تعليمات المصاعد الكهربائية وأدراج الطوارئ في منطقة العقبة ا القتصادية الخاصة
رقم ( )147لســنة () 2009
صااادرب بمو ااا قاارار م ل ا م و ااي ساالطة منطقااة العقبااة االقتصااادية الخاصااة رقااـم ( )1154
تااـاري( ( )2009/12/8اسااتنادا ل للمااادب ( )21ماان نمااام التنماايم وتاارخي ا إلعمااار فااي منطقااة العقبااة
االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة 2004
المادب (: )1
تس َّم ى هذه التعليمات " تعليمات المصااعد الكهربائياة وأدراج الطاوارئ فاي منطقاة العقباة االقتصاادية
الخاصة " ويعمل بها من تاري( نشرها في ال ريدب الرسمية.
المادب (: )2
يكون للكلمـــات والعبــارات التاليـة حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في الماادب
( ) 2من نمام التنمايم وتارخي اإلعماار لمنطقاة العقباة االقتصاادية الخاصاة أو كماا يلاي ماا لام تادل
القرينه على غير ذلك .
القانون
النمام
التعليمات
المنطقة
السلطة
الم لـ
ال هة المنممة
ال هة المرخصة

 :قانون منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة.
 :نماااام التنمااايم وتااارخي اإلعماااار قاااي منطقاااة العقباااة االقتصاااادية الخاصاااة
رقم ( )32لسنة 2004
 :تعليمات المصاعد الكهربائية وأدراج الطاوارئ فاي منطقاة العقباة االقتصاادية
الخاصة.
 :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 :سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
 :م ل الم و ين في السلطة
 :ال هااة المخولااة فااي الساالطة بمعاااداد المخططااات التنميميااة لمنطقااة التنمااايم
ومراقبة تن يذها وفقا ألحكام القانون وقانون التنميم و النمام وهذه التعليمات.
 :الم لا باعتباااره ل نااة التنماايم اللوائيااة والم حليااة أو أل ل نااة خاصااة يشااكلها
الم لا وفاأ أحكاام القااانون تكاون مخولاة بمتابعااة تارخي اإلعماار و اابطه
للمراقبة الالحقة علاى أل منهاا وتطبياأ أحكاام القاانون وقاانون التنمايم والنماام
والتعليمات وقرارات الم ل الصادرب بمقت اه.

المادب ( : )3أهداف التعليمات:
تهدف هذه التعليمات إلى تحديد األحكاام التصاميمية الوا اا توافرهاا فاي أدراج الطاوارئ والمصااعد
الكهربائية الوا ا اتباعها عند تقديم المخططات المقدمة لل هة المرخصة وعند التن يذ .
المادب ( : )4المصاعد الكهربائية:
فقرب ( أ ) :
ي ا تزويد المباني متعددب الطوابأ بمصاعد كهربائية وفقا ل للشروط التالية:
في المباني التي يزيد ارت اعها على ثالثة طوابأ يشترط توفير مصاعد كهربائية ذات سعة كافية وفأ
المواص ا ات ال نيااة القياسااية وشااروط الوقايااة والسااالمة ماان الحريااأ ماان قباال مديريااة الاادفا الماادني
باستثناء المباني ذات الكثافة المتدنية.
في المباني التي ي زيد ارت اعها على طابقين المقامة من منطقة تنميم ( حكومي ،خدمات م تمعية،
إدارية) يشاترط تاوفير مصااعد كهربائياة أو سااللم متحركاة ذات ساعة كافياة وفاأ المواصا ات ال نياة
وشروط الوقاية والسالمة من الحريأ المعتمدب من قبل مديرية الدفا المدني.

في المباني المشغلة كليا مراكز أو م معاات ت ارياة التاي يزياد ارت اعهاا علاى طاابقين يشاترط تاوفير
مصاعد كهربائية كافية ( بسعة ال تقل عن  10أشاخا للمصاعد الواحاد أو سااللم كهربائياة متحركاة
طبقا ل للمواص ات القياسية المعتمدب من قبل مديرية الدفا المدني وموافقة ال هة المرخصة).
فقرب ( ا ) :
 ي ااا أن يتناسااا عاادد وسااعة المصاااعد فااي المبنااى ماال عاادد ومساااحة الطوابااأ واألبعاااد األفقيااةوالرأسية المعتمدب وفقا لكودات البنااء الاوطني ومتطلباات الساالمة العاماة المعتماد مان مديرياة الادفا
المدني.
 ي ا أن يكون المصعد كامل اإلغالق ويتوفر فيه الشرطان التاليان: -1ال تقل أبعاده الداخلية عن 1.1م للعرض وعن 1.40م للطول وعن 2.20م ل ال رت ا .
 -2أن تؤمن فيه متطلبات السالمة العامة.
فقرب ( ج ) :
ي ا توفير مصعد واحد علاى األقال لكال بنااء يزياد علاى ثالثاة طواباأ اعتباارا مان مساتو المادخل
الرئي للبناء ،ويستثنى من ذلك:
 -1األبنية التي تسكنها عائلة واحدب أو عائلتان في المبنى الواحد.
 -2األبنية التي تحتول على شقأ متعددب الطوابأ وال يزيد ارت ا المدخل الخا باككثر الشاقأ علاوا
على ثالثة طوابأ عن مستو المدخل الرئيسي للبناء.
 -3األبنية الم زأب إلى أقسام متعددب الطواباأ والتاي ال يزياد ارت اا المادخل الخاا باكل ازء منهاا
على ثالثة طوابأ من مستو المدخل الرئيسي للبناء ،على أال يزياد عادد الطواباأ فاي ال ازء األكثار
علوا من البناء على ثالثة طوابأ.
 -4يعتمد تحديد ال راغات الوا ا تخصيصها للمصاعد كما يعتمد تحديد عددها على متغيرات كثيرب ،
مثاال طبيعااة اسااتعمال البناااء ،وطريقااة اسااتعماله ،وح اام الحركااة فيااه بااين الطوابااأ ،وعاادد الطوابااأ،
وتحديااد ساااعات االزدحااام ،إ ااافة إلااى نااو المصااعد وساارعته وسااعته والموا ص ا ات ال نيااة الخاصااة
بالشركة الصانعة.
فقرب ( د ):
ل
ي ا أن ال تقل سعة أل من المصاعد عن ( )4أشاخا ووفقاا للمواصا ات ال نياة والقياساية الخاصاة
بالمص اعد والمعتمدب لد ال هة الصانعة بموافقة مديرية الدفا المدني.
فقرب ( هـ ):
ي ا أن يتم اختيار مواقل المصاعد بحيث يمكن الوصول إليها بساهولة مان أل نقطاة فاي المبناى وأن
تكون في أماكن ماهرب وقريبة من أحد األدراج الداخلية.
فقرب ( و ):
يشترط في غرف المعدات للم صاعد والتي يتم تشييدها على أسطح المباني ما يلي:
 -1أن تكون أبعاد الغرفة طبقا ل للمواص ات القياسية للشركة الصانعة للمصاعد.
 -2أن تزود الغرفة بنمام يد لتكييف الهواء.
 -3أن تزود بباا يحكم إغالقه مل مراعاب أن تكون ميل ال تحات األخر للغرفة محكمة الغلأ.
 -4ي ا أن تكاون ميال األساالك والكاابالت الخاصاة بالتشاغيل مخ ياة ومان ماواد يادب وغيار قابلاة
للصدأ.
 -5ي ا توفير أغطية مناسبة ل ميل البكرات واأل زاء المتحركة.
 -6ي ا إيدا آالت تشغيل المصعد في غرفة من صلة يسهل الوصول إليها مزودب باإلنارب الكهربائية
وذات تهوية يدب.
فق رب ( ز ):بئر المصعد:

ي ا أن يتوفر في بئر المصعد الشروط التالية:
أن تكون أبعاد بئر المصعد حسا المواص ات ال نية للشركة المصنعة للمصاعد المستخدمة.
معال ة األ زاء المعر ة للمياه من بئر المصعد بالمواد العازلة لتسرا المياه.
حصر استعمال بئر المصعد:
ي ا أن يق تصر استعمال بئر المصعد على المصعد ومتمماته ،وي ا اال يحتول بئر المصعد على أل
تمديدات ال عالقة لها بنمام المصعد.
تهوية بئر المصعد:
ماان ال اارورل تهويااة بئاار المصااعد بشااكل مناسااا وعاادم اسااتعمال البئاار لتهويااة أل غاارف عاادا تلااك
الخاصة بخدمة المصعد ،كما ي ا إنشاء فتحاة تهوياة متصالة باالهواء الخاار ي فاي أعلاى البئار ذات
مساحة ال تقل عن ( ) 1%من مساحة المقطل األفقي لبئر المصعد ،وإذا تمت تهوية البئر خاالل غرفاة
الماكنات فمن ذلك يكون عن طريأ م ر محكم يصل بين فتحة البئر والهواء الخار ي.
مقاومة الحريأ:
ي ا استعمال مواد إنشائية غير قابلة لالحتراق وغير مصدرب لألبخرب الساامة أو الادخان الساام أثنااء
الحريأ.
إنارب البئر:
ي اا تاوفير إناارب كهربائياة دائماة لكال بئار مصاعد وذلاك إلنارتهاا عناد التصاليح أو الخدماة الخاصاة
بالمصعد عندما تكون ميل األبواا مغلقة.
أبواا وفتحات الت تيش وأبواا الطوارئ :
ي ا تزويد البئر بكبواا وفتحات ت تايش وأباواا طاوارئ وذلاك لغاياة إخاالء الركااا عناد الطاوارئ
ولتوفير الوصول الى داخل البئر مان أ ال خدماة المصاعد ،يكاون الحاد األدناى الرت اا بااا الت تايش
()1.4م والحد األدنى لعر ه ()0.60م ،كما يكون الحد األدنى الرت ا بااا الطاوارئ ()1.8م والحاد
األدنااى لعر ااه ( )0.35م ،ويكااون الحااد األقصااى الرت ااا فتحااة الت تاايش ( )0.50م والحااد األقصااى
لعر ها ( )0.35م.
ي ا أال ت تح أبواا وفتحات الت تيش وأبواا الطوارئ بات اه داخل البئر.
ي ا أن تكون أبواا وفتحات الت تيش وأبواا الطوارئ قابلة لل اتح مان داخال البئار دون م تاا حتاى
ولو كانت مق لة حيث أن عمل المصعد يكون معتمدا ل علاى كاون تلاك األباواا أو ال تحاات مغلقاة أثنااء
عمليات الصيانة.
من ال رورل تثبيت إشارات آمان وإعالنات تحذير دائمة على األو ه الخار ية لألبواا.
ح ر المصعد:
يتكون ال زء الس لي مان بئار المصاعد مان ح ارب ذات قاا نااعم ومساتو تقريباا ماا عادا و اود قواعاد
مخ ات الصدم والمشدات ومعدات تصاريف الميااه ،وي اا أن تكاون تلاك الح ارب مانعاة للانش بشاكل
دائم.
من الم ل اال تقل أبار المصاعد فوق حيز يسهل دخول األشخا إليه.
فقرب ( ):
ي ا التككد من تزويد المصاعد بنمام اإلغالق الكهرباائي وكاذلك بن ماام اإلناذار عناد ت ااوز الحمولاة
القصو  ،ونمام الهباوط اال اطرارل وي اا تاوفير تهوياة ميكانيكياة كافياة باإل اافة إلناارب داخلياة
مناساابة كمااا ي ااا االلتاازام بكافااة متطلبااات أنممااة المصاااعد الااواردب فااي تشااريعات البيئااة والسااالمة
المهنية السارية في المنطقة.
فقرب (ط):

ي ا و ل لوحا ت إرشادية وتحذيرية داخل المصاعد بمنل التدخين وتحدياد عادد األشاخا ومقاادير
األوزان الكلية المسمو بهما باإل افة لو ل لوحات ب انا كل باا للتحذير بعادم اساتخدام المصاعد
في حالة الحريأ.
المادب ( :)5أدراج الطوارئ :
فقرب (أ) :عـام:
ال يسمح بكن تشكل أدراج الطوارئ من الحريأ زءا من وسائل الخروج في المباني ال ديدب.
ال يسمح باستخدام أدارج الطوارئ اال لمعال ة النق في الوقاية من الحرائأ في المباني القائمة.
ي ا أن توفر أدراج الطوارئ من الحريأ ممرا آمنا مستمرا دون عوائأ الى منطقة المالذ ،وإذا أد
درج الطوارئ من الحريأ الى سطح م اور ي ا ا تيازه قبل االستمرار في الهاروا ،في اا و ال
إشارات وا حة لتحديد ات اه الخروج .وإذا تكل ت وسيلة الهروا من الحريأ مان درج داخلاي ودرج
هروا من الحريأ  ،في ا أن ي ي كل منهما بمتطلبات الوقاية من الحرائأ لألدراج الداخلياة وأدراج
الطوارئ من الحريأ وذلك حسا متطلبات مديرياة الادفا المادني ،وياتم ربطهماا بطريقاة تاؤدل الاى
الحصول على مسار خروج آمن مستمر.
فقرب (ا) :حماية ال تحات:
يتم اختيار مواقل أدراج الطوارئ من الحريأ بحيث يكون عدد النوافذ واألبواا المطلة أقل ما يمكان،
وي ا أن تتوفر لكل فتحة أو زء من فتحة من الحدود التالية حماية كاملة بواسطة أباواا مقاوماة
للحريأ أو نوافذ ذات ز اج مسلح مثبت في إطار معدني :
تااتم حمايااة مياال ال تحااات إذا وقعاات علااى بعااد يقاال عاان ()4.5م مقاسااا علااى مسااتو أفقااي ماان أحااد
عناصر المخرج.
تتم حماية ال تحات إذا وقعت على بعد يقل عن ()10.5م مقاسا إلى أس ل احد عناصر المخرج.
تااتم حمايااة ال تحااات إذا وقعاات علااى بعااد يقاال عاان ()3م مقاسااا إلااى أعلااى ماان أحااد عناصاار المخاارج
كالشرفة أو المنصة أو الممر.
تتم حماية ميل ال تحات المطلة على فناء يقل فيه درج هروا من الحريأ إذا كان عرض ال نااء أقال
من ثلث االرت ا الكلي لدرج الهروا من الحريأ.

فقرب (ج) :مسار الخروج:
ي ا أن يؤدل درج الطوارئ الى سطح المبنى في حالتي إشغال السطح أو اساتخدامه بوصا ه منطقاة
مالذ ،وفي الحاالت التي ال يؤدل فيها درج الهروا من الحريأ الى سطح المبنى يستخدم سلم هروا
من الحريأ يؤدل الى سطح المبنى ي ي بمتطلبات الدفا المدني.
يكون منسوا الشرفات التي تشكل أحد عناصر المخرج والتي تؤدل الى درج الطاوارئ مان الحرياأ
هو منسوا الطوابأ التي تقل فيها.
ي ا أال يزيد ارت ا برطاش النافذب المؤدية الى شرفة تشكل أحد عناصر المخرج عن منسوا سطح
أر ية الشرفة أكثر من ()0.45م.
فقرب (د) :الدرابزينات والحوا ز الواقية:
تزود أدراج الهروا من الحريأ ب دران أو درابزينات أو حوا ز واقية على كال مان انبيهاا ال يقال
ارت اعها عن ()0.75م وال يزيد عن ( )1.05م.
فقرب (هـ) :مقاومة المواد:

تستخدم مواد غير قابلة لالحتاراق مثال الحدياد أو ال اوالذ أو الخرساانة فاي إنشااء أدراج الهاروا مان
الحريأ والشرفات وغيرها من مكونات الدرج ،وحسا موافقة ال هة المرخصة.
في حالة ساللم الطوارئ تطبأ الشروط اإل افية التالية :
ي ا فصل الدرج ب دار مانل للحريأ وباا مانل للدخان بدر ة مقاومة ال تقل عن ساعة واحدب على
أن يكون تلقائي الغلأ ووفأ اشتراطات السالمة والوقاية من الحريأ.
ي ااا تااوفر اإلنااارب الطبيعيااة والصااناعية الكافيااة فااي ساالم الطااوارئ وأن يااتم تزويااده ب تحااات تهويااة
طبيعية ال تقل مساحتها عن 0.42م 2في الطابأ الواحد.
ي ا تزويد مخارج الن اب من الحريأ في كافة المباني بعالمات وا حة تبين مواقعها وأن تتوفر فيها
كذلك الشروط التالية :

العدد األدنى للمخارج
 .1عدد أقصاه  200فرد
 .2عدد أقصاه  300فرد
 .3عدد أقصاه  500فرد
 .4عدد أقصاه  750فردا ل
 .5عدد أقصاه  1000ف رد

صافي العرض األدنى للدرج
2
2
2
3
4

1.05م
1.2م
1.5م
1.5م
1.5م

ال ي وز أن يزيد عدد در ات ساللم الهروا ( الن اب) المساتمرب فاي ن ا االت ااه علاى ( )20در اة
وأن ال يقل عن ( )3در ات وأن ال يزيد ارت ا الدر ة الواحدب على ( )20سم.
ي ااا أن يااتم مراعاااب كافااة شااروط ومواص ا ات السااالمة والواقيااة ماان الحريااأ المعتماادب ماان اإلدارب
المختصة عند تصميم الساللم بكافة أشكالها.

المهند حسني أبو غيدا
رئي م ل م و ي سلطة
منطقة
العقبة اإلقتصادية الخاصة

