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ص تنف�ذي .1
َّ

 ملخ
ي  "تق��ر  

ال المعاي�ي تصحيح العيوب �ف ة" هو المهمة  وتصم�م مسا�ن عمال جد�دة  قائمةمسا�ن العمَّ المسندة    الرابعة واألخ�ي
كة وع عمل أفضل (األردن)، تحت عنوان "تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن  ل�ش ي إطار المرحلة الثان�ة من م�ش

إنج�كون، �ف
ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة". 

ي قطاع المال�س �ف
 العمال �ف

 من  
�
 ع� ز�ادة إنتاجيتهم، ما  بأن الظروف المع�ش�ة الالئقة �ي حق لجميع العمال، وأنها تنعكس إ�جا  اإل�مانوانطالقا

�
ب�ا

وضع   إ�  يهدف  وع  الم�ش فإن  لذلك  التجار�ة ككل،  األعمال  ع�  بالنفع  بالتا�ي  العيوب    توجيهات�عود  بتقي�م  تتعلق 
ال الموجودةوالتخف�ف من حدتها مقابل بعض تداب�ي الصحة والسالمة المتبعة داخل     ، وكذلك وضع لوائحمسا�ن العمَّ

ة ي تم تاتصل  تنظ�م�َّ ي المستقبل لضمان تجاوز األخطاء والعيوب الىت
  حد�دها  م�م متعلقة ببناء مسا�ن عمال جد�دة �ف

�
مسبقا

 . ف ي �مكن أن �شكل مخاطر ع� صحة وسالمة العمال المق�مني  والىت
س كةف��ق    لذلك، كرَّ ي إعداد هذا   إنج�كون �ش

ته �ف ي المعاي�ي  قام بو التق��ر    خ�ب
ةالوطن�ة وا  ال�وداتو التحقيق �ف  لدول�ة المتغ�ي

ف �شكل خاصمع   ك�ي ي تؤثر �شكل كب�ي ع� سالمة وصحة العمال    ع� تنف�ذات  ال�ت ف التصم�م الىت ي    المق�مني
تلك المسا�ن،  �ف

ي المهمة األولالضوء ع� العيوب الن  مع �سل�ط
المخاطر المصاحبة ل�ل ع�ب كما هو موضح    ةس اودر   موذج�ة المحددة �ف

ي المهمة الثان
ال الموجودةتصحيح    توجيهات يتم من خاللها لوضع    ، وذلك�ة�ف بناًء ع�    ةجد�دمسا�ن  أو بناء  ،  مسا�ن العمَّ

حة ي المهمة الثان�ة والمتعلقة بأر�عة تداب�ي   أعمال اإلصالح المق�ت
 رئ�س�ة  والتحسينات واإلجراءات التصح�ح�ة المدرجة �ف

: السالمةلسالمة والصحة المهن�ةل  . والصحة العامةالحرائق والسالمة ال�ه��ائ�ة  والسالمة من اله�كل�ة ، أال و�ي
التق��ر    اعتبار �مكن  و  لتصم�م مبىف سكن بمثابة  هذا  اللوائح و�تناول جميع  جد�د   عما�ي   مرجع  تداب�ي   يتوافق مع جميع 

كيبات الالزمة  واألنظمة المو� بها   والتصم�ممن اخت�ار الموقع إ� التخط�ط    بدءا�   الصحة والسالمة المهن�ة لألعمال    أو ال�ت
والم�كان�ك�ة والصح�ة وصو�ً  ال�ه��ائ�ة  (المتعلقة    الهندسة  الداخ�ي  التصم�م  أو تفض�الت  باألبعاد ومواد إ� متطلبات 

 . التشط�ب واألثاث)
 
 

 االختصارات .2
 العامة قائمة االختصارات والرموز  .2.1

BWJ  (األردن) برنامج عمل أفضل 

EHS  الصحة والسالمة البيئ�ة 

GoJ  الهاشم�ةاألردن�ة  الممل�ة حكومة 

HC أصحاب الهمم 

HR  ة�  الموارد الب�ش

IEQ جودة البيئة الداخل�ة 

ILO  ة مة العمل الدول�َّ  منظ�

JEA ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة
ف �ف  نقابة المهندسني

MoH  ي الممل�ة
 األردن�ة الهاشم�ةوزارة الصحة �ف

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

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

OSH السالمة والصحة المهن�ة 
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ةقائمة االختصارات والرموز  .2.2  الفن�َّ
AC تكي�ف الهواء 

ACI  المعهد األم���ي للخرسانة 

ANSI  ي األم���ي للمعاي�ي  المعهد الوطىف

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

BS طان�ة�  المعاي�ي ال�ب

CCTV ات مراقبة  كام�ي

DB  لوحة توز�ــــع كه��ائ�ة 

FACP  لوحة تحكم إنذار الح��ق 

FFL  ي
 منسوب التشطيبات الطاب�ت

FR  مقاوم للح��ق 

HVAC التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء 

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 األرديف

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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 مقدمة .3
ف ظروف  برنامج عمل أفضل (األردن)  �جمع   ي األردن لتحسني

ف أصحاب المصلحة من جميع مست��ات صناعة المال�س �ف بني
ام حقوق العمال ودعم القدرة التنافس�ة ل  لقطاع.  هذا االعمل وتع��ز اح�ت

ي 
برنامج عمل أفضل (األردن) للمراقبة وتحصل ع� االستشارة من خالل تقي�مات المصانع   وتخضع المصانع المشاركة �ف

 وال��ارات االستشار�ة وخدمات التدر�ب. 

نامج إ�    خاصة ف�ما يتعلق بالسالمة والصحة المهن�ة ع�ب المؤسسات يهدف ال�ب
�
ف إمكان�ة توف�ي ظروف عمل أ��� أمانا تحسني

ي جميع أنحاء الص
 األردن�ة الهاشم�ة.  الممل�ةناع�ة �ف

ي  
ي الالئق �مكن أن �ساعد �ف ي إثبات أن ظروف العمل الج�دة واالستثمار التقىف

نامج �ف هذا و�تمثل الهدف الرئ��ي من هذا ال�ب
 جعل المصانع والوحدات التابعة لها أ��� إنتاج�ة. 

وع " تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا  انبثق ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة". مما سبق م�ش
ي قطاع المال�س �ف

ال �ف  �ن العمَّ
 
 
 

 المهام المسندة  .3.1
ي    إنج�كون تم تكل�ف

ي قطاع المال�س �ف
ال �ف وع "تع��ز السالمة اله�كل�ة لمسا�ن العمَّ ب�نجاز أر�ــع مهام رئ�س�ة تتعلق بم�ش

 :  الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة" و�ي

 النموذج�ة. إعداد تق��ر لتع��ف العيوب  .1

 لتقي�م و�صالح تق��ر العيوب النموذج�ة.  توجيهاتتقد�م  .2

 وضع منهج�ة لتع��ف العيوب غ�ي النموذج�ة األخرى.  .3

ي  .4
ي تصحيح العيوب �ف

اح معاي�ي الستخدامها �ف ال الاق�ت (وهو ما  وتصم�م مسا�ن عمال جد�دة.  قائمةمسا�ن العمَّ
سدە هذا التق��ر).   �جِّ

 
 
 

وع  .3.2  األهداف الرئ�س�ة للم�ش
وع إ� تحقيق األهداف األر�عة التال�ة:   يهدف الم�ش

o  .ي النموذج�ة
ف أصحاب المصانع �شأن متطلبات سالمة المبايف  رفع مستوى الو�ي بني

o  ة الالزمة لتصح�حها.  توجيهاتوضع  لتحد�د عيوب السالمة ومستوى الخ�ب
o  الوطن�ة للمسا�ن.  ل�وداتاتحد�د متطلبات 
o  ي ال �شملها  الوطن�ة مع اإلشارة إ� الممارسات الدول�ة الج�دة.  األ�واد تع��ف قضا�ا السالمة الىت
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 المراجع  .4
ي  الذي �حمل عنوان "معاي�ي    عداد هذا التق��ر غرض إل

ال الموجودةتصحيح العيوب �ف وتصم�م مسا�ن عمال   مسا�ن العمَّ
س  "جد�دة ته كاملة  إنج�كون ف��ق  كرَّ ق  خ�ب ي المعاي�ي و   وحقَّ

ة المتعلقة    األ�واد الوطن�ة والدول�ة�ف ببعض تداب�ي السالمة المتغ�ي
 والصحة المهن�ة.(*) 

 
 ة الوثائق واإلجراءات المتعلقة بالسالمة والصحة المهن�  .4.1

وس  الخاصة بتداب�ي إجراءات العمل   - وزارة العمل  -الدل�ل الشامل   السالمة والوقا�ة الصح�ة للحد من انتشار ف�ي
 كورونا

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

 (األردن)) 
 ةالصحة العام كود  

  
 

 معاي�ي الفن�ة الوطن�ة والدول�ة وال األ�واد  .4.2
 الرابطة الوطن�ة للحما�ة من الحرائق 

�د والتدفئة وتكي�ف الهواء   الجمع�ة األم��ك�ة لمهند�ي الت�ب
ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة أ�واد   

 البناء الوطن�ة �ف

�طان�ة  المعاي�ي ال�ب

 ألم��ك�ةالمعاي�ي ا

 الصادر عن مجلس ال�ود الدو�ي   )IBCكود البناء الدو�ي (   2015

 
 

 السالمة والصحة التشغ�ل�ة  معاي�ي  .4.3
ي لتوصل إ� توز�ــــع عم�ي لقائمة المتطلبات أو تنف�ذ التصل ي أي مبىف سكىف

تم �سل�ط الضوء ع� التداب�ي   م�مات المطل��ة �ف
 وتم اعتبار النقاط التال�ة بموجب كل إجراء: الرئ�س�ة األر�عة للصحة والسالمة المهن�ة 

 السالمة اله�كل�ة -

 السالمة ال�ه��ائ�ة -

 السالمة من الحرائق  -

 الصحة العامة  -

 

 

الملحق أ (قائمة المراجع)   ير�ب االطالع ع�المحل�ة والدول�ة    والمعاي�ي المستخدمة�ودات  للالمراجع  للحصول ع�  (*)  
 . المرفق بهذا التق��ر 
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ي مسا�ن العمالالتقي�م  معاي�ي : 1-4الشكل 
  المتعلقة بالصحة والسالمة المهن�ة �ف

 

 المذكورة سابق  اإلجراءات  أخذ �جب  
�
ف االعتبار    ا ي بعني ي موجود أو لتصم�م أي مبىف سكىف التقي�م ألي مبىف سكىف   أثناء إجراء 

 . جد�د 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة: 

ي السكن�ة اللالطالع ع� 
ي المبايف

حة لتحد�د العيوب �ف   ألو�تق��ر المهمة ا ُير�ب مراجعة قائمةمعاي�ي ومنهج�ة التقي�م المق�ت
 تحد�د العيوب غ�ي النموذج�ة". "منهج�ة  بعنوان المهمة الثالثةتق��ر و  ،"تحد�د العيوب النموذج�ة" بعنوان

ع� ح  توجيهاتلا   ولالطالع  المق�ت والتصحيح  اإلصالح  بأعمال  التصح�ح�ة  ةالمتعلقة  اإلجراءات  الصلة    أو    �شدةذات 
 تقي�م و�صالح العيوب النموذج�ة". "توجيهات  بعنوان مة الثان�ةتق��ر المه راجعالمخاطر المصاحبة 

  

 األكواد األردن�ةإشارة إلى 
 والدول�ة المتعلقة �ما یلي:

 نظام الطاقة
 نارةنظام اإل
فات  المك�ِّ

 نظام األمان
 

 مخططات اله�اكل الموجودة
 مقاومة الزالزل
 عمر اله�كل

 التشققات/ االنحرافات
 ساللم النجاة من الحر�ق

 أعمال الص�انة
 

 األكواد األردن�ةإشارة إلى 
 المتعلقة �ما یلي: والدول�ة

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

 قضا�ا الصحة العامة
 

 األكواد األردن�ةإشارة إلى 

 :والدول�ة المتعلقة �ما یلي
 الهندسة المعمار�ة

األعمال الم�كان�ك�ة والكهر�ائ�ة 
 والصح�ة

 

 اله�كل�ةالسالمة  السالمة الكهر�ائ�ة

ة ة العامَّ  من الحرائق لوقا�ةا الصحَّ

 معاییر
 التقی�م 
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 تصم�م بناء مسا�ن جد�دة توجيهات .5

 . توجيهات عامة5.1
ي األردن بناًء ع� الحد األديف من المتطلبات المستمدة   مسا�ن العمالتصم�م    لتوجيهات  األساس�ةاللبنة  �شكل هذا القسم  

�ف
 . الدول�ة وأفضل الممارسات الدول�ةالبناء الوطن�ة و  أ�واد من 

�شمل التعل�مات  وهو  أسا�ي  بتصم�م    / �شكل  المتعلقة  عمالالمعاي�ي  جم  مسا�ن  مع  تتوافق  السالمة  جد�دة  تداب�ي  يع 
طمن مرحلة التخط�ط إ�  بدءا�  حةوالص  ات. إ� التصم�م التفص��ي والتشطيب المفاه��ي التصم�م من العام و  المخطَّ

 

ي األقسام التال�ة بعضسيتم اإلشارة 
 :األرقام المرجع�ة �ف

ي الملحق أ (قائمة المراجع) المحل�ة والدول�ة المستخدمة ، ك  عاي�ي والم�ودات الرقم المرج�ي لل:  (#) *
ف �ف ما هو مبني

 . المرفق بهذا التق��ر 

ي قائمة ال: [#] **
ي القسم   تقي�مالرقم المرج�ي لـ (موض�ع التقي�م) �ف

حة �ف ي التق��ر تطب�قات(ال 7المق�ت
) المدرجة �ف

وع ؛ 3  ."بعنوان "تق��ر منهج�ة تحد�د العيوب غ�ي النموذج�ة لنفس الم�ش

 

 

 . قسم التخط�ط 5.2

 . معاي�ي اخت�ار الموقع 5.2.1

ي �شطة  هو المرحلة الالحقة أل اخت�ار الموقع   لضمان االمتثال �جب مراعاة النقاط التال�ة  و   التصم�م المتعلقة بأي مبىف سكىف
 : لتداب�ي الصحة والسالمة المهن�ة

ي  اخت�ار   •
ي مساحة فارغة خال�ة وواسعة بما �ك�ف

ي شارع أو شوارع أو �ف
إ�    س�ارة إطفاء الح��ق  لوصولموقع المبىف �ف

ي حاالت الطوارئ
 *(61) . الموقع �ف

ي ذلك ع� سب�ل   م�ت ع� األقل من  500ع� بعد    مسا�ن العمالكون  ت�جب أن   •
أي مصادر تلوث أو ضوضاء بما �ف

ف أو انبعاثات العادم وجني �ت أو أ�اس�د الني�ت ي أ�س�د ال��ب
أنظمة ال�ف الص�ي   أو   المثال أول أ�س�د ال���ون أو ثايف

ي و 
 )70 [1] .. م�اە ال�ف الص�ي والتلوث الضوضايئ

ي أال �جب  •
 . منطقة ف�ضان أو منطقة م�اە خطرة �كون الموقع �ف

ي المستقبل.  بما يتيح إمكان�ة توسيع مسا�ن العمالموقع ال اخت�ار  •
 �ف

س المبا�ش المساحات الداخل�ة/ الخارج�ة واالستفادة من ضوء الشم  إ� ضوء النهار    بدخوللتصم�م  ل�سمح الموقع  أن   •
 . عنا� التظل�ل مع اعتبار 

ي  الممتل�ات حدود  و  �جب مراعاة التضار�س •
 . والغطاء النبايت

 

 

 �م . قسم التصم5.3

 تخط�ط الموقع 5.3.1

 يتناول هذا القسم تخط�ط الموقع بعد اخت�ار الموقع. 
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 تخط�ط الموقع لمحة حول. 5.3.1.1

 إلخ).  االرتفاع، الطب�ع�ة،المناظر  المواد، األلوان،م البيئة المح�طة (ااح�ت �جب  •

 العوامل البيئ�ة (مثل الشمس وال��اح والصوت�ات وما إ� ذلك).  بما يتيح الحد األق� منموقع المبىف �جب اخت�ار  •

. (تأ�د من أن  مسا�ن العماللضمان سالمة حركة المشاة إ�    إ� الحد األديف   طرق مرور المركبات  تقل�ل تقاطعات  •
 ). الموقع مؤمنة وآمنةالمسارات المؤد�ة إ� 

ي بح�ث يتم توف�ي خطوط اإل�ش  اخت�ار مواقع •
 . اف للمناطق الخارج�ةالمبايف

. عن خطوط  إبعاد موقع مسا�ن العمال • ي
 نقل الت�ار ال�ه��ايئ

ي  •
 . ج�دة الت��فو ) ع� منطقة مرتفعة تصم�م موقع المبىف (المبايف

ي المستقبل. تأ�د من أن ال •
 �ف

�
 وعمود�ا

�
ي أفق�ا

 سعة تحم�ل الموقع �مكن أن تدعم توسع المبايف

 . عن ضوضاء اآلالت الصاخبة ا� ب أن �كون الموقع بع�د�ج •

مسا�ن كون  ت�جب أن  و أما�ن العمل أو أي مصدر تلوث.    الناتجة مناالبتعاد عن ال��ماو�ات أو الدخان أو الغازات   •
�ت م�ت ع� األقل من أي مصدر    500  ع� بعد   العمال ال��ب ي أ�س�د 

ال���ون وثايف ي ذلك أول أ�س�د 
تلوث بما �ف

ف أو انبعاثات العادم وأ�اس� وجني . و أنظمة ال�ف الص�ي و د الني�ت ي
 )70( م�اە ال�ف الص�ي والتلوث الضوضايئ

 

 

 . تحل�ل الموقع5.3.1.2

 : لعنا�ة الواجبة ع� النحو التا�ي �قوم ف��ق التصم�م ب��ارة الموقع و�جراء ا

 األرض الرسم�ة).  مل��ة إ� سندات بالرج�ععنوان الموقع الصحيح ( / بدقةالموقع  مكان تحقق من  ال •

•  :  إجراء تقي�م لتأ��د ما ��ي

o المساحةالموقع كاف�ة    مساحة المطل��ة  الست�عاب  ، وأن تكون    اإلجمال�ة  ي
التجمع ضمن للمبايف منطقة 

ف االعتبار الحد األق� المسم�ح به لعدد الطوابق. (  . معدالت اإلشغال المقدرة)ل مع األخذ بعني

o نطاق أعمال    أن �كون 
�
  مناسبة وأساسات    تع�ي تدرجاتلموقع  لللحصول ع� منحدرات    الحفر اقتصاد�ا

 المبىف وأي أ�شطة خارج�ة.  وموقعللمناطق المست��ة 

ل�ست كاف�ة)   • الحال�ة  (المسوحات  للموقع  جد�د  وحدودي  ي 
ط��وغرا�ف مسح  جمعإعداد  يتم  الب�انات   كل  بح�ث 

ي  
ي ذلك  وا  مخططالمطل��ة �ف

والخدمات الم�كان�ك�ة    واإل�شاءات القائمةوطرق الوصول    الشوارع المح�طةحد (بما �ف
 ). واألشجار ... إلخوالبن�ة التحت�ة وأعمدة الهاتف وال�ه��اء  والصح�ةوال�ه��ائ�ة 

العامة • والمحل�ة  المناخ�ة  وط  ال�ش الشه��ةا  جدولة  الحرارة  ي �شمل درجات  األمطار    والرط��ة  لىت إ�  وأرقام هطول 
 . واتجاهاتها  الحد�ةالشمس و�عات ال��اح  ركةنب حاج

ي �جب الحفاظ عليها    المناظر من الموقع  تحد�د  • وطرق ت��ف والتطورات المجاورة (القائمة والمحتملة) والنباتات الىت
تص��ر الموقع والمناطق المح�طة به. (يؤثر هذا ع� و حفر إعادة تغذ�ة الم�اە الجوف�ة المحتملة).  الم�اە السطح�ة (

 . )إطاللة جم�لة أي فتحة تقابلالواجهات الخارج�ة للمبىف ح�ث �فضل أن  ع�قرارات التصم�م المتعلقة بالفتحات 

)71( 

 

 . تخط�ط الموقع/ اتجاە كتلة المبىف 5.3.1.3
 : معالجة ما ��ي و لموقع ل مفاه�م�ة خ�ارات / تصم�م المبىف مع مخططات عمل�ة بدء 
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�ظهر   عرض • األح�از،  نامج  ل�ب اإلجمال�ة  المساحة  من  المفهوم  المطل��ة ع�  "  مساحة"   مخططات  مستوى  األح�از 
ومداخل  و األرض.   الحراسة  وغرفة  الخارج�ة  الس�ارات  مواقف  جانب  إ�  الداخل�ة  المناطق  تقس�م    الموقععرض 

 لمشاة/ المركبات. ل

 . بىف بمخارج الم ر�طها يع المراد موقع منطقة التجم تحد�د  •

 . بفعل الجاذب�ة وتتم عمل�ة الت��فعن المبىف  ا� ع م�اە ال�ف الص�ي بالموقع بع�د�جب أن تنحدر جمي •

 تجنب إزالة وقطع األشجار السل�مة.  •

ي المستقبلالمخطط الرئ��ي للسماح بالتوسع  ضبط •
 . �ف

 التجاە البناء. مع إعطاء األول��ة  المكان ومعالم الحفر والردمطبوغراف�ا  �شكل يتناسب معضع كتل المبىف تمو  •

ا • لمختلف  المث�  االتجاهات  والواجهات  تحد�د  لوظائف 
  ذات النوافذ 

�
 والجهة المناخ  من ح�ثتحل�ل الموقع ل وفقا

ال��اح   مسار واتجاە  إ�   وحركة  الشكل  (انظر  الشمس. 
( ف  ال�مني

 

 

 

 

 
 

اليو�ي  1- 5الشكل   النطاق  ي    لحاالت : 
�ف الحرارة  الممل�ة  درجات 

 األردن�ة الهاشم�ة 

 

ام  ف أو كابالت   االل�ت أعمدة  من  بالمسافات  المتعلقة  المتطلبات  من  األديف  بالحد 
ة �صابات �سبب الصدمات ال�ه��ائ� بتسبب  ، ما قد يإمدادات الطاقة ال�ه��ائ�ة

ي الجدول أدناە
ي كما هو موضح �ف

 )70( . أو الح��ق أو الصعق ال�ه��ايئ

 

ف 1الجدول  ي : المسافات الدن�ا بني
 ءوأعمدة ال�ه��ا  المبايف

 

 
 ب�ج ال�ه��اء  العمود  جهد الدارة ال�ه��ائ�ة 

 م  6 م  2 ك�لو فولت   33ك�لو فولت إ�    11

 م  9 م  6 ك�لو فولت   66فولت إ�  ك�لو    33تجاوز  

 م   12 م  8 ك�لو فولت   66تجاوز  

 

 

 

 . تخط�ط مبيف مسا�ن العمال 5.3.2
 يتناول هذا القسم اعتبارات تخط�ط البناء. 

 

 

 شمال

شرق 
 

رب
غ

 

 �ارد

 حار

 دافئ
حار في  
 الص�اح 

حار في  
 المساء 

 ك/ف  330
 خط �هر�اء 

 م  25 
 �عد المبنى عن األعمدة 

 ك/ف  132
 خط �هر�اء 

 

 ك/ف  11/33
 خط �هر�اء 

 

 م  15
 �عد المبنى عن األعمدة 

 

 م  5.5
 �عد المبنى عن األعمدة 
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 مسا�ن العمالأهداف تصم�م مرافق .  5.3.2.1
ي مسا�ن العمال: ف التصم�م األسا�ي اهدأف�ما ��ي  نعرض 

 لمبايف

ف ظروف العمل  تح • ي    للعمال  والع�شسني
الممل�ة  ما ي��د من إنتاجيتهم و�عود بالنفع �شكل عام ع� قطاع المال�س �ف

 . األردن�ة الهاشم�ة

ي   •
ي مبايف

وط السالمة والصحة العامة �ف ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة. تع��ز �ش
 مسا�ن العمال �ف

ي تصم�م مبىف   •
العمال�جب أن ��ف المتعل  مسا�ن  ةقبالمتطلبات  المهن�َّ المحددة   ة بمعاي�ي السالمة  الرئ�س�ة األر�عة 

 
�
 : السالمة اله�كل�ة والسالمة من الحرائق والسالمة ال�ه��ائ�ة والصحة العامة. سابقا

:  خصوص�ة كاف�ةالعمال �جب أن توفر مسا�ن  •  لهم كما ��ي

o  الخاصة بالرجال. مسا�ن العمال منفصلة عن   مسا�ن العمال الخاصة بالنساء�فضل أن تكون 

o ف األفراد داخل توف�ي ا  الب�ت الواحد. لخصوص�ة بني

o الواحد  لسكنبالنسبة ألفراد ا �جب ضمان الخصوص�ة ضد أي إزعاج ال دا�ي له بفعل عوامل خارج�ة . 

 

 . التوسع المستقب�ي 5.3.2.2
ي الحسبان  

ل�ة لتجنب االزدحام وللحفاظ  التوسعات واإلضافات المستقب  لمسا�ن عمال جد�دةعند التخط�ط  �جب أن نضع �ف
ع�  المساحة  تنظ�م  ع�   والحفاظ  وصحتها  وتخط�طها ونظافتها  األصل�ة  غ�ي   وظ�فتها  التخط�ط  ات  تغي�ي من  �حد  ما 

ي المستقبلالمرغوب فيها  
 . �ف

 

 . إمكان�ة الوصول 5.3.2.3
o   (02) [1] . عند المداخل لخدمة أصحاب الهمم.  رص�ف منحدر توف�ي 
o  لس�ارات(خاصة  س�اراتتوف�ي دخول  ( ي

 الدفاع المديف
o ة وآمنة داخل المنشأة و�اتجاهها ممرات مشاة محم� . 

 

 األح�از . برنامج 5.3.2.4
ي مبىف   األح�از ف�ما ��ي 

ي سيتم تضمينها �ف  مسا�ن العمال: الرئ�س�ة الىت

 

ي ذلك غرفة نوم واحدة  •
ي جوار   بأصحاب الهمم بحمام خاصمزودة  ألصحاب الهممغرف نوم (بما �ف

 )ها�ف

 غس�ل) مال�س ومناطق وغرف تغي�ي  حماماتم�اە و صح�ة (دورات مرافق  •

 منطقة ط�ي  / مطبخ •

�ا   / صالة طعام/ مقصف •  كافي�ت

 تجف�ف المال�س) / إ� مساحة خارج�ة لتعليق األسالكمنطقة غس�ل (باإلضافة  •

 إسعافات أول�ة/ ع�ادة •

 (إذا لزم األمر) ومخازن)  ه��اء وغرفة سخانكخدمات (غرفة   •

 قسم اإلدارة  •

اء •  منطقة التجمع الخارج�ة والمناظر الطب�ع�ة والمساحات الخ�ف

ي مسا�نإما ضمن  مناطق ترفيه�ة ( •
ي ذلك    العمال  مبايف

ي الجوار): بما �ف
اوح  مناطق    / االجتماع�ة  األح�از أو �ف الراحة (ت�ت

ي من قاعات متعددة األغراض إ� مناطق مخصصة للراديو والت فيه�ة (الىت ها) والمرافق ال�ت لف��ون والسينما أو غ�ي
اوح من   [2] )مرافق تعل�م�ة و طاولة  وكرةمالعب تنس و سباحة معدات التم��ن إ� مكتبة وحمام ت�ت
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 غرفة تلف��ون إلخو سينما و اخت�ار�ة، �شاط داخ�ي مثل مكتبة  أح�از (*) 
ي حاالت الطوارئ/ مناطق (**) 

 األ�شطة الخارج�ة (مثل ملعب كرة القدم وكرة السلة)منطقة تجمع �ف
ي مع مرحاض   ألصحاب الهممغرفة (***) 

ي الطابق األر�ف
 بجانبها ألصحاب الهمم�ف

 حسب متطلبات التصم�م سخانغرفة  (****) 

 
 : مخطط فقا�ي 2-5الشكل 

 

 

 واالرتفاع الجداري البناء واالرتداد  . مساحة5.3.2.5

 البناء واالرتفاع وفقحد�د مساحة  �جب ت
�
) باإلضافة إ� اتباع الئحة المنطقة/ قطعة األرض التقدي��ةلعدد العمال (السعة    ا

ي توضح الحد األق� المسم�ح به    مل��ة   (سندات المقدمة من الجهات الحكوم�ة والىت الرسم�ة  المبن�ة مساحة  للاألرض 
). الجدار�ة وارتفاع ا واالرتداد  والمساحة اإلجمال�ة للمبىف   لمبىف

 �كون
�
ي حالة عدم توف�ي مصعد.   4الحد األق� لالرتفاع المسم�ح به للمبىف من مستوى المدخل الرئ��ي هو    وعموما

 طوابق �ف
[3] 

  

 مخزن 

 مخزن 

 مخزن 

غرفة 
السخان  
 (***) 

غرفة 
 الكھرباء

 خدمات 

 المدخل الرئیسي 

 المرافق الصحیة 

طابق غرف النوم  
 العامة

مرافق 
 الغسیل

غرف 
 نوم 

غرف 
 نوم 

غرف 
غرف  نوم 

 نوم 

غرف 
غرف  نوم 

 نوم 
غرف 

 نوم 

غرف 
دورات  نوم 

 المیاه 

 دشات  مغاسل

 غرفة التبدیل 

 الموزع 

المطابخ/  
 أماكن الطھي 

 مدخل 

 قاعة الغداء
 

 الكانتین 

القسم  
 اإلداري

الردھة 
 واالستقبال 

غرفة 
نوم  

 (***) 
اسعاف 

 اولي 
منطقة التجمع  

والمنظر  
 الطبیعي 

المرافق  
الترفیھیة  

 (*) 
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كة.    ةالعمال المستقل  مسا�ن�جب أن تكون جميع  و  تقاس مسافة االرتداد من  و بع�دة �شكل كاف عن الط��ق والحدود المش�ت
ي الحد  خط احت�ا�ي الط��ق أو الخط

ي للمبايف ي    ودي إ� الجدار الخار�ب لطرق أو للتخص�صها  لدولة  ل  تب�ت باستثناء األرض الىت
 . ال�ف أو األغراض العامة

للط��ق �عتمد عرضه ع� التسلسل الهر�ي    فاص�ً المواجهة للط��ق العام    ة العمال المستقل  مسا�ن�جب أن توفر جميع  و 
ي حاجز الط��ق اعتمادا� و للط��ق. 

ي �ف  [4]  الط��ق فاصلع� عرض  �جب وضع حاجز أخ�ف جانىب

 

ة .6 ة للسالمة المهن�َّ ي بالتداب�ي األساس�َّ
ي ت�ف

 متطلبات التصم�م اليت

 . السالمة اله�كل�ة 6.1

 عامةمتطلبات . 6.1.1

ي القائمة
ق بالمبايف

�
: ، يتم الفحف�ما يتعل  ص النظري لضمان التا�ي

o حة حاملة (وذلك �مكن ضمانتظام الشكل
�
حة  انه بوجود بي، ووجود عنا� ا�شائ�ة مسل

�
وت أدراج مسل

 )25 و 26( . ، وذلك �ضمن مقاومة للزالزلن قصاجدر  الحتوائها 

 

o ف األعمدة، أ  ات للبناء القائمططالمطابقة للرسومات التنف�ذ�ة والمخ و تغي�ي  (دون تغي�ي ع� التباعد بني
تفوق ما كانت مصممة   و ميتة)تحم�ل العنا� اإل�شائ�ة أحمال إضاف�ة (ح�ة أ  م المساحات أو استخدا

 ) 23و  29و28و27عل�ه أصً�. (
 

 

o آ�ل و االنحناءات أو الصدأ أو التأ من الشقوقالداخل�ة والخارج�ة  التأ�د من خلو جميع العنا� اإل�شائ�ة  
 ) 33و32و 31و38و35( ام. وجودة اللح

 

o  ي
ي األعمدة. بالطة األرض�ة أالتأ�د من عدم وجود تهب�طات �ف

 )36( و التواءات �ف
 

 

o 37و30( . عنا� اإل�شائ�ة سالمة ال ە يؤثر ع� التأ�د من عدم وجود عالمات لت��ب م�ا( 

 

o 24( . العنا� لضمان سالمتها  ان الص�انة الدور�ة لمختلف ضم( 

 

 

من خالل اخت�ار خصائص المقطع   اإل�شاءاتوكفا�ة وسالمة    أمانيتم تحقيق  فإنه    ، أما بالنسبة للمنشآت الجد�دة
 لعنا� الصلب و/ أو أقسام فوالذ�ة ه�كل�ة  أقسام  المناسبة ومعاي�ي الخرسانة المسلحة والعاد�ة مع تع��ز كاٍف من  

�م التصم  كوداته�كل�ة مختلفة (ألواح وجدران وأعمدة وأساسات) لتحقيق السعة المطل��ة لألحمال المطبقة وفق  
 . معتمدةال
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ي هذا القسم  وسنعرض  
ي    توجيهاتهم المتطلبات اإل�شائ�ة لضمان أفضل  أ�ف

ي الممل�ة األردن�ة التصم�م لمبايف
مسا�ن العمال �ف

 الهاشم�ة. 

 . وثائق التصم�م اله�ك�ي المطل��ة 6.1.2

ف  الوثائق�جب تقد�م   لتصم�م والبناء. أو إ�شاء أي ه�كل لضمان أفضل نتائج ا / قبل تصم�م و التال�ة للمهندسني

 اله�ك�ي منهج�ة التصم�م . 6.1.3

والصلب  ت التقل�د�ة  الخرسانة  ع�  اله�كل�ة  السالمة  قسم  ي 
�ف ذكرها  سيتم  ي  الىت والمتطلبات  المعاي�ي  ي    اله�ك�ي طبق 

للمبايف
ي المعاي�ي الدن�ا العاد�ة. وع� النحو ا  اإل�شاءاتو 

ح المصمم معاي�ي أ��� تحفق  لمنصوص عل�ه �ف  ظد �ق�ت
�
إذا كان يرى أن هذە    ا

 المعاي�ي مطل��ة. 
 

 : (المنهج�ة) ع� اله�ك�ي �جب أن تحتوي معاي�ي التصم�م 
 

 نطاق العمل اله�ك�ي  •
 األ�واد والمعاي�ي المحل�ة والدول�ة المستخدمة.  •
 وصف حالة الموقع والب�انات الجيوتقن�ة الهامة.  •
ي ستؤثر ع� اله�كل مع مجموعات األ  •  ). األ�وادحمال المستخدمة (حسب جميع األحمال المطبقة الىت
 حد�د ... الخ). و حد�د التسليح و (خرسانة  المستخدمةخواص جميع المواد  •
 وصالت التحكم، إلخ). و عرض الشقوق و المتطلبات الخاصة ألفضل تصم�م للعنا� اله�كل�ة (االنحرافات  •
•  .  برنامج التصم�م اله�ك�ي

 . رسومات التصم�م اله�ك�ي 6.1.4

:  اله�ك�ي التصم�م  رسومات�جب أن تتضمن   ما ��ي
•  .(  مالحظات وتفاص�ل ه�كل�ة عامة (تتوافق مع المعاي�ي
 األساس.  ه�كل مخطط •
ي جميع االساسات.  •

 اقسام مفصلة �ف
 مخططات أعمدة وجدران القص لجميع الطوابق.  •
 تفاص�ل وجداول �سليح أعمدة وجدران القص.  •
 والمحاور. التفاص�ل اله�كل�ة للساللم  •
 مخطط تأط�ي البالطات.  •
 تفاص�ل ال�مرات.  •
 الحدود أو الجدران االستناد�ة إلخ). و تفاص�ل ه�ا�ل الموقع و فاص�ل ه�كل�ة أخرى (مخطط الموقع أي ت •
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 . حسابات التصام�م اله�كل�ة6.1.5

ي مسؤول�ة
قاول التأ�د من أن وثائق  �شكل عام ول�ن �جب ع� الم  اله�كل�ةم�م  احساب التص  تقع ع� عاتق المصمم اإل�شايئ

 هذە الحسابات  ومراجعةالمناقصة تتضمن جميع الحسابات الالزمة. 
�
 . تأ�د من صحتها وعدم حدوث تناقضاتال و أ�ضا

و توص�الت  كذلك،  المثال:  سب�ل  (ع�  معينة  حاالت  ي 
الحسااله�ك�ي   الصلب�ف جميع  إعداد  المقاول  ع�  �جب  بات )، 

المهندس موافقة  قألنها    نظرا�   والحصول ع� 
�
تقد�م    تتعل فقط  للمصمم  و�مكن  واألقسام)  المواد  تختلف  (قد  بالموردين 

 عامة ومعاي�ي دن�ا.  توجيهات
 

 تقار�ر التحق�قات الجيوتقن�ة والموقع�ة. 6.1.6

ي   : ما ��ي  �جب أن يتضمن التق��ر الجيوتقىف
 

 وصف الموقع وجيولوج�ا المنطقة.  •
 عوامل الزالزل حسب الموقع.  •
ي الموقع. جميع  •

ي واالختبارات �ف
 عمل�ات االستكشاف الم�دايف

 مواجهات الم�اە الجوف�ة والتجاو�ف.  •
ي ذلك سجالت حفر اآلبار  المخابر اختبارات جميع  •

 . بما �ف
بن�ع   • يتعلق  الالزمة ف�ما  بها    األساسوعمق  جميع االستنتاجات والتوص�ات  المسم�ح  التحمل    واالستقرار وقدرة 

 . أو استخدام التدع�م ومواد الردم ات الجانب�ةوحفر المنحدر 

 

 . سالمة العنا� اله�كل�ة6.1.7

�ة واألساسات 6.1.7.1  . ال�ت
ي ف�ما يتعلق   • ي التق��ر الجيوتقىف

قدرة التحمل وعمق األساس: من المهم اتباع جميع التعل�مات والتوص�ات الواردة �ف
ي سيتم وضع األساس عليها.   [5] بالطبقات المرغ��ة الىت

   ن�ع األساس: �جب اتباع •
�
ي ف�ما    أ�ضا ي التق��ر الجيوتقىف

 ردي ف  أساسيتعلق بن�ع األساس (جميع التوص�ات الواردة �ف
�ط أو   ةأو �ش �ة (رملأحمال  ألنه (باإلضافة إ�  )  حص�ي �و� و ، مارل، صخور، إلخ).  صلصال،  اله�كل) يتعلق بن�ع ال�ت

 [6] مم.  250األساس عن سما�ة أال تقل 
ي جميع  اە الجوف�ة: إذا تم العثور ع�  الم�  مصادفة •

خنادق ف�جب ضخها باستخدام  المحفورة    الفتحاتم�اە جوف�ة �ف
ي �جب مقاومة التع��م فقط من خالل الوزن  و مناسبة.  أحواض  و 

األحمال    مع تجاهل كافةالموثوق به لله�ا�ل    السكويف
ة ي التصم�م   1.25�جب استخدام عامل األمان البالغ  و واحتكاك الردم ع� جدران األساس.    المبا�ش

ضد التع��م �ف
). ف ذلك خالا لم يرد حد أديف للق�مة مك( ي ي التق��ر الجيوتقىف

 [7]  �ف
ُ�ستخدم  ال�مرات  و   الشدات • القواعد)    الشداتاألرض�ة:  مستوى  مستوى   وال�مرات(ع�  (عند  سطح   األرض�ة 

ات الناتجة عن األرض)  �ة.  �س��ةلتقل�ل التأث�ي  [8]  ال�ت
الجدران  مع حما�ة (ذراع التس��ة األسمنت�ة) تحت األساسات وألسطح  للماء    ةعازل  يتم وضع طبقةعازل األساسات:   •

�ة). الخارج�ة   [9]  (المعرضة لل�ت
  



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

 

14 
ي تق��ر 

ال المعاي�ي تصحيح العيوب �ف  1.0تعدیل  |   وتصم�م مسا�ن عمال جد�دة قائمةمسا�ن العمَّ

 منظمة العمل الدول�ة  
 

 

 
 األرض�ة الشدات وال�مرات : استخدام 1- 6الشكل 

 
 

 
 . السالمة ضد قوى الزالزل 6.1.7.2

 

 مخت� ب�ان. 6.1.7.2.1
 

ي �سبب الزالزل.    األفعالتحدث  
ي المبايف

ي الزلزال�ة  قاعدة  تعرض  وتالدينام�ك�ة �ف
ي تصم�م المبايف

لحركة عشوائ�ة لألرض  المبىف �ف
ي 
ي �ف

ي بدورها �سبب ضغوطمما يؤدي إ� قوى القصور الذايت   المبىف والىت
�
.   ا  .تؤدي إ� حدوث حمل إزا�ي الن�ع ع� المبىف

[10] [11] [12] 
ي  

از  االومة: (أ)  العاد�ة قادرة ع� مقاتتطلب فلسفة التصم�م التقل�دي المقاوم للزالزل أن تكون المبايف ف متكرر) البس�ط (و اله�ت
ر تمع عدم   از  ، (ب)  لعنا� اله�كل�ة وغ�ي اله�كل�ةا  �ف ف ار طف�فة    وق�عمعتدل مع  اه�ت ار    اله�كل�ة و�عضلعنا�  ع� اأ�ف األ�ف

ي   از  اال(ج)  بالعنا� غ�ي اله�كل�ة و  تلحقالىت ف ر نادر) مع  الشد�د (و ال ه�ت (إلنقاذ األرواح    �ار عدم االنه  ول�ن  العنا� اله�كل�ة  ت�ف
 . والممتل�ات)

 

 لزالزل لمقاومة  النظمة األ . 6.1.7.2.2
 

ة لأل أنواع  ل�س ثمة  : األ��� شيوعالتال�ة �ي واألنظمة الثالثة  ، لقوى الزلزال�ة األفق�ةلمقاومة ال نظمة كث�ي
�
 ا

 جدران القص  •
 األطر المقواة  •
 أطر العزم •

  

 مستوى البالطة األرضیة 

 شدة الكمرة
 العلویة

 العلویة شدة الكمرة

ة 
ساف

الم
≤ 

1.
5

 

 الوصلة
 الصحیحة

 شدة الكمرة السفلیة

 ورك 

یجب ربط كمرة الشدة إلى جسم 
 األساس األیسر باستخدام ورك
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 : نظام جدران القص 2-6الشكل 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المقواة األطر : نظام 3-6الشكل 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أطر العزم : نظام 4-6الشكل   
 
 
 
 

 مخطط

خرسانة  جدران 
 مسلحة

 أساس 

جدران 
قص 

خرسانة  
 مسلحة 
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. العوامل الزلزال�ة 6.1.7.2.3  
 وف

�
ي �جب تحد�دها (   و�موجبأعالە    الذي وقع عل�ه االخت�ار   لنظام المقاومة  قا ي  جميع العوامل الزلزال�ة الىت سيتم وصفها  والىت

ي حساب النمذجة أو التصم�م 
ي قسم التحم�ل) �مكن البدء �ف

 . للمبىف للتحقق من ق�م وحدود معينة اله�ك�ي �ف

 

 المنتظمة وغ�ي المنتظمة التك��نات. 6.1.7.2.4
 مهمُ�عت�ب التك��ن  

�
. �  جدا�   ا وموقع العنا�   وق�اسالمبىف وشكله    ق�اسع� أنه:    التك��نمكن تع��ف  لألداء الزلزا�ي الج�د للمبىف

 تمتع بجمال�ات ج�دة وفعالة وظ�ف�لجعل اله�كل يو اله�كل�ة. 
�
ف بدرجة   ا �جب أن �كون كل من الشكل والنظام اله�ك�ي سل�مني

ي جميع أنحاء العالم �سبب سوء  وقد تمت مالحظة  كاف�ة.  
ار خالل الزالزل الماض�ة �ف كان و .  التك��نمجموعة واسعة من األ�ف

ي المخطط ج�دأداء المبىف ذو الش
عندما  و مقارنة باألشكال المعقدة وغ�ي المنتظمة.    ةأثناء الزلزال الق��  ا� كل الهند�ي البس�ط �ف

 لجعل اله�كل مقاوم أع� �كون شكل المبىف غ�ي منتظم �ستوجب ذلك جهود هندس�ة
�
 . للزالزل �شكل ج�د  ا

من (إذا لزم األمر)  ذلك  �منع    ل�ن ال و ونظام مقاومة كاٍف.    متسقة، من األفضل بناء ه�ا�ل ذات شكل منتظم بهندسة  لذلك
ي حالةأشكال غ�ي منتظمة استخدام 

 . م التال�ةالتحقق من المشكالت والق� �ف
والذي �حول   ممتص للصدماتد ملحوظ من خالل توف�ي قسم  وعزم االنحناء وقوته والتواء إ� ح  يتم تقل�ل الحمل المحوري

 إ� مبىف عادي.  Eمبىف غ�ي منتظم ع� شكل حرف 

 

ة الزمن�ة 6.1.7.2.5  . الف�ت
ة الزمن�ة    �طلب ف  )  T(التحقق من ق�مة الف�ت ي االتجاهني

 T    <1.4Taق�مة  ا كانت  إذ).  Ta(  ومقارنتها بالوقت المسم�ح به   Yو  X�ف
منها فسيتم   الق�مة  التحقق  إذا كانت   .T    >1.4Ta  جدرا أحجام  أو  عدد  ز�ادة  وري  ال�ف التدع�م فمن  نظام  أو  القص  ن 

 . المستخدم

 

 والطوابق الدعائم. قوى 6.1.7.2.6
 . المنتج القاعديمن إجما�ي القص % 90أ��� من  جدار القص) �ستوعب (ع� سب�ل المثال: الدعائم  التحقق من أن  �جب

 

 
 مركز ال�تلة ومركز الصالبة . 6.1.7.2.7

ف هذين المرك��ن.    �طلب التحل�ل   التحقق من  %، عندها باإلضافة إ�20  إذا كان االختالف أ��� منفالتحقق من الفرق بني
ي كل طابق ول�ل اتجاە ) معAX�جب مضاعفة عامل التضخ�م (  الدينام��ي 

 . االنحراف �ف
 
 
 
 
 
 

 والمعماري  اله�ك�ي االنجراف  . التحقق من6.1.7.2.8
: اإلزاحة واالنجراف.   ي    وعل�هأنواع الحركة للمبىف �ي

  األ�واد �جب التحقق من حد كل واحد ومقارنته بالق�م المسم�ح بها �ف
 . المعتمدة
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 P- Δ. التحقق من تأث�ي 6.1.7.2.9
مدى الحاجة  مقابل الصالبة الجانب�ة لله�كل ومقارنتها بالق�م المسم�ح بها لتحد�د    األفق�ةالتحقق من تأث�ي األحمال    �جب

 [7]  إ� إجراء تحقق أم ال. 
 )P- Δعندئذ يتم تجاهل تأث�ي  θ  >0.1(إذا كان 

 
 

 اله�ا�ل. األحمال ع� 6.1.7.3
جميع األحمال    جدولةسيتم  و المحل�ة و/ أو الدول�ة.    �وداتال �جب أن تتوافق عمل�ات التحم�ل �شكل عام مع متطلبات  

ي االعتبار    الرئ�س�ة أدناە
ي حالة معينة) بخالف    تفك�ي مع األخذ �ف

ي أحمال أخرى (يتم تطب�قها ع� وجه التحد�د �ف
المصمم �ف

ي هذا الدل�لاألحمال المذكورة 
 [11] [10] . �ف

 
 

 أحمال دائمة .  6.1.7.3.1

 

 سكون�ةأحمال 
ي �جب تقدير الحمل 

 . بناًء ع� خصائص المادة اله�كل�ةللمكونات  السكويف

 

ا�ب أحمال سا�نة  ة م�ت
ضةاألحمال   ي �شكل أحما�ً �ي وزن جميع المواد والعنا  السكون�ة المف�ت    تتكونو ع� اله�كل.    � غ�ي اله�كل�ة الىت

�
من   عموما

الحمل   ي وحسابات 
الذايت الوزن  لتقي�م  السقف.  ي تدعمها بالطة  الىت السقف  ا�ب  السا�ن�شطيبات كل طابق وأحمال    الم�ت

 : كن مراعاة كثافات ال�تلة التال�ة�م
 

 : كثافة المادة. 2الجدول 
 ال�ثافة المادة

 3ك�لو نيوتن/ م  24.0 خرسانة مسلحة 

 3نيوتن/ مك�لو   18.5 خرسانة خف�فة الوزن

 3ك�لو نيوتن/ م  22.0 أسفلت 

 3ك�لو نيوتن/ م  78.5 فوالذ ه�ك�ي 

 3ك�لو نيوتن/ م  16.5 كتلة خرسان�ة

 3ك�لو نيوتن/ م  22.0 ت��ة (مضغوطة) 

 3ك�لو نيوتن/ م  18.0 ت��ة (غ�ي مضغوطة)

ام�ك   3ك�لو نيوتن/ م  0.80 قطعة س�ي

 
 
 

 الحر�ي حمل ال . 6.1.7.3.2
ا�ب كما ه   اله�كل�ةأي حمل متحرك غ�ي ناتج عن وزن العنا�  عبارة عن  هو     : و مذكور أعالە. ع� سب�ل المثال أو الحمل الم�ت

، إلخ.  و المعدات و الب�ش   الحمل الم�كان��ي أو التشغ��ي
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ة�جب أخذ األحمال و   االسم�ة وفق المبا�ش
�
  ب العودة �جللحمل الم�كان��ي والتشغ��ي و�النسبة المعتمدة.  األ�واد لتوص�ات  ا

ف  ورسوماتالم�كان�ك�ة  الرسوماتإ�  كة المصنعة لتعيني  . ق�مة وموضع هذا الحمل ع� اله�كلال�ش

 

 . الحمل الحراري6.1.7.3.3
 / درجة مئ��ةE  – 6 10×  10الجاهزة (ألفا) = معامل التمدد الحراري للخرسانة 

ي درجات الحرارة فوق سطح 
ات التال�ة �ف  األرض: �جب مراعاة التغ�ي

ي درجة الحرارة: حسب األ�واد المستخدمة.  •
 االرتفاع المنتظم �ف

ي درجة الحرارة: حسب األ�واد المستخدمة.  •
 االنخفاض المنتظم �ف

 

ي 6.1.7.3.4
 . أحمال الضغط األر�ف

ي    احتجاز األرض�جب تصم�م ه�ا�ل   �ة و للضغط الجانىب ي أو    / الناجم عن ال�ت
�ة المحتجزة.  ندة إ�  لألحمال المس  عبء إضا�ف ال�ت

ي لتحد�د جميع العوامل لح �ة  يتم الحصول ع� هذا الحمل من التق��ر الجيوتقىف ي (ن�ع ال�ت عامل ضغط و ساب الحمل الجانىب
�ة النشط   اض الق�م التال�ةول�نزاو�ة االحتكاك، إلخ).  و ال�ت ي ال يتم فيها تقد�م ب�انات كاف�ة يتم اف�ت ي الحاالت الىت

ف    ، �ف و�تعني
 : ل التحقق منها ع� المقاو 

�ة =  • اض�ة ما لم �ذكر (  3ك�لو نيوتن/ م  22.0كثافة ال�ت ).  كق�مة اف�ت ي ي التق��ر الجيوتقىف
 خالف ذلك �ف

اض�ة ما لم �ذكر درجة ( 30=  ∅زاو�ة االحتكاك الداخ�ي  • ).  كق�مة اف�ت ي ي التق��ر الجيوتقىف
 خالف ذلك �ف

• 𝑎𝑎𝐾𝐾  =0.333  ) اض�ة ما لم �ذكر ).  كق�مة اف�ت ي ي التق��ر الجيوتقىف
 خالف ذلك �ف

• 𝑜𝑜𝐾𝐾  =0.5 ) اض�ة ما لم �ذكر ).  كق�مة اف�ت ي ي التق��ر الجيوتقىف
 خالف ذلك �ف

 
ي 5-6الشكل                 

 : حمل الضغط األر�ف
 
 

 . أحمال ضغط السوائل 6.1.7.3.5
ي   .  ، الحمأة، إلخ)وجود (الماء الناجم عن السائل الم  والعمودي�جب تصم�م ه�ا�ل االحتفاظ بالسائل ل�ل من الضغط الجانىب

 . للضغط �سبب وزن وحدة السائل فقط حىت اآلن، �س� هذا الحمل ضغط السائل السا�ن ح�ث يتعرض اله�كلو 
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ي و ). بالطة األساس الجدران،� المحتوي (يرتبط هذا الحمل بوزن وحدة السائل الموجود وارتفاع العن
�جب مراعاة الفرق �ف

ي التصم�م من خالل معرفة وظ�فة اله�كل.  )  γ(وزن الوحدة  
�وضح الجدول التا�ي أوزان الوحدة المستخدمة للعد�د من  و �ف

 . 350رقم    المعهد األم���ي للخرسانةقم بمراجعة كود  لم��د من الق�مول الموجودةالسوائل 
 

 : وزن وحدة السائل3الجدول 
 ال�ثافة السائل

 3ك�لو نيوتن/ م  10.0 م�اە داخل�ة 

 3ك�لو نيوتن/ م  10.0 م�اە ال�ف الص�ي 

 3ك�لو نيوتن/ م  17.5 رمل من غرفة الرمل 

 3ك�لو نيوتن/ م  10.0 حمأة الهوائ�ة مختمرة 

 3ك�لو نيوتن/ م  11.0 حمأة الهوائ�ة مختمرة 

 
 : حمل ضغط السائل 6- 6الشكل 

 
 . أحمال زلزال�ة6.1.7.3.6

 يتم تحد�د الحم
�
ي وكود البناء الموحل�ود الز   ل الزلزا�ي وفقا

ات الزلزال�ة ع� .  UBC-97  –د  الزل األرديف سوف تعتمد المتغ�ي
�ة  وتحل�لالمنطقة الزلزال�ة   . ال�ت

المنطقة   اخت�ار  التسارع وفقسيتم  ق�م   الزلزال�ة وجميع 
�
تقد�م    ا األردن�ة و�جب  الزلزال�ة  التق��ر    تحل�لللخ��طة  ي 

�ف �ة  ال�ت
ي   . الجيوتقىف

 

 . أحمال ال��اح 6.1.7.3.7
 وفق
�
ي االعتبار  التصم�م األردن�ة أل�واد  ا

 . ) لحساب أحمال ال��احاث / م 33( تصم�م�ة بق�مة�عة ر�اح يؤخذ �ف

 

 . مجموعات األحمال6.1.7.3.8
ي ظل أسوأ األحداث. �جب أن تأخذ   وسهولة االستخدام  القوة اله�كل�ة واستقرارها   �جب أن تغ�ي المجموعات

و�قاء اله�كل �ف
ي االعتبار جميع الحاالت المتوقعة وقد 

 . ن مرجع ف�ما يتعلق بالحمل المطبق�ستخدم أ��� م المجموعات �ف
ي (  وُتؤخذ 

ي كود المسح الزلزا�ي األرديف
  أ�واد ) أو ما �عادلها من  14-2  صفحاتمجموعات األحمال التال�ة المنصوص عليها �ف

ي التصم�م التفص��ي 
ف االعتبار: أخرى �ف  ، بعني

 سائل

 سطح حر
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 )D  +F( 1.4=  1مجموعة  •
 )Raأو  Sأو  D  +F  +Ts + (1.6 )L   +H + (0.5 )Lr( 1.4=  2مجموعة  •
 ) W 0.8أو  Ra) + (f1Lأو  Sأو  D  +1.6 )Lr 1.2=  3مجموعة  •
 )Raأو  Sأو  D  +1.6 W  +f1L  +0.5  )Lr 1.2=  4مجموعة  •
 D  +1.6 W  +1.6 H 1.2=  5مجموعة  •
 D  +1.6 W  +1.6 H 0.9=  6مجموعة  •
 D  +1.0 E  +1.6 H 0.9=  7مجموعة  •

• [13] 
• D :أحمال سكون�ة 
• Eأحمال زالزل : 
• F :  أحمال �سبب السوائل 
• H :  ي  ضغط األرض الجانىب
• L : ة  أحمال مبا�ش
• Lr : ة للسقف  أحمال مبا�ش
• Rأحمال مط��ة : 
• Ts : أحمال  . ي

 اجهاد ذايت
• W .أحمال ر�اح : 

 
 
 

 . متطلبات خرسانة مسلحة 6.1.7.4

 . ركام6.1.7.4.1
 مطل��ة.    مواصفات أخرىتكن ثمة  انة ما لم  كحد أق� لجميع الخرسمم    20الناعم الخشن و الركام    سما�ةكون ت�جب أن  

[14] 

 

 . الخرسانة6.1.7.4.2

 

 متطلبات متانة الخرسانة
) (ما لم �ذكر   3كجم/ م   350 -األديف لمحتوى األسمنت الحد  • ي ي التق��ر الجيوتقىف

 . خالف ذلك �ف
). (ما لم �ذكر خالف   0.45 -الحد األق� لنسبة الماء إ� األسمنت  • ي ي التق��ر الجيوتقىف

 ذلك �ف
ات ط��لة من المعالجة الرطبة.  •  ف�ت
 . لتقل�ل النفاذ�ة) بوتزوالن(استخدام عوامل تقل�ل الماء و •
 [14] ملم.   100ملم والحد األع�  25الحد األديف للتخف�ض  •

 
 

 : األسمنت
ي بالنسبة للبىف التحت�ة   - ي التق��ر الجيوتقىف

 ف�ما يتعلق بن�ع األسمنتيو� باتباع التعل�مات والتوص�ات الواردة �ف
�تات ح�ث  . قد �كون أسمنت مقاوم لل��ب

�ة أو الماء   - ي ال تالمس ال�ت أسمنت بورتالندي عادي هو  �كون ن�ع األسمنت بالنسبة لعنا� اله�كل الفائقة األخرى الىت
. يو� بخما لم  ي ي التق��ر الجيوتقىف

 [14]  الف ذلك �ف
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 قوة الخرسانة
 �جب أن تتوافق الخرسانة  

�
. الحد )306،  305،  301،  211رقم    المعهد األم���ي للخرسانة(مع متطلبات المواصفة    عموما

ة للمكعباألديف لقوة الضغط  ف ي الق�ا�ي  المم�ي
ي المكعب الخرسايف

ي لم 150×  150ع� النحو المحدد �ف
 ): fcu( يوم 28م �ف

 : الحد األديف لقوة الخرسانة (م�جا باسكال) 4الجدول  
 قوة الخرسانة (مكعب) (م�جا باسكال) اسم العن� 

 35 األساسات وجدران ال�داب وجدران القص واألعمدة وخزانات الم�اە

 30 والجدران االستناد�ة للموقع  �مرات األلواح وال 

 20 أعمال الموقع ، بالطة ع� الدرجة (باستثناء الجدران االستناد�ة أو أي خزانات) 

 15 خرسانة عاد�ة 

 
 

ي الغطاء ال
 خرسايف

ي ذلك الركائب�جب أال �قل الغطاء االس�ي 
م  لم  25والوصالت والغطاء والفواصل عن     للخرسانة لجميع أنواع الصلب بما �ف

�ة أو الم�اە    لله�ا�ل العاد�ة. ومع ذلك ي وجه مالمس لل�ت
وري تغط�ة أ��ب �ف �جب أال �قل الغطاء و .  المنجرفةقد �كون من ال�ف

ي 
 لل�ود وفقالخرسايف

�
 [14] عن الق�م التال�ة: )  7.7(القسم  350R-01ا

 
 

ي للغ: الحد األديف 5الجدول  
 طاء الخرسايف

 غطاء الخرسانة (ملم)  الحالة 

 70 صب الخرسانة ع� األرض وعرضها �شكل دائم 

ة العمل الخرسان�ة  50 تتعرض الخرسانة للسائل أو العوامل الج��ة أو المصب��ة ع� حص�ي

ي (جدران)
 50 خزانات دائ��ة ذات شد حل�ت

 40 وأعمدة (حالة جافة)  كمرات

 50 وأعمدة (حالة مكشوفة)  كمرات

ة العمل الخرسان�ة لة تحمل ع� حص�ي
�
 50 أسطح وقاع قواعد ُمشك

 70 أسطح وقاع غ�ي مشكلة تالمس األرض 

 50 أساسات و�الطات قاعدة فوق قمة األ�وام 

 . ي مرافق ال�ف الص�ي
 40 بالطات �ف

ي جميع  
 40 . اإل�شاءاتسطح سف�ي للبالطة ع� درجة معرضة لألرض �ف

 25 بالطات أخرى 
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 التسليح. 6.1.7.4.3
ي  الصلب�جب أن تمتلك جميع قضبان التسليح  

ام بالمتطلبات الواردة �ف ف كة المصنعة �ش�ي إ� أنه تم االل�ت �ة شهادة من ال�ش
�ائ�ة وال��ممع�ار البناء ف�ما يتعلق بالخواص  ف  . �ائ�ة والم�كان�ك�ة لقضبان الصلبالف�ي

ي التصم�م  الصلب�جب أن تكون جميع أنواع 
 : اله�ك�ي المستخدم �ف

[15] [16] [17] .  )2سم / كجم  4200، إجهاد الخض�ع (60د�د التسليح عا�ي التوتر درجة قضبان مشوهة من ح •
[18] 

 
 
 

 الصلب اله�ك�ي متطلبات . 6.1.7.5
 .ASTM A36 مع المع�اراإل�شائ�ة للمواصفة  الصلبجميع عنا�  تتطابق�جب أن  •
مع حد   ASTM f3125-A325مع المع�ار  �ة والقضبان الملولبة  الصلبجميع المسام�ي الملولبة    تتطابق�جب أن   •

 . م�جا باسكال 630 أديف للمرونة يبلغ
مع حد    105، درجة  ASTM F1554ة  �جب أن تكون جميع مسام�ي التثب�ت وقضبان التثب�ت مطابقة للمواصف •

 م�جا باسكال.  720 أديف للمرونة يبلغ
 . AWS A5.5  (E70XX( األقطاب ال�ه��ائ�ة  عجميع أقطاب اللحام م تتطابق�جب أن  •
 حام للرقابة ووفقالل �خضع�جب أن  •

�
 لموافقة المهندس.  ا

 . الت الصلب بواسطة صانع صلب معتمد جميع وص يتم تصم�م •
ف الصلب�جب طالء األجزاء   • ف كليتني بطبقة أول�ة معتمدة   سطح طالء كل  و م�كرون كحد أديف    75  �سما�ة  �ة بطبقتني

وع طالئها �ة ج�دا� قبل الصلب األجزاءحسب المواصفات. �جب تنظ�ف أسطح   . حسب مواصفات الم�ش
ف عنا� الصلب والخرسانة�جب استخدام الجص غ�ي المنكمش لملء أي   •  . فجوات بني
• [19] [20] [21] 

 
 
 . متطلبات خاصة لعنا� الخرسانة المسلحة 6.1.7.6

 

 . ق�اسات العنا� الرئ�س�ة6.1.7.6.1

 بالطات
ي سما�ة 

  ةالصلب البالطةيتم التحكم �ف
�
 . ملم 125أ��� من هذە السما�ة من خالل مراعاة االنحراف و�جب أن تكون  عموما

 المعادلة التال�ة:  من خالل �مكن تحد�د السما�ة األول�ة 
 العمق الفعال = المدى الفعال/ النسبة الفعالة 

   يو� بالرج�ع
�
ي كود   9.5إ� الجدول    أ�ضا

الموضح أدناە) لتحد�د السما�ة التج��ب�ة األو� (  المعهد األم���ي للخرسانة  أ �ف
 . البالطاتألنواع أخرى من 
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 األديف لسما�ة البالطة: الحد 6الجدول  

غ�ي    ال�مراتسما�ة  لالحد األدىف    -(أ)    9.5الجدول  
أو   يتم   البالطاتالمضغوطة  لم  ما  االتجاە  أحاد�ة 

 حساب االنحرافات
  hالحد األديف للسما�ة،   
واحدة  مدعومة ببساطة   نها�ة 

 مستمرة 
ف   نهايتني

ف   مستمرتني
ئ   نايت

ي �حتمل أن  علق ع�  تدعم أو  تال    أجزاء الجزء  ها من اإل�شاءات الىت األقسام أو غ�ي
ة  ر �سبب االنحرافات ال�ب�ي  تت�ف

 l/20 l/24 l/28 l/10 ألواح صلبة أحاد�ة االتجاە 
مضلعة   كمرات ألواح  أو 

 ذات االتجاە الواحد
l/16 l/18.5 l/21 l/8 

 
 

 ال�مرات 
ف   �مراتالحد األديف لعرض ال   لل�مرات سم    12.5، وعرض  سم لل�مرات الرئ�س�ة  20هو: عرض    المقاومة للح��ق لمدة ساعتني

لحد األديف لعمق كأول تقدير ل)  المعهد األم���ي للخرسانة  أ (كود   9.5، و�و� باخت�ار الق�م من الجدول  الثان��ة (األضالع)
 . ت التصم�متوافقه مع جميع متطلبا الرئ�س�ة والثان��ة والتأ�د من �مراتال

 أ�ض
�
:  ال�مرة�مكن اعتبار عمق  ا  ع� النحو التا�ي

 ). 12إ�  10(  / = المدى الفعال ال�مرةعمق 
 
 

 الجدران واألعمدة
 الجدران واألعمدة وفق  مساحاتيو� بالتحقق من  

�
 أ�ض  �جب استخدام ما ��ي   ول�نلمخرجات التصم�م    ا

�
ديف للق�م األ حد  لل   ا

 (وفق
�
 لمتطلبات مقاومة الح��ق):  ا
 ملم  250أعمدة خارج�ة:  •
 ملم  300أعمدة داخل�ة:  •
 ملم  250جدران قص:  •
 ملم 300جدران أساس�ة:  •
• [22] [23] [24] 

 
 

 . الحد األع� لالنحراف 6.1.7.6.2
 النحراف �سبب األحمال الق�م التال�ة: ل الحد األع� �جب أال يتجاوز 

 لالنحراف : الحد األع� 7الجدول  
 االنحراف �سبب األحمال المفروضة  كمرات  أ
 180طول/  داعمة  

 360امتداد/  الجبس ب مشطبة كمرات

 200امتداد/  الجبس ب غ�ي مشطبةسقف  كمرات

 تتناسب مع خصائص التصفيح  المدادات وقضبان التصفيح 

ي  أعمدة  ب
 انحراف أف�ت

 300ارتفاع/  كسوة كل طابق أع� العمود أو آجر أو جص  
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 90ارتفاع/  ه�ا�ل مؤطرة بوابة طابق مفرد، مع كسوة معدن�ة

ي  الرافعة  كمرات ج
 االنحراف عند نقطة الحد األع� من االمتداد اللح�ف

 700امتداد/  االنحراف العمودي �سبب أحمال العجالت الثابتة 

 ع� خصائص الحافة العل��ة أو 
�
ي (محس��ا

السفل�ة  االنحراف األف�ت
 وحدها حسب االقتضاء) 

 500امتداد / 

[22] [23] 
 
 

 . الحد األع� لعرض التشقق 6.1.7.6.3
 
�
 هناك نوعان من التشققات:  عموما

و�منعها التع��ز االنحناء: ناتجة عن التوتر المبا�ش الرئ��ي للخرسانة واالنثناء (الشقوق األفق�ة والعمود�ة)    �شققات •
 . الرئ��ي المناسب

والعمود�ة)   �شققات • األفق�ة  (الشقوق  الخرسانة  ع�  الحرارة  درجة  وتأث�ي  الجاف  االنكماش  عن  ناتجة  حرار�ة: 
 . للتسليحو�منعها التوز�ــــع المناسب 

 
ي الخرسانة: 

 ف�ما ��ي مالحظات عامة لتقل�ل التشقق �ف
. �فضل استخدام عدد كب�ي من القضبان ذات القطر الصغ�ي للتع��ز الرئ��ي بدً� من مساحة   •  معادلة من قضبان أ��ب
ف القضبان  األع��جب أال يتجاوز الحد  •  م. لم 300للمسافة بني
 ولألسطح المدفونة وفق  ةللسطح المكشوفم  لم  0.2�جب أن �قت� عرض الشقوق ع�   •

�
�طان�ة رقم    ا للمعاي�ي ال�ب

8007. 
[25] 

 
 

 . فواصل التحكم 6.1.7.6.4

 

 فواصل التمدد 
ف األجزاء �سبب درجة الحرارة أو للسماح بالتس��ة التفاضل�ة.    وضعيتم   فواصل التمدد �سبب الخواص اإل�شائ�ة المختلفة بني

ات درجة  فواصل التمدد لتناسب الن  يتم تصم�م طاق ال�امل للحركة المتوقعة �سبب الزحف واالنكماش والقصور المرن وتأث�ي
ف فواصل التمدد عن الحرارة. �جب أال ت��د ال  . م 30مسافات بني

 التمدد من المواد التال�ة (راجع األشكال التال�ة):  فواصلتكون ت
 معجون مانع للت�ب •
 حشوة  •
�ط مانع للت�ب •  �ش
ي  •

 غطاء وا�ت
 الم�اەإ�قاف  •
�ط غطاء الفواصل •  �ش
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ص فواصل
�
 التقل

ف   ، و�ي فواصل حركة مع ثغرات مقصودة دون وجود فراغ بني ص المبىف
�
ص بالحفاظ ع� تقل

�
يتمثل الغرض من فواصل التقل

 .
�
ص إما كامً� أو جزئ�ا

�
ي الفاصل. وقد �كون فاصل التقل  الخرسانة ع� كال جانىب

 
ة  الفواصل اإل�شائ�َّ

  فة مثل توافر الموارد . �عتمد عدد فواصل البناء ع� عوامل مختلحسب الرغبة عند اإل�شاء   الفواصلهذا الن�ع من    وضعيتم  
 الخرسانة وطب�عة اله�كل وما إ� ذلك. إلمداد  ووقت إنجاز الصب والحد األع� الممكن

[25] 
 

 توضح األشكال التال�ة معاي�ي كل ن�ع. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 األرضیات: فاصل التمدد ضمن 8-6الشكل      : فاصل التمدد ضمن الجدار 7-6الشكل 
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ي الجدران9-6الشكل 

 : فواصل انكماش كاملة مشكلة �ف

 

 
ي األرض�ات10-6الشكل 

 : فواصل انكماش كاملة مشكلة �ف
 

 
ي الجدران11-6الشكل 

 : فواصل انكماش كاملة مضمنة �ف

 

ي األرض�اتمضمنة : فواصل انكماش كاملة 12-6الشكل   
 �ف

 

 
ي الجدران:  13-6الشكل 

 فواصل انكماش جزئ�ة مشكلة �ف

 

 
ي األرض�اتمشكلة   انكماش : فواصل 14-6الشكل 

 جزئ�ة �ف
 

 
ي الجدران15-6الشكل 

 : فواصل انكماش جزئ�ة مضمنة �ف

 

 
ي 16-6الشكل 

 األرض�ات: فواصل انكماش جزئ�ة مضمنة �ف
 
 
 
 

 . حاجز الم�اە 6.1.7.6.5
ف الجدار واألساس ومناطق التمدد وفواصل البناء الم�اە حاجز �جب استخدام    بني

  

 حاجز میاه 
 

 حاجز میاه 
 

 حاجز میاه 

 حاجز میاه 
 

 حاجز میاه 
  

مادة خاتمة مركبة على كال 
 الجانبین أو أحدھما

الخرسانة وعدم وجود   انقطاع
 فجوة أولیة 

انقطاع  
 الصلب 

انقطاع  
 الصلب 

الخرسانة وعدم وجود   انقطاع
 فجوة أولیة 

مادة خاتمة  
 مركبة 

انقطاع  
 الصلب 

مادة خاتمة مركبة على كال  
 الجانبین أو أحدھما 

استمرار  
 الصلب 

50 % 

استمرار  
 الصلب 

50 % 

استمرار  
 الصلب 

50 % 
استمرار  
 الصلب 

50 % 

مادة خاتمة  
 مركبة 

مادة خاتمة  
 مركبة 

 تحریض شقوق 
 تحریض شقوق 

مادة خاتمة مركبة على كال  
الخرسانة وعدم وجود فجوة   انقطاع الجانبین أو أحدھما 

 أولیة

الخرسانة وعدم وجود فجوة   انقطاع
 أولیة

 تحریض شقوق 

 تحریض شقوق 

 شق مركزي یحرض على تشكل حاجز میاه
 

الجانبین  مادة خاتمة مركبة على كال 
 أو أحدھما 

 حاجز میاه  شق مركزي یحرض على تشكل
 

 تشكیل رطب أو شق منشور 
 ً  مختوم الحقا

 إیقاف میاه مع شق یحرض شق طولي 
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 . متطلبات العنا� غ�ي اله�كل�ة 6.1.7.7
 . لتق��تها تحت جدار ال�تلة األرض�ةبالطة التق��ة أسفل  كمرات  إضافة •
 . ملم  70الفواصل عن  جدرانقل سما�ة ت�جب أال  •
ك  م�ت   3.0 من  �� ال�تل إذا كان ارتفاع الجدار أ�  يو� ب�ضافة عتبات ع� طول جدران •  .  )ة(ارتفاع األرض�ة المش�ت

[22] 
 
 
 
 

 
 الجدران الفاصلة تحت  كمرة أرض�ة:  17- 6الشكل 

 
 

 
 : تصلب الجدران الفاصلة18- 6الشكل 

  

 جدار الكتلة

 م حد أقصى  5 م حد أقصى  5
 

 كمرة بالطة ھیكلیة

 م حد أقصى  5
ار 

جد
 ال

كة
سما

 
ار 

جد
 ال

كة
سما

 

 كمرة صلبة كمرة صلبة كمرة صلبة

ب
صل

ود 
عم

ب 
صل

ود 
عم

 

 كمرة بالطة ھیكلیة

 عمود

 مقطع نمطي عبر عمود صلب

 نمطي عبر عمود صلبمقطع 

 عمود

3 
صى 

 أق
حد

م 
 

3 
صى 

 أق
حد

م 
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 السالمة ال�ه��ائ�ة  .6.2

 التأر�ضنظام  .6.2.1

 : �جب مراعاة النقاط التال�ة ةالجد�د لمسا�ن العمالأثناء تصم�م نظام التأر�ض 

ي الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة هو  .1
 .TN-Sنظام التأر�ض المستخدم �ف

 . أوم 1جمال�ة �جب أال تتجاوز مقاومة التأر�ض اإل  .2

توص�ل جميع موصالت و�جب  ة أو غرفة التوز�ــــع الرئ�س�ة.  �جب توف�ي قض�ب التأر�ض الرئ��ي عند مدخل الخدم .3
 . الت ال��ط بقض�ب التأر�ض الرئ��ي التأر�ض والموصالت الواق�ة وموص

 يرتبط التأر�ض ارتباط .4
�
  ا

�
�ة وث�قا  [27] [26] . بق�مة مقاومة ال�ت

 

 نظام الحما�ة من الصواعق  .6.2.2

:  اإلشارة إ�جد�د �جب  لمسكن عمالحما�ة من الصواعق قبل تصم�م نظام   التع��ف التا�ي

 

�طان�ة ر  62305اللجنة ال�هرتقن�ة الدول�ة  معاي�ي  / EN تحدد المعاي�ي ال�ب  : أر�عة مصادر رئ�س�ة لل�ف

 المصدر األول: يومض ع� اله�كل.   •

: يومض بالقرب من اله�كل.   • ي
 المصدر الثايف

 المصدر الثالث: يومض ع� الخدمة.   •

 المصدر الرابع: يومض بالقرب من الخدمة.   •

 

ر ن�ع واحد أو أ��� من  ينجم ار الثالثة التال�ة: عن كل مصدر �ف  أنواع األ�ف

ر   • ي إصابة ال�ائنات الح�ة �سبب الخطوة و : 1ال�ف
 مالمسة الت�ار ال�ه��ايئ

ر   • ر  : 2ال�ف ) مادي (ح��ق�ف ي
، إطالق ك�م�ايئ ارة  الصواعق �سبب تأث�ي ، انفجار، تدم�ي م�كان��ي ي ذلك ال�ش

 بما �ف

ر   • قمن فشل األنظمة الداخل�ة �سبب النبضات ال�هرومغناط�س�ة : 3ال�ف  ال�ب

 

ر الناتج عن الصواعق خسائر مصنفة باألنواع التال�ة:   ينجم عن ال�ف

�ة1الخسارة   •  : خسارة الح�اة الب�ش

 : خسارة خدمة العامة 2الخسارة   •

ي  : خسارة3الخسارة   •
اث الثقا�ف  ال�ت

 : خسارة الق�مة التجار�ة4الخسارة   •

 

�طان�ة �شكل خاص مع إجراء تقي�م المخاطر وتحدد    2- 62305اللجنة ال�هرتقن�ة الدول�ة  / معاي�ي     ENتتعامل المعاي�ي ال�ب
 مستوى نظام الحما�ة من الصواعق المطلوب. نتائجه 
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ثم �مكن تحد�د الفئة المطل��ة    أي برنامج إلدارة مخاطر الصواعقاستخدام  ب فئة نظام الحما�ة من الصواعق  و�تم تحد�د  
لبناء   الصواعق  الحما�ة من  العمال،من نظام  بناءك  ذلك  و�  مسا�ن  الصواعق  �مكن حما�ة  الحما�ة من  باستخدام ط��قة 

 [29] [28] .." ، ط��قة الشبكة، إلخ سبة "ط��قة ال�رة المتدحرجةالمنا

 

 نظام اإلضاءة .6.2.3

 

 (وحدة اإلضاءة) ل�سمتطلبات  .6.2.3.1

 ل�س رقم�عد مستوى  لمسا�ن العمال الجد�دةأثناء تصم�م نظام اإلضاءة 
�
  ا

�
ع�   االطالع أدناە م�مكنكو  ،�جب تحق�قه مهما

 مسا�ن العمال: داخل  ل�سأرقام رئ�س�ة لمست��ات 

 ل�س 150 –غرفة النوم: �شكل عام   •

ي النهار    ل�س  100عام  �شكل  الممر:    •
ي ال �دخل إليها  �ف ي األما�ن الىت

دما ال  ول�ن عن  �عد حلول الظالمو ضوء النهار.  �ف
ي مكان ق��ب

ي وقت النوم  . ل�س   50�مكن تقل�ل ذلك إ�    يزال الناس �ف
ف �لزم توفر    �ف   5عندما �كون معظم الناس نائمني

ي اإلضاءة �مكن أن �ع�د اإلضاءة إ�   ل�س
ط أن التحكم �ف  . ل�س 50ع� األقل �ش

 ل�س  500المطبخ "تحض�ي الطعام":   •

ي تخدم  • وحدة سكن�ة ع� مستوى إضاءة    �جب أن تحتوي الساللم داخل الوحدات السكن�ة والساللم الخارج�ة الىت
 ). ل�س 11( شمعة قدم 1ال تقل عن  س�ي ع� مسارات 

[30] [31]   

 

 استخدام ضوء النهار .6.2.3.2

�جب أن ي��د تصم�م اإلضاءة من استخدام ضوء النهار الطب��ي لتوف�ي اإلضاءة وتقل�ل أحمال اإلضاءة ال�ه��ائ�ة واستهالك 
 . الحرارة الداخل�ة�ي تقل�ل مكاسب  اإلضاءة و�التا

ات�ج�ة ضوء النهار لها تأث�ي قوي ع� متطلبات الته��ة الم�كان�ك�ة وتكي�ف الهواء.    لذلك �جب تع��ض التكلفة  و فإن اس�ت
ف إضاءة النهار مقابل توف ي اإلضاءةالرأسمال�ة اإلضاف�ة لتحسني

والتكال�ف الرأسمال�ة والتشغ�ل�ة للته��ة  �ي التكال�ف الجار�ة �ف
ي الم�كان  . تنتجها  �ك�ة أو تكي�ف الهواء إلزالة الحرارة الىت

ي اإلضاءة ال�ه��ائ�ة هو المفتاح لتحقيق توف�ي الطاقة المحتمل من ضوء النهار. �جب أن �قلل مستشعر و 
�عد التحكم الفعال �ف

ي من 
 غ�ي مشغولة. عندما تكون مست��ات ضوء النهار كاف�ة وعندما تكون المساحة  خ�ج الضوءالضوء النهاري ال�ه��ايئ

 

 تصم�م اإلضاءة  .6.2.3.3

 نظام اإلضاءة: أساس�ات 

ي االعتبار ما ��ي �أخذ تصم�م اإل  .1
 : ضاءة األمثل �ف

o  .استخدام ضوء النهار الطب��ي قدر اإلمكان 

o اإلضاءة العال�ة �شكل غ�ي معقول تجنب . 

o � تحكم ومصابيح األ��� كفاءة. ومعدات  إضاءةحتوي ع� وحدات 

o ي ااستخد
 . مكان  اإلضاءة ومستشعر إشغالم أدوات تحكم فعالة �ف
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 : معدات اإلضاءةاخت�ار  .2

o  اإلضاءة  معداتتتضمن  
�
  غالفا

�
  وعا�سا

�
 . ووقا�ة ومصباحا

o  نسبة خ�ج الضوء. بيتم ق�اس ال�فاءة الضوئ�ة 

o ي اخت�ار المصباح �ي  العوامل
ي تؤثر �ف  : الىت

 واط) دخل ال / الضوء  خ�جاإلضاءة (معدات فعال�ة  -

 واط)االستهالك بالالقوة ال�ه��ائ�ة ( درجة -

 مدى الح�اة) الضوء(استهالك  الحفاظ ع� الضوء -

 ن�ع معدات التحكم و�مكان�ة التحكم (التبد�ل أو عكس الضوء) -

 . اللون  مع�ار تجس�د  -

 حرارة اللون "بال�لفن"  -

ي اإلضاءة ال�ه��ائ�ة المفتاح التحكم بالضوء:  .3
 . لتحقيق توف�ي الطاقة المحتمل من ضوء النهار �عد التحكم الناجح �ف

o   ي اإلضاءة ال�ه��ائ�ة من
عندما تكون مست��ات ضوء النهار كاف�ة    خ�ج الضوء�جب أن �قلل نظام التحكم �ف

ف كون �وعندما   . غ�ي مشغو�ً الح�ي

o تحكم يتطلب دمج ضوء النهار واإلضاءة ال�ه��ائ�ة التخط�ط واالخت�ار الصحيح لمصدر الضوء وأدوات ال
 الصح�حة لتسه�ل ذلك. 

o   اإلضاءة ي 
�ف التحكم  أدوات  تضمن  أن  المناسبا  توف�ي �جب  بالقدر  للوقت    لضوء  المناسب  المكان  ي 

�ف
 . المطلوب

 [33] [32]شف التواجد). ايو� باستخدام مستشعر اإلشغال (ك  للحصول ع� أفضل توف�ي للطاقة .4

 

 )69( الطوارئ مصابيح .6.2.3.4

ي المحل�ة    تطلب
�مكن أن تكون إضاءة و جد�د.    مسا�ن عمالأثناء تصم�م مبىف  وجود مصابيح طوارئ  سلطة الدفاع المديف
 الطوارئ من أنواع مختلفة. 

ي حاالت الطوارئ عبارة عن وحدات    اإلضاءةقد تكون وحدات  
ة مستقلة  رصاص�ف مدمجة أو سطح�ة   إضاءةأو وحدات    كب�ي

  . أو مصابيح عل��ة أو معلقة

ها.  مستقلة: اإلضاءةهناك نوعان أساس�ان من وحدات   ومرتبطة بغ�ي

 

 ) 69( / مصابيح طوارئ مخ�ج منارةالفتة  .6.2.3.4.1

: م�ت أو  2 مسافة عند  بارزةعند نقاط  اإلضاءةضع وحدة و 
�
 ضمنها أفق�ا

ي حاالت الطوارئ . أ
 عند كل باب خروج مخصص لالستخدام �ف

 �ل درج ضوء مبا�ش ل �كونالساللم بح�ث  قرب .ب

 السالمة  والفتاتعند مخارج الطوارئ اإللزام�ة  . ج

 عند كل تغي�ي اتجاە . د

 عند كل تقاطع ممرات . ه

ي  . و
 خارج و�القرب من كل مخ�ج نهايئ

 بالقرب من كل مركز إسعافات أول�ة  . ز
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 بالقرب من كل قطعة من معدات مكافحة الحرائق . ح

 االتصالبالقرب من كل منبه ونقطة  . ط

ي  . ي
 ع��ات المصاعد �ف

 

 )69(  ط��ق الخروج .6.2.3.4.2

ع� خط    وحدات اإلضاءةالحد األديف من    �كون  بح�ثل دائم  هو ط��ق محدد بوض�ح وخاٍل من العوائق �شك   الخروجط��ق  
 . مدة: ساعة واحدةلل حد أديف لوكس مع   1ول�ن �فضل  ل�س، 0.2الوسط: 

 

 المضيئةالالفتات  .6.2.3.4.3

 . اللون�ة 1-3864أيزو   ترتيباتاللون: يتوافق مع   •

 . 2شمعة/ م 2ألديف إلضاءة لون األمان: الحد ا  •

 . 10لسط�ع اللون < األديف  / األع�: الحد السط�عتن�ع   •

 . 15ول�ن <  5>  لألب�ض إ� اللون السط�ع: �سبة السط�عنطاق تباين   •

 مضاءة داخل�مسافة رؤ�ة (الفتة ل الحد األع�  •
�
ك�ب 200): ا  . × ارتفاع ال�ت

ك  •  [34] م�ت فوق األرض�ة.  2�ب: الحد األديف الرتفاع ال�ت

 

 المخ�جوسائل إضاءة  .6.2.3.4.4

 : ما ��ي  ةالجد�د لمسا�ن العمال المخ�جوسائل إضاءة تصم�م  �حقق�جب أن 

  الخروج�جب أن توفر إضاءة   •
�
ف و�سمح  الخروجواتجاهات ب��ة مناسبة لممر آمن ع� طرق  ظروفا  بوصول الشاغلني

 . من المناطق المفتوحة الخروجإ� طرق 

 . دات إضاءة الح��ق ومعدات السالمة�جب أن �سمح بتحد�د نقاط اتصال إنذار الح��ق ومع   •

 . لخطرة وجعلها آمنة أثناء اإلخالء والعمل�ات ا�جب أن �سمح بتحد�د األخطار (الساللم والتقاطعات والمنحدرات)   •

النظام قادر �جب    • المطلوب لمدة ال تقل عن    ا� أن �كون  الحمل  ي  دق�قة    180ع� �شغ�ل 
المديف الدفاع  حسب كود 

 .  المح�ي 

 [35] 

 

ة  .6.2.4  نظام الطاقة ال�ه��ائ�َّ

ة لغرض تحقيق السالمة �جب مراعاة النقاط الرئ�س�ة التال�ة  : أثناء تصم�م نظام الطاقة ال�ه��ائ�َّ

ي حالة األعطال أثناءالحما�ة من الصدمات ال�ه��ائ�ة  .1
 . الخدمة العاد�ة و�ف

ي اخت�ار األجهزة ال�ه��ائ�ةاعتبار م: حما�ة الدخول .2
 . هم �ف

 

كيبات ال�ه��ائ�ة:   تصم�م ال�ت

�طان�ة   .1 ي  (  4-1363و  أ  2-1363منفذ المقبس مطابق للمواصفة ال�ب
�طايف   50فولت    240-230  / أمب�ي   13المعاي�ي ال�ب

 ومزود بفاصمة منصهرة. هرتز) مؤرض 
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الرئ�س�ة   .2 التوز�ــــع  ي غرفة كه��ائ�ة مخصصة.  2b(  نموذجع�    العداد ع  ملوحة 
�ف وتقع  الوحدات و )  بتغذ�ة  تقوم 

مسار   ي كل طابق عن ط��ق 
�ف النهائ�ة)  التوز�ــــع  (لوحة  النهائ�ة  التوز�ــــع    عمودياالستهال��ة  لوحة  ف  بني لل�ابالت 

 . الرئ�س�ة ولوحة التوز�ــــع النهائ�ة 

ح�ث توفر كل    رةل�ل دا  مب�ي أ  16  مصنفة  لوحة دارة رئ�س�ةالنهائ�ة باستخدام    منافذ التوص�ل�جب حما�ة دوائر   .3
ي سلسلة  معقو�ً   رة عددا� اد

ي لألسالك المستخدمة (مع مراعاة مساحة المقطع العر   من منافذ التوص�ل �ف
  2.5�ف

 انخفاض الجهد). وأطوال األسالك ( )²مم

ل�ل جهاز " .4 عال�ةدائرة واحدة مخصصة  الغسالةحمولة  مثل  والموقد   "  الصحون  �جب توص�ل و إلخ.    ،وغسالة 
ف الثابتة بمخ�ج   مخصص.  مندمج دعمسخان الم�اە ووحدات التسخني

 . مساحة وسعة ووظ�فة الغرفة نفسها  ع� التوص�ل�عتمد عدد منافذ  .5

ي المناطق الرطبة والمطبخ.  عازل الم�اەم ااستخد .6
 �ف

 التوص�ل المزدوج ق��ب منفذ �جب أن �كون  .7
�
 . منفذ التلف��ون من ا

ها و  تكي�فال�جب تزو�د جميع معدات  .8  بمنافذ طاقة وفق غ�ي
�
 [36] . لألحمال المحددة لها  ا

 

 أنظمة اإلمداد بالطاقة الشمس�ة ال�هروضوئ�ة:  .6.2.5

ي تحول ضوء   ابطة الىت ي الشم�ي هو م��ــــج من الخال�ا ال�هروضوئ�ة الم�ت
ة إ� طاقة كه��ائ�ةالنظام ال�هروضويئ   الشمس مبا�ش

ي الخارج (عادة ع�  
   مستوى السطح)وعادة ما يتم تركيبها �ف

�
ي مناسبا ي خار�ب

للبيئة وأن   لذلك �جب أن �كون أي عمل كه��ايئ
 . �شكل صحيح حما�ة الدخوليتم اخت�ار 

كة ال�ه��اء المحل�ة    الطاقةم��ــــج من    -عادًة ما يتم استخدام نظام الشبكة  و  لتغط�ة الطلب طوال النهار    -ال�هروضوئ�ة و�ش
 [37] "الغائمةوالل�ل باإلضافة إ� فصل الشتاء "األ�ام 

 

 أنظمة الحما�ة .6.2.6
 

ات المراقبة)  نظام الدارة التلف��ون�ة المغلقة .6.2.6.1  (كام�ي

نظام   مراقبة  نظام  المغلقة�جب تصم�م  التلف��ون�ة  الشخص�ة  الدارة  الحركة  لمراقبة  مراعاة   أمن�ةألغراض    مخصص  مع 
ي النقاط التال�ة:  خصوص�ة الشاغلون

ات �شكل أسا�ي �ف  سيتم وضع ال�ام�ي

 الساللم والممرات  •

 جميع المخارج   •

 المدخل الرئ��ي   •

 الخارج�ة ومواقف الس�ارات. الصالة الرئ�س�ة والساحات   •

 شاشات المراقبة  / والشاشات"  DVRأو    NVR" غرفة التحكم إليواء عن� الُمسجل الذي ُ�طلق عل�ه عادًة    تخص�ص �جب  
 [38] وأن تكون متصلة بالمسؤول.  ورجل األمن 

 

 أبواب الدخول  .6.2.6.2

 )09( .. المتحكم به للغرف الخاصة واألقسام وما إ� ذلك .  الدخول�جب استخدام نظام باب 
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 كاشف المعادن ورجال األمن  .6.2.6.3
ي مسا�ن  

ي   العمالللحصول ع� مستوى أمان ق�م �ف
�جب استخدام هذا ال�اشف من قبل رجل و   �جب استخدام كاشف معديف

 [39] . من عند المدخل الرئ��ي للمبىف األ 

 

 السالمة من الحرائق  .6.3
 

 المعمار�ة وتطب�قات التصم�م الداخ�ي  بالتك��ناتالسالمة من الحرائق المتعلقة  .6.3.1

 

 متطلبات الموقع .6.3.1.1

 

ي  لس�اراتسهولة الوصول  / ط��ق الدخول  .6.3.1.1.1
 )61( الدفاع المديف

ي لدخول س�ارة إط  •
ي مساحة فارغة خال�ة واسعة بما �ك�ف

ي شارع أو شوارع أو �ف
ي  تحد�د موقع المبىف �ف

فاء إ� الموقع �ف
   . حاالت الطوارئ

 [40]. للسماح بوصول مركبات الطوارئ م�ت  9شارع بعرض  �جب أن �كون  •

 

 نقاط التجمع  .6.3.1.1.2

خارج    • أما�ن مخصصة  التجمع �ي  العمالنقاط  (ترتبط    مسا�ن  إجالؤهم.  تم  الذين  األشخاص   مساحاتلتجميع 
 ) االست�عاب�ة  ع بقدرة البناءمناطق التجم

  مسا�ن العمال. �جب توص�ل نقاط التجمع بمخارج   •
آمنة  • تكون  أن  أن    �جب  و�جب  طب�ع�ة  ته��ة  وذات  الفو�ف  من  من وخال�ة  �كون 

 [1] . إليها  الس�ارات وفرق الخدمة العامة الممكن وصول

 . واضحة�جب تحد�د حدود/ مواقع مناطق التجمع ب�شارات   •

 

ي  تك��ن .6.3.1.1.3
 المبايف

ل�ل طابق نوافذ   أن �كون  ي حالة حدوث ح��قالدخان    لخروج�جب 
 الطابق من إجما�ي مساحة  %  2.5  بمساحة  والنار �ف

 [41] . الحماماتباستثناء الساللم والمصاعد ومنطقة 

 

 وسائل الخروج .6.3.1.2

 )60وحىت 47(

 متطلبات عامة لطرق اإلخالء والخروج  .6.3.1.2.1

 : ع� النحو التا�ي  أو جزء منه طابق�كون عدد وسائل الخروج من أي   •

ي حاالت سعة إشغال 3ال تقل عن  .1
   1000ول�ن ل�س أ��� من  500أ��� من  �ف

ي حاالت سعة إشغال ـك�� من  4ال تقل عن  .2
 [42].  1000�ف

 . ع� األقل ل�ل طابق 2عدد مخارج طوارئ  توف�ي   •

 عمل دائمع أبواب الخروج جاهزة لل �جب أن تكون جمي  •
�
ول�ن    ألسباب أمن�ة(�مكن قفل األبواب بمفاتيح من الخارج    ا

ي حاالت الطوارئ وفتحه للخارج)  فتح الباب/ تجاوزە للتمكن من�جب أن تكون األبواب مزودة بمقابض دفع 
 . �ف

نقطة تجمُّع 
 الطوارئ 
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 : ل وسائل الخروج عن مكونات الخروجفص �جب  •

ي العمودي إ�    الخروجعادة ما �كون  
�جب فصل من الطوابق العل�ا ع�ب ساللم مفتوحة أو محم�ة.    الطابق األر�ف

ف يوصل أل عندما  مقاوم للح��ق به�كلالدرج عن المناطق المجاورة   . ��� من طابقني

كما �جب تزو�دها   المالحقوأبواب مقاومة للح��ق عند الفتحات المؤد�ة إ� هذە    بمالحق�جب حما�ة الساللم  
ي لضمان إغالق ابأجهزة إغالق 

 ألبواب تلقائ� ذايت
�
 . بعد االستخدام ا

. إ� الخارج  لإلخالءع� طول الط��ق  الخروج�جب حما�ة ساللم  ي
ي الطابق األر�ف

 �ف

 
 الساللم   ملحقات: حما�ة 19- 6الشكل 

 
�
ة إ�    الهروبباستخدام ساللم    ُ�سمح أ�ضا ي الخارج�ة إذا كانت تؤدي مبا�ش

وتم فصلها عن داخل   الطابق األر�ف
اق أو جدران مقاومة للح��ق ومص ملحقاتالمبىف بواسطة   . نوعة من مواد غ�ي قابلة لالح�ت

اللهب والدخان ع�ب و  انتشار  الخارج�ة بمستوى من الحما�ة من الحرائق لمنع  المبىف �جب تزو�د الساللم  اجهة 
 التأث�ي ع� األشخاص الذين �ستخدمون الساللم للهروب. منع و 

 

 

 ممرات منافذ الخروج  .6.3.1.2.2

 [31]. م. 1.1الحد األديف لعرض ممر الخروج   •

 [43]مصنفة مقاومة للح��ق.  HR – 2اله�كل�ة  �جب أن تكون مواد الجدران أو الفواصل  •

أال تنقطع بالغرف المتداخلة من نقطة الدخول إ� المخ�ج و�جب    متواصلة�جب أن تكون الممرات المقاومة للح��ق    •
 عوائق. أو فو�ف أو 

ع� طول ساللم أو منحدرات الوصول    تنقل عندما يتضمن مسار الخروج داخل ممر مقاوم للح��ق المؤدي إ� المخ�ج    •
ال المغلقإ�  أن �كون    مخ�ج غ�ي  الح��ق مستمر   تصن�ف�جب  الممر    ا� مقاومة  المنحدر وطول  أو  السلم  ع� طول 

ي الطا
 [44]ج. بق المجاور المؤدي إ� المخ� المتصل �ف

  

 باب الحریق 
 جدار مقاوم للحریق 
 إحاطة ذاتیة 

 مخرج نھائي 
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 ساللم الخروج .6.3.1.2.3

 [43] مخ�ج الح��ق بثالث طوابق أو أقل عندما يتصل HR-1�جب أن �كون التصن�ف مقاوم للح��ق من الدرجة   •

 [43]أ��� طوابق أو  بأر�ــعمخ�ج الح��ق  عندما يتصل HR-2�جب أن �كون التصن�ف مقاوم للح��ق من الدرجة   •

ف الرتفاع لال  الحد األع�  •  [45]. م 3.7الساللم  مساراتواضح بني

ي   •
 . درجة 12درجات والحد األق�  3هو سلم واحد   مسار الحد األديف لعدد الدرجات �ف

ي من درجة السلمسم والحد األديف ألبعاد    18  من درجة السلم  العموديجزء  الالرتفاع    الحد األع�  •
 سم   28  الجزء األف�ت

 شخص  50أقل من    لسعة إشغالالحد األديف لعرض السلم    •
�
 50ساوي أو أ��� من  �إشغال  سعة  ل  سم  110وسم    90هو    ا

 شخص
�
 . ا

ي    •
 مستوى التشطيبات م فوق  لم  860المفتوحة لساللم الخروج الخارج�ة والداخل�ة عند    األجزاء�جب توف�ي الدراب��ن �ف

 [45]. م و�و� بأن يتكون من عنا� عمود�ةلم 960و�جب أال يتجاوز 

 

 أبواب الخروج .6.3.1.2.4

 . الخروج للخارج بنفس اتجاە الخروج�جب فتح أبواب   •

 م�اع واحد. م للباب ذي لم  1200األق� م والحد لم 800فتح الباب الشفاف عرض يبلغ الحد األديف ل  •

 م.  2.1�جب أال �قل ارتفاع السقف عن   •

 �جب أن �كون مقاوم للح��ق لساعة عندما �كون مخ�ج الح��ق لثالثة طوابق أو أقل.   •

•   . ف عندما �كون مخ�ج الح��ق ألر�عة طوابق أو أ���  �جب أن �كون مقاوم للح��ق لساعتني

ي إغالق ذا أجهزة   �جب أن تتوفر   •
 . ألبواب الطوارئيت

ي حالة استخدام األقفال  من ال   وال �جب غلقه  إنذار أبواب مخارج الح��ق بجهاز    �جب أن يتم تزو�د   •
�جب  داخل. �ف

 اإلنذار. السماح بخروج الطوارئ باستخدام جهاز 

ي تقل�ل   •
 . 180بزاو�ة فتح باب ع�ي و�فضل استخدام الممر إ� نصف عرضه الفعرض  �جب أال يتسبب فتح الباب �ف

[46] 
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 قيود فتح الباب ع� الممر :  20-6الشكل 
 
 

 مسافة التنقل والطرقات المسدودة  .6.3.1.2.5

الطرقات المسدودة �ي جزء من الممر أو المخ�ج والذي ال ينت�ي بباب أو مخ�ج، أو خ�ار الخروج والوصول إ� مخ�ج من 
 اتجاە واحد فقط. 

ي المجهزة ببخاخات، و  15يبلغ الحد األق� لطول ممر الط��ق المسدود    •
ي المبايف

ي ال توجد فيها    10م �ف ي الىت
ي المبايف

م �ف
 بخاخات. 

ي غ�ي المجهزة ببخاخات، وأال  55�جب أال يتجاوز الحد األق� لمسافة التنقل إ� مخ�ج واحد ع� األقل   •
ي المبايف

م �ف
ي المحم� 100يتجاوز 

ي المبايف
افم �ف  بواسطة نظام بخاخات معتمد �خضع لإل�ش

�
 [47] . ة كل�ا

   
 : مسافة التنقل والطرق المسدودة 4الجدول

الحد األق� لممر الط��ق   ن�ع المبيف 
ك  الحد األق� لمسافة التنقل (م)  المسدود (م)   الحد األق� للممر المش�ت

بدون   
 بخاخات

 مع بخاخات بخاخات بدون  مع بخاخات بدون بخاخات  مع بخاخات

( ي (سكن عما�ي  15 10 100 55 15 10 مبىف سكىف

 

 

الخردة   نتوءات  حول  للمز�د  
على   االطالع  ُیرجى  المعدن�ة 

 1005.3القسم 
األدنى    1/2 الحد 

 للعرض المطلوب

 ممر  ممر 

) ال�اب  درجة)  90تأرجح 
�سبب   الكامل  الفتح  بوضع�ة 

 تقیید الفجوة لتأرجح ال�اب

بـ   ال�اب    180تأرجح 
الفتح   بوضع�ة  درجة 

 الكامل

للعرض  األدنى  الحد 
مساو�ًا للعرض المطلوب 

إنش �حد    7 �اب إنش  7ناقص 
وب أقصى

طل
الم

ض 
عر

ال
 

 شعاع  0.01745درجة=   1ملم،   25.4إنش= 1للسالمة اله�كل�ة: 
 1005.2شكل  

 قیود ال�اب النمط�ة �اتجاه عرض الممر والممشى والكور�دور 
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 التنقل  : مسافة 21-6الشكل 

 

 (55) العامود�ة أو المستودعات:   للفتحاتأسوار مقاومة للح��ق   .6.3.1.3
واألسوار المقاومة للح��ق من مخاطر انتشار  تقلل األبواب  •

. كما �جب أن تكون األبواب مقاومة   ي أنحاء المبىف
الح��ق �ف

للح��ق ومغلقة ومحكمة التثب�ت وتعمل �شكل ج�د وفعال 
عند الحاجة (�جب ترك�ب جميع األجهزة وآل�ات اإلغالق 

ي بحالة عمل ج�دة). 
 الذايت

ض أن يتم  • لمقاومة للح��ق  جميع األبواب ا ختممن المف�ت
 خصائص مقاومة الح��ق. ب من قبل المورد 

 
 

 )56و19( الالفتات .6.3.1.4
 �جب أن �حتوي كل طابق ع� أسهم وعالمات اتجاه�ة �ش�ي إ� طرق الخروج االضطراري.  •
�جب وضع عالمة ع� جميع المخارج وطرق الخروج االضطراري بعالمة معتمدة �مكن رؤ�تها �سهولة من أي اتجاە للوصول   •

 المخ�ج. إ� 
•  . ف  �جب توف�ي العالمات المطل��ة بجميع لغات العمال المق�مني
ف بح�ث �مكن رؤ�تها �سهولة و�جب أن   • ي مكانها الصحيح و�حجمها ولونها وتصم�مها المم�ي

�جب أن تكون كل عالمة �ف
ها من العالمات. �جب أن تكون مصنوعة من مواد متينة   تكون واضحة بالنسبة للزخارف والتشطيبات الداخل�ة أو غ�ي

 إذا كانت مثبتة ع� الحائط.  التشطيبات مستوى � األقل من م�ت ع 1و�تم تثبيتها �شكل صحيح عند الحاجة، ع� ارتفاع 
 
 
 )19(  العما�ي المسكن  اسم الفتة  .6.3.1.4.1

ي السكن. 
ي اإلبالغ عن حالة طوارئ �ف

 �جب تحد�د اسم مسكن العمال ع� الفتة موضوعة عند مدخل السكن. هذە العالمة مف�دة �ف
[1] 

  

  مخرج   أقرب  من  مسافةال
 الغرفة  باب إلى

  أقرب  إلى  مسافةال
  نقطة  أبعد  من  مخرج

 الغرفة  في
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 )56( خ��طة الطوارئ / اإلخالء .6.3.1.4.2

المخطط  كون ��جب أن و تزو�د كل طابق بخ��طة أو خطة للطوارئ عند مدخل كل طابق توضح مخارج الطوارئ واالتجاهات. �جب 
 واضح
�
 ظهر التخط�ط الفع�ي للمبىف مع المخارج وأما�ن صناديق اإلسعافات األول�ة وخراط�م الم�اە وطفا�ات الح��ق. �و�جب أن  ا

[1] 
 

 )01(  قدرة وسائل الخروج .6.3.1.5
 

 حمل اإلشغال  .6.3.1.5.1
ة واحدة.  ي ف�ت

ا و�ف  إجما�ي عدد األشخاص الذين �شغلون مبىف أو جزء من مبىف مع�

ي للحما�ة من الحرائق  لل�ود وفقا  
ي األرديف  الوطىف

ي فقط. 2م  10.00 ي المبىف السكىف
 / ل�ل فرد �ف

ف  حمل اإلشغال   (عدد األشخاص) = المساحة اإلجمال�ة/ الشاغلني

 السعة عامل   .6.3.1.5.2

 8درج (ملم ل�ل شخص): 
 5الممرات واألدراج (ملم/ للشخص): 

 

 معدل الحمولة  .6.3.1.5.3

 عدد األشخاص × عامل السعة = سعة المخارج 
[48] 

 
 المواد  .6.3.1.6

ي �ستخدم كوس�لة لمخ�ج الطوارئ.  • ي الممرات واألما�ن الىت
ا لالنزالق �ف  �جب أن �كون سطح األرض�ة مقاوم�

�ذا كان إجما�ي  و دق�قة.    30إذا كان لد�ك مبىف مكون من طابق واحد، ف�جب أال تقل مقاومة األرض�ات والجدران للح��ق عن   •
، و�ذا كان البناء مؤلفا من عدة طوابق، ف�جب أن تكون مقاومة الح��ق لمكونات المبىف كما هو موضح  2م    3000مساحة البناء  

 . ي الجدول التا�ي
 [49]�ف
 

 مقاومة الح��ق لمكونات المبىف ذات الصلة بمساحة المبىف  : 5الجدول 

 عدد الطوابق 
مساحة الطابق  

 )2(م
 ارتفاع البناء (م) 

ا من   مقاومة مكونات المبيف للح��ق بالساعات إذا كانت جزء�

ي أو الطوابق العل�ا 
 ال�داب الطابق األر�ف

 1.0 0.5 9.0 غ�ي محدود  طوابق 3ال ي��د عن 

 1.0 1.0 12.0 250 طوابق 4

 1.5 1.0 28.0 3000 طوابق  4أ��� من 

 2.0 1.5 غ�ي محدود  2000 طوابق  4أ��� من 
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 )49(  لسور المخ�ج التشط�ب الداخ�ي  .6.3.1.6.1

ا النتشار  ي الفئات التال�ة وفق�
ات انتشار ايتم تجميع مواد �شط�ب الجدران والسقف الداخل�ة �ف  لدخان. اللهب ومؤ�ش

 [50]مخ�ج الح��ق والفئة أ أو ب للردهات والممرات.  لسور �جب أن �كون �شط�ب الجدار الداخ�ي من الفئة أ 

 : فئات التشطيبات الداخل�ة 6الجدول 

 الفئة ج  الفئة ب  الفئة أ  

 200-76 75-26 25-0 اللهب انتشار  مؤ�ش 

 450-0 450-0 450-0 الدخان  مؤ�ش انتشار 

 
 
 

 السالمة من الحرائق المتعلقة باألنظمة الم�كان�ك�ة  .6.3.2

   نظام مكافحة الحرائق  .6.3.2.1

 )63و 62( بكرات خراط�م الح��ق .6.3.2.1.1

 منخفضة: الخطورة لل

 2م  800�جب ترك�ب بكرة خرطوم واحدة كل  •

/ دق�قة و�جب أال �قل الضغط عن  60التدفق عن �جب أال �قل معدل  •  [40] [51]بار.  3.0ل�ت

ي الجدول أدناە:  •
ي �غطيها خرطوم واحد ع� ن�ع الخطورة كما هو موضح �ف  �جب أن تقت� المساحة القصوى الىت

 : المساحة القصوى المغطاة مقابل ن�ع المخاطر71الجدول 
 (ملم)قطر الخرطوم   )2المنطقة (م ن�ع الخطورة 

 25أو  19 800 صغ�ي 

 25أو  19 600 عادي 

 40 400 كب�ي 

 
 

 )64(  طفا�ات الح��ق المحمولة .6.3.2.1.2
ي ذلك المخارج.  •

 �جب وضع طفا�ات الح��ق ع� طول الممرات العاد�ة، بما �ف

 �عتمد ن�ع مطفأة الح��ق المحمولة وعددها وحجمها ع� ن�ع اإلمكانات •

 [52] [40]وعددها وحجمها ع� ن�ع الح��ق المحتمل بالتناسب مع ن�ع الغرفة وسعتها. �عتمد ن�ع مطفأة الح��ق المحمولة  •

مع أق� مسافة انتقال إ�   2م  280)، �جب ترك�ب مطفأة ح��ق واحدة كل الخطورة المنخفضة بالنسبة ألنواع الفئة أ (  •

 م.   22مطفأة الح��ق ال تتجاوز 

ي الغرف ال�ه��ائ�ة. بينما �جب استخدام مطفأة البودرة المعلقة   •
ي أ�س�د ال���ون �ف

�جب استخدام طفا�ات ح��ق من ن�ع ثايف

ي غرفة 
 . السخانبالسقف فوق الموقد �ف
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البعد  طفا�ةال فئة
 األق�

 الرابطةمن مواصفات  10القسم 
إصدار  الحرائق ( من  للحما�ة الوطن�ة

2018( 
 مالحظات 

 مواد عاد�ة 

 
اق   قابلة لالح�ت

 المتوقع الخطر  ن�ع حسب الوصول مسافة تغي�ي  �مكن 6.2.1.1الجدول  قدم 75
 . الح��ق لطفا�ة العددي والتصن�ف

 سوائل

 
 لالشتعال قابلة 

 50أو  30
 6.3.1.1الجدول  دقم 

 المتوقع الخطر  ن�ع حسب الوصول مسافة تغي�ي  �مكن
  الجدول انظر . الح��ق لطفا�ة B الرق�ي  والتصن�ف

 . أدناە 6.3.1.1

 معدات

 
 كه��ائ�ة

 6.4.3 ال يوجد
ا    C الفئة من تصن�فها  يتم  ال  الح��ق طفا�ات ألن نظر�

 الفئة من التصن�ف متطلبات اتباع  عل�كم ، فقط وحدها 
A  الفئة أو B. 

 معادن 

 
اق  ة��ع  االح�ت

  6.5.2 قدم 75

 أدوات الط�ي 

 

 أدوات الط�ي : طالصنف  6.6.2 قدم 30

 
: �جب توف�ي الحد األديف من أحجام طفا�ات  •  الحرائق لدرجات المخاطر المذكورة ع� أساس الجدول التا�ي

  

 حریق الإلى طفایة الحد األقصى للوصول 

 والعودة إلى النار طفایة الحریق إلحضارالحد األقصى 

 حریق الطفایة تعلیق  ارتفاع

 طفایات الحریق أنواع
  BS EN 3: 1996استخداماتھا وترمیزھا اللوني وفقًا للمواصفة تُنظم 

 بلون ھیكلھا الخارجي محتویات مطفأة الحریق  یُعتبر عن 

 البودرة 
للحرائق الناشبة عن  

 ءالسوائل والكھربا
  حرائقالال تستخدم في 

 المعادن من  الناشبة

 الرغوة 
  للحرائق الناشبة عن

 السوائل 
  حرائقالال تستخدم في 

أو   من المعادن الناشبة
 الكھرباء 

 الكربون ثاني أكسید 
للحرائق الناشبة عن  

 ءوالكھرباالسوائل 
 ستخدم في حرائقیال 

 من المعادن  الناشبة

 الماء 
من  للحرائق الناشبة 

الخشب والورق  
والمنسوجات والمواد  

 الصلبة 
  حرائقالال تستخدم في  

أو   من المعادن الناشبة
 الكھرباء 
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 الخطورة : اخت�ار األحجام الدن�ا لطفا�ات الح��ق ذات الصلة بدرجة 12الجدول 
 إشغال عا�ي الخطورة  إشغال متوسط الخطورة  إشغال منخفض الخطورة  المعاي�ي 

 أ)-4(  أ)-2(  أ)-2(  تصن�ف مطفأة واحدة لالحد األديف  

 90 140 280 )2أق� مساحة تغطيها كل وحدة أ (م

 
 

 ح��قال مضخة  .6.3.2.1.3

ي سيتم فيها تركيبها واستخدامها.   �جب اخت�ار المضخات بناًء ع� الظروف الىت

    60)، �جب اخت�ار مضخات الح��ق لتحقيق معدل تدفق يبلغ  ورة المنخفضة بالنسبة لمسا�ن العمال (الخط 
�
ا ثابتا ا/ دق�قة وضغط� � ل�ت

ات.  3.0يبلغ  ف ي األناب�ب والتجه�ي
 [53] [40]بار عند مخ�ج فوهة الخرطوم، مع مراعاة ضعف الضغط من خالل مرورە �ف

 خزان م�اە مكافحة الح��ق .6.3.2.1.4

ي مدة  بح�ث تكون الموارد المخزنة باإلضافة إلعادة التعبئة التلقائ�ة الموثوقة كاف�ة لتلب�ة الطلب عليها  الخزان    ق�اس  تحد�د �جب  
�ف

 . التصم�م

 [40] [54] دق�قة.   30) مدة التصم�م الخطورة المنخفضةبالنسبة لمسا�ن العمال ( 
 
 
 

�ي  .6.3.2.2
ف  )78( سالمة الغاز الم�ف

 
 مرنة الوصالت  ال .6.3.2.2.1

م�ت عند   4.5م�ت عند تركيبها داخل المبىف و  1.8م�ت وال ي��د طول وصالت الخرطوم عن   1.5�جب أال ي��د طول الوصالت المرنة عن 
 .  تركيبها خارج المبىف

 ). ANSI Z21.24تتوافق الوصالت المرنة مع معاي�ي (�جب أن 

 [55]. (UL 21)) و UL 569�جب أن تتوافق وصالت الخراط�م مع معاي�ي (
 
 

ي حاالت الطوارئ  .6.3.2.2.2
 صمام اإلغالق �ف

ي حالة الطوارئ، �جب أن يتم وضع وتعليق  
ي للسماح ب��قاف �شغ�ل إمداد الغاز ل�ل مبىف �ف عالمات �جب توف�ي صمام إغالق خار�ب

 واضحة ع� صمامات اإلغالق الطارئ ع� النحو المطلوب من قبل السلطة المختصة. 

 �جب أن �شتمل صمامات اإلغالق الطارئ ع� جميع وسائل اإلغالق التال�ة: 

ي من خالل التشغ�ل الحراري (النار)   •
ي حالة استخدام عنا� قابلة لالنصهار، �جب أال تتجاوز (اإلغالق التلقايئ

درجة  �ف

 . ) درجة مئ��ة) 121درجة فهرنها�ت (  250حرارة انصهارها 

ف أو أ��� عن بعد.  •  اإلغالق ال�دوي من موقعني

ي الموقع المثبت.  •
 [57] [56]اإلغالق ال�دوي �ف
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 متطلبات األسطوانات  .6.3.2.2.3

 :  متطلبات ملحقات واسطوانات الغاز المسال كالتا�ي
 صمام إ�قاف البخار •
 صمام إغالق السائل •
 الضغط صمام تخف�ف  •
 مق�اس مستوى السائل بالحد األق�  •
 صمام منع الملء الزائد  •
ي المزدوج  •

 صمام فحص التدفق الخل�ف

[56] [55] 
 
 
 
ف أسطوانات الغاز الخارج�ة  .6.3.2.2.4  مسافات األمان بني

ي اسطوانات الغاز الخارج�ة13الجدول 
 : مسافات األمان �ف

ف المبيف المشغول وموقع تخ��ن اسطوانة الغاز   المستخدمة (كغ). سعة اسطوانات الغاز  كم�ة الغاز المخزن (كغ).  مسافة األمان بني
 (م) 

>200 12.5 3 
200-1000 50 5 

1000 -1500 50 10 
 
 
 

ف اسطوانات الغاز .6.3.2.2.5 ي  مسافات األمان بني
 داخل المبايف

ي 8الجدول 
ف اسطوانة الغاز عند تخ��نها داخل المبايف  : مسافة األمان بني

ف المنطقة وموقع تخ��ن اسطوانة الغاز (م)  سعة اسطوانات الغاز المستخدمة (كغ).  المخزن (كغ). كم�ة الغاز   مسافة األمان بني
>200 12.5 3 

200-1000 50 5 
1000 -1500 50 8 

[55] 
 

 
ي  .6.3.2.2.6

 غرفة تخ��ن الغاز خارج المبايف

: �جب مراعاة المتطلبات التال�ة عند تخ��ن اسطوانات الغاز خارج   المبىف

.  6�جب أن �كون موقع تخ��ن أسطوانة الغاز ع� بعد  •  أمتار ع� األقل من مداخل ومخارج المبىف

�جب أن �حاط مكان تخ��ن أسطوانة الغاز �س�اج حد�دي ال �قل ارتفاعه عن ارتفاع األسطوانة لحمايتها من أي خطر   •

 . ي  خار�ب

ة باس • تخدام ستائر مصنوعة من مواد ال تمتص الحرارة وتعكس  �جب حما�ة أسطوانات الغاز من أشعة الشمس المبا�ش

 ضوء الشمس. 

ي موقع تخ��ن أسطوانة الغاز.   12�جب ترك�ب طفا�ة ح��ق بالبودرة �سعة  •
 )81(كجم �ف

[55] 
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ي  .6.3.2.2.7

 تخ��ن اسطوانات الغاز داخل المبايف

 :  �جب مراعاة المتطلبات التال�ة عند تخ��ن اسطوانات الغاز داخل المبىف
ي مكان واحد عن  �جب أال ت��د كم�ة •

ي نفس   150الغاز المخزن �ف
كجم من الغاز، و�مكن ز�ادة ال�م�ة المخزنة �ف

ف موق�ي التخ��ن ال تقل عن  ي نفس المبىف إذا كانت المسافة بني
 م�ت  100الطابق و�ف

.    1500�جب أال ت��د كم�ة الغاز المخزن عن  •  [55]كجم سائل داخل المبىف

 

ات  .6.3.2.2.8 ف  الوصالت والتجه�ي

ي أما�ن �سهل الوصول إليها. ترك�ب 
كيبات والصمامات �ف  [56] [55]الوصالت وال�ت

 

 كاشف ���ب الغاز .6.3.2.2.9

ي النظام، وكذلك استخدام نظام مكافحة الحرائق  
استخدام إجراءات وقائ�ة مثل أجهزة ال�شف عن الغاز وكاشفات الح��ق �ف

ف ومعاي�ي البناء األردن�ة ذات الصلة.  ا لجميع قوانني  [56] [55]المناسب وفق�
 
 

 أنظمة اإلنذار ال�ه��ائ�ة وال�شف عن الحرائق  .6.3.3

 

 نظام انذار الحرائق .6.3.3.1

 تصم�م نظام إنذار الح��ق لمبىف سكن جد�د، �جب مراعاة النقاط التال�ة:  عند 

 

ك�ب حسب   .1 .  كود أما�ن ال�ت ي المح�ي
 الدفاع المديف

ي الممرات، والساللم، ومنطقة تناول الطعام،  .2
 أجهزة كشف الدخان �ف

ي المطابخ.  أجهزة كشف .3
 الحرارة �ف

ي إنذار الح��ق:  .4
 لوحة التحكم �ف

ي و�فضل أن �كون عند مدخل المسكن أو غرفة التحكم أو  ت�جب أن  
ي مكان �سهل الوصول إل�ه ومريئ

كون �ف

ي أو ح�ث يوجد مراقبة ع� مدار 
 ساعة.  24بالقرب من مدخل الدفاع المديف

 نقاط االتصال ال�دو�ة:  .5

�طان�ة:  2�جب أن تتوافق مع (القسم  ف �شغ�ل نقطة االتصال 5839المقاي�س ال�ب )، و�جب أال يتجاوز الوقت بني

ي كل طابق وأال ت��د مسافة   3وصوت اإلنذار  
ا �ف ي الممرات و�جب أن �كون موجود�

ا �ف ثواٍن. �جب أن �كون موجود�

ك�ب ( 30العبور عن  ا وأن �كون ارتفاع ال�ت � � 1.4 - 1.1م�ت  ا فوق مستوى التشط�ب. ) م�ت

ف أجهزة كشف الدخان المجاورة عن ( .6 م) وأن ال ت��د المسافة من كاشف   5.1�جب أال ت��د المسافة القصوى بني

 م).  7.5الدخان إ� أبعد نقطة عن (
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كون ��جب أن  و ع� التعامل مع أ��ب حمولة عند حدوث ح��ق.    ا� قادر �كون المورد  : �جب أن  مورد ال�ه��اء  .7

ا عل�ه (ال تغلق) ول�س قاطع دائرة  بج  متص�ً  . تعد استمرار�ة  �عمل بهاز حما�ة وأن �كون مكت��� ي
الت�ار المتب�ت

ي اس. و�جب أن تتوافق مع:   ا سواء من مولد لخاص أو جهاز يو يب ا مهم� �طان�ة مصدر الطاقة أمر�  المقاي�س ال�ب

القسم  5445 �طان�ةأو    7:  ال�ب الجزء  5446  المقاي�س  �طان�ةالمقاي�س  أو    1:  أ�ضا  5- 5839  ال�ب الدفاع   كود . 

 .( ي المح�ي
ي األرديف

 [59] [58]المديف

 

 الصحة العامة  .6.4

 الصحة العامة المتعلقة بالهندسة المعمار�ة والد�كورات الداخل�ة .6.4.1

 

 )71( اتجاە المبىف  .6.4.1.1
ي لضوء الشمس  •

ي لضمان التعرض ال�ا�ف
 . واإلطالالت الجم�لةتحد�د موقع المبايف

/ الغرف المشغولة الموجودة.  • ي
ي المبايف

ي لضوء الشمس والته��ة الطب�ع�ة �ف
 التأ�د من التعرض ال�ا�ف

ي لضمان الته��ة الطب�ع�ة.  •
ي حدود المبايف

 دراسة النوافذ والفتحات �ف
 

 )75(  نظام الته��ة .6.4.1.2
ي با •

ا للقسم  �جب تزو�د المبايف ا لل�ود  كود البناء الدو�ي /    1202.5لته��ة الطب�ع�ة وفق� ، أو الته��ة الم�كان�ك�ة وفق�
 .  الم�كان��ي الدو�ي

ي الوحدة السكن�ة أقل من    عندما  •
ات هواء   5�كون معدل ��ب الهواء �ف ي الساعة    تغي�ي

اختبارها بباب ق�اس   عند �ف
ا للقسم  باسكال) وف  50بوصة مائ�ة. (  0.2الت�ب عند ضغط     -من ال�ود الدو�ي لحفظ الطاقة    R402.4.1.2ق�

للقسم   ا  السكن�ة بوسائل م�كان�ك�ة وفق� الوحدة  السكن�ة، �جب ته��ة  .    403األحكام  الدو�ي الم�كان��ي  ال�ود  من 
[60] 

 )71( المطل��ة للته��ة.  المناطق المفتوحة .6.4.1.2.1
ي ا 4�جب أال تقل المساحة القابلة للفتح للفتحات إ� الخارج عن 

ي يتم ته��تها. �ف  [60]لمائة من مساحة األرض�ة الىت

 

 الته��ة من خالل المساحات المجاورة .6.4.1.2.2

ي ال توجد بها فتحات لألما�ن الخارج�ة من خالل غرفة مجاورة، �جب أن تكون فتحة  عندما يتم ته��ة الغرف والمساحات الىت
ي المائة من مساحة    8الغرفة أو المساحة الداخل�ة عن  الغرفة المجاورة خال�ة من العوائق و�جب أال تقل مساحة أرض�ة  

�ف
 ). 2م   2.3قدم م��ــع ( 25األرض�ة، ول�ن ال أقل عن 

ي يتم ته��تها.   [60]�جب أن تعتمد المساحة القابلة للفتح للفتحات المؤد�ة إ� الخارج ع� إجما�ي مساحة األرض�ة الىت

�طة أن تكون السماح للفتحات الخارج�ة الالزمة للته��  باستثناء:  ة بالفتح إ� غرفة مشمسة مع عزل حراري أو غطاء فناء �ش
ف إضافة غرفة التشمس أو غطاء الفناء والغرفة الداخل�ة مساحة ال تقل عن  ي المائة من مساحة   8المساحة القابلة للفتح بني

�ف
الداخل�ة ع� أال تقل عن   المساحة  أو  الغرفة  ا (  20أرض�ة  ا م��ع� للفتح   ). �جب2م    1.86قدم� القابلة  المساحة  أن تعتمد 

ي يتم ته��تها.    [60]للفتحات المؤد�ة إ� الخارج ع� إجما�ي مساحة األرض�ة الىت
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 (03)  ل�ل شخص �ةمساحة الطابقال .6.4.1.3
ي يونيو  

حة �ف ي السابق، كانت المعاي�ي  2020معاي�ي ال�ثافة القد�مة ال تتناسب مع تلك المق�ت
(معاي�ي ما بعد كوف�د). �ف

ي القائمة). تتطلب أ 6.0تتطلب 
ي المبايف

ي تطب�قها �ف
ي ينب�ف كة (والىت ا من المرافق المش�ت متار م��عة ل�ل سا�ن، صاف��

ي المسا�ن الجد�دة).  4.2المعاي�ي الجد�دة 
ي مبايف

ي �جب استخدامها �ف كة (والىت ا للفرد باستثناء المرافق المش�ت ا م��ع� �  م�ت
[61] 

 

 )14( األثاث .6.4.1.4
ة النوم  •  أ�َّ

  سم عن األرض و�جب أن تكون األ�ة مفصولة عن بعضها بما ال �قل عن  30ارتفاع ال��ر عن �جب أال �قل
 [1]سم  70

  ف ألسباب تتعلق بالسالمة من الحرائق والنظافة، كما �حبذ تقل�ل ال ُينصح باستخدام األّ�ة ذات الطابقني
ف  ف الطابقني  السف�ي والعلوي من ال��ر. استخدامها. عند استخدامها، �جب أن �كون هناك مساحة كاف�ة بني

اوح المعاي�ي من  .  1.10إ�  0.7ت�ت  م�ت
 [2] 
 
 

 خزانة األحذ�ة  •

  .ي مسكن العمال للحفاظ ع� النظافة والنظام
ي لعدد العمال �ف

ي كل طابق تك�ف
ي الممرات �ف

 [1]رفوف أحذ�ة �ف

  ي ممر
 الخروج �فضل أن تكون محفورة بالجدران للتأ�د من خلوها من العوائق �ف

 ي مظهر ج�د
ا و�ف  و�فضل أن �كون مع باب للحفاظ ع� الممر نظ�ف�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : خزانة األحذ�ة 22- 6الشكل 
 
 

 الخزائن  •

ة سعة  ا. ( 475تتن�ع المعاي�ي من توف�ي خزانة فرد�ة ل�ل عامل إ� توف�ي خزانات كب�ي ا واحد� � ا ووحدة أرفف تبلغ م�ت �  ) 58ل�ت
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 )91حىت  87( التخلص من النفا�ات •

تحد�د منطقة جمع القمامة وتوف�ي التوز�ــــع المناسب لصناديق القمامة. �جب أن تتوفر سلة مهمالت بحجم مناسب  �جب 
/ مرحاض. �جب استخدام أوع�ة بالست�ك�ة ذات�ة اإلغالق. �جب أن �حتوي كل طابق ع� حاو�ة واحدة  ي كل مرفق ص�ي

�ف
/ عامل). �جب إفراغ سلة ا 3أو أ��� للنفا�ات الصلبة ( ا.  ل�ت  لمهمالت مرة واحدة ع� األقل يوم��

[1] 
 
 

 )73و18( مشارب  ال •

ب م�اە واحد ل�ل   [62] عامً�  150توف�ي م�ش
 ضمان جودة الم�اە المقدمة. مع 

ب.  60�جب أال تقل الم�اە المتاحة لالستهالك للفرد عن  ي ذلك م�اە ال�ش
ي اليوم لالستهالك الشخ�ي بما �ف

ا �ف �  ل�ت
 
 

 )52( الفاصلةالداخل�ة / الجدران  القواطع .6.4.1.5

ي ا ي نفس المبىف والجدران الىت
ي تفصل وحدات النوم �ف ، والجدران الىت ي نفس المبىف

ف الوحدات السكن�ة �ف ي تفصل بني لجدران الىت
ي نفس المبىف �جب أن يتم �شي�دها كأقسام ح��ق 

تفصل وحدات السكن أو النوم عن أما�ن اإلقامة األخرى المجاورة لها �ف
ا للقسم   [63] . الدو�ي  كود البناء/   708وفق�

 
 

 ) 12( والنوافذ/ األبواب  مح�ط المبىف  .6.4.1.6

�جب أن تكون األبواب والنوافذ بحالة ج�دة لضمان است�فاء إجراءات الخصوص�ة واألمان، ولضمان عدم حدوث إصابات 
ات الضالة من   ي حالة الطوارئ. كما أنها تمنع الحيوانات والح�ش

ي حالة سدها) �ف
ي حالة ك�ها، أو أن تصبح عقبات (�ف

�ف
 الدخول. 

 

 

 )92(  الصحة العامة المتعلقة باألنظمة الم�كان�ك�ة .6.4.2
 نظام السبا�ة .6.4.2.1

 دورات الم�اە .6.4.2.1.1

 بمقاعد الم�اە مجهزة    دورات�جب أن تكون  و .  المستط�لالم�اە المخصصة لالستخدام العام من الن�ع    تجاو�ف دوراتتكون  

 كما هو مطلوب أدناە: 

 خزانات الم�اە من مادة ملساء تمنع ��ب الماء.  مقاعد �جب أن تكون  •

خزانة الم�اە، باستثناء تلك الموجودة داخل الوحدات السكن�ة، إما من الن�ع األما�ي   مقاعد �جب أن تكون جميع   •

 . ي
 المفت�ح أو مزودة بغطاء مقعد تلقايئ

 الم�اە.  تج��ف دورةالم�اە بحجم مناسب لن�ع دورات  مقاعد �جب أن تكون  •

ي العامة مع مع�ار  المقاعد تتوافق  �جب أن •
ي المبايف

 ANSI Z124.5-97 .[62]المستخدمة �ف
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 المزودة بعداداتالحنف�ات  .6.4.2.1.2

ي األما�ن  مزودة بعدادات�جب ترك�ب حنف�ات 
 . العامة�ف

ي يتم ت��فها عن   [64]ل�ت ل�ل استخدام.  1�جب أال ي��د حجم الم�اە الىت

 

 

كيبات  .6.4.2.1.3  المطل��ة الحد األديف لعدد ال�ت

 [62]   لمسا�ن العمال

كيبات الصح�ة المطل��ة 9الجدول   : الحد األديف لعدد ال�ت

خزانات الم�اە (ل�ل  
 شخص) 

المبوالت (ل�ل  
الحمامات أو الدوش (ل�ل   المراح�ض (ل�ل شخص)  شخص) 

 شخص) 
ب (ل�ل   برادات ال�ش

 شخص) 

 12ل�ل  1ذكور:   

 :  12ل�ل  1أنى�

ا ، أضف   12أ��� من  عام�
ا   20واحدة ل�ل  ا إضاف�� ذكر�
ا ل�ل  أنى�   15وواحد�

 إضاف�ة. 

  

 10ل�ل  1ذكور: 

 :  8ل�ل  1أنى�

ا  25أضف واحدة ل�ل  ذكر�
ا (أ��� من   ) وواحد  10إضاف��

أنى� إضاف�ة (فوق   20ل�ل 
8( 

 25ل�ل  1ذكور: 

، أضف   150أ��� من 
ا  50واحدة ل�ل  ذكر�

ا.   إضاف��

 :  8ل�ل  1ذكر وأنى�

بالنسبة لإلناث، أضف حوض  
ا ل�ل  ا فوق    30استحمام واحد� فرد�

ا، أضف حوض استحمام   150 فرد�
ا ل�ل  ا.  20واحد�  شخص�

 

 150ل�ل  1

 

 شبكات الم�اە الباردة والساخنة  .6.4.2.1.4

ي يتم توص�لها   ب والىت باألناب�ب بط��قة ج�دة، بح�ث  �جب أن يتم تزو�د كل تركيبات السبا�ة ب�مدادات كاف�ة من الم�اە الصالحة لل�ش
ي حالة نظ�فة وصح�ة للح

ي التوص�لالرج�ع العك�ي للماء أو  خطورة  ول دونؤ يتم شطفها و�بقائها �ف
 . تعارض �ف

 يتم شطف خزانات الم�اە والمباول بواسطة خزان تدفق أو صمام مق�اس التدفق المعتمد. 

 واالستحمام وغس�ل األطباق. �جب توف�ي الماء الساخن ألغراض التنظ�ف 

 . ف  �جب تصم�م شبكة الماء الساخن بح�ث يتم تزو�د جميع وحدات التثب�ت بتدفق ودرجة حرارة مناسبني

ي الخالط.  
ي درجة حرارة الخلط ومعدل التدفق �ف

 [62] [64] �جب توف�ي شبكات الماء الساخن والبارد من نفس المصدر للتحكم �ف

 

 السخانات  .6.4.2.1.5

ف الماء إ� درجة الحرارة المطل��ة عند ذروة الِحمل.  �جب أن تكون جميع   أنواع السخانات والمبادالت الحرار�ة قادرة ع� �سخني

 [64] [62] 
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 الماء الحار المسخن .6.4.2.1.6

درجة مئ��ة باستثناء حاالت خاصة، وعند الحاجة إ� تخ��ن الماء   65�جب أال ت��د درجة حرارة الماء الساخن المخزن عن  
اتدرجة مئ��ة، �جب استخدام المواد المناسبة لمواجهة    65حرارة أع� من    الساخن عند درجة ي    تأث�ي تعيق المعادن الىت

 الماء.  ج��ان

 

 حرارة الم�اە درجات  .6.4.2.1.7

 درجة مئ��ة   49�جب أن تكون درجة حرارة الماء الساخن لالستحمام وأحواض االستحمام وأحواض المطبخ 

ي ال 
 [64]درجة مئ��ة.  43شطافات �جب أن تكون درجة حرارة الماء الساخن �ف

 

 الصمامات العازلة .6.4.2.1.8

. �جب  ف ي جميع المخارج ع� جانب الت��ف ل�ل عداد م�اە وع� كل مصدر م�اە غ�ي مقنف
�جب ترك�ب صمام كامل يتحكم �ف

، بح�ث   ي أي مكان بصمام منفصل كامل الط��ق ل�ل مبىف
ي تزود أ��� من مبىف �ف ف أناب�ب الم�اە الىت �مكن �شغ�ل  أن يتم تجه�ي

ي أناب�ب اإلمداد إ� مسكن 
ە؛ ومع ذلك، �مكن التحكم �ف أو إ�قاف �شغ�ل مصدر الم�اە ألي فرد أو مبىف منفصل يتم توف�ي

ا  األ�ة الواحدة وملحقات المبىف الخاصة به من خالل صمام واحد. �جب أن �كون الوصول إ� صمامات اإلغالق هذە متاح�
ا. يتم ترك�ب صمام كامل   الط��ق ع� أناب�ب الت��ف من خزانات إمداد الم�اە عند الخزان أو بالقرب منه. يتم ترك�ب دائم�

 [62]صمام كامل الط��ق ع� أنبوب إمداد الماء البارد ل�ل سخان م�اە عند أو بالقرب من سخان الم�اە. 

 

 األ�مام  .6.4.2.1.9

 [62]األلواح المثق��ة.  �جب استخدام األ�مام المناسبة عند ترك�ب األناب�ب داخل الجدران أو داخل 

 

 استهالك الطاقة  .6.4.2.1.10

 .
�
 لتقل�ل استهالك الطاقة، �جب عزل جميع أناب�ب الماء الساخن حرار�ا

ي أخر نها�ة شبكة تزو�د الماء الساخن. 
 [64] لتقل�ل استهالك الم�اە، �جب ترك�ب شبكة الماء الساخن العائد �ف

 

 م�اە األمطار  .6.4.2.1.11

نظام �ف ص�ي منفصل، أو نظام �ف    من خاللواألفن�ة    والباحاتمرصوفة والساحات  جميع األسطح واألما�ن ال  م�اە  �جب ت��ف
ك   ي مكان آخر للتخلص �كون    عندما ص�ي مش�ت

. �جوز ت��ف م�اە  مقبوً� للسلطات المختصةال يتوفر نظام �ف ص�ي منفصل، أو �ف
ي حالة المسا�ن المكونة من  

ي المسطحات مثل الشوارع أو المروج �ف
، طالما أن م�اە األمطار سوف تتدفق  األمطار �ف ف أ�ة واحدة وعائلتني

ا عن الممتل�ات المجاورة وال  ا عن المبىف و�ع�د�  �سبب أي إزعاج.  بع�د�

ي المجاري المخصصة لل�ف الص�ي فقط.  
 [62] ال �جوز ت��ف م�اە األمطار �ف
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 أناب�ب ال�ف  ق�اس .6.4.2.1.12

ك�ب المتصلة بها، باإلضافة   الق�اسات�جب تحد�د   الدن�ا ألناب�ب ال�ف الرأس�ة و/ أو األفق�ة من إجما�ي جميع وحدات ال�ت
ا لطولها.  ي حالة أناب�ب ال�ف الرأس�ة، وفق�

 إ� ذلك، �ف

، أو م�ف المبىف  ي
، يوضح الجدول أدناە الحد األق� لعدد وحدات التثب�ت المسم�ح بها ع� أي أنبوب ت��ف رأ�ي أو أف�ت

؛ والحد األق�  ف ة ف�ع ذات حجم معني ي أي ف�ت
ك�ب المسم�ح بها �ف ؛ العدد األق� لوحدات ال�ت ف أو مجاري المبىف بحجم معني

 . ف ) ألي أنبوب ت��ف رأ�ي بحجم معني  [62] (باألقدام والم�ت

 ق� ألناب�ب ال�ف والتنف�س الطول األ ق� للوحدة و الحمل األ
 4/ 1-1 حجم األنبوب، بالبوصة (ملم) 

)32 ( 

1-1 /2 
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2 
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 باستثناء الوصالت.  .1

 الصحون. ما عدا المغاسل والمباول وغساالت  .2

 باستثناء األناب�ب ذات الست وحدات أو خزانات الم�اە.  .3

) خزانات م�اە أو األناب�ب 3) خزانات م�اە أو األناب�ب المكونة من ست وحدات ع� أي أنبوب رأ�ي أو بالوعة؛ وعدم تجاوز ثالث ( 4ُ�سمح فقط بأر�ــع (  .4
 . ي

ي أي ف�ع أو م�ف أف�ت
 من ست وحدات �ف

 بعدد وحدات  10.4) بوصة ل�ل قدم ( 8/ 1ملم / م). مع انحدار واحد ع� ثمان�ة ( 20.9بوصة ل�ل قدم ( ) 4/ 1بانحدار ُر�ــع (  .5
�
و�ا ملم / م)، م�ف

 . 0.8التثب�ت األفق�ة بمعامل 

 

 معالجة م�اە ال�ف الص�ي  .6.4.2.1.13

 ب�حدى الطرق التال�ة:  1من المسكن  م�اە المجاري�جب ت��ف 

 بموافقة السلطة المختصة. �شبكة ال�ف الص�ي العامة إن وجدت  ا ر�طه

الجهة  تحددها  ي  الىت األما�ن  ي 
�ف منها  والتخلص  امتالئها  قبل  وتف��غها  المناسبة  بالمواصفات  ي 

خرسايف خزان  ي 
�ف ت��فها 

 [62] المختصة. 

 

 أنبوب التنظ�ف .6.4.2.1.14

 �جب أن تكون كل تركيبات أنبوب التنظ�ف وكل سدادة أو غطاء من الن�ع المعتمد. 
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ي بمخ�ج نظ�ف عند نهايته العل��ة، و�جب تزو�د كل مسار من األناب�ب، ي��د طوله �جب أن يتم تزو�د كل  
أنبوب ت��ف أف�ت

 ملم).  30480) قدم (100ملم)، مع فتحة تنظ�ف ل�ل مائة ( 30,480) قدم (100اإلجما�ي عن مائة (

ي االتجاە يتجا 
ي إجما�ي �ف

ي خط الت��ف ل�ل تغي�ي أف�ت
ي �ف

ف (�جب توف�ي أنبوب تنظ�ف إضا�ف ) 135وز مائة وخمسة وثالثني
 [62] راد�ان).  2.36درجة (

 

 أناب�ب التنف�س  .6.4.2.1.15

ي جميع    النقل ع�ب الس�فون�جب حما�ة كل أبنوب من أناب�ب السبا�ة من  
والضغط الراجع، كما �جب ضمان دوران الهواء �ف

 [62] أجزاء نظام ال�ف عن ط��ق ترك�ب أناب�ب ته��ة. 

 

 نها�ات أناب�ب التنف�س  .6.4.2.1.16

ملم)   152) بوصات (6تد كل أنبوب أو بالوعة ته��ة خالل أنبوب ته��ته و�نت�ي بعامود بما ال �قل عن ست (�جب أن �م
 [62] ملم) من أي سطح �شكل عمودي.  305فوق السطح وال �قل عن قدم واحد (

 

ة ( ) أقدام  3ثالثة (ملم) من أو ع� األقل    3048) أقدام (10�جب أن تنت�ي كل فتحة ته��ة بأنبوب طوله ال �قل عن ع�ش
  914) أقدام (3ملم) أعالە، أي نافذة أو باب أو فتحة أو مدخل هواء أو عمود تنف�س قابل للفتح، وال �قل عن ثالثة (  914(

ي كل اتجاە من أي خط أو زقاق أو شارع. 
 ملم) �ف

المطلوب بما ال �قل عن ستة ( ال�امل  الته��ة منفصلة أو مجمعة بالحجم  أناب�ب  ملم) فوق   152ات () بوص6�جب مد 
 . لنار االسقف أو جدار 

ي حالة استخدام السقف ألغراض أخرى غ�ي حما�ة الطقس. �جب أن تمتد جميع  
�حظر وضع أناب�ب فتحات الته��ة إال �ف

ة ( ي نطاق ع�ش
ي تقع �ف ملم) من أي جزء من السطح يتم استخدامه لمثل تلك األغراض األخرى   3048) أقدام (10الفتحات الىت

 ملم) فوق ذلك السقف و�جب أن تثبت �شكل آمن.  2134) أقدام (7قل عن سبعة (بما ال �

) ة  �قل عن ع�ش ال  بما  الخارج�ة  كيبات  بال�ت الخاصة  الته��ة  أناب�ب  تمتد  أن  (10�جب  أقدام  األرض   3.048)  فوق  ملم) 
 المح�طة وتدعم ب�حكام. 

ي السقف حول أناب�ب الته��ة ما
نعة لت�ب الماء باستخدام حشوات أو مادة حشوات  �جب أن تكون الفواصل الموجودة �ف

 [62] معتمدة. 

 

 غالف المبىف ونظام التكي�ف  .6.4.2.2

 

 الراحة الحرار�ة .6.4.2.2.1

 ف�ما ��ي تداب�ي الراحة الحرار�ة: 

درجة حرارة التشغ�ل: �مكن تحد�د منطقة الراحة بالنسبة لق�م معينة من الرط��ة و�عة الهواء ومعدل األ�ض  •
 والعزل. 

ي الرط��ة قادرة ع� الحفاظ ع� �سبة رط��ة عند حدود  •
الرط��ة: �جب أن تكون األنظمة المصممة للتحكم �ف

رطل/ بوصة م��عة) عند   0.277ك�لو باسكال (  1.910أو أقل، وهو ما يتوافق مع ضغط بخار الماء البالغ  0.012
 فهرنها�ت.  ) درجة62.2درجة مئ��ة ( 16.8الضغط الق�ا�ي أو درجة حرارة نقطة الندى 

ف  • �عة الهواء المرتفع: ُ�ستخدم �عة الهواء المرتفع ل��ادة درجة الحرارة القصوى لتصبح مقبولة إذا كان الشاغلني
ي �عة الهواء. 

 المتأث��ن قادر�ن ع� التحكم �ف
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: �جب مراعاة االنزعاج الحراري المح�ي الناجم عن اختالف درجة حرارة الهواء  • ف االنزعاج الحراري المح�ي الرأ�ي بني
�د بالحمل الحراري المح�ي (السحب)، أو عن  ف والرأس بواسطة مجال مشع غ�ي متماثل، أو عن ط��ق الت�ب القدمني

ي االعتبار الراحة الحرار�ة المقبولة عند تحد�د  
ط��ق التالمس مع أرض�ة ساخنة أو باردة، �جب أن يؤخذ �ف

 الظروف. 

ات درجة الحرارة بمرور الوقت: قد تؤثر  • ي درجة حرارة الهواء و/ أو متوسط تغ�ي
درجة الحرارة المشعة التقلبات �ف

ي تكون �سبب تحكم  ي ع�   الشاغلونع� الراحة الحرار�ة للسكان. تلك التقلبات الىت الفردي ل�س لها تأث�ي سلىب
ة للسكان الفردي (ع�  ي تحدث �سبب عوامل ال تخضع للس�طرة المبا�ش سب�ل  الراحة الحرار�ة، والتقلبات الىت

ي يتعرض لها  ي ع� الراحة، ُ�سمح بالتقلبات الىت المثال، ركوب الدراجات من التحكم الحراري) قد �كون لها تأث�ي سلىب
ي جميع تلك المواقع  

ف المواقع ذات الظروف البيئ�ة المختلفة طالما كانت الظروف �ف السا�نون نت�جة التنقل بني
.  الشاغلونضمن منطقة الراحة لهؤالء  ف  [65]المتحركني

 

 النفاذ�ة الحرار�ة .6.4.2.2.2

 ): W / m2.Kالمطل��ة للجدران ( Uيوضح الجدول أدناە الحد األق� لق�مة 

 0.57 الجدران الخارج�ة

 2.0 الجدران الداخل�ة 

[66] 
 ): W / m2.Kالمطل��ة للسقف واألرض�ات (  Uيوضح الجدول أدناە الحد األق� لق�مة 

 0.55 السطح 

 1.2 األرض�ات الداخل�ة

 0.8 المنطقة الخارج�ةاألرض�ة المرتفعة عن 

[66] 
 

 العزل الحراري .6.4.2.2.3

ي جميع األرض�ات واألسطح والجدران الخارج�ة والجدران الداخل�ة حسب ق�م  
ي الجدول   U�جب تنف�ذ العزل الحراري �ف

�ف
 . �د المبىف ي تدفئة أو ت�ب

 [66]أعالە لتقل�ل استهالك الطاقة المستخدمة �ف

 

 درجات حرارة الهواء الداخ�ي  .6.4.2.2.4

 : ي السكن�ة، �جب أن �كون نطاق درجة حرارة التصم�م الداخ�ي كما ��ي
 بالنسبة للمبايف

 درجة مئ��ة خالل فصل الشتاء.  19درجة مئ��ة إ�  21

 [66]رجة مئ��ة خالل فصل الص�ف. د 23درجة مئ��ة إ�  21

 

ي  .6.4.2.2.5
 المك�فة األح�از درجة الحرارة والرط��ة النسب�ة �ف

 ٪ أو أقل. 65�جب أن تكون الرط��ة النسب�ة لألما�ن المشغولة محدودة بنسبة 

ف حوا�ي  اوح درجة الحرارة بني  [66]) درجة مئ��ة. 27و   19درجة فهرنها�ت (  82و  67ألغراض الراحة الحرار�ة، �مكن أن ت�ت
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 نظام الته��ة .6.4.2.3

 متطلبات الته��ة .6.4.2.3.1

أو  الدخان  أو  أو روائح الجسم  �ا  البكت�ي أو  التنفس  الهواء داخل مكان مغلق ح�ث يتم إخراج هواء  الته��ة �ي عمل�ة تغي�ي 
، و�جب عمل الته��ة ألي سبب من األسباب المذكورة أقل:  ي

 األبخرة أو الغبار من المكان المغلق واستبداله بهواء ن�ت

�ا.  تركز ع من •  الروائح غ�ي المرغوب فيها أو الغبار أو البكت�ي

اق والحرارة المتولدة من األجسام أو المعدات الم�كان�ك�ة وال�ه��ائ�ة.  •  استخالص منتجات االح�ت

•  . ف ي أ�س�د ال���ون وز�ادة �سبة األ�سجني
 تغي�ي الهواء باستمرار لمنع ترا�م ثايف

 [67]ضمان تغ�ي الهواء.  •

 

ي الحد  .6.4.2.3.2  األديف من الهواء الخار�ب

ي الجدول أدناە: تم توضيح 
ي مناطق التنفس �ف

ي لمسا�ن العمال �ف  الحد األديف ل�م�ة الهواء الخار�ب

 

ي 10الجدول   : الحد األديف ل�م�ة الهواء الخار�ب

ي الهواء الطلق  فئة اإلشغال 
معدل هواء األشخاص �ف

 (ل�ت / ثان�ة. شخص) 
ي  للمنطقة  معدل الهواء الخار�ب

 ) 2(ل�ت / ثان�ة. م 
درجة  
 الهواء

 1 0.3 2.5 غرفة المع�شة/ غرفة نوم 

 1 0.3 2.5 مناطق النوم بالمسكن 

 2 0.6 2.5 غرف غس�ل مرك��ة

 1 0.6 2.5 غرف غس�ل داخل الوحدات السكن�ة 

 1 0.3 3.8 غرفة االنتظار الردهة/ 

عات  1 0.3 2.5 متعدد األغراض  تجمُّ

 

ف منخفض من الملوثات:  1فئة الهواء   أو إعادة  أو منخفض ال�ثافة المه�جة للحواس والروائح غ�ي ال���ــهة    ُ�سمح بهواء ذو ترك�ي
 إ� أي مكان.  1الفئة من هواء التدو�ر أو نقل 

ف معتدل من الملوثات،  2فئة الهواء   . �شمل هواء ال�راه�ةمعتدلة  روائح  ال، أو  ومعتدل ال�ثافة المه�جة للحواس: هواء ذو ترك�ي
ا    2الفئة   ورة  هواءالأ�ض� المستخدمة ألغراض    األح�از ول�نه غ�ي مناسب للنقل أو إعادة التدو�ر إ�    ك��هأو    غ�ي الضار بال�ف

ف األص�ي داخل    2مختلفة، و�سمح ب�عادة تدو�ر هواء الفئة   ال �جوز و إ� غرف المرحاض،    2نقل هواء الفئة  كما ُ�سمح ب،  الح�ي
 [68] . 1من الفئة  أح�از أو نقله إ�  2دو�ر هواء الفئة إعادة ت

 

 طرق الته��ة  .6.4.2.3.3

ف أو كلتيهما:  ف التاليتني  �مكن إجراء الته��ة ب�حدى الط��قتني

 

 ته��ة طب�ع�ة من خالل النوافذ واألبواب .1
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 الته��ة الم�كان�ك�ة ب�حدى الطرق التال�ة:  .2

الستخراج الهواء من األما�ن المغلقة، و�مكن استخدام مجاري  نظام الشفط: نظام يتكون من مروحة عادم واحدة أو أ���  •
ي هذا النظام الستخراج الهواء من خالل الجدران واألسقف. 

 الهواء �ف

 نظام الضخ: وهو نظام مشابه لنظام االستخراج ف�ما عدا أنه يتم ضخ الهواء إ� األما�ن المغلقة.  •

ف الموحد نظام االستخراج واإلدخال  • ف المذكور�ن أعالە. : وهو نظام �جمع بني  [67]  النظامني

 

 معدات الته��ة والتكي�ف .6.4.2.3.4

ي مواقع �سهل الوصول إليها، مع وجود  
  أح�از ترك�ب معدات التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء: �جب ترك�ب هذە المعدات �ف

ي هذا القسم. 
ا للق�م الموضحة بالتفص�ل �ف  كاف�ة ألعمال الص�انة وفق�

كة المصنعة.   كما يتم تطبيق إرشادات وتوص�ات ال�ش

 

 فالتر الهواء  .6.4.2.3.5

الهواء   الغبار، وانخفاض ضغط �عتمد اخت�ار مرشح  المطلوب، وحجم  الهواء  نقاء  العوامل، مثل مستوى  العد�د من  ع� 
ا وعندما �حتاج إ� التنظ�ف، وتكلفة التشغ�ل، وتكلفة الص�انة.   [67] الهواء عندما �كون المرشح نظ�ف�

 

 مستوى الضجيج .6.4.2.3.6

ي المسا�ن:  بوحدةالضجيج يوضح الجدول أدناە مست��ات 
 الد�سيبل المقبولة �ف

ي المسا�نالضجيج بوحدة : مست��ات 17الجدول 
 الد�سيبل المقبولة �ف

 عا�ي  د�سيبل مستوى   عادي  د�سيبل مستوى   خف�ف  د�سيبل مستوى   

 48 40 33 المسا�ن

 [67] 

 

 

 نظام التدفئة المركزي .6.4.2.4

 

 خزانات الفيول  .6.4.2.4.1

ي سعة خزان الفيول 
ا بذروة التحم�ل. كما �جب أن تزود خزانات  21�جب أن تك�ف الفيول بمؤ�ش لمستوى يوم�
 الفيول. 

 

 الخارج�ة ب�حدى الطرق التال�ة:  الوقود يتم ترك�ب خزانات 

 فوق مستوى األرض مع أو بدون حما�ة الخرسانة من التآ�ل والعوامل الج��ة.  •

 فوق مستوى سطح األرض مع حما�ة باستخدام جدران الحما�ة.  •

ة تحت مستوى األرض.  •  مدفون مبا�ش
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 داخل غرفة جدارنها من الطوب أو الخرسانة. تحت مستوى األرض  •

ي غرفة مقاومة للح��ق وتكون ق��بة قدر اإلمكان من غرفة 
ي �ف

، كما �جب أن يتم السخانتوضع خزانات الوقود داخل المبايف
ا لقواعد ومعاي�ي الوقا�ة من الح�� ق وأ�واد ترك�ب أنبوب لنقل الوقود من غرفة الخزانات إ� موقع نقطة تعبئة مناسبة، وفق�

 البناء االردن�ة. 

ي الساعة، 
�جب أن تزود غرفة خزان الوقود بته��ة مناسبة، ح�ث �جب تغي�ي الهواء داخل الغرفة ست مرات ع� األقل �ف

ف ومعاي�ي الوقا�ة من الح��ق من أ�واد البناء األردن�ة.   بما يتوافق مع قوانني

 [69]٪. 10�ساوي سعة أ��ب خزان وقود داخل الغرفة زائد  يتم توف�ي حفرة تجميع الوقود أسفل خزانات الوقود �سعة
[70] 

 

 ته��ة غرف السخان �شكل طب��ي  .6.4.2.4.2

ات ذات الته��ة الطب�ع�ة من خالل فتحات للهواء المح�ط وال تقل مساحة الفتحة المستخدمة  السخانيتم توص�ل غرف  
 ٪ من مساحة الغرفة. 5عن 

 [69] [70] 

 

 م�كان�ك�اته��ة غرف السخانات  .6.4.2.4.3

ي حالة عدم القدرة ع� ته��ة غرفة  
، يتم توف�ي نظام ته��ة م�كان��ي قادر ع� تغي�ي الهواء داخل الغرفة    السخان�ف �شكل طب��ي

ي الساعة 
 ع� األقل ست مرات �ف

 .[69] [70] 
 

 السخانات .6.4.2.4.4

 . موستات وصمام تنف�س ومق�اس درجة حرارة ومق�اس ضغط وصمام ت��ف�ت ات بالسخانتزود جميع 

ف   بأجهزة تحكم وسالمة أوتومات�ك�ة.  السخانتزود وحدة �سخني

ي خزان التمدد أو باستخدام صمام  
ي مركب �ف

يتم توف�ي قاطع منخفض لمستوى الماء و�تم ذلك باستخدام صمام فواشة كه��ايئ
ة ع� ال ي ل�� الضغط مركب مبا�ش

 . سخانكه��ايئ

ي ت��د سعة �سخينها عن  السخانتزود   ي أ�س�د    1200ات الىت
ك�لو وات بأجهزة مراقبة ع� وصلة المدخنة لق�اس �سبة ثايف

ي العادم ولتنظ�م دخول الهواء النظ�ف، كما �جب أن تكون مواقد  
ا لدرجة حرارة السخانال���ون �ف ا وفق� ات من الن�ع المعاير آل��

ي درجات حرارة النظام والعادم. 
 الماء �ف

ي تبلغ سعتها �جب إض  ك�لو وات أو أع�.   600افة مضخة حما�ة تح��لة للغال�ات الىت

 

ف مبادالت  .6.4.2.4.5  التسخني

 تركب مقاي�س درجة الحرارة ع� أناب�ب اإلمداد والعودة من و�� المبادل الحراري. 

 [70] [69]�جب تزو�د كل مبادل حراري بصمام أمان. 
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 خزان الفائض  .6.4.2.4.6

، و�جب توص�ل كل خزان   1.22فاع ال �قل عن  المفتوحة ع� ارت  الفائضتركب خزانات   ف ي نظام التسخني
ا عن أع� نقطة �ف � م�ت

ال بقطر   ي أع� الخزان.   25بأنبوب إمداد بالم�اە مركب عند نقطة منتصف الخزان، وأنبوب فضَّ
ملم ع� األقل موضوعة �ف

[69] [70] 

 

 

 المداخن .6.4.2.4.7

اق    والوقود.   السخانإ� الخارج باستخدام مداخن عمود�ة مصممة �شكل مناسب حسب ن�ع    السخانيتم ت��ف عادم اح�ت

ي لوصلة مدخنة 
ا ع� األقل ع� نفس مساحة المقطع العر�ف ي تخدم حراق واحد�  . السخان�جب أن تحتوي المداخن الىت

 �جب أن تغلق فتحات المداخن المهملة ب�حكام. 

ي ذلك السور والدرج. كما �جب مراعاة   950�جب أن �كون ارتفاع المدخنة أع� بـ  
ملم ع� األقل من أع� نقطة بالمبىف بما �ف

ها.  ي المجاورة أو األشجار أو غ�ي
 أن ارتفاع المداخن �قلل قدر اإلمكان من المخاطر الناتجة عن غازات العادم الناتجة من المبايف

ي تصنيع المدخنة
، فعند إ�شاء السطح الداخ�ي للمداخن باستخدام  يتم عزل المداخن الرأس�ة حسب المواد المستخدمة �ف

ي عزل المدخنة باستخدام    50طوب، مع وجود فجوة  
ملم من الهواء الرا�د المح�ط بالمدخنة من جميع االتجاهات، �ك�ف

ي والجزء    25العازل �سمك ال �قل عن    الصوف الصخريلفائف من  
ف عمود المداخن الخرسايف ي حالة ز�ادة الفجوة بني

ملم. �ف
ي الرأ�ي للمدخنة عن  الم

ملم، �جب عزل المدخنة باستخدام لفائف من الصوف الصخري العازل المغ� باأللمنيوم   50عديف
 [70] [69]ملم.  50�سما�ة ال تقل عن 

 

 الصمامات .6.4.2.4.8

الرئ�س�ة،   : األناب�ب  ي
العزل سهلة االستخدام والص�انة �شكل دوري، وعادة ما �ستخدم �ف أما�ن صمامات  �جب أن تكون 

ف الثان��ة، وأحد   -اللوح�ة  والمشعات،  أناب�ب الشوفاجاتمثل    - ناب�ب الثان��ة، واألجهزة المكشوفةواأل  وأناب�ب البو�ي إيث�لني
ي الجهة. 

 أ��� أنواعها مالءمة هو صمام اإلعالق ثنايئ

 المشعات والمشعاتو   واللوحاتتركب صمامات التنظ�م ع� األناب�ب الثان��ة واألجهزة المتصلة بها مثل أناب�ب الشوفاجات  
ي التصم�م.   المزودة بزعانف تدفئة

ها وذلك لتحقيق معدل تدفق الماء الساخن المطلوب �ف  [70] [69]وغ�ي

 

 

 األناب�ب .6.4.2.4.9

ي األما�ن الدافئة ح�ث �حدث التكثف ع� السطح 
ات التجمد أو �ف ي األما�ن المعرضة لتأث�ي

يتم طالء أنبوب تغذ�ة الم�اە �ف
ي لألنبوب.   [70] [69]الخار�ب

 

 

 

 عزل أناب�ب الماء الساخن .6.4.2.4.10

ا بمواد حرار�ة ذات مقاومة حرار�ة أ��ب من أو �ساوي    ك/و  2م  1.25تعزل جميع أناب�ب الماء الساخن وخزانات التخ��ن حرار��

 [69] [70] 
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 البيئة الصوت�ة   .6.4.2.5

 الصوت المحمول جوا�  .6.4.2.5.1

ف الوحدات السكن�ة ووحدات النوم عن بعضها  ي تفصل بني �جب أن �كون للجدران والفواصل وتجم�عات األسقف األرض�ة الىت
إذا تم اختبارها   45، أو ال تقل عن  50أو مناطق الخدمة زجاج ناقل للصوت ال تقل سما�ته عن    العامةالبعض أو عن المناطق  

ا،  ا لاختبار للصوت المنقول جوا� عند م�دان��  .ASTM E90 لمواصفةها وفق�

عن ط��ق التحل�ل الهند�ي بناًء  األسقف األرض�ةإ�شاء فئة نقل الصوت للجدران والفواصل وتجم�عات  يتمبدً� من ذلك، 
ي 
ي لها تصن�فات فئة نقل صويت ف الجدران والفواصل وتجم�عات األسقف األرض�ة الىت ع� النحو الذي تحددە    ع� مقارنة بني

ي إجراءات االخ
 ASTM E90   .[71] المواصفة  تبار المنصوص عليها �ف

 

 مواد البناء  .6.4.2.5.2

ف للخرسانة و يتم حساب فئة نقل الصوت   ي البناء  الطني
ا لـ    المستخدمة �ف أو يتم تحد�دها من خالل االختبار   TMS 0302وفق�

ا لـ   ASTM E90 .[71]وفق�

 

 ع�ب اله�ا�ل األصوات المنقولة  .6.4.2.5.3

ف  ف الوحدات السكن�ة ووحدات النوم أو بني   العامة نوم ومنطقة السكن�ة أو وحدة الوحدة ال�جب أن �كون ألسقف األرض�ة بني
ها عن  المنطقة  الأو   ا،    45، أو ال �قل عن  50خدم�ة داخل اله�كل تصن�ف فئة عزل ال �قل تأث�ي عند  إذا تم اختبارە م�دان��

ا    ا اختباره   و�دً� من ذلك، �جب تحد�د فئة عزل األصوات المنقولة  .  ASTM E492  للمواصفةوفق�
�
لألسقف األرض�ة   ه�كل�ا

التأث�ي ع� النحو الذي تحددە   ي لها تصن�فات فئة عزل  عن ط��ق التحل�ل الهند�ي بناًء ع� مقارنة األسقف األرض�ة الىت
ي 

 )ASTM E492) .67إجراءات االختبار �ف
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 أوراق الب�انات والتخط�ط .7
 النوم غرف  .أ

 غرف النوم
ف  ذات  لأل�ة ( 2م 21 الق�اس  ) العادي  لل��ر(2م 42) / بطابقني

ف   6 عدد العاملني
ف  ذات  لأل�ة 2م  5. 3 ل�ل عامل  2م  العادي لل��ر 2م 7/بطابقني

 جدول إنهاء الغرفة
 زجاج مضاعف  2م 1ع� األقل  النوافذ
  إ�شائ�ة  فتحة  مx 2 .2 م1. 1 األبواب 
 جص والطالء ملم2800ارتفاع ع� األقل  السقف 
 للغسل قابل المع شبه بطالء جص  الحائط 

ي  بالط  األرض�ة والقاعدة
 للماء عازل/  مصقول نصف: خز�ف

 الخدمات  / المعدات  / األثاث 
 خدمات  ال�م�ة اثاث ثابت ال�م�ة

 إضاءة السقف ل�ل تخط�ط  - �سج�ل رقم الغرفة 1
 كه��ائ�ة مزدوجةمنافذ طاقة   7 مرآة 1

ي  التدفئة شوفاجات - أثاث منقول  ال�م�ة
 الباردة المناطق �ف

   أو ) سم 90x200( نوم ��ر 6
ف  3  ادوات ال�م�ة أ�ة بطابقني
ف  فواصل أو ستارة 3  األ�ة بني

 للخصوص�ة
 مصباح القراءة 6

   ستارة نافذة  1
 خزانة أو الرفوف وحدة من م�ت  1 6

ة  ل�ت  475  كب�ي
  

ة  1    ) سم  90× سم  70( طاولة صغ�ي
   كر�ي  3

[1] [2] 
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ف  - : غرفة نوم 2-7الشكل  NTS -��ر مفرد  - : غرفة نوم 1-7الشكل   NTS -��ر بطابقني

 

ها، من أجل توف�ي بعض الخصوص�ة للعمال، ُ�سمح فقط لعدد معقول من العمال   • ي تم تصغ�ي ي الغرف الجماع�ة، الىت
اك  �ف باالش�ت

اوح المعاي�ي من  ي نفس الغرفة. ت�ت
 عمال.   8إ�  2�ف

ف ألسباب تتعلق بالسالمة من الحرائق والنظافة، كما ينصح بتقل�ل استخدامها. عند   • ال ُينصح باستخدام األّ�ة ذات الطابقني
ف السف�ي والعلوي من ال��ر.   ف الطابقني اوح النطاق الق�ا�ي ياستخدامها، �جب أن �كون هناك مساحة كاف�ة بني إ�    0.7من    �ت

1.10   .  م�ت

 �حظر استخدام األّ�ة ذات الثالث طوابق.   •

[2] 

 أصحاب الهمم غرفة نوم  .ب

ي مع مرحاض بجانبها.  ألصحاب الهمم�جب توف�ي غرفة نوم واحدة ع� األقل 
ي الطابق األر�ف

 �ف

 

 )NTS  )72 -: تخط�ط غرفة النوم والمرحاض ألصحاب الهمم 3-7الشكل 
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ي ذلك المراح�ض وأحواض الغس�ل واالستحمام وغرف تغي�ي المال�س) المرافق الصح�ة  .ج
 (بما �ف

 المراح�ض والدشات وغرفة تغي�ي المال�س 
  الق�اس

ي القسم السابق  15راجع الجدول  عدد المراح�ض 
 ** �ف

 15الرج�ع إ� الجدول  عدد مرات االستحمام
 عام�ً  15ل�ل  1 عدد غرف التغي�ي 

 جدول إنهاء الغرفة
 زجاج مضاعف   النوافذ 

   باب
 جص وطالء  ملم *  2800ارتفاع  سقف 

ام�ك  ملم 2100تمتد إ�  الجدران  قطعة س�ي
: شبه مصقول/  منحدر للت��ف  األرض�ة والقاعدة  ي

 عازل للماءبالط خز�ف
 األثاث / المعدات / الخدمات 

 الخدمات ال�م�ة  اثاث ثابت ال�م�ة 
 مخططالسقف ل�ل   إنارة  عالمة الغرفة  1
 منافذ طاقة كه��ائ�ة مزدوجة   مرآة  1
ل�ل غرفة   3عالقة معطف (  

 تغي�ي مال�س)
ي المناطق الباردة  

 شوفاجات للتدفئة �ف

 أحواض الم�اە الساخنة والباردة    
 خدمات ال�م�ة  أثاث منقول ال�م�ة 

ل�ل   1سلة نفا�ات (  -
 مرحاض)

 مرحاض عمال  -

ة 3    سلة نفا�ات كب�ي
، ف�جب أن �كون  - ادوات ال�م�ة  ا به عدد من الصناب�ي

�
ك ا مش�ت بالوعة أو إذا كان حوض�

ا منفص�ً   ل�ل صنبور حوض�
ل�ل   1حامل ورق التوال�ت (  -

 مرحاض)
 بالوعة أرض�ة عند كل دش  

   موزع ورق حمام  3
  2ل�ل  1موزع صابون (  

 حنف�ات)
  

  1موزع صابون االستحمام (  -
 ل�ل دش)

  

ي المرافق الصح�ة هو 
 [73]م.   2.1* الحد األديف الرتفاع السقف �ف

  [62] [1] [2] 
 

 ملم) فوق البالوعة.  1829بوصة (  72يتم بالط الدش �سطح أملس غ�ي ماص بارتفاع ال �قل عن  •

اوح المعاي�ي من وحدة واحدة ل�ل  • ا (قبل   15** ت�ت  )58(بعد جائحة كورونا). (  6جائحة كورونا) إ� وحدة واحدة ل�ل شخص�

ا قبل   15أ�ة (بعد جائحة كورونا)، بدال عن  5** مالحظة: يو� بتوف�ي مرحاض واحد وحمام ومغسلة واحدة ل�ل  • ��ر�
ف من قبل الحكومة السنغافور�ة. (  اح ذلك التحسني  )75(قبل جائحة كورونا)، وتم اق�ت
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 إعداد الطعام المطبخ/ منطقة  .د

 المطبخ/ منطقة إعداد الطعام 
     الحجم 

   2م 0.45 ل�ل عامل  2م
 جدول إنهاء الغرفة

 زجاج مضاعف   النوافذ 
     األبواب 
 الجص والطالء ملم االرتفاع2800*  السقف 
ام�ك    الجدران  قطعة س�ي

: شبه مصقول / عاذل   مائلة للت��ف  األرض�ة والقاعدة  ي
 للماءبالط خز�ف

 األثاث / المعدات / الخدمات 
 الخدمات ال�م�ة   اثاث ثابت ال�م�ة 

 إضاءة السقف ل�ل تخط�ط    عالمة الغرفة  1
 منافذ طاقة كه��ائ�ة مزدوجة   سم   90خزانات عل��ة وقاعدة بارتفاع  

ي المناطق الباردة   أثاث منقول ال�م�ة 
 شوفاجات للتدفئة �ف

 الم�اە الساخنة والباردة أحواض    سلة النفا�ات  -
 الخدمات ال�م�ة   ادوات ال�م�ة 

 مغسلة وم�ف  -  طباخ / فرن -
 بالوعة  -  أفران م�كروو�ف  -
 مغسلة للتنظ�ف    ثالجة  -
    صانع القهوة  -
    ثالجة  -
    صانع القهوة  -

[1] [2] [75] [76]   
 
 [77] ملم) عن األرض�ة النهائ�ة.  2134أقدام (  7التخ��ن وغرف الغس�ل عن * �جب أال �قل ارتفاع سقف المطابخ وغرف  -

ف واجهات العداد واألجهزة أو واجهات المواجهة   914أقدام (  3�جب أن �كون للمطابخ ممر واضح ال �قل عن  • ملم) بني
 [78]والجدران. 

ام�ك.  • �ن من بالط الس�ي  �جب أن ال �قل ارتفاع جدران المطبخ عن م�ت
ي �ستخدمها �جب أن ت  • ل�ة الىت ف ي المسا�ن:  الشاغلونكون أجهزة الط�ي الم�ف

 متوافقة مع جميع ما ��ي أينما كان موقعها �ف
ل�ة ع� األفران، والمواقد، والمجاري، والسخانات، وما�ينات صنع القهوة،   .1 ف �جب أن تقت� أنواع أجهزة الط�ي الم�ف

 المعتمدة. وأجهزة الم�كروو�ف، وتقت� ع� المواقع 
ا للقسم  .2  . 904.13�جب حما�ة أسطح الط�ي والنطاقات وفق�
ا للقسم  .3 �ي مركب ومصن�ع وفق�

ف .  505�جب تزو�د أسطح الط�ي والمجاالت بغطاء ط�ي م�ف  من ال�ود الم�كان��ي الدو�ي
[79] 

 �جب توف�ي أجهزة لمكافحة اآلفات والقوارض.  •
  



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

 

61 
ي تق��ر 

ال المعاي�ي تصحيح العيوب �ف  1.0تعدیل  |   وتصم�م مسا�ن عمال جد�دة قائمةمسا�ن العمَّ

 منظمة العمل الدول�ة  
 

 المطعم/ المقصف .ه

 المطعم/ المقصف
  الق�اس

 2م 1.5 ل�ل عامل  2م 
 جدول إنهاء الغرفة

 زجاج مضاعف   النوافذ 
توف�ي باب خروج اضطراري ع� الجانب اآلخر من المدخل الرئ��ي أو ع�   األبواب 

 الجانب ح�ث يوجد عدد كب�ي من العمال
 )37( 

 

 الجص والطالء ملم  2800الحد األديف لالرتفاع  السقف 
قابل  جص بطالء شبه المع   الجدران

 للغسل 
ام�ك:    األرض�ة والقاعدة  ف س�ي بالط بورسلني

 نصف مصقول 
 األثاث / المعدات / الخدمات 

 كم�ة الخدمات  ثاث الثابت كم�ة اال 
   عالمة الغرفة  1

 خدمات ال�م�ة  أثاث منقول ال�م�ة 
طاوالت  -

 الطعام 
 إضاءة السقف ل�ل تخط�ط  -

كرا�ي   
 جلوس 

 مزدوجة منافذ طاقة كه��ائ�ة  

مروحة مثبتة ع� الحائط    قواعد  
 بغطاء أمان 

ي المناطق   - ادوات ال�م�ة 
شوفاجات للتدفئة �ف

 الباردة
براد م�اە   

ب  ال�ش
مك�ف للمنطقة ل�ل تخط�ط   

 م�كان��ي 
نت الالسل�ي      االن�ت

[1] [2] 
ة ع� المطبخ أو غرفة الطعام و�جب أال  • ف باب المرفق الص�ي والمطبخ  �جب عدم فتح باب أي مرفق مبا�ش تقل المسافة بني

 أمتار.  4أو باب غرفة الطعام عن 
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 مرافق غس�ل المال�س  . و 

 مرافق غس�ل المال�س 

  الق�اس

 2م 1.5 ل�ل عامل  2م 

 جدول إنهاء الغرفة

   النوافذ 

   األبواب 

 الجص والطالء ملم ع� األقل 2800ارتفاع * السقف 

 المع قابل للغسل جص بطالء شبه    الجدران

ام�ك: نصف مصقول / عازل للماء   األرض�ة والقاعدة  ي س�ي
 بالط خز�ف

 األثاث / المعدات / الخدمات 

 الخدمات ال�م�ة  اثاث ثابت ال�م�ة 

   عالمة الغرفة  1

    

 الخدمات ال�م�ة  أثاث منقول ال�م�ة 

   خزائن 

   ادوات ال�م�ة 

   م ل�ل عامل / بالخارج  1 حبال غس�ل  

   غسالة  

   مجفف  

[1] [2]   

 [77] ملم) عن األرض�ة النهائ�ة.  2134أقدام (  7* �جب أال �قل ارتفاع سقف المطابخ وغرف التخ��ن وغرف الغس�ل عن 

 

ا عن أما�ن النوم والمطبخ.  -  �جب وضع مناطق الغس�ل بع�د�

 [1] م�ت من حبل الغس�ل ل�ل عامل.  1لتعليق المال�س بعد الغس�ل بمتوسط توف�ي أما�ن منفصلة خارج المسا�ن  -

ي حالة توف�ي الغساالت والمجففات، �جب التأ�د من توص�ل جميع الغساالت والمجففات وال�ه��اء بأمان.  -
 �ف

ي مكان ام -
ي التنظ�ف، مثل ال�لور ومواد التنظ�ف األخرى، �ف

ن لتجنب الحروق،  �جب تخ��ن المواد ال��م�ائ�ة المستخدمة �ف
ي حاو�ة بالست�ك�ة ذات�ة اإلغالق لجمع النفا�ات. 

. �جب تخ��ن تلك المواد �ف ف  خاصة للعني

 �جب أال تكون منطقة الغس�ل والتجف�ف زلقة.  -
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 اإلسعافات األول�ة .ز

 اإلسعافات األول�ة

 الق�اس

 جدول �شط�ب الغرفة 

 النوافذ 

 مع نافذة رؤ�ة  األبواب 

 الجص والطالء ملم ع� األقل 2800*ارتفاع  السقف 

 جص بطالء شبه المع قابل للغسل  جص بطالء شبه المع قابل للغسل  الجدران

ام�ك: نصف مصقول  األرض�ة والقاعدة  ف س�ي  بالط بورسلني

 األثاث / المعدات / الخدمات 

 صابون سائل 1 اثاث ثابت ال�م�ة 

   الغرفة  الفتة 1

 خدمات ال�م�ة  عالقات معطف  1

 إضاءة السقف للمخطط - أثاث منقول ال�م�ة 

 منفذ مزدوج للطاقة ال�ه��ائ�ة  2 كر�ي زائر  1

ي المناطق الباردة  - مكتب مع ملفات وكر�ي  1
 ص���ة تدفئة �ف

 التكي�ف ل�ل تخط�ط م�كان��ي  - سم  60سم) بارتفاع  75x200��ر أطفال (  1

 الساخن والبارد مغسلة للماء  1 المعدات  ال�م�ة 

.   ثالجة  1 ي
 منفذ شبكة لل�مبيوتر/ الهاتف ل�ل منفذ كه��ايئ

 
 NTS - : غرفة اإلسعافات األول�ة 4-7الشكل 
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فيه�ة . ح  المرافق ال�ت

ف داخل المسكن. إشارة إ� الجدول  فيه�ة ع� عدد العمال/ المق�مني �عتمد الحد األديف من المساحة اإلجمال�ة للمرافق ال�ت
  [4]للحصول ع� المتطلبات. أدناە 

 

ي المسكن
ف �ف  عدد العمال / المق�مني

المساحة   إلجما�ي الحد األديف  
فيه�ة   األرض�ة للمرافق ال�ت

 الداخل�ة 

فيه�ة   الحد األديف من مساحة األرض المخصصة للمرافق ال�ت
 الخارج�ة 

 2م 100 2م 50 300حىت  50

 2م 150 2م 75 500حىت  301

 2م 250 2م 100 999حىت  501

 ل�ل عامل  2م 0.30 ل�ل عامل  0.10 5000حىت  1000

 )2م 240(الحد األديف من المالعب الصلبة  

اء المكسوة   0.15و  م�ت م��ــع ل�ل عامل من المناطق الخ�ف
بالعشب المفتوحة (فوق مساحة ترفيه�ة خارج�ة ومتطلبات  
اء/ قطاع الزراعة) مع حقل واحد ع� األقل ال   العازلة الخ�ف

 م�ت م��ــع  100ن �قل ع

فيه�ة فقط من متطلبات هذا   يتم احتساب المساحات ال�ت
 الحكم 

 

فيه�ة الداخل�ة الغرف متعددة األغراض وصالة األلعاب ال��اض�ة وغرف القراءة وغرف التلف��ون  من أمثلة المرافق ال�ت
ا ع�  40و  24المعقول  الق�استبلغ مساحة غرفة التلف��ون أو صالة األلعاب ال��اض�ة ذات و ومالعب كرة السلة.  ا م��ع� � م�ت

 .  التوا�ي

وع.  ونو�ي  ف�ه والتواصل االجتما�ي داخل الم�ش  �شدة بتوف�ي المرافق األخرى مثل مالعب األلعاب الخارج�ة ومناطق ال�ت
[4] 

  


	منظَّمة العمل الدوليَّة
	برنامج عمل أفضل (الأردن)
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	3.1. المهام المسندة
	تم تكليف إنجيكون بإنجاز أربع مهام رئيسية تتعلق بمشروع "تعزيز السلامة الهيكلية لمساكن العمَّال في قطاع الملابس في المملكة الأردنية الهاشمية" وهي:
	1. إعداد تقرير لتعريف العيوب النموذجية.
	2. تقديم توجيهات لتقييم وإصلاح تقرير العيوب النموذجية.
	3. وضع منهجية لتعريف العيوب غير النموذجية الأخرى.
	4. اقتراح معايير لاستخدامها في تصحيح العيوب في مساكن العمَّال القائمة وتصميم مساكن عمال جديدة. (وهو ما يجِّسده هذا التقرير).
	3.2. الأهداف الرئيسية للمشروع
	يهدف المشروع إلى تحقيق الأهداف الأربعة التالية:
	o رفع مستوى الوعي بين أصحاب المصانع بشأن متطلبات سلامة المباني النموذجية.
	o وضع توجيهات لتحديد عيوب السلامة ومستوى الخبرة اللازمة لتصحيحها.
	o تحديد متطلبات الكودات الوطنية للمساكن.
	o تعريف قضايا السلامة التي لا تشملها الأكواد الوطنية مع الإشارة إلى الممارسات الدولية الجيدة.
	4.1. الوثائق والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية
	4.2. الأكواد والمعايير الفنية الوطنية والدولية
	4.3. معايير السلامة والصحة التشغيلية

	للتوصل إلى توزيع عملي لقائمة المتطلبات أو تنفيذ التصميمات المطلوبة في أي مبنى سكني تم تسليط الضوء على التدابير الرئيسية الأربعة للصحة والسلامة المهنية وتم اعتبار النقاط التالية بموجب كل إجراء:
	- السلامة الهيكلية
	- السلامة الكهربائية
	- السلامة من الحرائق
	- الصحة العامة
	(*) للحصول على المراجع للكودات والمعايير المستخدمة المحلية والدولية يرجى الاطلاع على الملحق أ (قائمة المراجع) المرفق بهذا التقرير.
	الشكل 4-1: معايير التقييم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مساكن العمال
	يجب أخذ الإجراءات المذكورة سابقاً بعين الاعتبار أثناء إجراء التقييم لأي مبنى سكني موجود أو لتصميم أي مبنى سكني جديد.
	ملاحظة:
	للاطلاع على معايير ومنهجية التقييم المقترحة لتحديد العيوب في المباني السكنية القائمة يُرجى مراجعة تقرير المهمة الأولى بعنوان "تحديد العيوب النموذجية"، وتقرير المهمة الثالثة بعنوان "منهجية تحديد العيوب غير النموذجية".
	وللاطلاع على التوجيهات المتعلقة بأعمال الإصلاح والتصحيح المقترحة أو الإجراءات التصحيحية ذات الصلة بشدة المخاطر المصاحبة راجع تقرير المهمة الثانية بعنوان "توجيهات تقييم وإصلاح العيوب النموذجية".
	5. توجيهات تصميم بناء مساكن جديدة
	5.1. توجيهات عامة
	يشكل هذا القسم اللبنة الأساسية لتوجيهات تصميم مساكن العمال في الأردن بناءً على الحد الأدنى من المتطلبات المستمدة من أكواد البناء الوطنية والدولية وأفضل الممارسات الدولية.
	وهو يشمل بشكل أساسي التعليمات/ المعايير المتعلقة بتصميم مساكن عمال جديدة تتوافق مع جميع تدابير السلامة والصحة بدءاً من مرحلة التخطيط إلى المخطَّط العام ومن التصميم المفاهيمي إلى التصميم التفصيلي والتشطيبات.
	5.2. قسم التخطيط
	5.2.1. معايير اختيار الموقع

	اختيار الموقع هو المرحلة اللاحقة لأنشطة التصميم المتعلقة بأي مبنى سكني ويجب مراعاة النقاط التالية لضمان الامتثال لتدابير الصحة والسلامة المهنية:
	• اختيار موقع المبنى في شارع أو شوارع أو في مساحة فارغة خالية وواسعة بما يكفي لوصول سيارة إطفاء الحريق إلى الموقع في حالات الطوارئ. (61)*
	• يجب أن تكون مساكن العمال على بعد 500 متر على الأقل من أي مصادر تلوث أو ضوضاء بما في ذلك على سبيل المثال أول أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكبريت أو أكاسيد النيتروجين أو انبعاثات العادم أو أنظمة الصرف الصحي ومياه الصرف الصحي والتلوث الضوضائي.. [1] 70(
	• يجب ألا يكون الموقع في منطقة فيضان أو منطقة مياه خطرة.
	• اختيار الموقع بما يتيح إمكانية توسيع مساكن العمال في المستقبل.
	• أن يسمح الموقع للتصميم بدخول ضوء النهار إلى المساحات الداخلية/ الخارجية والاستفادة من ضوء الشمس المباشر مع اعتبار عناصر التظليل.
	• يجب مراعاة التضاريس و حدود الممتلكات والغطاء النباتي.
	5.3. قسم التصميم
	5.3.1 تخطيط الموقع

	يتناول هذا القسم تخطيط الموقع بعد اختيار الموقع.
	5.3.1.1. لمحة حول تخطيط الموقع
	• يجب احترام البيئة المحيطة (الألوان، المواد، المناظر الطبيعية، الارتفاع، إلخ).
	• يجب اختيار موقع المبنى بما يتيح الحد الأقصى من العوامل البيئية (مثل الشمس والرياح والصوتيات وما إلى ذلك).
	• تقليل تقاطعات طرق مرور المركبات إلى الحد الأدنى لضمان سلامة حركة المشاة إلى مساكن العمال. (تأكد من أن المسارات المؤدية إلى الموقع مؤمنة وآمنة).
	• اختيار مواقع المباني بحيث يتم توفير خطوط الإشراف للمناطق الخارجية.
	• إبعاد موقع مساكن العمال عن خطوط نقل التيار الكهربائي.
	• تصميم موقع المبنى (المباني) على منطقة مرتفعة وجيدة التصريف.
	• التأكد من أن سعة تحميل الموقع يمكن أن تدعم توسع المباني أفقياً وعمودياً في المستقبل.
	• يجب أن يكون الموقع بعيداً عن ضوضاء الآلات الصاخبة.
	• الابتعاد عن الكيماويات أو الدخان أو الغازات الناتجة من أماكن العمل أو أي مصدر تلوث. ويجب أن تكون مساكن العمال على بعد 500 متر على الأقل من أي مصدر تلوث بما في ذلك أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين أو انبعاثات العادم وأنظمة الص...
	5.3.1.2. تحليل الموقع
	يقوم فريق التصميم بزيارة الموقع وإجراء العناية الواجبة على النحو التالي:
	• التحقق من مكان الموقع بدقة/ عنوان الموقع الصحيح (بالرجوع إلى سندات ملكية الأرض الرسمية).
	• إجراء تقييم لتأكيد ما يلي:
	o مساحة الموقع كافية لاستيعاب المساحة الإجمالية المطلوبة للمباني، وأن تكون منطقة التجمع ضمن الحد الأقصى المسموح به لعدد الطوابق. (مع الأخذ بعين الاعتبار لمعدلات الإشغال المقدرة).
	o أن يكون نطاق أعمال الحفر اقتصادياً للحصول على منحدرات للموقع تعطي تدرجات وأساسات مناسبة للمناطق المستوية وموقع المبنى وأي أنشطة خارجية.
	• إعداد مسح طوبوغرافي وحدودي جديد للموقع (المسوحات الحالية ليست كافية) بحيث يتم جمع كل البيانات المطلوبة في مخطط واحد (بما في ذلك الشوارع المحيطة وطرق الوصول والإنشاءات القائمة والخدمات الميكانيكية والكهربائية والصحية والبنية التحتية وأعمدة الهاتف وال...
	• جدولة الشروط المناخية والمحلية العامة التي تشمل درجات الحرارة الشهرية والرطوبة وأرقام هطول الأمطار إلى جانب حركة الشمس وسرعات الرياح الحدية واتجاهاتها.
	• تحديد المناظر من الموقع والتطورات المجاورة (القائمة والمحتملة) والنباتات التي يجب الحفاظ عليها وطرق تصريف المياه السطحية (حفر إعادة تغذية المياه الجوفية المحتملة). وتصوير الموقع والمناطق المحيطة به. (يؤثر هذا على قرارات التصميم المتعلقة بالفتحات على...
	(71)
	5.3.1.3. تخطيط الموقع/ اتجاه كتلة المبنى
	بدء عملية تصميم المبنى مع مخططات / خيارات مفاهيمية للموقع ومعالجة ما يلي:
	• عرض مخططات المفهوم من المساحة الإجمالية لبرنامج الأحياز، يظهر "مساحة" الأحياز المطلوبة على مستوى الأرض. وعرض تقسيم المناطق الداخلية إلى جانب مواقف السيارات الخارجية وغرفة الحراسة ومداخل الموقع للمشاة/ المركبات.
	• تحديد موقع منطقة التجميع المراد ربطها بمخارج المبنى.
	• يجب أن تنحدر جميع مياه الصرف الصحي بالموقع بعيداً عن المبنى وتتم عملية التصريف بفعل الجاذبية.
	• تجنب إزالة وقطع الأشجار السليمة.
	• ضبط المخطط الرئيسي للسماح بالتوسع في المستقبل.
	• تموضع كتل المبنى بشكل يتناسب مع طبوغرافيا المكان ومعالم الحفر والردم مع إعطاء الأولوية لاتجاه البناء.
	• تحديد الاتجاهات المثلى لمختلف الوظائف والواجهات ذات النوافذ وفقاً لتحليل الموقع من حيث المناخ والجهة واتجاه الرياح وحركة مسار الشمس. (انظر الشكل إلى اليمين)
	• تحديد الاتجاهات المثلى لمختلف الوظائف والواجهات ذات النوافذ وفقاً لتحليل الموقع من حيث المناخ والجهة واتجاه الرياح وحركة مسار الشمس. (انظر الشكل إلى اليمين)
	• تحديد الاتجاهات المثلى لمختلف الوظائف والواجهات ذات النوافذ وفقاً لتحليل الموقع من حيث المناخ والجهة واتجاه الرياح وحركة مسار الشمس. (انظر الشكل إلى اليمين)
	الشكل 5-1: النطاق اليومي لحالات درجات الحرارة في المملكة الأردنية الهاشمية
	• الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات المتعلقة بالمسافات من أعمدة أو كابلات إمدادات الطاقة الكهربائية، ما قد يتسبب بإصابات بسبب الصدمات الكهربائية أو الحريق أو الصعق الكهربائي كما هو موضح في الجدول أدناه. (70)
	الجدول 1: المسافات الدنيا بين المباني وأعمدة الكهرباء
	5.3.2. تخطيط مبنى مساكن العمال
	يتناول هذا القسم اعتبارات تخطيط البناء.
	5.3.2.1. أهداف تصميم مرافق مساكن العمال
	نعرض فيما يلي أهداف التصميم الأساسي لمباني مساكن العمال:
	• تحسين ظروف العمل والعيش للعمال ما يزيد من إنتاجيتهم ويعود بالنفع بشكل عام على قطاع الملابس في المملكة الأردنية الهاشمية.
	• تعزيز شروط السلامة والصحة العامة في مباني مساكن العمال في المملكة الأردنية الهاشمية.
	• يجب أن يفي تصميم مبنى مساكن العمال بالمتطلبات المتعلقة بمعايير السلامة المهنيَّة الرئيسية الأربعة المحددة سابقاً: السلامة الهيكلية والسلامة من الحرائق والسلامة الكهربائية والصحة العامة.
	• يجب أن توفر مساكن العمال خصوصية كافية لهم كما يلي:
	o يفضل أن تكون مساكن العمال الخاصة بالنساء منفصلة عن مساكن العمال الخاصة بالرجال.
	o توفير الخصوصية بين الأفراد داخل البيت الواحد.
	o يجب ضمان الخصوصية ضد أي إزعاج لا داعي له بفعل عوامل خارجية بالنسبة لأفراد السكن الواحد.
	5.3.2.2. التوسع المستقبلي
	يجب أن نضع في الحسبان عند التخطيط لمساكن عمال جديدة التوسعات والإضافات المستقبلية لتجنب الازدحام وللحفاظ على تنظيم المساحة ونظافتها وصحتها والحفاظ على وظيفتها الأصلية وتخطيطها ما يحد من تغييرات التخطيط غير المرغوب فيها في المستقبل.
	5.3.2.3. إمكانية الوصول
	5.3.2.4. برنامج الأحياز
	فيما يلي الأحياز الرئيسية التي سيتم تضمينها في مبنى مساكن العمال:
	• غرف نوم (بما في ذلك غرفة نوم واحدة لأصحاب الهمم مزودة بحمام خاص بأصحاب الهمم في جوارها)
	• مرافق صحية (دورات مياه وحمامات وغرف تغيير ملابس ومناطق غسيل)
	• مطبخ/ منطقة طهي
	• صالة طعام/ مقصف/ كافيتريا
	• منطقة غسيل (بالإضافة إلى مساحة خارجية لتعليق الأسلاك/ تجفيف الملابس)
	• إسعافات أولية/ عيادة
	• خدمات (غرفة كهرباء وغرفة سخان (إذا لزم الأمر) ومخازن)
	• قسم الإدارة
	• منطقة التجمع الخارجية والمناظر الطبيعية والمساحات الخضراء
	• مناطق ترفيهية (إما ضمن مباني مساكن العمال أو في الجوار): بما في ذلك الأحياز الاجتماعية/ مناطق الراحة (تتراوح من قاعات متعددة الأغراض إلى مناطق مخصصة للراديو والتلفزيون والسينما أو غيرها) والمرافق الترفيهية (التي تتراوح من معدات التمرين إلى مكتبة وحم...
	(*) أحياز اختيارية، نشاط داخلي مثل مكتبة وسينما وغرفة تلفزيون إلخ
	(**) منطقة تجمع في حالات الطوارئ/ مناطق الأنشطة الخارجية (مثل ملعب كرة القدم وكرة السلة)
	(***) غرفة لأصحاب الهمم في الطابق الأرضي مع مرحاض لأصحاب الهمم بجانبها
	(****) غرفة سخان حسب متطلبات التصميم
	الشكل 5-2: مخطط فقاعي
	5.3.2.5. مساحة البناء والارتداد الجداري والارتفاع
	يجب تحديد مساحة البناء والارتفاع وفقاً لعدد العمال (السعة التقديرية) بالإضافة إلى اتباع لائحة المنطقة/ قطعة الأرض (سندات ملكية الأرض الرسمية المقدمة من الجهات الحكومية والتي توضح الحد الأقصى المسموح به للمساحة المبنية والمساحة الإجمالية للمبنى والارتد...
	وعموماً يكون الحد الأقصى للارتفاع المسموح به للمبنى من مستوى المدخل الرئيسي هو 4 طوابق في حالة عدم توفير مصعد. [3]
	ويجب أن تكون جميع مساكن العمال المستقلة بعيدة بشكل كاف عن الطريق والحدود المشتركة. وتقاس مسافة الارتداد من خط احتياطي الطريق أو الخط الحدودي إلى الجدار الخارجي للمباني باستثناء الأرض التي تبقى للدولة لتخصيصها للطرق أو الصرف أو الأغراض العامة.
	ويجب أن توفر جميع مساكن العمال المستقلة المواجهة للطريق العام فاصلاً للطريق يعتمد عرضه على التسلسل الهرمي للطريق. ويجب وضع حاجز أخضر جانبي في حاجز الطريق اعتماداً على عرض فاصل الطريق  [4]
	6. متطلبات التصميم التي تفي بالتدابير الأساسيَّة للسلامة المهنيَّة
	6.1. السلامة الهيكلية
	6.1.1. متطلبات عامة

	فيما يتعلّق بالمباني القائمة، يتم الفحص النظري لضمان التالي:
	o انتظام الشكل، ووجود عناصر انشائية مسلّحة حاملة (وذلك يمكن ضمانه بوجود بيوت أدراج مسلّحة لاحتوائها جدران قص، وذلك يضمن مقاومة للزلازل. (26و 25)
	o المطابقة للرسومات التنفيذية والمخططات للبناء القائم (دون تغيير على التباعد بين الأعمدة، أو تغيير استخدام المساحات أو تحميل العناصر الإنشائية أحمال إضافية (حية أو ميتة) تفوق ما كانت مصممة عليه أصلاً. (27و28و29 و23)
	o التأكد من خلو جميع العناصر الإنشائية الداخلية والخارجية من الشقوق أو الانحناءات أو الصدأ أو التآكل وجودة اللحام. (35و38و31و32و33)
	o التأكد من عدم وجود تهبيطات في بلاطة الأرضية أو التواءات في الأعمدة. (36)
	o التأكد من عدم وجود علامات لتسريب مياه يؤثر على سلامة العناصر الإنشائية. (30و37)
	o ضمان الصيانة الدورية لمختلف العناصر لضمان سلامتها. (24)
	أما بالنسبة للمنشآت الجديدة، فإنه يتم تحقيق أمان وكفاية وسلامة الإنشاءات من خلال اختيار خصائص المقطع المناسبة ومعايير الخرسانة المسلحة والعادية مع تعزيز كافٍ من أقسام الصلب و/ أو أقسام فولاذية هيكلية لعناصر هيكلية مختلفة (ألواح وجدران وأعمدة وأساسات) ...
	وسنعرض في هذا القسم أهم المتطلبات الإنشائية لضمان أفضل توجيهات التصميم لمباني مساكن العمال في المملكة الأردنية الهاشمية.
	6.1.2. وثائق التصميم الهيكلي المطلوبة

	يجب تقديم الوثائق التالية للمهندسين قبل تصميم و/ أو إنشاء أي هيكل لضمان أفضل نتائج التصميم والبناء.
	6.1.3. منهجية التصميم الهيكلي
	6.1.4. رسومات التصميم الهيكلي
	6.1.5. حسابات التصاميم الهيكلية
	6.1.6. تقارير التحقيقات الجيوتقنية والموقعية
	6.1.7. سلامة العناصر الهيكلية

	الشكل 6-3: نظام الأطر المقواة
	6.2. السلامة الكهربائية
	6.2.1. نظام التأريض

	أثناء تصميم نظام التأريض لمساكن العمال الجديدة يجب مراعاة النقاط التالية:
	1. نظام التأريض المستخدم في المملكة الأردنية الهاشمية هو TN-S.
	2. يجب ألا تتجاوز مقاومة التأريض الإجمالية 1 أوم.
	3. يجب توفير قضيب التأريض الرئيسي عند مدخل الخدمة أو غرفة التوزيع الرئيسية. ويجب توصيل جميع موصلات التأريض والموصلات الواقية وموصلات الربط بقضيب التأريض الرئيسي.
	4. يرتبط التأريض ارتباطاً وثيقاً بقيمة مقاومة التربة.  [26] [27]
	6.2.2. نظام الحماية من الصواعق

	قبل تصميم نظام حماية من الصواعق لمسكن عمال جديد يجب الإشارة إلى التعريف التالي:
	تحدد المعايير البريطانية EN/ معايير اللجنة الكهرتقنية الدولية 62305 أربعة مصادر رئيسية للضرر:
	  المصدر الأول: يومض على الهيكل.
	  المصدر الثاني: يومض بالقرب من الهيكل.
	  المصدر الثالث: يومض على الخدمة.
	  المصدر الرابع: يومض بالقرب من الخدمة.
	ينجم عن كل مصدر ضرر نوع واحد أو أكثر من أنواع الأضرار الثلاثة التالية:
	  الضرر 1: إصابة الكائنات الحية بسبب الخطوة وملامسة التيار الكهربائي
	  الضرر 2: ضرر مادي (حريق، انفجار، تدمير ميكانيكي، إطلاق كيميائي) بسبب تأثير الصواعق بما في ذلك الشرارة
	  الضرر 3: فشل الأنظمة الداخلية بسبب النبضات الكهرومغناطيسية من البرق
	ينجم عن الضرر الناتج عن الصواعق خسائر مصنفة بالأنواع التالية:
	  الخسارة 1: خسارة الحياة البشرية
	  الخسارة 2: خسارة خدمة العامة
	  الخسارة 3: خسارة التراث الثقافي
	  الخسارة 4: خسارة القيمة التجارية
	تتعامل المعايير البريطانيةEN  / معايير اللجنة الكهرتقنية الدولية 62305-2 بشكل خاص مع إجراء تقييم المخاطر وتحدد نتائجه مستوى نظام الحماية من الصواعق المطلوب.
	ويتم تحديد فئة نظام الحماية من الصواعق باستخدام أي برنامج لإدارة مخاطر الصواعق ثم يمكن تحديد الفئة المطلوبة من نظام الحماية من الصواعق لبناء مساكن العمال، وبذلك يمكن حماية بناءك باستخدام طريقة الحماية من الصواعق المناسبة "طريقة الكرة المتدحرجة، طريقة ...
	6.2.3. نظام الإضاءة

	6.2.3.1. متطلبات لكس (وحدة الإضاءة)
	أثناء تصميم نظام الإضاءة لمساكن العمال الجديدة يعد مستوى لكس رقماً مهماً يجب تحقيقه، ويمكنكم الاطلاع أدناه على أرقام رئيسية لمستويات لكس داخل مساكن العمال:
	  غرفة النوم: بشكل عام – 150 لكس
	  الممر: بشكل عام 100 لكس في النهار في الأماكن التي لا يدخل إليها ضوء النهار. وبعد حلول الظلام ولكن عندما لا يزال الناس في مكان قريب يمكن تقليل ذلك إلى 50 لكس. في وقت النوم عندما يكون معظم الناس نائمين يلزم توفر 5 لكس على الأقل شرط أن التحكم في الإضا...
	  المطبخ "تحضير الطعام": 500 لكس
	  يجب أن تحتوي السلالم داخل الوحدات السكنية والسلالم الخارجية التي تخدم وحدة سكنية على مستوى إضاءة على مسارات سير لا تقل عن 1 قدم شمعة (11 لكس).
	[30] [31]
	6.2.3.2. استخدام ضوء النهار
	يجب أن يزيد تصميم الإضاءة من استخدام ضوء النهار الطبيعي لتوفير الإضاءة وتقليل أحمال الإضاءة الكهربائية واستهلاك الإضاءة وبالتالي تقليل مكاسب الحرارة الداخلية.
	لذلك فإن استراتيجية ضوء النهار لها تأثير قوي على متطلبات التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء. ويجب تعويض التكلفة الرأسمالية الإضافية لتحسين إضاءة النهار مقابل توفير التكاليف الجارية في الإضاءة والتكاليف الرأسمالية والتشغيلية للتهوية الميكانيكية أو تكييف...
	ويعد التحكم الفعال في الإضاءة الكهربائية هو المفتاح لتحقيق توفير الطاقة المحتمل من ضوء النهار. يجب أن يقلل مستشعر الضوء النهاري الكهربائي من خرج الضوء عندما تكون مستويات ضوء النهار كافية وعندما تكون المساحة غير مشغولة.
	6.2.3.3. تصميم الإضاءة
	أساسيات نظام الإضاءة:
	1. يأخذ تصميم الإضاءة الأمثل في الاعتبار ما يلي:
	o استخدام ضوء النهار الطبيعي قدر الإمكان.
	o تجنب الإضاءة العالية بشكل غير معقول.
	o يحتوي على وحدات إضاءة ومعدات تحكم ومصابيح الأكثر كفاءة.
	o استخدام أدوات تحكم فعالة في الإضاءة ومستشعر إشغال مكان.
	2. اختيار معدات الإضاءة:
	o تتضمن معدات الإضاءة غلافاً وعاكساً ومصباحاً ووقاية.
	o يتم قياس الكفاءة الضوئية بنسبة خرج الضوء.
	o العوامل التي تؤثر في اختيار المصباح هي:
	- فعالية معدات الإضاءة (خرج الضوء/ دخل الواط)
	- درجة القوة الكهربائية (الاستهلاك بالواط)
	- الحفاظ على الضوء (استهلاك الضوء مدى الحياة)
	- نوع معدات التحكم وإمكانية التحكم (التبديل أو عكس الضوء)
	- معيار تجسيد اللون.
	- حرارة اللون "بالكلفن"
	3. التحكم بالضوء: يعد التحكم الناجح في الإضاءة الكهربائية المفتاح لتحقيق توفير الطاقة المحتمل من ضوء النهار.
	o يجب أن يقلل نظام التحكم في الإضاءة الكهربائية من خرج الضوء عندما تكون مستويات ضوء النهار كافية وعندما يكون الحيز غير مشغولاً.
	o يتطلب دمج ضوء النهار والإضاءة الكهربائية التخطيط والاختيار الصحيح لمصدر الضوء وأدوات التحكم الصحيحة لتسهيل ذلك.
	o يتطلب دمج ضوء النهار والإضاءة الكهربائية التخطيط والاختيار الصحيح لمصدر الضوء وأدوات التحكم الصحيحة لتسهيل ذلك.
	o يتطلب دمج ضوء النهار والإضاءة الكهربائية التخطيط والاختيار الصحيح لمصدر الضوء وأدوات التحكم الصحيحة لتسهيل ذلك.
	o يجب أن تضمن أدوات التحكم في الإضاءة توفير الضوء بالقدر المناسب في المكان المناسب للوقت المطلوب.
	4. للحصول على أفضل توفير للطاقة يوصى باستخدام مستشعر الإشغال (كاشف التواجد). [32] [33]
	6.2.3.4. مصابيح الطوارئ (69)
	تطلب سلطة الدفاع المدني المحلية وجود مصابيح طوارئ أثناء تصميم مبنى مساكن عمال جديد. ويمكن أن تكون إضاءة الطوارئ من أنواع مختلفة.
	قد تكون وحدات الإضاءة في حالات الطوارئ عبارة عن وحدات رصاص كبيرة مستقلة أو وحدات إضاءة مدمجة أو سطحية أو معلقة أو مصابيح علوية.
	هناك نوعان أساسيان من وحدات الإضاءة: مستقلة ومرتبطة بغيرها.
	6.2.3.4.1. لافتة مخرج منارة / مصابيح طوارئ (69)
	وضع وحدة الإضاءة عند نقاط بارزة عند مسافة 2 متر أو ضمنها أفقياً:
	أ. عند كل باب خروج مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ
	ب. قرب السلالم بحيث يكون لكل درج ضوء مباشر
	ج. عند مخارج الطوارئ الإلزامية ولافتات السلامة
	د. عند كل تغيير اتجاه
	ه. عند كل تقاطع ممرات
	و. خارج وبالقرب من كل مخرج نهائي
	ز. بالقرب من كل مركز إسعافات أولية
	ح. بالقرب من كل قطعة من معدات مكافحة الحرائق
	ط. بالقرب من كل منبه ونقطة الاتصال
	ي. في عربات المصاعد
	6.2.3.4.2. طريق الخروج  (69)
	طريق الخروج هو طريق محدد بوضوح وخالٍ من العوائق بشكل دائم بحيث يكون الحد الأدنى من وحدات الإضاءة على خط الوسط: 0.2 لكس، ولكن يفضل 1 لوكس مع حد أدنى للمدة: ساعة واحدة.
	6.2.3.4.3. اللافتات المضيئة
	  اللون: يتوافق مع ترتيبات أيزو 3864-1 اللونية.
	  الحد الأدنى لإضاءة لون الأمان: 2 شمعة/ م2.
	  تنوع السطوع: الحد الأعلى/ الأدنى لسطوع اللون < 10.
	  نطاق تباين السطوع: نسبة السطوع للأبيض إلى اللون > 5 ولكن < 15.
	  الحد الأعلى لمسافة رؤية (لافتة مضاءة داخلياً): 200 × ارتفاع التركيب.
	  الحد الأدنى لارتفاع التركيب: 2 متر فوق الأرضية. [34]
	6.2.3.4.4. وسائل إضاءة المخرج
	يجب أن يحقق تصميم وسائل إضاءة المخرج لمساكن العمال الجديدة ما يلي:
	  يجب أن توفر إضاءة الخروج ظروفاً واتجاهات بصرية مناسبة لممر آمن على طرق الخروج وتسمح بوصول الشاغلين إلى طرق الخروج من المناطق المفتوحة.
	  يجب أن يسمح بتحديد نقاط اتصال إنذار الحريق ومعدات إضاءة الحريق ومعدات السلامة.
	  يجب أن يسمح بتحديد الأخطار (السلالم والتقاطعات والمنحدرات) والعمليات الخطرة وجعلها آمنة أثناء الإخلاء.
	  يجب أن يكون النظام قادراً على تشغيل الحمل المطلوب لمدة لا تقل عن 180 دقيقة حسب كود الدفاع المدني المحلي.
	6.2.4. نظام الطاقة الكهربائيَّة
	يجب مراعاة النقاط الرئيسية التالية أثناء تصميم نظام الطاقة الكهربائيَّة لغرض تحقيق السلامة:
	1. الحماية من الصدمات الكهربائية أثناء الخدمة العادية وفي حالة الأعطال.
	2. حماية الدخول: اعتبار مهم في اختيار الأجهزة الكهربائية.
	تصميم التركيبات الكهربائية:
	1. منفذ المقبس مطابق للمواصفة البريطانية 1363-2 أو 1363-4 (المعايير البريطاني 13 أمبير/ 230-240 فولت 50 هرتز) مؤرض ومزود بفاصمة منصهرة.
	2. لوحة التوزيع الرئيسية مع العداد على نموذج (2b) وتقع في غرفة كهربائية مخصصة. وتقوم بتغذية الوحدات الاستهلاكية النهائية (لوحة التوزيع النهائية) في كل طابق عن طريق مسار عمودي للكابلات بين لوحة التوزيع الرئيسية ولوحة التوزيع النهائية.
	3. يجب حماية دوائر منافذ التوصيل النهائية باستخدام لوحة دارة رئيسية مصنفة 16 أمبير لكل دارة حيث توفر كل دارة عدداً معقولاً من منافذ التوصيل في سلسلة مع مراعاة مساحة المقطع العرضي للأسلاك المستخدمة (2.5 مم²) وأطوال الأسلاك (انخفاض الجهد).
	4. دائرة واحدة مخصصة لكل جهاز "حمولة عالية" مثل الغسالة وغسالة الصحون والموقد، إلخ. ويجب توصيل سخان المياه ووحدات التسخين الثابتة بمخرج دعم مندمج مخصص.
	5. يعتمد عدد منافذ التوصيل على مساحة وسعة ووظيفة الغرفة نفسها.
	6. استخدام عازل المياه في المناطق الرطبة والمطبخ.
	7. يجب أن يكون منفذ التوصيل المزدوج قريباً من منفذ التلفزيون.
	8. يجب تزويد جميع معدات التكييف وغيرها بمنافذ طاقة وفقاً للأحمال المحددة لها. [36]
	6.2.5. أنظمة الإمداد بالطاقة الشمسية الكهروضوئية:
	النظام الكهروضوئي الشمسي هو مزيج من الخلايا الكهروضوئية المترابطة التي تحول ضوء الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية وعادة ما يتم تركيبها في الخارج (عادة على مستوى السطح) لذلك يجب أن يكون أي عمل كهربائي خارجي مناسباً للبيئة وأن يتم اختيار حماية الدخول بشكل ...
	وعادةً ما يتم استخدام نظام الشبكة - مزيج من الطاقة الكهروضوئية وشركة الكهرباء المحلية - لتغطية الطلب طوال النهار والليل بالإضافة إلى فصل الشتاء "الأيام الغائمة" [37]
	6.2.6. أنظمة الحماية
	6.2.6.1. نظام الدارة التلفزيونية المغلقة (كاميرات المراقبة)
	يجب تصميم نظام مراقبة نظام الدارة التلفزيونية المغلقة مخصص لمراقبة الحركة الشخصية لأغراض أمنية مع مراعاة خصوصية الشاغلون سيتم وضع الكاميرات بشكل أساسي في النقاط التالية:
	  السلالم والممرات
	  جميع المخارج
	  المدخل الرئيسي
	  الصالة الرئيسية والساحات الخارجية ومواقف السيارات.
	يجب تخصيص غرفة التحكم لإيواء عنصر المُسجل الذي يُطلق عليه عادةً "NVR أو DVR" والشاشات/ شاشات المراقبة ورجل الأمن وأن تكون متصلة بالمسؤول.  [38]
	6.2.6.2. أبواب الدخول
	يجب استخدام نظام باب الدخول المتحكم به للغرف الخاصة والأقسام وما إلى ذلك ... (09)
	6.2.6.3. كاشف المعادن ورجال الأمن
	للحصول على مستوى أمان قيم في مساكن العمال يجب استخدام كاشف معدني ويجب استخدام هذا الكاشف من قبل رجل الأمن عند المدخل الرئيسي للمبنى.  [39]
	6.3. السلامة من الحرائق
	6.3.1. السلامة من الحرائق المتعلقة بالتكوينات المعمارية وتطبيقات التصميم الداخلي

	6.3.1.1. متطلبات الموقع
	6.3.1.1.1. طريق الدخول/ سهولة الوصول لسيارات الدفاع المدني (61)
	  تحديد موقع المبنى في شارع أو شوارع أو في مساحة فارغة خالية واسعة بما يكفي لدخول سيارة إطفاء إلى الموقع في حالات الطوارئ.
	  يجب أن يكون شارع بعرض 9 متر للسماح بوصول مركبات الطوارئ. [40]
	6.3.1.1.2. نقاط التجمع
	  نقاط التجمع هي أماكن مخصصة خارج مساكن العمال لتجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. (ترتبط مساحات مناطق التجمع بقدرة البناء الاستيعابية)
	  يجب توصيل نقاط التجمع بمخارج مساكن العمال.
	  يجب أن تكون آمنة وخالية من الفوضى وذات تهوية طبيعية ويجب أن يكون من الممكن وصول السيارات وفرق الخدمة العامة إليها. [1]
	  يجب تحديد حدود/ مواقع مناطق التجمع بإشارات واضحة.
	6.3.1.1.3. تكوين المباني
	يجب أن يكون لكل طابق نوافذ لخروج الدخان والنار في حالة حدوث حريق بمساحة 2.5% من إجمالي مساحة الطابق باستثناء السلالم والمصاعد ومنطقة الحمامات.  [41]
	6.3.1.2. وسائل الخروج
	(47وحتى60)
	6.3.1.2.1. متطلبات عامة لطرق الإخلاء والخروج
	  يكون عدد وسائل الخروج من أي طابق أو جزء منه على النحو التالي:
	1. لا تقل عن 3 في حالات سعة إشغال أكثر من 500 ولكن ليس أكثر من 1000
	2. لا تقل عن 4 في حالات سعة إشغال ـكثر من 1000. [42]
	  توفير مخارج طوارئ عدد 2 على الأقل لكل طابق.
	  يجب أن تكون جميع أبواب الخروج جاهزة للعمل دائماً (يمكن قفل الأبواب بمفاتيح من الخارج لأسباب أمنية ولكن يجب أن تكون الأبواب مزودة بمقابض دفع للتمكن من فتح الباب/ تجاوزه في حالات الطوارئ وفتحه للخارج).
	  يجب فصل وسائل الخروج عن مكونات الخروج:
	عادة ما يكون الخروج العمودي إلى الطابق الأرضي من الطوابق العليا عبر سلالم مفتوحة أو محمية. يجب فصل الدرج عن المناطق المجاورة بهيكل مقاوم للحريق عندما يوصل لأكثر من طابقين.
	يجب حماية السلالم بملاحق وأبواب مقاومة للحريق عند الفتحات المؤدية إلى هذه الملاحق كما يجب تزويدها بأجهزة إغلاق ذاتي لضمان إغلاق الأبواب تلقائياً بعد الاستخدام.
	يجب حماية سلالم الخروج على طول الطريق للإخلاء إلى الخارج في الطابق الأرضي.
	الشكل 6-19: حماية ملحقات السلالم
	يُسمح أيضاً باستخدام سلالم الهروب الخارجية إذا كانت تؤدي مباشرة إلى الطابق الأرضي وتم فصلها عن داخل المبنى بواسطة ملحقات أو جدران مقاومة للحريق ومصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق.
	يجب تزويد السلالم الخارجية بمستوى من الحماية من الحرائق لمنع انتشار اللهب والدخان عبر واجهة المبنى ومنع التأثير على الأشخاص الذين يستخدمون السلالم للهروب.
	يجب تزويد السلالم الخارجية بمستوى من الحماية من الحرائق لمنع انتشار اللهب والدخان عبر واجهة المبنى ومنع التأثير على الأشخاص الذين يستخدمون السلالم للهروب.
	يجب تزويد السلالم الخارجية بمستوى من الحماية من الحرائق لمنع انتشار اللهب والدخان عبر واجهة المبنى ومنع التأثير على الأشخاص الذين يستخدمون السلالم للهروب.
	6.3.1.2.2. ممرات منافذ الخروج
	  الحد الأدنى لعرض ممر الخروج 1.1. م. [31]
	  يجب أن تكون مواد الجدران أو الفواصل الهيكلية 2 – HR مصنفة مقاومة للحريق. [43]
	  يجب أن تكون الممرات المقاومة للحريق متواصلة من نقطة الدخول إلى المخرج ويجب ألا تنقطع بالغرف المتداخلة أو فوضى أو عوائق.
	  عندما يتضمن مسار الخروج داخل ممر مقاوم للحريق المؤدي إلى المخرج تنقل على طول سلالم أو منحدرات الوصول إلى المخرج غير المغلق يجب أن يكون تصنيف مقاومة الحريق مستمراً على طول السلم أو المنحدر وطول الممر المتصل في الطابق المجاور المؤدي إلى المخرج. [44]
	6.3.1.2.3. سلالم الخروج
	  يجب أن يكون التصنيف مقاوم للحريق من الدرجة 1-HR عندما يتصل مخرج الحريق بثلاث طوابق أو أقل [43]
	  يجب أن يكون التصنيف مقاوم للحريق من الدرجة 2-HR عندما يتصل مخرج الحريق بأربع طوابق أو أكثر [43]
	  الحد الأعلى للارتفاع الواضح بين مسارات السلالم 3.7 م. [45]
	  الحد الأدنى لعدد الدرجات في مسار سلم واحد هو 3 درجات والحد الأقصى 12 درجة.
	  الحد الأعلى لارتفاع الجزء العمودي من درجة السلم 18 سم والحد الأدنى لأبعاد الجزء الأفقي من درجة السلم 28 سم
	  الحد الأدنى لعرض السلم لسعة إشغال أقل من 50 شخصاً هو 90 سم و110 سم لسعة إشغال تساوي أو أكثر من 50 شخصاً.
	  يجب توفير الدرابزين في الأجزاء المفتوحة لسلالم الخروج الخارجية والداخلية عند 860 ملم فوق مستوى التشطيبات ويجب ألا يتجاوز 960 ملم ويوصى بأن يتكون من عناصر عمودية. [45]
	6.3.1.2.4. أبواب الخروج
	  يجب فتح أبواب الخروج للخارج بنفس اتجاه الخروج.
	  يبلغ الحد الأدنى لعرض فتح الباب الشفاف 800 ملم والحد الأقصى 1200 ملم للباب ذي مصراع واحد.
	  يجب ألا يقل ارتفاع السقف عن 2.1 م.
	  يجب أن يكون مقاوم للحريق لساعة عندما يكون مخرج الحريق لثلاثة طوابق أو أقل.
	  يجب أن يكون مقاوم للحريق لساعتين عندما يكون مخرج الحريق لأربعة طوابق أو أكثر.
	  يجب أن تتوفر أجهزة إغلاق ذاتي لأبواب الطوارئ.
	  يجب أن يتم تزويد أبواب مخارج الحريق بجهاز إنذار ولا يجب غلقه من الداخل. في حالة استخدام الأقفال يجب السماح بخروج الطوارئ باستخدام جهاز الإنذار.
	  يجب ألا يتسبب فتح الباب في تقليل عرض الممر إلى نصف عرضه الفعلي ويفضل استخدام باب بزاوية فتح 180.
	[46]
	6.3.1.2.5. مسافة التنقل والطرقات المسدودة
	الطرقات المسدودة هي جزء من الممر أو المخرج والذي لا ينتهي بباب أو مخرج، أو خيار الخروج والوصول إلى مخرج من اتجاه واحد فقط.
	  يبلغ الحد الأقصى لطول ممر الطريق المسدود 15 م في المباني المجهزة ببخاخات، و10 م في المباني التي لا توجد فيها بخاخات.
	  يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمسافة التنقل إلى مخرج واحد على الأقل 55 م في المباني غير المجهزة ببخاخات، وألا يتجاوز 100 م في المباني المحمية كلياً بواسطة نظام بخاخات معتمد يخضع للإشراف.  [47]
	الجدول4: مسافة التنقل والطرق المسدودة
	6.3.1.3. أسوار مقاومة للحريق للفتحات العامودية أو المستودعات: (55)
	6.3.1.4. اللافتات (19و56)
	6.3.2. السلامة من الحرائق المتعلقة بالأنظمة الميكانيكية
	6.3.3. أنظمة الإنذار الكهربائية والكشف عن الحرائق
	6.4. الصحة العامة
	6.4.1. الصحة العامة المتعلقة بالهندسة المعمارية والديكورات الداخلية
	6.4.2. الصحة العامة المتعلقة بالأنظمة الميكانيكية  (92)
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