�ة المرتبطة بمتطلبات السالمة والصحة المهن�ة �ن ، مسا�ن العمَّ

ي ل كأساس
 . مسا�ن العمالتحد�د الحد األدين من المتطلبات �ن

تبعاتها ع� المدى المواد أو قابل�ة الخدمة و   تهالكاله�ك�ي وغ�ي اله�ك�ي و   القصور العيوب (مختلفة من  ال نواع  األ تحد�د   -
ي تم  د�ّ التفقُّ   الموقع  ز�اراتباالعتماد ع�  وذلك  ()  البع�د ي المُ   ا� مسبق   ها ؤ إجراة اليت ن من قبل الف��ق الفين ، إنج�كون من  عنيّ

 . )1كجزء من المهمة 

ي تم تحد�دها ف�ما يتعلق �اوضع دل�ل توجي�ي لتصن�ف   - المخاطر المصاحبة (المتعلقة �سالمة    آثار شدة  لعيوب اليت
 .( ن  وصحة الشاغلني

اح - ن �سُه   قي�مقائمة ت  اق�ت ي تقي�م ظروف مسا�ن،  ل استخدامها من قبل األعضاء غ�ي الفنيني
مقابل   الُعّمال  للمساعدة �ن

(و�ي �سخة مبسطة  من الحرائق والصحة العامة.    وقا�ةالسالمة اله�كل�ة والسالمة ال�ه��ائ�ة وال نة:  تقي�م معيّ   معاي�ي 
لتقي�م ظروف بعض مسا�ن  المهندسون سابقا�  المهمة األو� والمستخدمة من قبل  ي 

حة �ن المق�ت التفت�ش    من قائمة 
ي األردن). القائمة  الُعّمال

 �ن

ن التعامل معه    مناسبال و عّ حفظ سجل ب�انات التقي�م �شكل ف - االمتثال    تحد�د نقاطو ل�سهل ع� المدراء التنف�ذيني
.  ل�ودات  وعدم االمتثال للمتطلبات وا ي التق��ر  والمعاي�ي

اح نموذج �ن بناًء  ) �سلط الضوء ع� العيوب  2(المهمة    2(تم اق�ت
المصاحبة  المخاطر  شدة  األول��ات  ع�  ج  وتحد�د  إ�  الالزمة  التصح�ح�ة  والالإلجراءات  التكال�ف  عواقب  نب 

 المصاحبة). 
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قضمان  ، لتقي�م رئ�س�ة  عاي�ي مألر�عة    المّ مسكن عُ أي  معاينة  خضع ت�جب أن   ي أي    تحقُّ
من  تداب�ي الصحة والسالمة المهن�ة المناسبة �ن

 : تلك المسا�ن

 : اله�كل�ة السالمة -

ي ايندرج 
الل لتقي�م اإل�شايئ ن   تحت مسا�ن العمَّ  :فئتني

o   ي   ؛الزالزلمقاومة
المباين لمعظم  تحد�دها  �مكن  ال  ي  الو   ،بالنظر   اليت الشكل  ال  منتظمل�ن  العمَّ وكذلك   لمسا�ن 

المبين ضد القوى الجانب�ة للزالزل أقل خطورة    سلوكمن الح��ق �مكن أن تجعل    النجاةالظروف الج�دة لساللم  
ي التخف�ف من أي مخاطر ذات صلة 

 . كانبالسُّ و�ساعد �ن

o كذلك و   بالطات األرض�ات واألسطحل�جب تجنب التحم�ل الزائد    كما   ص�انة دور�ة.   إجراء�جب    ؛السالمة اله�كل�ة
ي األعمدة

ة وشقوق    ،اإلجهاد العا�ي �ن  اإل�شائ�ة التوص�ات  اتباع  خالل  من  و تقّوسات  و�جب معالجة أي عيوب صغ�ي
أو ضعف    �ل حالة. ل للم�اە  أي ��ب  أن  ي  (مع مالحظة 

ات  �ن تغي�ي أو  ه�كل�ة  إضافات  أي  أو  السقف   ع� عزل 
 ض سالمة ه�كل المبين للخطر). عرّ ن تُ التصم�م األص�ي �مكن أ

 

 ال�ه��ائ�ة: السالمة  -

ي  �جب إلقاء نظرة عامة ع�  
الاألنظمة ال�ه��ائ�ة �ن ي    الوطن�ةل�ودات  امتطلبات  ل  ا  للتأ�د من امتثاله  مسا�ن العمَّ

�ن
 ل�افة األنظمة ال�ه��ائ�ة:  ص�انة دور�ةإجراء �جب و والدول�ة.  الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة

o   التحم�ل   موالمآخذ والمنافذ وضمان عد  ولوحات التوز�ــــع  �ه��اءالخزائن  التحقق من وضع األسالك و   : ال�ه��اء نظام
 الزائد وتوف�ي نظام التأر�ض. 

o  :اإلنارة الطوارئ   نظام  ألنوار  المناسب  التوز�ــــع  إ�  باإلضافة  المختلفة  للمساحات  المناسبة  اإلنارة  توف�ي  ضمان 
ات األنوار ومراوح السقف �شكل صحيح و  ن د منوالتحقق من اخت�ار وترك�ب جميع تجه�ي

�
 . ا ج�د�  تعملأنها  التأ�

o  :ات المراقبة  نظام الت�ار المنخفض  ال)مّ خصوص�ة العُ ضمان عدم تجاوز  الحاجة. ( ح�ث تدعو ضمان توف�ي كام�ي

 

 من الحرائق:  وقا�ةال -

 ثالث فئات: ظر لبالنّ لتقي�م السالمة من الحرائق مسا�ن العمال   تخضع

o  ق :  التك��ن المعماري  قد النجاة  مسارات    عبور أطوال الممرات وحدود الطرق المسدودة ومسافة    مما إذا كانت   التحقُّ
ي    المسم�ح  الحد   تجاوزت 

وآمنة    من العوائق   خال�ة   هروب مسارات ال �جب أن تكون  و ق.  ائ الحر   من كودات الوقا�ة  به �ن
و   ومزودة  مناسبة  �شطيبات  توجيه�ة    بماد  ال   بالفتات  ي حاالت 

�ن الهروب  من لمسارات  الح��ق    طوارئ ومحم�ة 
  �جب أن تكون األبواب  كما  .  آمنة   خارج�ة مناطق تجمع  و   مخارج أدراج و والدخان وتؤدي إ�  

�
ي نقاط الخروج  أ�ضا

�ن
الهروب   للح��ق المؤد�ة ألدراج  الخروج   مقاومة  نقاط  ي 

الموجودة �ن األبواب  أن تكون  �لزم  المبين   (ال   النهائ�ة من 
بأجهزة كما �جب أن نكون األبواب ُمزّودة    مقاومة للح��ق ول�ن �جب أن تكون قابلة للفتح �سهولة من الداخل) 

ي حسب  اإلغالق الذ 
بات ا ايت

�
ي المبين �جب تزو�د بعض    ذلك،. عالوة ع�  ل�وداتمتطل

المناور (الفتحات الرأس�ة �ن
  مقاومة للح��ق  جدران و وغرف التخ��ن بأبواب   ألغراض التمد�دات ال�هروم�كان�ك�ة) 

�
كذلك �جب     . ل�وداتل  وفقا

ي حاالت الطوارئ  تحقيق  
ي (س�ارات إسعاف و�طفاء) �ن

 . للموقع إمكان�ة الوصول لس�ارات الدفاع المدين
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o   عامة ع� متطلبات نظام مكافحة الحرائق الم�كان�ك�ة المطل��ة من   إلقاء نظرة  : الحرائق الم�كان�ك�ة   مكافحةأنظمة
ي    ، للحما�ة من الحرائق   قبل الجمع�ة الوطن�ة 

ي األردين   ). 2004(وكود أنظمة مكافحة الح��ق الوطين

ي  
ولة (مسحوق خراط�م ح��ق وطفا�ات ح��ق محم   كبائن ، يتكون هذا النظام �شكل أسا�ي من  مسا�ن العمال �ن

ي أ�س�د  
 . ح�ث �لزم (متصلة بأنظمة إنذار الح��ق)  ال���ون)، باإلضافة إ� صنبور ح��ق ومرشات  وثاين

o  ي
ي (   إلقاء   : نظام إنذار الح��ق ال�ه��ايئ

الطوارئ وصفارات اإلنذار    مصابيح نظرة عامة ع� نظام إنذار الح��ق ال�ه��ايئ
الغاز   ��ب  المطل��ة  خانوالّد وكاشفات  مكافحة  حسب  )  أنظمة  و كود  ي 

األردين ي  الوطين الجمع�ة   ات كود الح��ق 
 الص�انة المستمرة للنظام.   من   التأ�د و�جب للحما�ة من الحرائق.  األم��ك�ة  الوطن�ة  

 

 الصحة العامة:  -

 : فئاتثالث بالّنظر لالصحة العامة لتقي�م  مسا�ن العمال تخضع

o اض أن العمال    ،مسا�ن العمال: دراسة مواقع  الجوانب المعمار�ة ي موقع ق��ب من األ�شطة الصناع�ة باف�ت
إذا كانت �ن

الهواء   بتلوث  يتأثروا  أن  أخرى. مخاطر صح�ّ أو    �مكن  االتجاهات    و�جب  ة  من   
�
أ�ضا والفتحات الجغراف�ة  التحقق 

ال ي و دخول  لضمان    لمسا�ن العمَّ
أن  كما �جب  داخل الغرف المختلفة.    طب�ع�ة  ته��ةتوف�ي  ضمان  ضوء نهار طب��ي كا�ن

ق خاصة    الح��ق  كوداتتتوافق مع  بح�ث  (  مسا�ن العمالتشط�ب مناسبة لالستخدام داخل  التكون مواد  
�
ف�ما يتعل

 �جب أن �كون  وسهلة التنظ�ف ومالئمة لوظ�فة الغرفة)  بمسارات الهروب  
ً

ع�   مانع لالنزالقرض�ات  األبالط  فمث�
ي حاالت الطوارئ ع المخاطر أثناء اإلخالءلمن مسارات الهروبطول 

 . �ن

o الم�كان�ك�ة ل�ة إلقاء  :  األنظمة  ن الم�ن الم�اە  و�مدادات  الص�ي  (ال�ف  الم�كان�ك�ة  األنظمة  متطلبات  عامة ع�  نظرة 
ي  المُ   الطب��ي غاز  الوالته��ة والتدفئة المرك��ة و/ أو أنظمة تكي�ف الهواء و 

السال) �ن     مسا�ن العمَّ
�
والمعاي�ي   ل�وداتلوفقا

ي   ا�سداد   حدوث  التأ�د من عدم  كما �جب  والدول�ة.   وطن�ة األردن�ة ال
التأ�د من توف�ي و شبكة ال�ف الص�ي الداخل�ة    �ن

ي  
ي  وجود  و   ما�ن مختلفةاأل مست��ات درجة حرارة ورط��ة مناسبة �ن

والحمامات وغرف النوم دورات الم�اە  ته��ة كاف�ة �ن
 . الغاز الطب��ي المسالواالمتثال لمتطلبات السالمة المتعلقة بأنظمة 

o  وغرف الغس�ل و��ش المال�س   ودورات الم�اە التأ�د من النظافة داخل الغرف المختلفة  �جب  :  قضا�ا الصحة العامة 
�ات/ غرف الطعام ات والحيوانات الضالة.   مكافحة  م�ةأه   باإلضافة إ�   ،ومناطق إعداد الطعام والمطبخ وال�افي�ت الح�ش

 . توز�عات ونوع�ات مناسبةب بكافة اإلمدادات الطب�ة صناديق القمامة وصناديق اإلسعافات األول�ة   وف�ي تكما �جب 

ا� و  ةأنه  إ�  اإلشارة جدر ت ،أخ�ي ن مختلف أصحاب  موض�ع أهم�ة حاجة إ� ز�ادة الو�ي ب ثمَّ جودة الصحة والسالمة المهن�ة بني
ن المستمر إلدارة البيئة والصحة والسالمة والحفاظ ع� السالمة اله�كل�ة لمسا�ن  المصالح ح�ث   . الُعّمال  لضمان التحسني

 . ال تؤدي إ� رفع إنتاجيتهم و�التا�ي ازدهار الصناعة ككلمّ قد أن الظروف المع�ش�ة الج�دة للعُ عتَ �ُ 

 



 المرحلة الثان�ة   -في المملكة األردن�ة الهاشم�ة  ل�سةتعز�ز السالمة اله�كل�ة لمساكن العمَّال في قطاع األ
 

4 
 1.0  االصدار|  تقر�ر منهج�ة تحدید العیوب غیر النموذج�ة

 منظمة العمل الدول�ة  
 

 اإلختصارات. 2

 قائمة اإلختصارات والرموز العامة 2-1
 

BWJ  (األردن) برنامج عمل أفضل 

EHS  الصحة والسالمة البيئ�ة 

GoJ  الممل�ة األردن�ة الهاشم�ةحكومة  

HR ة�  موارد ��ش

IEQ جودة البيئة الداخل�ة 

IFC  مؤسسة التم��ل الدول�ة 

ILO  ة مة العمل الدول�َّ  منظ�

JEA  ن ن نقابة المهندسني األردنيني  

MoH ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة
 وزارة الصحة �ن

MoL  ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة
 وزارة العمل �ن

MoPWH  ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة
 وزارة األشغال العامة واإلسكان �ن

MoU  تفاهم المذكرة  

OSH  ّ�ةالسالمة والصحة المهن  

SSC  مؤسسة الضمان االجتما�ي 
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 قائمة اإلختصارات والرموز الفن�ة  2-2
 

AC تكي�ف الهواء 
ACI  المعهد األم���ي للخرسانة 

ANSI  ي  األم���ي للمعاي�ي المعهد الوطين
ASHRAE  د و  الجمع�ة األم��ك�ة لمهند�ي�  التدفئة وتكي�ف الهواءالت�ب

BS طان�ة�  المعاي�ي ال�ب
CCTV ات المراقبة  كام�ي

DB  لوحة التوز�عات ال�ه��ائ�ة 
FACP  لوحة تحكم إنذار الح��ق 

FFL األرض�ات منسوب �شطيبات  
FR  مقاوم للح��ق 

HVAC  والته��ة وتكي�ف الهواءالتدفئة 
IBC  كود البناء الدو�ي 
ICC  مجلس ال�ود الدو�ي 
ID  التصم�م الداخ�ي 

IRS نظام المسؤول�ة الداخل�ة 
JBC  ي كود البناء ي الوطين

 االردين
LPG ول المسال  غاز الب�ت

MEP  األعمال الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة والصح�ة 
NFPA  الحرائق الرابطة الوطن�ة للحما�ة من 

RCD  ي
 جهاز الت�ار المتب�ت

UBC كود البناء الموحد 
WC دورة م�اە 
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 مقدمـة . 3

وع 3-1  نبذة عن الم�ش

ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة   )BWJ(برنامج عمل أفضل (األردن)تم إطالق  
. ألردن�ةاحكومة  ال بناًء ع� طلب من    2008عام    �ن

وع  برنامج عمل أفضل (األردن) ن مُ   هو م�ش ا�ة بني �جمع و .  )IFC(   ومؤسسة التم��ل الدول�ة )ILO(مة العمل الدول�ةنظ� �ش
نامج الشامل  هذا   ن  ال�ب ن ظروف العمل    لبسةمن جميع مست��ات صناعة األ  ّصلةوال  أصحاب المصلحةبني ي األردن لتحسني

�ن
ام حقوق العمال   التنافس�ة للقطاع.    ودعموتع��ز اح�ت ي   وتخضعالقدرة 

 برنامج عمل أفضل (األردن)  المصانع المشاركة �ن
 من خالل تقي�مات المصانع وال��ارات االستشار�ة وخدمات التدر�ب. للمراقبة وتحصل ع� االستشارة 

م  و�ب�ت  ن مل�ت نامج   ال�ب
�
واالجتماع�ة  بالمساه   ا االقتصاد�ة  المرونة  ي 

�ن األردن�ة  للممل�ة  مة  الممل�ة  ي 
المدى   الهاشم�ة �ن ع� 

 الط��ل من خالل برمجة سبل الع�ش وتع��ز العمل الالئق للجميع. 

 قد و و 
َّ
ي أغسطس  ع�  لضمان االجتما�ي  العامة لمؤسسة  الو   برنامج عمل أفضل (األردن)ع  ق

وذلك   2017مذكرة تفاهم �ن
القطاع ي 

�ن الئقة  عمل  الحفاظ ع� ظروف  المصلحة ع�  أصحاب  قدرة  بتع��ز  امها  ن ال�ت من  ا 
�
ي    انطالق     أقامتواليت

�
تعاونا

ن    خاصة ف�ما يتعلق بالسالمة والصحة المهن�ة ع�ب  إمكان�ة  لتحسني
�
ي الصناع�ة  مؤسسات  التوف�ي ظروف عمل أ��� أمانا

�ن
بموجب االتفاق�ة ع� رفع مستوى الو�ي والتثق�ف    الجهات المعن�ةعاون  ستتو .  الهاشم�ةالممل�ة األردن�ة  جميع أنحاء  

ي مجاالت القطاع كافة
ي تحسينها عند الحاجة    ،�شأن السالمة والصحة المهن�ة �ن

باإلضافة والتحقق من تنف�ذها والمساعدة �ن
الفن�ة. إ�   ات  ع برنامج عمل أفضل (األردن) ووزارة  تبادل الخ�ب

َّ
ي عام    باإلضافة إ� ذلك وق

 2020العمل مذكرة تفاهم �ن
أثناء  العمال  أجل حما�ة  من  العمل وظروفه  ي  ومفت�ش التفت�ش  بأعمال  المتعلقة  القانون�ة  األحكام  إلنفاذ  تعاونهم  لتع��ز 

ي عملهم. 
 مشاركتهم �ن

ي  من  �تمثل الهدف الرئ��ي  هذا و  ي إثبات أن ظروف العمل الج�دة واالستثمار التقين
نامج �ن ي  هذا ال�ب

الالئق �مكن أن �ساعد �ن
 جعل المصانع والوحدات التابعة لها أ��� إنتاج�ة. 

نامجستنتج مما سبق الهدف الرئ��ي لهذا  �ُ  ي عالم العمل/ ظروف    تع��ز وهو "  ال�ب
" و�التا�ي لامّ مسا�ن العُ البيئة المع�ش�ة �ن

وع الفر�ي "عنه انبثق فقد  ال الم�ش ي قطاع األ تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن العمَّ
ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة لبسة�ن

 ". �ن
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 المهام المسندة  3-2
وع "تع��ز السالمة اله�كل�ة  ب�نجاز إنج�كون  تم تكل�ف الأر�ــع مهام رئ�س�ة تتعلق بم�ش ي قطاع  لمسا�ن العمَّ

ي الممل�ة   لبسة األ�ن
�ن

 : و�ي " األردن�ة الهاشم�ة 

 .  النموذج�ة العيوب  حد�د تإعداد تق��ر ل -1

 . ةإرشادات لتقي�م و�صالح العيوب النموذج� تق��ر  تقد�م -2

 نموذج�ة األخرى. الغ�ي  العيوب حد�د ت وضع منهج�ة ل -3

 الُمتمّثلة بهذا التق��ر)(  -4

ي  -5
ي تصحيح العيوب �ن

اح معاي�ي الستخدامها �ن الاق�ت  جد�دة.  مسا�ن عمالوتصم�م قائمة ال مسا�ن العمَّ

 

وعاألهداف  3-3  الرئ�س�ة للم�ش
وع إ� تحقيق األهداف األر�عة   التال�ة:  الرئ�سّ�ة يهدف الم�ش

o  .ي النموذج�ة
ن أصحاب المصانع �شأن متطلبات سالمة المباين  رفع مستوى الو�ي بني

o  ة الالزمة لتصح�حها. وضع  إرشادات لتحد�د عيوب السالمة ومستوى الخ�ب

o الوطن�ة للمسا�ن.  ل�وداتتحد�د متطلبات ا 

o  ي ال �شملها ال  تع��ف  . الوطن�ة مع اإلشارة إ� الممارسات الدول�ة الج�دة �وداتقضا�ا السالمة اليت

 المراجع. 4
ي المعاي�ي    إنج�كون إلعداد هذا التق��ر قام ف��ق

ة المتعلقة بالمهمة المعينةالم  �واد واأل بالتحقيق �ن تحقق قائمة    وضعول  تغ�ي
ي 

 . الحال�ة مسا�ن العمالمرجع�ة يتم من خاللها تقي�م العيوب النموذج�ة �ن

 الوثائق واإلجراءات المتعلقة بالسالمة والصحة المهن�ة  4-1
وس كورونا   -وزارة العمل  -الدل�ل الشامل   إجراءات العمل الخاصة بتداب�ي السالمة والوقا�ة الصح�ة للحد من انتشار ف�ي

ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة، وزارة الصحة، برنامج عمل أفضل (األردن)) 
 دل�ل معاينة/ تقي�م مسا�ن العمال (وزارة العمل �ف

 قانون الصّحة العامة

 ال�ودات والمعاي�ي الفن�ة الوطن�ة والدول�ة  4-2

 ) NFPAالرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق (

�د والتدفئة وتكي�ف الهواء   الجمع�ة األم��ك�ة لمهند�ي الت�ب
ي 
ي األرديف

 كودات البناء الوطيف

�طان�ة   المعاي�ي ال�ب

 المعاي�ي األم��ك�ة 

 )Inc (ICC)لمجلس ال�ود الدو�ي () التابع IBC(  ®2015كود البناء الدو�ي  
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 العوامل المؤثرة . 5

 جائحة كورونا  5-1

ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ةع� قطاع المال�س  بظالله    انتشار جائحة كورونا   أل�ت 
فايروس  ب  العد�د من العمال والمدراءأص�ب    فقد   . �ن

ي  كورونا 
ت  46�ن لذلك، تم توج�ه م��د من    الرغم من الجهود المبذولة للس�طرة عليها. ��عة ع�ب المصانع ع� الحاالت مصنع. وانت�ش

ن  اتخاذ االهتمام نحو  ي مختلف المرافق للتخف�ف من المخاطر المرتبطة بال��اء  وتطب�قها  اإلجراءات العامة للسالمة والصحة المهنيني
 .�ن

داخل    �ة والتصم�م  �ة متطلبات التشغ�لبعض الل ادة الحاجة  إ� ز�  كورونا بعض اإلجراءات العامة المتعلقة بيوضح الرسم التا�ي ك�ف أدت  
 . مسا�ن العمال

 

 

 
 

 

 تطلبات التصم�م والتشغ�ل المتعلقة بكورونا م: 1 5-الشكل

 جودة البيئة الداخل�ة 5-2

ر ع� 
ِّ
ة جوانب مختلفة تؤث ي تؤثر ع� السالمة والصحة المهن�ة داخل المنشأة �ي جودة البيئة الداخل�ة، ثمَّ  أحد العوامل الرئ�س�ة اليت

ي الشكل أدناە. جودة البيئة 
ن �ن ي تحدد بالتا�ي مست��ات الراحة لشاغ�ي المسكن كما هو مبني ة، واليت  الداخل�َّ

 
ي تؤثر ع�   : 2  5-الشكل  البيئة الداخل�ة جودةالجوانب اليت

 مساحة الغرف متناس�ة مع عدد الشاغلین. -
 . عدد الحمامات والمغاسل متناس�ة مع الشاغلین -

 

 النظافة

 
 
توفیر جم�ع معدات النظافة داخل 

 المساكن

 

 .مخزن  /للتنظ�ف توفیر غرفة
 .توز�ع صنادیق القمامة/ مناطق تجم�ع القمامة

توفیر موزعات ورق التوالیت والمناشف الورق�ة 
 حیثما �كون ضرور�ًا.والصابون والمطهر 

 غسیل.توفیر غرفة  

 
 جیدةهواء داخل�ة  نوع�ة

 تهو�ة جیدة
 هواء غیر ملوث

منع التدخین في الداخل/ توفیر 
 مناطق للمدخنین.

 توفیر تهو�ة طب�ع�ة 
 توفیر نظام تهو�ة م�كان�كي حسب الحاجة.-

 أجهزة إغالق ذاتي لألبواب.
 توفیر �اشفات دخان وتسرب الغاز. 

 البیئة الداخل�ة 
 ال�صر�ة البیئة 

 الراحة ال�صر�ة 
 

  نقص التعرض
 للضوء

السمع�ةالبیئة   
السمع�ةالراحة   
 

 التعرض للضج�ج

 جودة الهواء الداخلي
نوع�ة هواء داخلي 

 جیدة 
 

 تلوث الهواء الداخلي

 البیئة الحرار�ة 
 حرار�ة راحة 

 
 حراري ضغط 

 الراحة ال�شر�ة 
 

الخطورة على  
 الصحة ال�شر�ة

 
 الت�اعد االجتماعي

 معدالت إشغال مناس�ة
 (عدم ازدحام)

 احت�اطات صح�ة/
 نظام المناعة تحسین

 

 الجسديتقلیل االتصال  -
 شرب �م�ة �اف�ة من الماء -

 

الشرب/ المبردات �أكواب �مكن  م�اهتوفیر  -
 .التخلص منها

 منطقة إعداد طعام نظ�فة وفعالة -
  

تنفیذ إجراءات الصحة والسالمة 
 المهن�ة العامة

 

توفیر اإلسعافات األول�ة/ 
 .األدو�ةمع الصنادیق 

تعیین مسؤول / مشرف الصحة 
 .والسالمة المهن�ة

 

 

توفیر مكاتب إدار�ة لموظفي الصحة والسالمة 
 .المهن�ة والموارد ال�شر�ة

عند رعا�ة صح�ة  يأخصائیمع توفیر ع�ادة 
 .الضرورة
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ف التشغ��ي وجودة البيئة  5-3 ف التم�ي  الداخل�ة و�دارة البيئة والصحة والسالمة الرابط بني

ل أيزو    تتمثَّ ن متطلبات  التداخل بني ي 
ن الصحة والسالمة والجودة �ن الجودة وأيزو    9001العالقة بني البيئ�ة وأيزو   14001إلدارة  لإلدارة 

 للصحة والسالمة المهن�ة.  45001

ن يرتبط   ُّ  التشغ��ي ارتباط  التم�ي
�
 ا

�
ال �مكن للعمال إنتاج سلع عال�ة الجودة أثناء  و   . أداء البيئة والصحة والسالمةالداخل�ة و   جودة البيئةب   وث�قا

ي ظروف غ�ي آمنة أو غ�ي 
ي أن إدارة الصحة والسالمة المهن�ة �مكن  صح�ة، العمل أو الع�ش �ن تؤدي إ� مزا�ا أعمال معينة، كما  أن  ما �عين

ي الشكل أدناە. 
  �ظهر �ن

 

 
 

 ة السالمة والصحة المهن�الفوائد التجار�ة إلدارة  : 5-3الشكل 
 

المثّ �ُ  تلب�ة  التّ   شكلل  �ضمن  ما  العمال،  لمسا�ن  اله�كل�ة  بالسالمة  يتعلق  ف�ما  المستمر  ن  للتحسني حة  المق�ت ات�ج�ة  اإلس�ت الخطة  ا�ي 
 مست��ات مناسبة للسالمة والصحة المهن�ة: 

 
 

حة : 4  5-الشكل ات�ج�ة المق�ت ن المستمر (نظام إدارة السالمة والصحة المهن�ة)الخطة اإلس�ت  للتحسني
  

 الفوائد التجار�ة إلدارة السالمة والصحة المهن�ة

المشار�ة/ رفع  
  الوعي/ التحسین/ 
 إعادة االستخدام 

األهداف /  تحدید 
تعر�ف األهداف  

 الرئ�س�ة 

أعلى  مستوى تحدید 
للعوائد/ الفوائد على  

 الصناعة

تخص�ص  
استشاري/ مقاول/  

 فر�ق فني

أداء معاینة/ جمع  
ب�انات/ تعبئة  

توثیق    /تقی�مقائمة 
 تقار�ر

تحدید المستفیدین  
وأصحاب 
 المصالح

تحدید التحسینات/  
استعراض النتائج  
والعوائق/ الدروس  

 المستفادة

تنفیذ إجراءات  
تصح�ح�ة وتدابیر  

 وقائ�ة

عقد اجتماعات/ 
معاینة/ ز�ارة  

 استشار�ة 

وضع مع�ار  
تقی�م/ قائمة 

تدقیق/ اإلحالة إلى 
 المقای�س

تحسین 
 معةالسُّ 

ة قلّ 
 الحوادث

زیادة 
 اإلنتاجیة 

ة قلّ 
 التكالیف

تحسین 
 المرونة

االمتثال  
 القانوني

زیادة 
 االلتزام

ق التفوُّ 
 التنافسي
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 . منهج�ة التقي�م 6

 إجراءات التقي�م  6-1
المهن�   ل�وداتإشارة إ� جميع اإلجراءات والوثائق وا المتعلقة بالسالمة والصحة  ي    ةذات الصلة 

المعاي�ي ، تم  مسا�ن العمال�ن  اعتماد 
 : مسا�ن العمالاألساس�ة التال�ة لتقي�م ظروف 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي   معاي�ي : 1  6-الشكل
 مسا�ن العمال التقي�م المتعلقة بالصحة والسالمة المهن�ة �ن

 
 �شائ�ةلسالمة اإل ا 1- 6-1

 المنهج�ة 1-1- 6-1

ي تم الحصول عليها    مراجعة جميع وثائق التصم�م المتاحة (المخططات والتقار�ر والحسابات - ، إلخ ...) لله�ا�ل اليت
 مع الوظ�فة المستخدمة حال  ومقارنتها المخططات)    حسبلتحقق من وظ�فة المبين المصمم ألجلها (ل  قائمةال

�
�ا

ي المساحاتاختالفات    أو أحمال إضاف�ة    وجود للتأ�د من عدم  
ي االستخدام)  �ن

  أو تعد�الت ع� التصام�م  (تغي�ي �ن
 اله�ا�ل األصل�ة.  / األول�ة

ي الفحص  -
:   المريئ  لله�كل للتحقق من كل ما ��ي

o   الخرسانة المسلحة (ع� سب�ل المثال: ساللم خرسان�ة مسلحة أو أي جدار انتظام الشكل ووجود جدران قص من
 لل

�
 عتمدة. المُ  �وداتقص فردي) والسالمة من ح�ث مقاومة الزالزل وفقا

o  �ع الم�اە  خزانات  ألحمال  بالنسبة   
ً
خاصة المعتمدة  للقواعد   

�
وفقا الموجودة  البالطات  ع�  التحم�ل  فحص 

ة ع� البالطات األرض�ة.  بالطات   األسطح واألحمال المبا�ش

 نظام الطاقة  •
 نارة نظام اإل •
 الت�ار الُمنخفض  •
 نظام األمان  •
 عامة الص�انة ال •
 

 ة قائم مخططات اله�اكل ال •
 الشكل  انتظام •
 مقاومة الزالزل  •
 المنشأةعمر   •
 التشققات/ االنحرافات •
 ساللم النجاة من الحر�ق •
 أعمال الص�انة  •
 

 الهندسة المعمار�ة  •
والكهر�ائ�ة  الم�كان�ك�ة األعمال  •

 والصح�ة 
 قضا�ا الصحة العامة  •
 

 الهندسة المعمار�ة  •
األعمال الم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة   •

 والصح�ة 
 عامة الص�انة ال •
 

 االنشائ�ةالسالمة  السالمة الكهر�ائ�ة

ة العامَّة  من الحرائق  الوقا�ة الصحَّ

 معاییر 
 التقی�م
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o   عن الشقوق وتفتتت الخرسانة وتآ�ل 
�
فحص جميع العنا� اله�كل�ة (البالطات، ال�مرات، األعمدة، إلخ ...) بحثا

 قضبان التسليح وأبعاد اله�ا�ل الفوالذ�ة واللحام والوصالت. 

o  ي
 الخرسانة �سبب ��ب الم�اە. فحص عزل أرض�ات األسطح وأي تلف �ن

o  .(... الساللم، الجدران االستناد�ة، الخزانات الخرسان�ة، إلخ) فحص جميع اله�ا�ل الخارج�ة للموقع 

o  ل�ل ه�كل ع� حدة. أخرى تم تحد�دها عيوب أي إدراج 

 

 السالمة ال�ه��ائ�ة 2- 6-1

 المنهج�ة 2-1- 6-1

ي تم الحصول عليها   المتاحة (المخططات والتقار�ر والحسابات  المسا�ن النهائ�ةمراجعة جميع وثائق   - ، إلخ ...)  اليت
 ( ي المتصل بالمبين

ي النهايئ
ي الحمل ال�ه��ايئ

(إذا كانت متوفرة) للمقارنة مع التصم�م والتعد�الت الحال�ة (أي ز�ادة �ن
 للمخططات المعتمدة. 

�
 وضمان أن جميع األنظمة ال�ه��ائ�ة منفذة �شكل ج�د وفقا

 لة، المعّط واستبدال قواطع الدارة    اإلنارةمخطط الص�انة الدور�ة ال�ه��ائ�ة ل�ل مسكن مثل: استبدال تركيبات    فحص -
 والفحص النظري للحالة العامة لل�ابالت ال�ه��ائ�ة، إلخ ...  ، لنظام التأر�ضوق�اس الق�مة المنتظمة الفعل�ة 

(لنظام التأر�ض:   وأنظمة التأر�ض  اإلنارةلمتعلقة بالطاقة و الوطن�ة والدول�ة ا  لمعاي�ي وا  �وداتالفحص التوافق مع   -
ي الدارة النهائ�ة) 

 فحص وجود قض�ب التأر�ض وحفرة التأر�ض ونظام األسالك الثالثة �ن

 وقا�ة من الحرائق لا 3- 6-1

 المنهج�ة 3-1- 6-1

  العمال  من الحرائق وتركيبها لمسا�ن    وقا�ة�جب تصم�م أنظمة ال -
�
) البناء  (مجلس    ةاألردن�  ودات�للوفقا ي الوطين

الح�اة ومعاي�ي الأنظمة    كوداتو   ، وسالمة  الح��ق  من  واإلنذار  الحرائق  مكافحة  من  للحما�ة  الوطن�ة  الرابطة 
  . ي

المعاي�ي أثناء مراحل التقي�م   /   ال�وداتتلك  �جب مراعاة  و المعمول بها، وكذلك متطلبات مدي��ة الدفاع المدين
 والتصم�م والتنف�ذ. 

 التقي�م اله�ك�ي المتعلق بالوقا�ة من الحرائق 1- 3-1- 6-1

ي ذلك  وقا�ةومعاي�ي ال كوداتضمان التوافق مع   -
 : التال�ة الرئ�س�ة النقاطمن الحرائق الوطن�ة والدول�ة بما �ن

o ن من طوابقهم    ضمان إمكان�ة خروجوالطرق المسدودة:    ت الهروبمسارا  أطوال  باتباعجميع الشاغلني
 بيوت األدراج ة (عادة  مقبولة ثم الدخول إ� منطقة محم�ّ ال  األبعاد   أطوالها   ال تتجاوز   هروب  مسارات

ة إ� منطقة تجمع ي تؤدي مبا�ش ي متعددة الطوابق) واليت
ي المباين

تكون المسارات ، غ� أن    خارج�ة  �ن
 من الدخان والح��ق.  ةمحم�ّ  ع� طولها 

o   ي    ترك�بأبواب مقاومة للح��ق مع
. (�جب ح�ث �لزمجميع األجهزة ذات الصلة وملحقات اإلغالق الذايت

والأّن    التأ�د من للح��ق تعمل �شكل ج�د وتغلق �شكل صحيح وأن األطر  المقاومة  عوازل  األبواب 
 سل�مة). 

o  الغرفة/ �سب اإلشغال. مساحة  بما يتناسب مععدد كاٍف من المخارج وجود 

ي كل طابق) نجاةبد�لة لل مخارج/ وسائلتوفر ( 
  .�ن
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o  زلقة غ�ي  (مواد  مناسبة  و�شطيبات  المستخدمة كطرق لألرضبات  عروض  والمسارات  للممرات   (
ف�ه.   عاّمةللطوارئ (طرق آمنة بدون عوائق) (ال تمر ع�ب مناطق   )مثل غرف تناول الطعام وغرف ال�ت

o  ي موقع خزانة/ اسطوانات الغاز (الالزمة للطبخ/ المطابخ).  اتخاذ
 االحت�اطات ضد مخاطر الح��ق �ن

o  والدخان الح��ق  انتشار  بفئة  المتعلقة  التشط�ب  مواد  (تصن�ف  المختلفة  المساحات  �شطيبات 
ع وتصن�ف الح��ق ا

ّ
المنطقة   لمتوق إذا كانت  أو  المساحة  الوظ�فة والسعة واستخدام  مع اإلشارة إ� 
 جزءا� من ط��ق الخروج). 

o ) ط اإلخالء) (تأ�د من أن إمكان�ة قراءة جميع  خّط مُ إرشادات/ الفتات واضحة باتجاە مخارج الطوارئ
 الفتات و�شعارات السالمة). 

o ي وتعل�مات التعامل مع الحوادث ب
شاغ�ي   ات لغجميع  الفتة بالمبين عليها أرقام الطوارئ والدفاع المدين

 المسا�ن. 

o  ي حالة  حرة الحركة نجاةأن األبواب عند طرق الالتأ�د من
 ج�دة.  صالح�ةوتغلق بال�امل و�ن

o  التشغ�ل الصحيح. (�جب أال للتأ�د من  �جب فحص أجهزة األمان عند تركيبها ع� مخارج الح��ق 
ي اتجاە 

 ). الهروبتعرقل أجهزة األمان سهولة الفتح من الداخل �ن

 التقي�م الم�كان��ي المتعلق بالسالمة من الحرائق 2- 3-1- 6-1

)  كود ضمان التوافق مع ( - ي
من الحرائق الدول�ة (الرابطة الوطن�ة للحما�ة  �ةلوقاا كوداتو مكافحة الحرائق األردين

ي ذلك ، )NFPAق (ئ من الحرا 
 التوز�ــــع المناسب ووجود العنا� أدناە: و التشغ�ل وظروف التثب�ت حالة بما �ن

o  .خزائن بكرة الخرطوم 

o  .معدات إطفاء ح��ق محمولة 

o  ي ي األما�ن اليت
إ� مساحة الغرفة و�سب اإلشغال) (ضمان االتصال  تحتاج لذلك (مع اإلشارةمرشات �ن

 السل�م مع أنظمة إنذار الح��ق). 

o  ي تحتاج لذلك.  تراقب مست��ات الرط��ة ودرجة حرارة الغرفةحساسات ي األما�ن اليت
 �ن

o  .كاشفات ��ب الغاز 

ي المتعلق بالسالمة من الحرائقالتقي�م  3- 3-1- 6-1
 ال�ه��ايئ

ي ل�شف    ال�ود لتوافق مع (ضمان ا -
من الحرائق (الرابطة الوطن�ة   لوقا�ةالدول�ة ل  ل�وداتواالحرائق)  و�نذار  األردين

: NFPA72,101للحما�ة من الحرائق  ن ع� ما ��ي ك�ي  )، مع ال�ت
o  لمسارات الهروبالمناسبة  نارة(اإل  نارةالتوز�ــــع المناسب لإل .( 
o مصابيح  ) مسارات  أن  الطوارئ  المخ�جبال�امل    الهروبتغّ�ي  األما�ن   حيت  ي 

(�ن  :( المبين من  ي 
النهايئ

 �شكل يو�ي من أن وحدات  
�
ن ع� مسؤول السالمة التحقق نظ��ا ي    إنارةالمحتاجة لذلك، يتعني

الطوارئ �ن
 حالة ج�دة وتعمل �شكل صحيح). 

الطوارئ للتأ�د من أنها مشحونة   إنارة(�جب ع� مسؤول السالمة إجراء اختبارات شه��ة لجميع أنظمة  
ي والتأ�د من 

ي المتطلبات و  تتوافق تها إنار شدة أن بما �ك�ن
 د). ورّ تعل�مات المُ و الواجبة  دفاع المدين

o   عند الحاجة إ� الص�انة   اإلنذار عند حدوث حاالت طارئة (أو    إلصدار إنذار تثب�ت أنظمة المراقبة واألمن
ار جس�مة).  تجّنبل  حدوث أ�ن

o  .االتصال بكاشفات الدخان والغاز 
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تحتاج المسا�ن �شكل أسا�ي إ� نظام آ�ي لل�شف عن الحرائق والتحذير 
ي الممرات و 

والمطبخ والغرف ال�ه��ائ�ة   �يوت األدراجمنه يتم توز�عه �ن
ها من المرافق مع لوحة تحك�  م �مكنها تحد�د المنطقة أو والم�كان�ك�ة وغ�ي

�جب وضع لوحة التحكم (أو لوحة و قع الذي تم إطالق اإلنذار ف�ه. المو 
التكرار) بالقرب من مدخل المبين أو ح�ث س�كون هناك تواجد ع� مدار 

 .ساعة 24
 

o  :ترك�ب واختبار وص�انة نظام االطفاء والسالمة 

ي مكافحة الحرائق. 
�جب تثب�ت احت�اطات الح��ق من قبل متخصص �ن

ي المسا�ن  إبقاءمسؤول السالمة ع�    �عمل�جب أن  و 
بحالة    أي معدات أو أجهزة أو مرافق موجودة �ن

 نارة مثل أنظمة ال�شف عن الحرائق واإلنذار وطفا�ات الح��ق واإل ،  من أجل سالمة الناس    �شغ�ل فعالة
الح��ق وأبواب الح��ق والحفاظ ع� فصل عنا� مصممة لمنع الح��ق والدخان  والالفتات ومخارج  

 . نجاةمن دخول طرق ال

�شكل متكرر �جب ع� مسؤول السالمة التأ�د من إجراء الفحوصات الدور�ة والخدمة الدور�ة والص�انة  
 (فحص سجالت الص�انة): 

  إجراء فحوصات يوم�ة ع� لوحة إنذار الح��ق.  : �جبيو�ي 

  جب إجراء االختبارات الخاصة بأنظمة ال�شف عن الحرائق والتحذير منها وأجهزة  أسبو�ي� :
. (فحص لبطار�ات مصابيح األمان وأن طفا�ات الح��ق و�كرات 

�
ي يتم �شغ�لها �دو�ا التحذير اليت

ي مكانها الصحيح وتعمل �شكل 
 ). جّ�دالخراط�م �ن

 دق�قة كل أسب�ع.  30ب اختبار مضخات الح��ق ومحركات الديزل االحت�اط�ة لمدة �ج 

ن  تكون ثمةقد  طرف ستعانة بمن اال  فإنه ال بّد مقاول ب نا ستععندما �ُ و جراء الص�انة. إل حاجة إ� مقاولني
ي ك ثالث،  

ي إحدى  من مدي��ة ُتعد شهادة مسؤول للمتابعة، ح�ث مدي��ة الدفاع المدين
الدفاع المدين

ي �ُ   مكن من خاللها ضمان جودة العمل وال�فاءة. الطرق اليت
 
 

 ة العامةالصّح  4- 6-1

 المنهج�ة 2-4- 6-1
 

ن نوع�ة الح�اة من خالل الجهود   تم تع��ف الصحة العامة ع� أنها "علم وفن الوقا�ة من األمراض" و�طالة العمر وتحسني
ة للمجتمع والمُ المنظمة واالخت�ارات   ة والخاصة) والمجتمعات واألفراد. مات (العامّ نظ� المستن�ي

أصبحت بعض المخاوف المتعلقة بالصحة العامة أ��� صع��ة مع ظهور ، و أو�ئة صح�ة تؤثر ع� السكان  وكل يوم ثمة
 . جائحة كورونا 
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و�ــــج لغسل ال�دين وتقد�م   ن الحث ع�  اللقاحات واألدو�ة و �شمل مبادرات الصحة العامة الشائعة ال�ت اإلقالع عن التدخني

 وز�ادة إمكان�ة الوصول إ� الرعا�ة الصح�ة والتعل�م المتعلق بالتغذ�ة. 

ي جميع المسا�ن لضمان تلب�ة تداب�ي الصحة العامة الرئ�س�ة مثل النظافة   التطب�قاتلذلك �جب أن تكون هذە  
موجودة �ن

 والته��ة المناسبة وجودة البيئة الداخل�ة وسالمتها. 

 

الدول�ة والوطن�ة المتعلقة  ال�وداتو وزارة الصحة  ع أنظمةالمسا�ن مع جمي ضاعأو  �جب أن تتوافق
ال و�فادة  مّ صحة العامة مما سيؤدي إ� ز�ادة إنتاج�ة العُ لضمان مراعاة ال ةبالسالمة والصحة المهن�

 القطاع الصنا�ي �شكل عام. 
 

 التقي�م المعماري المتع 6-1-2-4-1
�
 ق بالصحة العامةل

 الصلة بالمصانع:  يذ العمالموقع مسا�ن  -

o  .االبتعاد عن األصوات العال�ة لآلالت 

o   ن المسا�ن والمصانع/ أما�ن العمل ي ت��ط بني وآمنة (لمنع الحوادث    ةمحم�ّ �جب أن تكون الممرات اليت

 أو اإلصابات). 

o   ي مكان العمل أو أي مصدر  �جب أن
تكون بع�دة عن المواد ال��م�ائ�ة أو الدخان أو الغازات الناتجة �ن

 ث. للتلوّ 

ي ذلك ع�  م�ت ع�  500ع� بعد العمال �جب أن تكون مسا�ن 
األقل من أي مصدر للتلوث بما �ن

ن أو انبعاثات العادم   وجني �ت وأ�اس�د الني�ت ي أ�س�د ال��ب
سب�ل المثال أول أ�س�د ال���ون وثاين

ي 
 وأنظمة ال�ف الص�ي وم�اە ال�ف الص�ي والتلوث الضوضايئ

ي لضوء النهار واإلطالالت  اإل�شاءاتدراسة اتجاە  -
 . الجذابةلضمان التعرض ال�ا�ن

ي لضمان الته��ة الطب�ع�ة.  -
ي حدود المباين

 دراسة النوافذ والفتحات �ن

):  المال�س غس�للتوف�ي مناطق  -
�
 أو آل�ا

�
 (�دو�ا

o  غّس توف�ي  تم  و إذا  الغّس   كه��ائ�ة  �ّشافاتاالت  جميع  إذا كانت  مما  التأ�د  ن  المق�مني ع�  االت �جب 
باإل والمجفّ  بأمان.  (إن وجدت) متصلة  ال�ه��ائ�ة  والمكاوي  المواد فات  تخ��ن  ذلك �جب  إ�  ضافة 

ي التنظ�ف مثل األحماض ومواد التنظ�ف األخرى بأمان لتجنب الحروق خاصة 
ال��م�ائ�ة المستخدمة �ن

ي حاو�ة بالست�ك�ة ذات�ة اإلغالق لجمع النفا�ات. 
. �جب تخ��ن هذە المواد �ن ن  للعني

o منطقة الغس�ل والتجف�ف زلقة.  اتأرض� �جب أال تكون 

o   ،(
�
 أو آل�ا

�
لمناطق تجف�ف للمال�س، باإلضافة  �جب أن �كون للمسا�ن مكان مخصص للغس�ل (�دو�ا

م�ت 1خارج أما�ن النوم والمطبخ بمتوسط    المغسولة، ع� أن تكون  المال�س  و��ش   لتعليق  ُمزّودة بحبال
 من حبل الغس�ل ل�ل عامل. 

دات م�اە  المغاسل  امات و والحمّ   ودورات الم�اە  غ�ار المال�سالتأ�د من وجود عدد كاٍف من غرف   - / م�ب وصناب�ي
ب مع مراعاة �سب اإلشغال. (�جب أن �حتوي المرفق الص�ي ع�   ع� األقل ودش واحد   ةواحد  دورة م�اەال�ش

 عامل)  15ومغسلة واحدة ل�ل 
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ي المسكن  أما�ن مناسبة مخّص   ف�ي تو  -
ي كل طابق �ن

�ا) �ن ي مكان واحد لط�ي  صة لط�ي الطعام (المطبخ/ ال�افت�ي
أو �ن

:  لمسكن الطعام ل ي ذلك ما ��ي
 بأ�مله بما �ن

o ام�ك ال �قل ارتفاعها عن  بالط  جدران من .  2الس�ي  م�ت

o  ب و  لغسل األطباق.  أحواضمصدر آمن لم�اە ال�ش

o  .خزائن منفصلة لتخ��ن الطعام والمنظفات 

o  .ثالجة لحفظ الطعام 

o ) ي  طباخ/ فرن لط�ي الطعام
(�جب أن �كون المطبخ   الح��ق أو ��ب الغاز)  من مخاطر   محم�ة منطقة  �ن

ن منفصً� عن طرق خروج الطوارئ  ّ ي ذلك الجدران واألبواب) ومحصور ضمن ح�ي
 مقاوم للح��ق، بما �ن

o  منخلباب  .
�
 �غلق ذات�ا

o  .مراوح / قنوات شفط 

o  .ات والقوارض  أجهزة مكافحة الح�ش

o  .سلة نفا�ات مناسبة بغطاء 

ة ع� المطبخ أو غرفة الطعام و�جب أال   دورة م�اە/ صّ�ي أي مرفق ال �جوز فتح باب  مبا�ش
ن باب المرفق الص�ي والمطبخ أو باب غرفة الطعام عن   أمتار.  4تقل المسافة بني

 
التأ�د من استخدام مواد التشط�ب المناسبة مع اإلشارة إ� وظ�فة/ استخدام المساحة. (ع� سب�ل المثال ال  -

 ). صحّ�ة ألرض�ات مسارات الهروب أو داخل الدورات البالط زلق  �جوز استعمال
 

 
 التقي�م الم�كان��ي المُ  6-1-4-1-2

�
 ق بالصحة العامةتعل

 والمعاي�ي  ل�ودات  ضمان التوافق مع ا -
�
استخدام المساحات نوع�ة  قة بما ��ي مع مراعاة  الوطن�ة والدول�ة المتعل

ي األنظمة
 : التال�ة المختلفة و�سب اإلشغال لضمان عدم حدوث أي ع�ب أو تلوث ناتج عن أي ��ب أو تلف �ن

o الصح�ة/ ت��ف الم�اە/ م�اە المجاري 

o ل�ة ن  إمدادات الم�اە الم�ن

o  الهواءالتدفئة والته��ة وتكي�ف 

o (مع أجهزة كشف ��ب الغاز/ نظام األمان) ول المسال  غاز الب�ت

 
 تقي�م الصحة والسالمة المهن�ة 6-1-4-1-3

والمعاي�ي الوطن�ة والدول�ة المتعلقة بالسالمة والصحة المهن�ة:  �وداتضمان التوافق مع ال  

o ت�ب / تعق�مالنظافة/ ال  ال�ت

o   ب والم�اە ل�ة): �جب أال تقل الم�اە المتاحة ال جودة الم�اە (م�اە ال�ش ن ي    60لفرد عن  استهالك  الم�ن
ل�ت �ن

ب.  ي ذلك م�اە ال�ش
 اليوم لالستهالك الشخ�ي بما �ن

o  (نظافة المطبخ وعمل�ة تحض�ي الطعام) جودة الغذاء 
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o   الروائح من  خاٍل  جو  والته��ة/  والرط��ة  الحرارة  درجة  من  مناسب  (مستوى  الداخ�ي  الهواء  جودة 
 ث الناجم عن المواد السامة أو األبخرة أو الدخان أو الغاز أو الغبار) والتلوُّ ال���ــهة أ

o ) ات ي المناطق الحارة ح�ث �ك  مناخلمكافحة الح�ش
��  معدن�ة ملساء ع� النوافذ واألبواب خاصة �ن

ات  ووضع أجهزة قتلالذباب  ي تحتاج ذلك)ال�ه��ائ�ة الح�ش ي األما�ن اليت
 �ن

o   ات مراقبة وعمل�ات تفت�ش لضمان عدم   دور�ةمراقبة الحيوانات الضالة (أبواب ذات�ة اإلغالق) (كام�ي
 )داخل الُمنشأةوجود حيوانات ضالة 

o د الرعا�ة زوّ مُ وجود ُممّرض/طب�ب/ ب  صناديق اإلسعافات األول�ة مع األدو�ة الالزمة بداخلها (إ� جان
 )فيها وسعة األحمال المختلفةنشأة المُ   اتإذا لزم األمر مع اإلشارة إ� استخدام طب�ة الصح�ة/ ع�ادة

o  ف الص�ي  مكتب الم�ش

o  ها. ات�سب اإلشغال داخل الغرفة مع اإلشارة إ� مساحتها واستخدام 

o  سب� مع  متوافقة  الطعام  وغرف  المال�س  تغي�ي  وغرف  والحمامات  والمراح�ض  الغس�ل  مناطق 
كيبات   الالزمة.  لحقاتالمُ اال�سسوارات و و اإلشغال ومجهزة بجميع ال�ت

o وتوز�ــــع مناسب لصناديق القمامة:  محّددة، منطقة تجميع القمامة 

   . ي كل مرفق ص�ي
�ستخدم الحاو�ات البالست�ك�ة  �جب توف�ي سلة نفا�ات بالحجم المناسب �ن

 ذات�ة اإلغالق لجمع النفا�ات. 

 ) ل�ت ل�ل عامل) و�جب تف��غها   3�جب تزو�د كل طابق بحاو�ة واحدة أو أ��� للنفا�ات الصلبة
ي اليوم. 

 مرة واحدة ع� األقل �ن

ي نظ�فة وخال�ة من النفا�ات و 
�مكن أن إذ والم�اە الرا�دة.    الُمهمالت�جب أن تكون المباين

ات والقوارض إ� أمراض ينقلها البعوض مثل المالر�ا  تؤدي الم�اە الرا�دة والنفا�ات والح�ش
ي تعت�ب من أ��ب مخاطر الم�اە الرا�دة.   وح� الضنك واليت

o فرها مصادر طب�ع�ة واصطناع�ة) وّ كاف�ة تُ   إنارة ( إنارة ج�دة 

o   لآلالت الصاخبة/ �جب أن تكون جو خاٍل من الضوضاء (�جب أن تكون المسا�ن بع�دة عن أي مصدر
 حدود المنشأة معزولة ج�دا� عن الصوت)

o   ذوي بالعمال  المتعلقة  ي 
األر�ن الطابق  ي 

�ن التصم�م  متطلبات  بعض  االعتبار  ن  بعني األخذ  �جب 
البناء الوطن�ة األردن�ة المحدثة (دل�ل متطلبات البناء الخاصة   أ�واد االحت�اجات الخاصة، بالرج�ع إ�  

 ات الخاصة). بذوي االحت�اج

 

 التطب�قات. 7
إ� جانب إعداد قائمة لمساعدة مال�ي المصانع ع�   لتقي�م أوضاع المسا�ن القائمة  تم تكل�ف إنج�كون بتط��ر منهج�ة

ي �متل�ونها، وكنت�جة لمنهج�ة التقي�م المُ  ي المسا�ن اليت
 و�الرج�ع إ� اوّض تحد�د العيوب �ن

�
والمعاي�ي ل�ودات  حة مسبقا

 : األول�ة التال�ة إ� القائمةالوطن�ة والدول�ة ، تّم الّتوّصل 
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قة بالصحة 
�
ق الب�ي من العيوب المتعل

ُّ
ال  قائمة مراجعة التحق ي مسا�ن العمَّ

ي مبايف
 والعيوب المتعلقة بالسالمة �ف

 1رقم النموذج 
 

اسم المسكن /  
 المصنع 

موقع   
 المسكن 

 

تار�ــــخ  
 الفحص

اسم   
 المُ 

ّ
 ش فت

 

 
 دل�ل أعمال اإلصالح / تصن�ف المخاطر 

ات الق�اس�ة للصحة والسالمة المهن�ة) 
ة خطورة العيوب من ح�ث المؤ�شِّ  (بناًء ع� شدَّ

إصالح جوهري/  
 ع�ب قاتل (ق)

(إذ �مكن أن تؤدي إ� الوفاة أو    قاتلة �جب منح األول��ة القصوى إلصالح هذا الع�ب ح�ث أن المخاطر المصاحبة له  
ر الذي ال عالج له والمُ  ) مثل االنفجارات واالنه�ارات اإل�شائ�ة الواسعة األنظمةل بالقانون أو  ِخ العجز ال��ي الدائم أو ال�ن

ة. أو الصدمات ال�ه��ائ�ة أو االختنا  ق أو التسمم أو اإلصابات الخط�ي

أعمال اإلصالح ع� سب�ل  تتعلق  . وقد  المبين ا ط��ً� وقد �حتاج إ� إخالء كامل  تنف�ذ هذە اإلصالحات وقت� �ستغرق 
الشبكات  أو  والصح�ة  وال�ه��ائ�ة  الم�كان�ك�ة  األعمال  شبكات  استبدال  أو  اإل�شاء  إعادة  أو  بالهدم  الح�  ال  المثال 

 لص�انة  أو العزل    شبكات االتصاالت ة أو  ال�ه��ائ�
�
اء وترك�ب أبواب مقاومة للح��ق جد�دة. كما تدعو الحاجة أ�ضا أو �ش

 تلك األعمال. 

 /  إصالح رئ��ي

 ع�ب كب�ي (ك)

ة�جب منح درجة عال�ة من األول��ة إلصالح هذا الع�ب ألن المخاطر المصاحبة له   (إذ �مكن أن تؤدي إ� إعاقة    كب�ي
). وقد تتعلق اإلصالحات،  ي قد يؤدي إ� دخول ثالثة أفراد ع� األقل إ� المستش�ن جزئ�ة دائمة أو إصابات أو مرض مهين

العنا� اإل  المثال ال الح�، بتلف  الم�اە أو  ع� سب�ل  ي شبكات�شائ�ة، أو ��ب 
ال�ف الص�ي ، أو سوء    ا�سداد �ن

كيبات، أو األبواب المقاومة للح��ق، أو ترا�م األوساخ، أو  سوءالته��ة، أو   ر العزل، أو التشطيبات، أو ال�ت
ّ
درجات    عدم توف

لل مناسبة من   أو عدم االمتثال  الرط��ة،  أو  الطوارئ  �وداتالحرارة  الهروب  من ح�ث ظروف مخارج  عدم  و   ومسارات 
ات والحيوانات الضالة. لاحت�اطات اتخاذ   مكافحة الحرائق وعدم الس�طرة ع� الح�ش

. و�جب إجراء ص�انة متكررة.  ي للمبين
ا ط��ً� وقد �حتاج إ� إخالء جزيئ  �ستغرق تنف�ذ هذە اإلصالحات وقت�

 /  إصالح تصح��ي

 (م)ع�ب متوسط 

ي مست��ات  
 من األول��ة لضمان بقاء معاي�ي المخاطر المصاحبة �ن

�
توّسطة  م�جب منح أعمال اإلصالح هذە مقدارا� معينا

ر دون انتهاك القانون أو   ، أو �ن ي يؤدي إ� خسارة يوم عمل واحد أو أ��� نظمة  األ (إذ قد تؤدي إ� إصابة أو مرض مهين
ي منها.) وال تحتاج أعمال ا  ح�ث 

. وتتعلق هذە اإلصالحات، ع� سب�ل  �مكن التعا�ن ورة إ� إخالء المبين إلصالح هذە بال�ن
كيبات أو األثاث المكسور أو األبواب والنوافذ غ�ي المالئمة    غ�ي المناسبة  المثال ال الح�، باستبدال التشطيبات أو ال�ت

أجهزة  أطقم  عن  والشباب�ك   وا�سسوارات  فضً�  لة   األبواب  التنظ�ف وُملحقاتها   المعطَّ أعمال  إ�  باإلضافة  وذلك   ،
 والتنظ�م وأعمال الص�انة أو اإلصالح المتعلقة �شبكات األعمال الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة والصح�ة . 

 / إصالح سط�ي 

 )ط ف�ف ( طع�ب 

ا ط��ً�. وتكون   (فقد   طف�فة المخاطر المصاحبة لها    مست��ات�مكن إجراء أعمال اإلصالح هذە �سهولة، وال �ستغرق وقت�
). و�مكن إصالح هذە العيوب األنظمةتؤدي إ� إصابة أو مرض، ول�نها ال تؤدي إ� ض�اع يوم عمل أو انتهاك القانون أو  

ألنظمة    دوريالمثال ال الح�، بأعمال اإلصالح والص�انة المطل��ة �شكل  �سهولة. وتتعلق هذە اإلصالحات، ع� سب�ل  
 األعمال الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة والصح�ة المختلفة. 

 / إصالح تجم��ي 

 )ض ( ضئ�ل ع�ب 

ات   يتم تنف�ذ أعمال اإلصالحات هذە كلما أمكن، إذ أنها ال تحتاج إ� ال�ث�ي من الوقت أو الجهد. وال توجد أي من مؤ�شِّ
الخطر ذات الصلة ع� مستوى �مكن أن �سبب اإلصابة أو المرض. وقد تتعلق اإلصالحات ع� سب�ل المثال ال الح�  

 حفظ  �م، و�وجوب  بطالء الجدران أو السقف أو التنظ�ف أو التنظ
ّ

ا لجداول    دورّ�ة أعمال الص�انة ال  تسج� و�جرائها وفق�
 . ُمحّددة ةزمن�ّ 
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وط، أو تحت العمود الُمَعنَون (غإذا كانت المسألة موض�ع التقي�م ُممتَ   تحت العمود الُمَعنًون (م)   أضف إشارة    )*(  م) إذا كانت  -ِثلة لل�ش

وط.   غ�ي ُممَتثلة لل�ش

د ل�ل ع�ب، بناًء ع� الجدول السابق أو دل�ل تصن�ف ضع إشارة ألّون أو  (**)   ي ُ�ش�ي إ� تصن�ف الخطورة الُمحدَّ   و خط ع� الحروف اليت
 المخاطر أعالە. 

عة
ّ
قة بأعمال اإلصالح المطل�� (***) َدّون المالحظات ذات الّصلة بالع�ب الُمحّدد من ح�ث التحد�ات والعواقب الُمتوق

�
  ة. الُمتعل

 
 

 
 
 
 

قم ر 
 دالبن

ي �جب  التقي�م / موض�ع التقي�م /  ع�ار م
المسألة اليت

 فحصها

ممتثل (م)  
أو غ�ي  
 ممتثل

  للمتطلبات
 م) (*) -(غ

تصن�ف أعمال اإلصالح  
 مالحظات (***) (**)

 م-غ م

 الجوانب المعمار�ة العامة  
01 

 
الحركة عروض    مسارات  ذات  وال�ار�دورات  (الممرات 

 سم)   90وظروف مناسبة) (�جب أال �قل عرض الممر عن 
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

الخاصة 02 االحت�اجات  ذوي  وصول  واستخدامهم    إمكان�ة 
(منحدرات عند المداخل الرئ�س�ة تضمن إمكان�ة للخدمات  

ع�  ي 
األر�ن الطابق  إ�  الخاصة  االحت�اجات  ذوي  وصول 

(يتم   لذوي األقل)  األقل  ع�  واحد  مرحاض  توف�ي 
متطلبات   التصم�م  (�عتمد  الخاصة)  االحت�اجات  
الخاص   واألثاث  الخاصة،  االحت�اجات  ذوي  ن  المستخدمني

 )خاصتهم   الست�عاب ال�را�ي المتحركة
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

03 ) المناطق.  لمختلف  ا 3.5معدالت إشغال مناسبة  ا م��ع� � م�ت
حدوث   عدم  ضمان  (مع  عامل)  تم  ل�ل  (إذا  ا�تظاظ) 
، �جب تخص�ص   ن ا ل�ل    3.5استخدام أّ�ة بطابقني ا م��ع� � م�ت

ي ال��ر السف�ي والعلوي
ن �ن . و�جب أن تكون  ا مع�   من العاملني

ال����ن ≥   ن  بني أن تحقق معاي�ي    70المسافة  سم، و�جب 
 )   السالمة 

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

04 ) تجف�ف.  ومنطقة  غس�ل  غرفة  لن�ش    حبلتوف�ي  ي  خار�ب
 م�ت ل�ل عامل)  1الغس�ل بطول  

 
 ض  ط  م  ك ق  

 

 ارتفاعات مناسبة للغرفة 05
 م)  3.2أق�   - م   2.8(حد أدين  

 
 ض  ط  م  ك ق  

 

والمغاسل حسب عدد   06 والحمامات  المراح�ض  من  كاٍف 
 معدالت اإلشغال. 

 عامً�)  15(مرحاض واحد، ودش واحد، ومغسلة واحدة ل�ل  
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

 �مكان�ة إعادة تعبئة خزانات الغاز والديزل. و   الوصول سهولة 07
 
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

انات 08 سخَّ وغرف  ديزل  وخزانات  غاز    (المرجل)   خزانات 
 منفصلة وج�دة الته��ة وآمنة. 

 
 ض  ط  م  ك ق  

 

ضوابط   09  / األمن   / السالمة  (لمراقبة  حراسة.  بيوت  توف�ي 
  ض  ط  م  ك ق   الدخول) 
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أبواب فوالذ�ة / مؤمنة للبوابات والمداخل الرئ�س�ة. (حدود   10
و�وابات  ال الحدود�ة  الجدران  ذلك  ي 

�ن بما  مؤمنة  منشأة 
 الدخول الرئ�س�ة) 

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

 مواد التشط�ب. (اخت�ار مناسب لمختلف األ�شطة الجار�ة) 11
  ض  ط  م  ك ق   

(الجدران   12 الغرف  ومح�ط  الخارج�ة  المبين  عنا� 
ي حالة آمنة وج�دة. واألرض�ات واأل 

 سقف من الداخل) �ن
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

سطح   13  / ي السقف  الخار�ب (من    المبين  مناسبة  ظروف  ي 
�ن

 ح�ث العزل، واإلنارة، وت��ف م�اە األمطار)
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

ثبات   14 ضمان  (�جب  مناسبة  ظروف  ي 
�ن األثاث  أن  ضمان 

ي 
�ن الثابتة  المقاعد  تكون  أن  (�جب  والخزائن)  الرفوف 

رها كاف�ة و�حالة ج�دة) 
ُّ
�ا عند توف  ال�افت�ي

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

استخدام   15 ي 
�ن تغي�ي  العدم  والمساحات  وتصم�م  غرف 

) الُمختلفة  . (االمتثال للتصم�م األص�ي
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

 . منه أو ق��بةل المبين توف�ي ع�ادة داخ 16
  ض  ط  م  ك ق   

�ا / غرفة طعام / مطبخ داخل المنشأة أو بالقرب   17 توف�ي كافيت�ي
 . منها و�حالة ج�دة وآمنة

 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

ب /  18 دات  و�حالة عمل ج�دة. توف�ي صناب�ي لل�ش  م�ب
  ض  ط  م  ك ق   

توف�ي الفتات ( تحمل اسم المنشأة، استخدام أو رقم الغرفة،  19
بجميع    الزمةأخرى    أو إرشادات  و االتجاهات أو أي عالمات

). مّ لغات العُ  ن  ال المق�مني
 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

�ة ( 20 ف صحة وسالمة مهن�ة ومسؤول موارد ��ش ن م�ش أن  تعيني
ال  المسكن) (مع توف�ي أرقام  تكون  مكاتب اإلدار�ة ق��بة من 

ب الخاصة  ن االتصال  ساعات  المسؤولني بعد  الستخدامها   ،
ي حاالت الطوارئ). 

 العمل �ن
 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

ج�دة.  21 بحالة  والمزالج  واألقفال  والنوافذ  األبواب  تكون  أن 
ع� امتداد   الواقعة  األبواب  فتح   (مع إ�الء أهم�ة خاصة آلل�ة

 ) مسارات الهروب  / مخارج الطوارئ
 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

من  الص�انة  جداول  فحص  22 أعمال   سجالت   والتحقق 
كيبات الم�كان�ك�ة اإلصالح . (أعمال إصالح التشطيبات وال�ت

واآلالت واألجهزة ال�ه��ائ�ة وال�ه��ائ�ة والصح�ة والمعدات  
واألبواب  النوافذ  وقطع  و  (�فضل  همملحقات و   واألثاث   .(

ار)   6إجراؤها و�سج�لها كل    أشهر وعند وق�ع أ�ن
 

 ض  ط  م  ك ق  
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 السالمة اإل�شائ�ة  
المخططات بح�ث   23 (دقة  المطل��ة  المستندات  ر 

ُّ
  �كونتوف

لل  ا  وفق� اإل�شاءات  األولّ�ة  التصم�م�ة    اتخططمتنف�ذ 
ة دون الح�اد عنها.) المعتمدة من قبل السُّ   لطات المختصَّ

 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

 الص�انة الدور�ة (إ�شائ�ة فقط).  24
  ض  ط  م  ك ق   

 انتظام الشكل.  25
  ض  ط  م  ك ق   

واستمرارها   26 قص  جدران  ي وجود 
طوابق    �ن ووجود  األرض، 

 مرنة. 
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

الطوابق   27 ي 
�ن (خاصة  مفرطة.  جاذب�ة  أحمال  وجود  عدم 

 العل�ا). 
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

 عدم تحم�ل مفرط لبالطات األرض�ات.  28
  ض  ط  م  ك ق   

 السطح.  ةعدم تحم�ل مفرط لبالط 29
  ض  ط  م  ك ق   

ي  30
 البالطات. عدم ��ب الم�اە �ن

  ض  ط  م  ك ق   

ي والجص  31
 . القصارة / عدم �شقق الغطاء الخرساين

  ض  ط  م  ك ق   

وحواجز   32 اإل�شائ�ة  غ�ي  العنا�  ي 
�ن �شققات  وجود  عدم 

 األسقف 
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

ي العنا� اإل�شائ�ة  33
 عالمات تآ�ل.    و أعدم وجود �شققات �ن

  ض  ط  م  ك ق   

المصانع   34 مواقع  تكون  أن  غرف  �جب  (مثل:  الق��بة 
انات تكون  المرجل / السخَّ أن  و�فضل  ومحم�ة،  محصورة   (
المكتظة نظرا� الحتمال حدوث  و   المأهولةما�ن  األ بع�دة عن  

 . الق��بة منها  العنا� اإل�شائ�ة الهامةيؤثر ع� انفجار 
 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

ي حالة ج�دة  حد�د�ة منشآت الال 35
 �ن

  ض  ط  م  ك ق   

ي عدم   36
ي و   وجود ت��يح �ن

ي الدور األر�ن
ضمان البالطة األرض�ة �ن

ر الحركة التفاضل�ة  
ّ
  فواصل التمدد (إن وجدت)   من خالل توف

ي  وضمان عدم وجود 
 . اتاألساسأو    األعمدة انحناءات �ن

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

ال�شف عن ��ب   37 السقف. (عدم  المناسب لبالطة  العزل 
ي  

�ن فط��ات  أو  تآ�ل  عالمات  أو  الالم�اە  واقعة  المست��ات 
 ) أسفل طابق السطح

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

ي بحالة ج�دة.  38 اله�ا�ل الخرسان�ة المسلحة بالموقع الخار�ب
 (ال يوجد تآ�ل أو �شققات أو انحناء أو تحم�ل زائد) 

 
 

 ض  ط  م  ك ق  
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 السالمة ال�ه��ائ�ة  
39   / المقا�س  من  معقول  (عدد  الزائد  التحم�ل  عدم  ضمان 

 ال�ه��ائ�ة المتصلة بمقبس / مخ�ج). التمد�دات  
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

عدم وجود أسالك مكشوفة. عدم فقدان أغط�ة للمآخذ /   40
 . ال�ه��ائ�ة المنافذ 

 
 ض  ط  م  ك ق  

 

م 41 المناطق    مقاومة  قا�س/مآخذ توف�ي  أو  المطابخ  ي 
�ن الماء 

  ض  ط  م  ك ق   الخارج�ة.  أو المساحات  الرطبة 

ال�ه��ائ�ة والتأ�د من  ضمان االتصال اآلمن بلوحة التوز�ــــع   42
/ تحت الس�طرة / موجود بط��قة   ةاللوحات غ�ي مكشوفأن  

 تمنع التخ��ب. 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

 توف�ي نظام تأر�ض.  43
  ض  ط  م  ك ق   

 اإلنارة.   وحداتالتوز�ــــع المناسب ل  44
  ض  ط  م  ك ق   

ومراوح   45 اإلضاءة  ات  ن وتجه�ي �شكل  تركيبات  مثبتة  السقف 
ي حالة عمل ج�دة. 

 صحيح و�ن
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

ات   46 ي   عند . ( مراقبة ح�ث �لزمتوف�ي كام�ي
المداخل الرئ�س�ة و�ن

 مناطق الحركة) 
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

 السالمة من الحرائق 
(ال ي��د   ل�ود المسدودة حسب ا   والنها�اتأطوال الممرات   47

ي حالة عدم توف�ي مرشات).  10طولها عن  
 أمتار �ن

 
  ض  ط  م  ك ق  

الطوارئ كاف�ة   الهروب  أن تكون عروض مسارات  48 / ممرات 
العوائق.   من  وخال�ة  اإلشغال  معدالت  مراعاة  مع  وآمنة 

 م عرض)  0.9(≥
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

لل  49 تمتثل  المختلفة  المساحات  حسب  (   �ود �شطيبات 
ا   اتتصن�ف انتشار  بفئة  المتعلقة  انتشار  لح��قالمواد   ،

حسب الوظ�فة والسعة   توقع الدخان، تصن�ف الح��ق الم
ن لل ّ ا من ح�ي  ) مسار الهروب ، أو إذا كانت المنطقة جزء�

 ض  ط  م  ك ق  

 

مناسبة   دراجاأل  50 بأبعاد   / آمنة  ظروف  ي 
�ن والمنحدرات 

ودعسات( ≥   شواحط  أسطح  1.1بعرض   /  (   أرض�ات  م�ت
سم    75بدراب��ن بارتفاع ال �قل عن    زّودةمانعة لالنزالق / م 

 . تدعو الحاجة  ح�ث
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

الح��ق والدخان ع� طول   بيوت األدراج �جب حما�ة   51 من 
 سارات الهروب. م
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

ن   قواطع ارتفاعات ال 52 غرفة النوم تصل إ� السقف (ارتفاع   بني
الح��ق   انتشار  الحما�ة ضد   / الغرف  ن  بني الفصل   / كامل) 

 الواسع. 
 
 

 ض  ط  م  ك ق  
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األبواب   53 تكون  أن  أو ال  ع� �جب  إ� درج  المؤد�ة  مخارج 
و  الح��ق  (لوقف  للح��ق  مقاومة  مح�ي  دخول منع  ممر 

أن   وري  ال�ن من  ول�س  المحم�ة).  المناطق  إ�  الدخان 
 المخارج النهائ�ة مقاومة للح��ق. ع� األبواب   تكون  

ي حالة عمل ج�دة) 
 (�جب أن تكون جميع األبواب �ن

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

ي   54
�جب أن تكون األبواب مجهزة بأجهزة ومعدات إغالق ذايت

للباب ذي  م�ت    0.8≥صاف�ة   ال   ة. (عرض الفتح�ود حسب ال
ن م�ت للباب ذي الضلف 1.6الضلفة الواحدة و    ) تني

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

مقاومة  55 وأبواب  بمواد  التخ��ن  وغرف  المناور  تط��ق  يتم 
ا لل   . �وداتللح��ق وفق�

 
 ض  ط  م  ك ق  

 

عالمات اتجاە واضحة لمخارج الطوارئ / مخططات اإلخالء   56
ي حاالت الطوارئ مقروءة  

جميع  ومكت��ة ب وقوائم االتصال �ن
العُ  (مّ لغات  ن  المق�مني متينة  مصنوعة  ال  مواد  ذات  / من 

تة �شكل صحيح).  / د�مومة عال�ة  مثبَّ
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

 تحد�د منطقة آمنة وكاف�ة كنقطة تجمع / منطقة ملجأ.  57
  ض  ط  م  ك ق   

الهروب أطوال   58 المخارج  مسارات  حسب    النهائ�ة    باتجاە 
باب    15(≤   �وداتال أق�  من  /    م  الدرج  باب  إ�  غرفة 
ي نفس الطابق). (مسافة انتقال كاملة إ� الخارج  مخ�جال

  ≤ �ن
 م)   55

 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

من ح�ث مساحة الغرفة    �ودات يتوافق عدد المخارج مع ال  59
 . وأحمال السعة

 

 
 ض  ط  م  ك ق 

 

للهروب  60 بد�لة  وسائل  ر 
ُّ
متعّددة/ توف طابق.    مخارج  من كل 

ن  ن عن نصف المسافة بني ن بد�لني (�جب أال تقل المسافة بني
ي 

ن �ن  ) المساحةأبعد نقطتني
 
 

 

 ض  ط  م  ك ق 

 

ي وس�ارات اإلسعاف    سهولة الوصول لمركبات  61
المدين الدفاع 

).  9(ط��ق بعرض    أمتار كحد أدين
 

 
 ض  ط  م  ك ق 

 

توز�ــــع صحيح لخزانات بكرات الخرطوم (تبتعد عن بعضها   62
من    36لمسافة   بالقرب  وتقع  أق�  ا كحد  � رات  م م الم�ت
 الرئ�س�ة). واألدراج  

 

 

 ض  ط  م  ك ق 

 

طاقتها)  عدم تخ��ب خزانات بكرة الخرطوم (تعمل بكامل   63
 (مثبتة ومؤمنة �شكل صحيح) 

 

 
 ض  ط  م  ك ق 

 

الح��قتوز�ــــع صحيح   64 ي    لطّفا�ات 
المحمولة (مسحوق وثاين

مطفأة   إ�  للوصول  القصوى  (المسافة  ال���ون)  أ�س�د 
ا (  75الح��ق  ا))  22قدم� �  م�ت

 
 

 

 ض  ط  م  ك ق 
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توز�ــــع المرشات وأجهزة كشف الدخان حسب ال�ود. متصلة   65
ي القاعات  ح�ث �لزمبنظام إنذار الح��ق (

، و�شكل رئ��ي �ن
اإلشغال   معدالت  ذات  ة  �ات  ال�ب�ي ال�افي�ت مثل  العال�ة 

 والمطبخ) 
 

 

 ض  ط  م  ك ق 

 

 وجود صنبور إطفاء (حسب الحاجة)  66
 

  ض  ط  م  ك ق  

وتطب�قها ع�  67 الموثقة  الدور�ة   / المستمرة  الص�انة  ضمان 
/  األ  كيبات  النظمة  و ال�ت نذار  اإل و والمراقبة  من�ة  األ �ه��ائ�ة 
 مختلفة. ال
 
 

 

 ض  ط  م  ك ق 

 

ي ذلك أجهزة ال�شف، وصفارات  توف�ي نظام إنذار ح��ق   68
بما �ن

الممرات، واأل  ، والغرف  دراجاإلنذار، وزجاج ك� ع� طول 
�ات،   ال�ه��ائ�ة والم�كان�ك�ة، والمخازن، والمطابخ، وال�افي�ت

ال�ود حسب  الحاجة  تدعو  وحيثما  الوطن�ةوالمناور،   ات 
. مدي��ة ومتطلبات  ةاألردن� ي

 الدفاع المدين
 
 

 

 ض  ط  م  ك ق 

 

إلضاءة  69 مدمجة  بطار�ات  إنارة  توف�ي  الطوارئ    وحدات 
ها   توف�ي واأل الواجب  الممرات،  طول  والغرف  دراجع�   ،

الخروج   الفتات  وكذلك  والم�كان�ك�ة،    ضمنال�ه��ائ�ة 
الهروب حسب  مسارات  مطلوب  آخر  مكان  أي  ي 

(و�ن  .
 ) ال�ودات

 
 

 

 ض  ط  م  ك ق 

 

 الصحة العامة 
�كون   70 أن  (�جب  المسكن  منموقع  ا  مكان    / مصنعال  ق��ب�

ا عن أي مصدر    العمل ول�ن لتلوث أو أي  لإلزعاج أو ا و�ع�د�
 خطر آخر) 

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

مناسب   كاف�ة   فتحات 71 (  وتوج�ه  ض  التعرُّ ضمان  للمبين 
 جم�لة وضوء النهار والته��ة الطب�ع�ة)المناظر  ل المناسب ل

 
 ض  ط  م  ك ق  

 

  (عدم وجود ا�سداد    ج�د �عمل �شكٍل ص�ي  ال �ف  ال نظام   72
ي 

) �ن  شبكة ال�ف الص�ي
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

ب والغس�ل)  بيت�ةإمدادات الم�اە ال 73  (م�اە لل�ش
  ض  ط  م  ك ق   

ب(توف�ي   74 والمغاسل  الساخنة االصناب�ي  للم�اە  خالطات 
 الوالباردة) (

�
ي حالة ج�دة،تأ�

غلقة مُ        د من أن خزانات الم�اە �ن
 تحت الس�طرة)  / 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

روائح ك��ــهة   75 فرط  يوجد  (ال  ضمن  ته��ة كاف�ة  ا  خصوص�
الم�اە  والممرات    دورات  �ات  وال�افي�ت والمطبخ  والحمامات 
 وغرف النوم) 

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

ي حالة عمل ج�دة)  76
 تدفئة مرك��ة / تكي�ف (�ن

  ض  ط  م  ك ق   
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قم ر 
 دالبن
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 فحصها

ممتثل (م)  
أو غ�ي  
 ممتثل

  للمتطلبات
 م) (*) -(غ

تصن�ف أعمال اإلصالح  
 مالحظات (***) (**)

 م-غ م

داخل�ة (روائح ودرجة حرارة ورط��ة وضوضاء  البيئة  الجودة   77
 ) بدرجات معتدلة ومناسبةومست��ات راحة ب��ة 

 
 ض  ط  م  ك ق  

 

(التحقق من متطلبات السالمة / أجهزة    مسالنظام الغاز ال  78
عن   ا  بع�د� الموقع   / الغاز  ��ب  ا ال كشف    لمأهولةمناطق 

 المكتظة) و 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

ي المصارف   79
ت��ف مناسب لم�اە األمطار (ال يوجد ا�سداد �ن

 ) الخارج�ةالشبكة) (ال توجد برك م�اە ع� األسطح  / 
 

 ض  ط  م  ك ق  
 

ت�ب.  80  النظافة وال�ت
  ض  ط  م  ك ق   

والمطمناطق   81 الطعام  آمناإعداد  رةو ة  ونظ�ف  ةبخ 
ّ
ي   متوف

 �ن
صح�حامو  عن    ةقع  ا  الم�اە (بع�د�   والوحدات   دورات 

صحيح)   �شكل  تعمل  كاف�ة  بمعدات  (مزودين  الصح�ة) 
عن   المستخدمة(منفصالن  الهروب  حاالت    مسارات  ي 

�ن
للح��قالطوارئ   مقاوم  ن  ّ ح�ي ضمن  (الجدران    ومحصورة 

 واألبواب)) 
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

 ال �سمح بالطبخ داخل غرف النوم.  82
  ض  ط  م  ك ق   

ات  تل قأجهزة   83 الحاجة.  تلزم  ح�ث  زعة  موّ   ال�ه��ائ�ة  الح�ش
ي مناطق  

ي مناطق ط�ي الطعام أو تناوله، و�ن
(�شكل أسا�ي �ن

أي   ي 
و�ن الرئ��ي  المدخل  أبواب  من  بالقرب  القمامة  جمع 

ات عادة)   مكان تحوم ف�ه الح�ش
 

 ض  ط  م  ك ق  

 

للنوافذ (بدون ثقوب /    حد�د�ةأسالك  من  يتم توف�ي مناخل   84
 متحركة / تعمل �شكل ج�د). 

 
 ض  ط  م  ك ق  

 

(معاينة  85 المنشأة  داخل  الضالة  الحيوانات  وجود  مكافحة 
أجهزة    / لها  المتكرر  والفحص  المثبتة  المراقبة  ات  كام�ي

ي لألبواب) 
 اإلغالق الذايت

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

ي حالة ج�دة /    ضمنها صناديق إسعافات أول�ة مع أدو�ة   86
(�ن
م�ت ع� األقل    1مثبتة �شكل صحيح ع� الحائط ع� ارتفاع  

العضو   مع  متاحة  بمفاتيح  (مقفلة  األرض�ة)  مستوى  من 
 
�
ي  المكل

ف بها والذي �جب أن يتواجد / �مكن الوصول إل�ه �ن
 جميع األوقات.) 

 

 ض  ط  م  ك ق  

 

منطقة   87 لصناديق  توف�ي  المناسب  والتوز�ــــع  القمامة  لجمع 
 القمامة. 

 
 ض  ط  م  ك ق  

 

ي كل مرحاض.  88
 وجود سلة مهمالت بحجم مناسب �ن

  ض  ط  م  ك ق   

 استخدام حاو�ات قمامة بالست�ك�ة ذات�ة اإلغالق.  89
  ض  ط  م  ك ق   

�حتوي كل طابق ع� حاو�ة واحدة أو أ��� للنفا�ات الصلبة  90
 ل�ت / عامل).   3(
 

 ض  ط  م  ك ق  
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ا.  91  يتم إفراغ سلة المهمالت مرة واحدة ع� األقل يوم��
  ض  ط  م  ك ق   

اتها    والحّمامات  دورات الم�اەنظافة   92 ن بجميع تركيباتها وتجه�ي
 والملحقات الصح�ة الالزمة، وأن تعمل �شكل ج�د. 

 
 ض  ط  م  ك ق  

 

 
 
 

  



 المرحلة الثان�ة   -المملكة األردن�ة الهاشم�ة تعز�ز السالمة اله�كل�ة لمساكن العمَّال في قطاع األل�سة في 
 

26 
 1.0  االصدار|  تقر�ر منهج�ة تحدید العیوب غیر النموذج�ة

 منظمة العمل الدول�ة  
 

 
 
 
 
 

 
ال   تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن العمَّ

ي قطاع األ
ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة   لبسة�ن

 المرحلة الثان�ة  - �ن

 

 
 
 
 
 
 

 الملحق أ 
 
 

 

 قائمة المراجع
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 موض�ع التفت�ش  اسم ال�ود المرج�ي / رقم القسم  رقم المرجع 
التقي�م ع�ار م

ي 
 المعيف

 
 I م 

ي (
ي األردين متطلبات   -) MoPWHكود البناء الوطين
ي كود البناء 

 المساحة �ن
  متطلبات وخصائص المساحة / الغرفة

ي تؤثر   وط العامة اليت ال�ش
  ع� جميع التداب�ي 

 IIم
ي (

ي األردين كود العزل    -) 2002كود البناء الوطين
ي 
ي المباين

ي والرط��ة �ن
 المايئ

 
 عزل الم�اە ومست��ات الرط��ة

ي  1م
ي األردين  -كود البناء الوطين

ي المقاومة للزالزل. 
 المباين

 
 اله�كل ومقاومة التحم�ل الزلزا�ي انتظام 

 
 
 
 
 
 
 
 

 السالمة اإل�شائ�ة 

 ). UBC 1997كود البناء الدو�ي الموحد ( 2م

 
 3م

ي  
جميع األحمال ع� اله�ا�ل والحد األدين من   . 2006قانون األحمال والقوى األردين

 التحم�ل حسب الوظ�فة

 
 4م

ي للخرسانة العاد�ة والمسلحة 
-JBC5ال�ود األردين

 (كل األقسام).   93
 
 

المسلحة  الخرسان�ة  اله�ا�ل  تصم�م 
 وقابل�ة الخدمة

 
 5م

 متطلبات كود البناء الدو�ي للخرسانة اإل�شائ�ة
ACI 318M-19 . 

ي الدو�ي  6م
�طاين ي للخرسانة  -المع�ار ال�ب

 - االستخدام اإل�شايئ
BS 8110 . 

ي لمنشآت الصلب  7م
 تصم�م ه�ا�ل الصلب  ال�ود األردين

 
 
 
 8م

ي الخرسانة المسلحة.  
دل�ل إصالح و�عادة تأه�ل مباين

ە: المدير العام (األشغال)، إدارة األشغال العامة  ��ش
مان بهاوان، المرك��ة، حكومة الهند،   . 2002ن�ي

 
 

 إعادة التأه�ل والتعد�ل  

 
 9م

 . ي
  كود التأر�ض والصواعق المح�ي األردين

 أنظمة التأر�ض والصواعق 

 
 
 
 
 
 
 

 السالمة ال�ه��ائ�ة 

 
 10م

�طان�ة (   كود ممارسات التأر�ض).   BS 7430المعاي�ي ال�ب

 
 11م

 . ي
كيبات ال�ه��ائ�ة المحل�ة األردين   كود ال�ت

 
 

كيبات ال�ه��ائ�ة "ال�ابالت، ومأخذ  ال�ت
 الت�ار" 

 
 12م

 ). IECاللجنة ال�هرتقن�ة الدول�ة (

 
 
 13م

�طان�ة ( متطلبات   BS7671المواصفات الق�اس�ة ال�ب
كيبات ال�ه��ائ�ة، أنظمة  لألسالك، الطبعة   IEEال�ت

 .(  السابعة ع�ش

مستوى اللمعة المو� به وتصن�ف الحما�ة   2012كود اإلنارة الخاص بجمع�ة اإلنارة والمصابيح   14م
من الدخول للمصباح أو وحدة اإلنارة أو 

 تركيبات اإلنارة 
 

 
 15م

�طان�ةالمعاي�ي  ي   ال�ب
�طاين ألعراف   526(ال�ود ال�ب

ي حاالت الطوارئ) 
 اإلنارة �ن
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 موض�ع التفت�ش  اسم ال�ود المرج�ي / رقم القسم  رقم المرجع 
التقي�م ع�ار م

ي 
 المعيف

 
 
 16م

 
ي للحما�ة من الحرائق  

 2004ال�ود األردين
التطب�قات المعمار�ة والظروف الداخل�ة 
از�ة المتخذة  ذات الصلة بالتداب�ي االح�ت

 ضد مخاطر الح��ق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من الحرائق  وقا�ةال

 
 17م

ي  نظام ال�شف واإلنذار عن   الح��ق / المجلس الوطين
ي للبناء /  

 2004األردين
الم�كان�ك�ة  األنظمة  تطب�قات 
(األعمال  والصح�ة  وال�ه��ائ�ة 
والصح�ة)   وال�ه��ائ�ة  الم�كان�ك�ة 

از�ة ضد مخاطر الح��ق   االح�ت
 
 18م

ي   72الرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق   / ال�ود الوطين
 2019الحرائق/ لإلنذار واإلشارة ضد 

 
 

تطب�قات األنظمة الم�كان�ك�ة  
وال�ه��ائ�ة والصح�ة (األعمال  

الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة والصح�ة)  
از�ة ضد مخاطر الح��ق   االح�ت

 
 19م

�طان�ة  / نظام ال�شف عن   1-5839المقاي�س ال�ب
ي /  

 2017الحرائق و�نذار الح��ق للمباين

ي لمكافحة الحرائق   20م
 ال�ود األردين

ي للوقا�ة من الحرائق  21م
 ال�ود األردين

 
 22م

مع�ار ترك�ب   / 14الرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق 
 المواس�ي الرأس�ة ونظام الخرطوم 

 برنامج عمل أفضل (األردن)كت�ب السخانات المقدمة من  23م

 
 
 
 
 24م

إجراءات العمل إلجراءات   -وزارة العمل    -الدل�ل الشامل  
وس كورونا:  السالمة والوقا�ة الصح�ة للحد من انتشار ف�ي
لمؤسسات   المع�ار�ة  العمل  إجراءات  دل�ل  تطبيق 
ي مناطق التط��ر  

كات صناعة المنسوجات واأللبسة �ن و�ش
 الصناع�ة المؤهلة والمناطق 

 
 
 
 

الداخل�ة  والظروف  المعمار�ة  التطب�قات 
من   األدين  للحد  باالمتثال  الصلة  ذات 

 متطلبات الصحة العامة 

 
 
 
 
 
 
 

  الصحة العامة
 25م

(وزارة العمل    2019دل�ل المعاينة / التقي�م ع� المسا�ن  
 األردن)   -األردن�ة، وزارة الصحة، برنامج عمل أفضل

 قانون الصحة العامة 26م

  2018كود السبا�ة الموحد /  27م
 

الم�كان�ك�ة  األعمال  أنظمة  تطب�قات 
وال�ه��ائ�ة والصح�ة والظروف التشغ�ل�ة 
من   األدين  للحد  باالمتثال  الصلة  ذات 

 متطلبات الصحة العامة 

�د والتدفئة  28م مع�ار الجمع�ة األم��ك�ة لمهند�ي الت�ب
 2009وتكي�ف الهواء /  

 
 29م

ي 
ي المباين

ك�ب أنظمة الغاز �ن ي ل�ت
 ال�ود األردين

 

 30م

ي كود 
أ�واد البناء الوطن�ة األردن�ة (متطلبات المساحة �ن

الصح�ة، كود   واألصول  الطب�ع�ة  الته��ة  ، كود  ي
المباين

 اإلنارة الطب�ع�ة)
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