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 القتصادية الخاصةة افي منطقة العقب ومتطلباتها للمباني واإلضاءةفتحات التهوية  تعليمات
 (2009( لســنة )150رقم )

 
(              1154صاادرة بموباق قارار مبلااف الم وضاين فاي منطقاة العقبااة االقتصاادية الخاصاة رقااـم )    

فاي ( من نظاام التنظايم وتارخيإل اإلرماار 20مادة )للل قرة ) أ ( من ا( استناداً  8/12/2009تـاريخ )
 2004( لسنة 32رقم )منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 

 (: 1المادة )
ه هاالت التعليمااات م تعليمااات فااي منطقااة العقبااة  ومتطلباتهااا للمباااني واإلضاااءةفتحااات التهويااة  تساام 

 مية.االقتصادية الخاصة م ويعمل بها من تاريخ نشرها في البريدة الرس

 (: 2المادة )
يكون للكلمـــات والعبــارات التاليـة حيثما وردت في هلت التعليمات المعاني المخصصة لها في الماادة 

( من نظام التنظايم وتارخيإل اإلرماار لمنطقاة العقباة االقتصاادية الخاصاة أو كماا يلاي ماا لام تادل 2)
 القرينه رله غير للك .

 
 قتصادية الخاصة.: قانون منطقة العقبة اإل القانون
: نظاااام التنظااايم وتااارخيإل اإلرماااار قاااي منطقاااة العقباااة االقتصاااادية الخاصاااة           النظام

 2004( لسنة 32رقم )
ومتطلباتهاااا للمباااني فااي منطقااة العقباااة  واإلضاااءةتعليمااات فتحااات التهويااة :  التعليمات

 .االقتصادية الخاصة
 : منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. المنطقة

 : سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. السلطة

 :  مبلف الم وضين في السلطة المبلـف

: البهااة المخولااة فااي الساالطة بمراااداد المخططااات التنظيميااة لمنطقااة التنظااايم   البهة المنظمة
 ومراقبة تن يلها وفقا ألحكام القانون وقانون التنظيم و النظام وهلت التعليمات.

لبنااة التنظاايم اللواويااة والمحليااة أو أا لبنااة خاصااة يشااكلها  بارتبااارت: المبلااف  ةالبهة المرخص
 و لمبلف وفق أحكام القانون تكون مخولة بمتابعاة تارخيإل اإلرماار وضابطها

النظاام والمراقبة الالحقة رلاه أا منهاا وتطبياق أحكاام القاانون وقاانون التنظايم 
 قرارات المبلف الصادرة بمقتضات.وتعليمات الو

 
 

 (: أهداف التعليمات:3المادة )
 

تااوفير البيوااة الصااحية المالومااة لشاااغلي البناااء ألا فاارا  داخلااي مسااقوف الااه تهاادف هاالت التعليمااات 
 لغايات االستخدام األمثل بيوياً.

 
 (:  فتحات االضاءة والتهوية الطبيعية: 4المادة )

  
 فقرة )أ(:   

ً بي سواء فتحة أو بابأا بزء من أبزاء المبنه متصل بالمحيط الخار بهدف تاوفير اإلناارة الطبيعياة  ا
 لمحيط الداخلي.لوالتهوية الطبيعية 

يبق أن تكون ال تحة متصلة بالهواء الخاربي بكامل مساحتها ولللك ال تعتبر أا  األحوالوفي بميع 
 فتحة مقترنة ببهاز آلي ) بهاز آلي تكييف( فتحة تهوية بموبق أحكام هلت التعليمات.

 
 ة )ق(: فقر
 



 

والتهوياة  اإلضااءةيبق أن تؤمن لكافة غرف وصاالت وممرات وساللم ومطابخ وحمامات أا مبنه 
الطبيعيااة المحااددة فااي المااادة التاليااة وكااللك التهويااة الثانويااة أو التهويااة المتقاطعااة رنااد زيااادة رمااق 

 الغرفة رن ثالث أضعاف ررضها.
 

 فقرة )ج(: 
 

مدخل أو ممر من خالل الغارف   فمناه يباق إضاافة مسااحته الاه  إضاءة وتهوية أا إلهرند الحابة 
 مساحة تلك الغرف لتحديد مقدار التهوية الالزمة.

 
 
 
 

 فقرة )د(: 
 

الصانارية للحماماات وغارف التحضاير  واإلضااءةالطبيعياة بالتهوياة  واإلضاءةيمكن استبدال التهوية 
بخ  والممرات والصاالت والغارف ولابع  الصغيرة التي تقل مساحتها رن الحد األدنه لمساحة المط

المشاريع المتخصصة والتي تتطلق للك شريطة الحصول رلاه موافقاة البهاة المنظماة أو المرخصاة 
 والتهوية الميكانيكية. اإلضاءةفي هلا الشأن وتوفير شروط 

 
 فقرة )هـ(: 

 
القياسااية المعتماادة المختل ااة ماان المبنااه طبقااا للمواصاا ات  األباازاءفااي  اإلضاااءةيبااق أن تكااون شاادة 

بكودات البناء الوطني  كما يبق أن يكون الهاواء الاداخلي فاي المبناه مطابقاا للكام والنورياة المحاددة 
 في التشريعات البيوية والصحية السارية في المنطقة.

 
 فقرة )و(:   

 
م هالت يبوز أن تكون المطابخ بزء من فرا  صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة وفاق أحكاا

يمات لصالة المعيشة من البزء المقابل للمطبخ مع توفير تهوية ميكانيكياة للمطابخ طبقاا للشاروط لالتع
 التي تحددها البهة المنظمة أو المرخصة.

 
 فقرة )ز(:  

 
رله  البوار لألبنية المتالصقة إال بعد تحقيق االرتداد المعتماد  إضاءةال يسمح بعمل فتحات تهوية أو 

ل السكني  وال يسمح بعمل فتحات تهوية أو إضافة لألبنياة المتالصاقة فاي الباناق ا خار في االستعما
 .األخرىفي االستعماالت 

 
 
 
 
 

 (:  ال تحات : 5المادة )
 

 :   : النوافل فقرة )أ(
  



 

يبق أن تؤمن في كل غرفة ) سكنية أو غير سكنية( وكل بور سلم أو مطابخ أو صاالة أو ممار  فتحاة 
( مان مسااحة أرضاية الغارف المخصصاة للساكن  %10ال تقال مسااحتها الكلياة ران )إضاءة وتهوية 

 ( من مساحة أرضية الخدمات )المطابخ والحمامات والمخازن والساللم(.%5و)

بن ف النساق المالكورة فاي البناد الساابق فاي الساقف شاريطة أن  واإلضاءةيبوز رمل فتحات التهوية 
مباشرة وأن يكون هلا البزء الموبود فيه تلاك ال تحاات غيار تكون ال تحات متصلة بالهواء الخاربي 

م 3مخصإل للحمامات والمطابخ  وان تكون هلت ال تحات مزودة بوساول فتح ميكانيكياة رلاه ارت اا  
 الغرفة. أرضيةمن 

يبق أن يتوفر في الدرج الرويسي للمبنه تهوية وإضاءة في كل طابق وللك ابتداءاً من الطاابق األول 
 خير.وحته األ

% مان 5ران  المساتودرات والاورب بنسابة ال تقال الطبيعية في واإلضاءةيبق توفير فتحات للتهوية 
 .واإلضاءةمساحة األرضية  وتعتبر أبواق المستودرات بزء من هلت التهوية 

 
 فقرة )ق(: األبواق:  

  
 لعر  األبواق رله النحو التالي: األدنهيكون الحد 
 سم90   غرف النوم والمكاتق - 
 سم80    المطابخ - 
 سم70    الحمامات - 
 سم ضمن وابهة زبابية100   المحالت التبارية - 
 سم300   الورب والمستودرات - 
 سم100    الساللم - 

 
 
 
 

 فقرة )ج(:   
 

 ال تحات في المباني ما يلي: إبراءرند  هيبق أن يرار
 

( فاي البلكوناات والشارفات واألساطح ورناد نقااط  استخدام واقيات السقوط ) دربازين أو حدياد حماياة
 أقدام. 3اختالف المناسيق واالرت ارات التي تزيد رله 

يباق رادم فاتح األباواق الخاربياة فاي الطوابااق المتكاررة رلاه الهاواء الخااربي أو درباات الساااللم 
 مباشرة.

و شارفات أماام هالت م اال فاي حالاة وباود بلكوناات أ(1)يبق أن ال يقل ارت ا  بلسات الشابابيك ران 
( بارت اا  ال يقال ران  ن أو حدياد حماياةيالشبابيك من الخارج أو إلا تم توفير واقيات السقوط ) درباز

 م.(1)

( بطريقة تتناساق ماع ناو   رله المهندف دراسة ارت ا  واقيات السقوط ) الدربزينات أو حديد حماية
 . وارت ا  الشبابيك والبلكونات

 
 

 وال ناء : (:  المنور 6المادة )
 

 فقرة )أ(:   
 

 والتهوية الطبيعية في االستعماالت المطلة رله المنور كما يلي: اإلنارةتكون شروط 
 الحمامات:



 

م  ويمكان التبااوز ران (1)مربعة وأن ال يقل ررضه ران  2م(1) يبق أن ال تقل مساحة المنور رن
نااارة وللتهويااة الميكانيكيااة طبقااا والتهويااة الطبيعيااة إلا تاام تااوفير نظااام متكاماال لإ اإلنااارةشااروط 

 اإلضااءةللمواص ات والشروط المعتمدة حسق كودات البناء الوطني  كما يمكن التبااوز ران شاروط 
 اإلدارةاالصطنارية الالزمة طبقا للمواص ات والشروط المعتمدة لدى  اإلضاءةالطبيعية شريطة توفير 

 المختصة.
 
 
 

 المطابخ المغلقة:

م مهماا كاان ارت اا  المبناه (1)يقل أا بعد ران  ( رله أن ال2م3ة المنور رن )يبق أن ال تقل مساح
وبشرط توفير تهوية ميكانيكية حسق المواص ات والشروط المعتمدة في كودات البناء الوطني إلا زاد 

 ( طوابق.7أرضي و) لهارت ا  المبنه ر
 

 المطابخ الم توحة:

ن تااوفير مناااور تهويااة لهاالت المطااابخ ولكافااة يصاارب بعماال المطااابخ الم توحااة رلااه الصاااالت باادو
ارت ارااات شااريطة أن يكااون موقعهااا موابهااا ل تحااات التهويااة الرويسااية للصاااالت مااع تااوفير التهويااة 

 الميكانيكية حسق المواص ات والشروط المعتمدة.

 

 مطابخ التحضير:

ق أن ال تقال مسااحة باستثناء الشاقق الساكنية التاي ال يصارب فيهاا بمثال هالا الناو  مان المطاابخ  يبا
م ألا ضاالع ماان أضااالره أو تااوفير التهويااة الميكانيكيااة طبقااا (1)مربعااة وبقياااف  2م(1)المنااور راان 

 للمواص ات والشروط المعتمدة حسق كودات البناء الوطني.
 

 فقرة )ق(:   
 

 ي:تختلف مساحة ال ناء الداخلي حسق حالة الغرف أو المكاتق المطلة رليه وللك رله النحو التال
وتهويتهاا مان ن اف ال نااء  فمناه يباق أن  إضااءتهاإلا استمدت كافة غرف الوحدة السكنية أو المكتاق 

ال تقل مساحة ال ناء رن مربع ونصف االرت ا  الكلاي للطواباق الواقعاة فيهاا هالت الغارف ابتاداءاً مان 
 مربع للمساحة. 2م(25م ألا من أضالره و)(5)أرضية أو طابق وبحد أدنه 

بع  الغرف المطلة رليه هي من مكتق أو وحدة ساكنية تطال بااقي غرفهاا رلاه طرياق أو  إلا كانت
سكة أو فناء أو ارتداد قانوني   فمنه يبق أن ال تقل مسااحة ال نااء ران مرباع ثلاث االرت اا  للطواباق 

 .2م(9)م ألا من أضالره وأن ال تقل مساحته الكلية رن (3)الواقعة فيها هلت الغرف وبحد أدنه 
 

فناء في الطابق الواحد مطبخ أو مطابخ من وحدة سكنية أو أكثر وغرفة أو غرف ) لا كان يطل رله إ
ما ردا غر ف الخدم( من وحدة سكنية أو أكثار أو مكتبياة لهاا إطاللاه رلاه شاار  أو فنااء أو ساكة أو 

 اا ( ارتداد  فمنه يبق أن ال تقل مسااحة ال نااء ران حاصال ضارق ) نصاف االرت اا  فاي ثلاث االرت
 م(.X 5م 3للطوابق الواقعة فيها هلت الغرف ابتداء من أرضية أو طابق وبحد أدنه )

الطبيعياة لغارف الخادم  واإلضااءةيمكان تاوفير التهوياة  2م(150)في الشقق التي تزيد مسااحتها رلاه 
ياة م( مهما كان ارت اا  المبناه وبشارط تاوفير تهوياة ميكانيكX2م 2فيها خالل مناور ال تقل أبعادها )

( 7أرضااي و ) لااهالمختصااة إلا زاد االرت ااا  ر اإلدارةحسااق المواصاا ات والشااروط المعتماادة لاادى 
 طوابق  أو من أا فناء آخر دون أن تؤثر رله قياساته.

 
 فقرة )ج(:   

 
 م(.X5م 5يبق أن ال يقل قياف ال ناء في المساكن العربية رن )

 



 

 فقرة )د(:   
 

ي فاي المبناه مهماا كانات مسااحته بمادخل مناساق مان مساتوى يبق أن يزود كل منور أو فنااء داخلا
بسلم حديدا ثابت رله  2م1  وتزود المناور الصغيرة التي مساحتها وتنظي هأرضيته لضمان صيانته 

 أحد البهات ألغرا  الصيانة.
 

 فقرة )هـ(:   
 

 .األمطاريبق أن يزود كل منور أو فناء بالتبهيزات الالزمة لتصريف ميات 
 

 و(:   فقرة )
 

يراره أن تكون كافة المناور واالفنية مكشوفة من األرله وفي حالة وضع أا سقف أو إنشاء رليهاا  
 تسرا بشأنها الشروط والمتطلبات التالية:

إلا كااان السااقف شاا اف أو نصااف شاا اف يبااق تااوفير فتحااات بانبيااة متصاالة بالخااارج وأن ال تقاال 
 اء أو المنور.المساحة الكلية لتلك ال تحات رن مساحة ال ن

 
 

إلا كان السقف غير ش اف يبق توفير فتحات بانبية متصلة بالخارج وأن ال تقل مساحتها الكلياة ران 
 مرة ونصف المرة من مساحة ال ناء أو المنور.

يبوز أن يمتد السقف بما يتباوز مساحة ال ناء أو المناور لمساافة ال تزياد رلاه نصاف ارت اا  ال تحاة 
 ,المتوفرة رله بوانبه

 مناسبة. وإغالقيبق أن تزود هلت ال تحات بوساول فتح 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المهندف حسني أبو غيدا                                                                                    
سلطة  م وضيرويف مبلف                                                                                 

 منطقة                      
 العقبة اإلقتصادية الخاصة                                                                                 

 
 


