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احلم���د هلل رب العامل���ن وال�ص���الة وال�صالم على نبين���ا حممد �صلى اهلل 
عليه و�صلم.  تبذل اجلامعات ال�صعودية جهودًا مقدرة من اأجل تاأمن �صالمة 
من�صوبيه���ا، والتاأكد من جاهزيتها دائمًا ملواجهة اأي ظرف طارئ مبا ي�صمن 

بعد توفيق اهلل – عز وجل- �صالمة من�صوبي ومن�صوبات اجلامعة.

اإن ق�صايا واأعمال ال�صالمة مل تعد من الأعمال امل�صاندة يف اجلامعات بل 
اأ�صبحت ج���زءًا مكماًل لوظائف اجلامعة الرئي�صة املمثلة يف التعليم والبحث 
العلم���ي وخدم���ة املجتمع. لذل���ك ياأتي احلر����ص امل�صتمر والتطوي���ر الدوري 

ل�صرتاط���ات ال�صالم���ة من اأجل التقيي���م الدقيق مل�صتلزمات ومعاي���ر ال�صالمة؛ خا�صة ما يتعل���ق منها باأخطار 
الك���وارث والأمط���ار وال�صيول وط���رق التعامل الأمث���ل مع حالت الط���وارئ. وكذلك ما يرتب���ط بخطط الإخالء 
والإنق���اذ وما يرتب���ط بحماية املواد الكيميائية واملواد احلارقة وا�صرتاط���ات ال�صالمة يف التعامل معها. لقد نال 
قطاع���ات الأم���ن وال�صالمة يف اجلامعات ال�صعودية الكث���ر من التطوير لتكون قادرة عل���ى اأداء مهامها ولتوؤدي 

وظائفها على الوجه املطلوب.

وي�ص���م هذا الدليل معظم اللوائ���ح والأنظمة التي اأ�صدرتها املوؤ�ص�صات الر�صمية واألزمت املوؤ�ص�صات التعليمية 
بتطبيقه���ا يف جم���ال ال�صالمة والأمن، وهو تاأكيد على طموح الوزارة يف اأن ي�صر عمل قطاعات الأمن وال�صالمة 
يف اإطار موؤ�ص�صي حتكمه وت�صره الأنظمة واللوائح بعيدًا عن الجتهادات التي قد ت�صيب اأو تخطيء؛ وقد يكلف 

اخلطاء عندها الكثر والكثر – ل قدر اهلل-.

ويف هذا تاأكيد على حر�ص املوؤ�ص�صات الر�صمية املخت�صة بق�صايا الأمن وال�صالمة اأن تكون اجلامعات �صريكًا 
رئي�ص���ًا يف تطبي���ق ا�صرتاطات ال�صالم���ة، وبيئة تعليمي���ة متميزة يف تطبي���ق ال�صالمة و�صروطه���ا، وهي يف نف�ص 
الوق���ت م�صئولية تتحملها اجلامعات ويجب عليها القي���ام مب�صوؤوليتها. وكلي ثقة بتقدير اأ�صحاب املعايل مديري 
اجلامع���ات ووكالء اجلامع���ات وبخا�صة امل�صئولن عن قطاعات امل�صاريع والت�صغي���ل وال�صيانة وال�صالمة والأمن 
اجلامع���ي ملثل هذه امل�صئوليات والعمل على تطبيقها ب���كل كفاءة وفاعلية، انطالقًا من اأن ال�صالمة والأمن اأمانة 

وم�صئولية ل منا�ص من اأهمية اللتزام بها. 

ن�صاأل اهلل -عز وجل- التوفيق وال�صداد مبا يحقق تطلعات ولة اأمرنا وعلى راأ�صهم خادم احلرمن ال�صريفن 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �صعود و�صمو ويل عهده الأمن �صاحب ال�صمو امللكي الأمر �صلمان بن عبدالعزيز 
– حفظهما اهلل-  الذين ل ياألون جهدًا يف دعم اجلامعات ال�صعودية من اأجل اأن حتقق اأهدافها بتميز وجودة 
عالية وتوفر كل ما من �صاأنه خدمة اأبناء وبنات بالدنا حفظها اهلل وزادها رقيًا وتقدمًا. واآخر دعوانا اأن احلمد 

هلل رب العاملن وال�صالة وال�صالم على نبينا حممد عليه اأف�صل ال�صالة والت�صليم.

وزير التعليم العالي 

د. خالد بن محمد العنقري
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وزارة الداخلية 

المديرية العامة للدفاع المدني 

 اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام ، والمسئوليات التي تتعلق 

بمعالجة أمور السالمة ، والحماية المدنية ، ومتطلبات مكافحة الحريق 

الئحة

 مسئوليات المختص بأعمال السالمة واألمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية

 و الجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات

 �صــدر قــرار �صمــو وزيــر الداخليــة ورئي�ــس جمل�ــس الدفــاع املــدين رقــم10/ك/و/2/دف وتاريــخ 
1410/4/24هـ باملوافقة على �صيغة اللوائح التف�صيلية املو�صحة وامل�صئوليات التي تتعلق مبعاجلة اأمور 
ال�صالمة العامة واحلماية املدنية ومتطلبات مكافحة احلرائق ، بناء على ما تق�صي به الفقرات )ج،د،و،ح( 
من املادة التا�صعة من نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/10 وتاريخ 1406/10هـ. ون�صرت 

يف جريدة اأم القرى يف عددها رقم )3287( وتاريخ1410/5/17هـ. 
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

قرار جمل�س الدفاع املدين 
قرار رقم 1٠ /ك/و/ ٢/دف وتاريخ 141/4/٢4ه�

اإن جمل�س الدفاع املدين 
 بعد الإطالع على املر�صوم امللكي رقم م/ 1٠ وتاريخ 1٠ /٥/ 14٠٦ ه�، ال�صادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين .

وبع���د الإط���الع على الفقرات )ج،د،و،ح( من امل���ادة التا�صعة من نظام الدفاع املدين . وبناًءا على م���ا جاء مبح�صر اللجنة التح�صرية 
للمجل����ص امل���وؤرخ يف 14٠7/7/1٥ه� ، ومراعاة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة الق�صايا، والأم���ور املتعلقة بال�صالمة واحلماية من الأخطار، 

وما ي�صمن وقاية املواطنن و�صالمة الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة.
يقرر ما يلي:

اأوًل: املوافقة على �صيغة اللوائح التف�صيلية واملو�صحة للمهام، وامل�صئوليات التي تتعلق مبعاجلة اأمور ال�صالمة العامة واحلماية املدنية، 
ومتطلبات مكافحة احلرائق.

ثانًيــا : عل���ى املديرية العامة للدفاع املدين تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح، والتاأك���د من تطبيق ن�صو�صها وموادها بكل دقة، كما له 
احلق يف الإ�صراف على تنفيذ ما تن�ص عليه هذه املواد من عقوبات وغرامات واردة كمخالفات يف نظام الدفاع املدين . 

ثالًثا : على اجلهات املعنية حكومية، اأو اأهلية تنفيذ ما يخ�صها من مواد وتطبيق ما يتعلق مبهامها يف حدود ال�صالحيات وامل�صئوليات 
املعطاة لها مبوجب نظام الدفاع املدين .

رابًعا : يتم تنفيذ العمل بهذه اللوائح بعد ثالثة �صهور من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين         
             نايف بن عبد العزيز

•�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين.   �صعبة الوثائق والدرا�صات. 	
ل�صعبة التن�صيق واملتابعة. •�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين.    	

•�صورة مع بيان اللوائح مللف اللوائح. 	
•�صورة مللف قرارات املجل�ص. 	

مللف ال�صادر مع امل�صودة. •�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين.   	
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 
املديرية العامة الدفاع املدين 

اإدارة الأنظمة واللوائح
لئحة

م�صئوليات املخت�س باأعمال ال�صالمة والأمن ال�صناعي يف الوزارات وامل�صالح احلكومية و اجلهات ذات ال�صخ�صية 
املعنوية العامة واملوؤ�ص�صات 

القسم األول
اأوًل: تخ�صع لأحكام هذه الالئحة وفًقا لن�ص املادة اخلام�صة والع�صرين من نظام الدفاع املدين جميع الوزارات وامل�صالح احلكومية و 

اجلهات ذات ال�صخ�صية املعنوية العامة واملوؤ�ص�صات اخلا�صة ال�صادر بتحديدها قرار وزير الداخلية ورئي�ص جمل�ص الدفاع املدين .
ثانًيا : تعاريف:

يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:
1. م�صئول ال�صالمة والأمن ال�صناعي:

ه���و ال�صخ����ص من من�صوب���ي اجلهة اأو الغر املعن اأو املكلف لتويل اأعم���ال وم�صئوليات ال�صالمة والأمن ال�صناع���ي باملفهوم الوارد بهذه 
الالئحة.

٢. النظام: نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/ 1٠ وتاريخ 14٠٦/1٠/٥ه و جميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.
٣. لئح���ة التفتي����ص وال�صبط و التحقيق و اجلزاءات : الالئحة ال�صادرة عن �صم���و وزير الداخلية ورئي�ص جمل�ص الدفاع املدين بتحديد 

اإجراءات التفتي�ص، وال�صبط، و التحقيق يف املخالفات ، والتجاوزات اخلا�صة باأعمال الدفاع املدين و اجلزاءات املقررة عليها.
4. منــدوب الدفــاع املدين : هو ال�صخ�ص اأو الأ�صخا�ص املفو�صون من قبل املديري���ة العامة الدفاع املدين ، اأو اأحد مراكزها بالقيام 
بالتفتي�ص، و�صبط، وحتقيق املخالفات ، والتجاوزات وفق اللقواعد، والإجراءات املحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك، بغر�ص التاأكد من �صالمة 

املبنى ، ومعدات واأدوات ال�صالمة ومكافحة احلريق .
٥. اجلهــات املخت�صــة : يق�صد بها وزارة الداخلية ورئي�ص جمل�ص الدف���اع املدين ، واملديرية العامة للدفاع املدين ، اأو اأي جهة اأخرى 
يرى وزير الداخلية ورئي�ص جمل�ص الدفاع املدين اأو مدير عام الدفاع املدين خماطبتها ب�صاأن تطبيق نظام الدفاع املدين اأو هذه الالئحة اأو 

لوائح الدفاع املدين الأخرى ذات العالقة .
٦. املوا�صفات : يق�صد بها:

اأ( املوا�صفات القيا�صية العربية ال�صعودية ، وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.
ب( املوا�صف���ات العاملية ، ويق�صد بها اأنه يف حال���ة عدم وجود املوا�صفات القيا�صية العربية ال�صعودية تكون موا�صفات الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة ، اأو موا�صف���ات دول ال�صوقالأوروبية امل�صرتكة ه���ي الواجبة املراعاة . اأما اإذاكانت الآلة اأو املادة م�صنوعة يف غر تلك الدول فاإن 
موا�صفاته���ا يج���ب اأن تكون معتمدة على اجلهات احلكومية املخت�صة بالدول امل�صنعة ، كما يجب يف جميع الأحوال تقدمي وثيقة تثبت توافر 

جميع قواعد ال�صالمة بالآلة ، اأو املادة حمل البحث.
ثالًثــا : تلت���زم اجلهة اخلا�صعة لهذه الالئحة اإذا ما راأت التعاقد مع مقاول لتويل اأعمال ال�صالمة والأمن ال�صناعي والإطفاء والإنقاذ  

والإ�صعاف  اأن تتاأكد من التايل:
ا له مبمار�صة الن�صاط من قبل املديرية العامة الدفاع املدين . ا ومعتمًدا ومرخ�صً 1. اأن يكون املقاول متخ�ص�صً

٢. اأن يكون جميع العاملن لديهما من من�صوبي املقاول قد تلقوا التدريب الكامل واملنا�صب على الأعمال املتعاقدعليها يف اإحدى مدار�ص اأو 
معاه���د التدري���ب ال�صعودية املتخ�ص�صة واملعتمدة من املديرية العامة للدفاع املدين اأو معاهد الدفاع املدين ويجب يف جميع الأحوال اأن 

تكون �صهادة اأو وثيقة التدريب معتمدة من املديرية العامة الدفاع املدين .
٣. اإل���زام املقاول بتنفي���ذ جميع تعليمات وا�صرتاطات ال�صالمة واحلماية املدين ة والأمن ال�صناع���ي الواردة بنظام الدفاع املدين و جميع 

اللوائح الفنية والتنظيمية والقرارات املتعلقة باأعمال الدفاع املدين .
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4. اإل���زام املق���اول بالتن�صي���ق املبا�صر والتعاون مع اإدارات ومراكز الدف���اع املدين املخت�صة بالأعمال املتعاقد عليه���ا واإيجاد و�صيلة ات�صال 
دائمة و�صريعة بغر�ص التن�صيق وال�صتفادة املتبادلة .

رابًعــا : تلت���زم اجله���ات اخلا�صعة له���ذه الالئحة اإذا ما راأت تعي���ن اأو تكليف اأ�صخا�ص م���ن من�صوبيها لتويل اأعم���ال ال�صالمة والأمن 
ال�صناعي والإطفاء والإنقاذ  والإ�صعاف  مراعاة مايلي:

ا وذا خربة جيدة يف ممار�صة اأعمال ال�صالمة والإطف���اء والإنقاذ  والإ�صعاف  واأن  1. اأن يك���ون ال�صخ����ص املراد تعينه اأوتكليف���ه متخ�ص�صً
يك���ون ق���د تلقى التدريب الالزم على ممار�صة هذه الأعمال يف اإحدى املدار�ص اأو املعاه���د ال�صعودية املتخ�ص�صة واملعتمدة من املديرية 
العام���ة الدف���اع املدين اأو اأن يكون قد �صبق له ممار�صة العمل املي���داين بالدفاع املدين ال�صعودي، ويجب يف جميع الأحوال اإثبات اخلربة 

والتدريب.
٢. رف���ع البيان���ات والوثائق وال�صهادات اخلا�صة بال�صخ�ص املراد تعيينه اأوتكليفه ل���الإدارة املخت�صة باملديرية العامة الدفاع املدين للنظر 

فيها والتاأكد من �صحتها والتوجيه باإمتام التعين اأو التكليف من عدمه.
٣. اأن تقوم اجلهة بتوفر جميع املالب�ص والأجهزة الوقائية الالزمة ملمار�صة العمل واأن تتوىل اإلزام املعن اأو املكلف بارتدائها خالل اأوقات 

العمل.
4. يف ما عدا احلالت التي تن�ص عليها اللوائح الفنية لل�صالمة والوقاية بغر ذلك ليجوز تكليف املعن اأو املكلف باأعمال ال�صالمة والإطفاء 
باأعم���ال اأخ���رى . اأما اإذا كان التكليف باأعمال ال�صالمة والإطفاء ل�صاعات حمددة م���ن �صاعات الدوام الر�صمي، فيجوز يف هذه احلالة 

فقط تكليف ال�صخ�ص باأي اأعمال اأخرى لتغطية باقي �صاعات الدوام الر�صمي املحددة يف نظام املوظفن اأونظام العمل والعمال.
خام�ًصــا : تلت���زم اجلهات اخلا�صعة لهذه الالئح���ة باإتباع تعليمات املديرية العامة الدفاع املدين ب�ص���اأن حتديد عدد م�صئويل ال�صالمة 
والأمن ال�صناعي بكل جهة وفًقا لطبيعة ن�صاط اجلهة وعدد العاملن بها واملرتددين عليها وعلى تلك اجلهات ا�صتطالع راأي املديرية العامة 

للدفاع املدين يف هذااخل�صو�ص.
�صاد�ًصــا : يلت���زم م�صئ���ول ال�صالمة والأمن ال�صناع���ي يف اجلهات اخلا�صعة له���ذه الالئحة بتخ�صي�ص �صجل ي�صم���ى )�صجل ال�صالمة 
واأجه���زة الإن���ذار ومكافح���ة احلري���ق ( وفًقا للنموذج املع���د من قبل املديري���ة العامة الدفاع امل���دين ، تختم جميع �صفحاته بخت���م اإدارة اأو 
مرك���ز الدف���اع املدين املخت�ص وتدون فيه جمي���ع الفحو�صات ال�صهرية والختب���ارات الدورية وعمليات ال�صيانة لأجه���زة ومعدات ال�صالمة 
ومكافحة احلريق من حيث تاريخ الفح�ص واجلهة القائمة به واملعدات والأ�صاليب املتبعة يف الفح�ص والنتائج وعمليات ال�صيانة والإ�صالح 
وغرها من البيانات،كما يجري تخ�صي�ص جزء من ال�صجل لعمليات فح�ص املبنى و�صيانته وكذلك املعدات والأجهزة والرتكيبات املوجودة 
باملن�ص���اأة اأو املح���ل ويحتفظ بال�صجل يف اإدارة املحل اأو املن�صاأة ليكون حتت ت�صرف مندوب الدفاع املدين يف جميع الأوقات لالإطالع وتدوين 

املالحظات و املخالفات والغرامات وغرها.
�صابًعــا : يج���وز للم�صئول عن ال�صالمة والأمن ال�صناعي يف اجلهات اخلا�صعة لهذه الالئحة اإبالغ مركز الدفاع املدين املخت�ص مبوعد 
اإج���راء الختب���ارات الدورية واجلهة القائمة به وذل���ك لالتفاق على ح�صور مندوب الدفاع املدين خ���الل اإجراءالختبارات واإثبات ذلك يف 

�صجل ال�صالمة بتوقيع مندوب الدفاع املدين .
ثامًنــا : ل تخل���ي م�صئولي���ة امل�صئول عن ال�صالمة والأمن ال�صناعي �ص���واء كان مقاوًل اأو كان من من�صوبي اجله���ة اإل اإذا اأثبت بالدليل 
القاط���ع اأن���ه قد قام باإطالع اجلهات العليا املخت�ص���ة باجلهة عن جميع املخالفات والتجاوزات املتعلقة باأعم���ال ال�صالمة والإنذار والإطفاء 

والإنقاذ  والإ�صعاف  وكان تاليف هذه املخالفات اأو التجاوزات خارًجا عن حدود التزاماته التعاقدية اأواخت�صا�صاته الوظيفية .
تا�صًعــا : يك���ون امل�صئ���ول عن ال�صالمة والأم���ن ال�صناعي م�صئ���وًل اأمام اجله���ات املخت�صة عن اأعم���ال اخلا�صعن لإ�صراف���ه، وكيفية 
ممار�صته���م للعم���ل، ويجب علي���ه يف جميع الأحوال التحقيق يف اأي اإهمال اأو تق�صر يف هذا اخل�صو����ص وتوقيع اجلزاءات املنا�صبة اإذا كان 

ذلك �صمن حدود اخت�صا�صه الوظيفي، اأو رفع الأمر ل�صاحب الخت�صا�ص واإثبات ذلك يف �صجل ال�صالمة .
عا�صــًرا : يلت���زم امل�صئول عن ال�صالمة والأم���ن ال�صناعي بالتن�صيق املبا�صر مع الدفاع املدين لو�صع خط���ة تف�صيلية للتدخل ومكافحة 

احلريق يف اأوقات الطوارئ والإجراءات التي يجب على املعينن اأو املكلفن باأعمال ال�صالمة اتخاذها حلن و�صول فرق الدفاع املدين .
حــادي ع�صــر: يجب اإخ�صاع جميع العاملن يف جمال ال�صالمة والإطفاء والإنقاذ  والإ�صعاف  �صنويا لدورات تدريبية تن�صيطية ملدة ل 

تزيد على اأ�صبوعن لدى اإحدى مدار�ص اأو معاهد التدريب املتخ�ص�صة واملعتمدة من الدفاع املدين .
ثاين ع�صر: يجوز لوزير الداخلية ورئي�ص جمل�ص الدفاع املدين بناًءا على الدرا�صة املرفوعة ل�صموه من املديرية العامة الدفاع املدين 

بخ�صو�ص كل حالة على حدة الإعفاء من �صرط اأو اأكرثمن �صروط هذه الالئحة .
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القسم الثاني

الواجبات وامل�صئوليات ت�صكيل فريق ال�صالمة :
يتوىل م�صئول اأو مدير ال�صالمة ت�صكيل فريق ال�صالمة بالتن�صيق مع قيادات املوقع وفق ما تقت�صيه طبيعة املوقع وم�صاحة من�صاآته وحجم 
الأن�صطة التي تزاول به ومدى خطورتها وكثافة العاملن واملرتددين عليه ومدى اأهميته القومية والإدارية ويف اإطار هذه املعلومات قد يكتفي 
بتعي���ي ن�صخ�ص واحد يكون م�صئوًل عن كاف���ة اأعمال ال�صالمة ويتوىل تدريب العاملن للمعاونة يف حالت الطوارئ، وذلك اإىل جانب عملهم 
الأ�صل���ي، وق���د ي�صتلزم الأمر تعين فريق متفرغ من رجال ال�صالم���ة موؤهل ومدرب يتوىل مراقبة حالة ال�صالمة باملبنى، وكذا اأعمال الوقاية 
من اأخطار احلريق ومكافحته بو�صائل الإطفاء املتاحة والقيام باأعمال الإنقاذ  والإ�صعاف ات الأولية حتت اإ�صراف م�صئول ال�صالمة باملوقع، 

وفيما يلي عر�ص لواجبات ومهام م�صئول ال�صالمة ثم رجل ال�صالمة )ع�صوفريق ال�صالمة( 

واجبات ومهام مسئول أو مدير السالمة 
اأوًل: الواجبات العامة :

عل���ى م�صئ���ول ال�صالم���ة اإعداد خطة ال�صالمة باملوق���ع، بحيث  ت�صمل حتديًدا دقيًق���ا  للواجبات واملهام لتكونب مثاب���ة اإطار عام خلدمة 
ال�صالم���ة والوقاي���ة والإنق���اذ ومكافحة احلريق  والإ�صع���اف  ودلياًل مر�صًدا يف �صبي���ل حماية الأرواح واملمتلكات مب���ا يكفل حتقيق الأهداف 

الآتية:
1. و�صع وتنفيذ ا�صرتاطات الوقاية من احلريق .

٢. طلب وتوزيع اأجهزة ومعدات مكافحة احلريق .
٣. تنظيم اأعمال الإطفاء والإنقاذ  والإ�صعاف والإخالء يف كافة الأحوال والظروف وحتديد املعدات والو�صائل الالزمة لذلك.

4. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية املوقع وحمتوياته   والعاملن فيه واملرتددين عليه من كافة الأخطار.
٥. حتدي���د اأماكن اخلطورة باملوقع كالأفران واملواقد عناب���ر الت�صغيل املخازن وامل�صتودعات املحولت والتمديدات واملولدات الكهربائية 
اأماك���ن تخزي���ن وا�صتخدام الو�صائل القابلة لال�صتعال واملواد الكيميائية ..الخ. وتنفيذ ال�صرتاط���ات الوقائية بها بكل دقة وعناية مع اتخاذ 

الحتياطات الكافية ملواجهة ما قد ينجم عنها من اأخطار.
٦. تقدير وتوزيع معدات وو�صائل الإنذار والإطفاء والإنقاذ  والإ�صعاف  باملوقع على النحوالتايل:

اأ( و�صائل الإنذار ومعدات ك�صف احلريق :
كتجهي���زات  الإن���ذار الآيل )كا�صف���ات احل���رارة والدخان( عل���ى اأن تت�صل بغرف���ة للتحكم واملراقب���ة وتزود بلوح���ات تو�صيحية جتهز 
بالعالم���ات والإ�ص���ارات ال�صوئية وال�صمعية وتخ�صع هذه الغرف واللوحات للرقابة الدائمة خ���الل اأربع وع�صرين �صاعة يومًيا ، كذا �صناديق 

الإنذار اليدوية التي تعمل بك�صر الزجاج ومن ثم اإطالق جر�صال اإنذار باملبنى .
ب( معدات مكافحة احلريق و ت�صمل :

1.  جتهيزات الإطفاءالتلقائي التي قد يتطلبها املوقع.
٢. حنفي���ات احلري���ق )جمل�صالإطف���اء( م�صادر مياه الإطف���اء �صواء كانت من �صبكة احلري���ق العمومية اأو من خزان���ات اأخرى باملبنى 
جمموع���ات �ص���خ املياه خراطيم الإطف���اء التي تعمل على حنفيات احلريق ق���واذف املياه بكرات اخلراطيم املتحرك���ة طفايات حريق يدوية 
متنوع���ة ح�ص���ب نوع اخلطر )بودرة كيميائية جافة ثاين اأك�صيد الكربون رغوة هالون( بطانيات مقاومة للحريق مالب�ص واقية اأقنعة واأجهزة 

تنف�ص اأدوات ومهمات متنوعة .
ج( معدات الإنقاذ:

كمع���دات الإقتح���ام حب���ال وبطاني���ات وفوؤو�ص وعت���الت اأدوات ل�صد الأنابيب املك���ورة معدات ف�ص���ل التي ار الكهربائي قف���ازات عازلة 
ومق�صات..الخ.
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د( معدات الإ�صعاف:
�صنادي���ق اإ�صعاف اأولية كاملة املحتويات لع���الج اجلروح واحلروق جبائر بطانيات طبية نقالت واأجهزة اإنعا�ص اأقنعة واقية للخروج من 

مناطق الدخان والغازات وغر ذلك مما تتطلبه طبيعة العمل باملوقع.
7. تنفيذ تعليمات ال�صالمة ال�صناعية والأمن ال�صناعي باملن�صاآت ال�صناعية خا�صة يف ما يتعلق ب�صالحية الآلتومطابقتها للموا�صفات 
القيا�صية املعتمدة واأن يكون العمال املعنيون عليها موؤهلن ومتخ�ص�صن وعلى دراية كافية بطرق ت�صغيل الآلت واإيقافها وما قد ينجم عنها 

من اأخطار وكيفية مواجهتها.
٨. تنفيذ لوائح و تعليمات الدفاع املدين اخلا�صة بحماية وتاأمن املن�صاآت.

٩. و�ص���ع نظ���ام لختبار وفح�ص طفايات احلريق وبكرات اخلراطيم وال�صمامات وخزان���ات ال�صغط والقواذف وغره من م�صتلزمات 
التدخل ومكافحة احلريق واأن تكلف جهة متخ�ص�صة لإجناز اأعمال ال�صيانة والختبار.

1٠. خطة الإخالء ومتارين الإطفاء والإنقاذ:
اأ (عل���ى مدي���ر ال�صالمة و�صع خط���ة متكاملة لعملية الإخ���الء ويوؤخذ يف العتبار ع���دد العاملن املوجودين يف خمتل���ف �صاعات الدوام 
ومتو�ص���ط ع���دد املراجعن وال���زوار والأماكن ذات املخاطر اخلا�صة الت���ي يحتمل اأن تكون عر�صة للحريق اأكرث م���ن غرها ومنافذ الهروب 
واملخارج واأماكن التجميع بعيًدا عن اخلطر مع حتديد و�صائل التدخل واملكافحة وتوزيع الأدوار على رجال ال�صالمة   والعاملن  بحيث يعرف 

كل فرد الدور املنوط به والأعمال املكلف بها و اجلهات التي يجب اإبالغها.
ب ( وم���ن ال�ص���روري تنفيذ اخلطة يف برنامج تدريبي منظ���م واإخ�صاعها للمراجعة وفقا ملقت�صيات الظ���روف ومتغراتها، وال�صتعانة 
بجهات الخت�صا�ص خا�صة الدفاع املدين وال�صرطة والهالل الأحمر، كما يجب اإجراء جتارب وتدريبات عملية ملكافحة احلرائق ،ت�صتخدم 

فيها بع�ص طفايات احلريق ومعدات الإطفاء الأخرى كما يتم جتربة اأنظمة الإنذار والإطفاء باملوقع.
11. تنظيم خدمة احلرا�صة :

يج���ب و�ص���ع خطة اأمنية تكفل ال�صيطرة عل���ى املبنى والتحكم يف مداخله وخمارج���ه مبعرفة اأفراد احلرا�ص���ة ، ويو�صح بها الإجراءات 
الأمنية الواجب على احلرا�ص اإتباعها حيال العاملن والزائرين واملراجعن وما يحملون معهم من اأ�صياء وذلك طبقا ملا تقت�صيه طبيعة كل 

موقع.
ويج���ب التدقيق يف اختيار احلرا�ص وتوعيته���م بوجباتهم مع اإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لهم لالإملام باأ�ص�ص ومبادئ الأمن و ال�صالمة 

واأداء عملهم ب�صك ملر�صي.
1٢. ن�ص���ر الوع���ي الوقائي ومبادئ ال�صالم���ة بن العاملن باملوقع وعمل لوح���ات اإر�صادية ون�صرات وقائية مب�صط���ة لتحقيق هذا الهدف 

والتح�صر لعقد ندوات يف هذا املجال يدعى اإليها بع�ص رجال الدفاع املدين اأو م�صت�صاري ال�صالمة والأمن ال�صناعي لإلقاء املحا�صرات.
1٣.  عل���ى م�صئ���ول ال�صالمة املرور امل�صتم���ر على من�صاآت املوقع للتاأكد م���ن تنفيذ ال�صرتاطات الوقائية وم���ن �صالحية و�صائل مكافحة 

احلريق ومعدات الإنذار والإنقاذ  والإ�صعاف واتخاذ الإجراء الفوري حيال اأي ق�صور.
14. عل���ى م�صئ���ول ال�صالمة حتقي���ق التعاونوالتن�صيق مع اجلهات املعني���ة باأعمال ال�صالمة ك الدفاع امل���دين وال�صرطة والهالللأحمر..

الخ.
ثانًيا : واجبات م�صئول ال�صالمة والأمن ال�صناعي عند تلقي الإنذار بوقوع حادث:

1. يتوجه فوًرا ملكان احلادث بعد التاأكد من اإخطار مركز الدفاع املدين املخت�ص.
٢. عليه التحقق من ف�صل التي ار الكهربائي واإغالق حماب�ص الغاز مبكان احلادث وتنفيذ خطة الإخالء وقت الطوارئ.

٣. حما�صرة النران وتطويقها يف حالة حدوث حريق واإطفائها بو�صائل الإطفاء املتوفرة بالتعاون مع رجل ال�صالمة باملوقع، وذلك حلن 
و�صول فرقة الإطفاء.

4. مالحظة خلو الطرق واملمرات من العوائق لت�صهيل اأعمال فرق الإطفاء والإنقاذ.
٥. يعاون ويقدم الإر�صادات الالزمة لإنقاذ امل�صابن واإخالء الأ�صخا�ص.

٦. ي�صاعد يف خمتلف الأعمال ح�صبما تتطلبه طبيعة احلادث.



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
بمؤسسات التعليم العالي 14

7. يتابع املوقف حتى انتهاء احلادث متاًما .
٨. بعد اإخماد احلريق ي�صع خدمة للمراقبة واملالحظة للتاأكد من عدم جتدد ال�صتعال.

٩. يق���دم لرئا�صت���ه تقري���رًا تف�صيلًيا عن كيفية وقوع احلادث واأ�صباب���ه وما نتج عنه من خ�صائ���ر يف الأرواح اأواإ�صابات اأو خ�صائر مادية 
واجله���ود الت���ي بذلها ومعاون���وه ويو�صح بتقريره ما قد يوجد من ق�ص���ور يف الإمكانات اأو يف تنفيذ ال�صرتاط���ات ومرئياته حول الإجراءات 

املطلوبة ملنع تكرار مثل هذا احلادث م�صتقًبال.
1٠. يراق���ب عملي���ات اإعادة الت�صغيل مبكان احلادث خا�ص���ة بالن�صبة لتو�صيالت الغاز والرتكيبات الكهربائي���ة بعد اإقرار الفنين بعدم 

وجود خطورة من اإعادة الت�صغيل.

واجبات ومهام رجل السالمة )عضو فريق السالمة(

اأًول: الواجبات العامة :
1 . الإملام باملبنى املعن به وما به من مداخل وخمارج واأبواب طوارئ، كذا كافة حمتوياته من معدات و جتهيزات والغر�ص من وجودها 

وطرق ت�صغيلها واإيقافها عندال�صرورة .
٢. الإمل���ام الكام���ل باإجراءات  الوقاي���ة املطبقة باملبنى وبو�صائل ومعدات و جتهيزات  الإنذار والإطف���اء والإ�صعاف املوجودة به واأنواعها 

ومواقع ت�صغيلها.
٣.التحقق من �صالحية و�صائل معدات الإطفاء والإنقاذ باملوقع ومن اإجراءال�صيانة الدورية لها يف املواعيد املحدد.

4. مالحظة عمال املوؤ�ص�صات وال�صركات العاملة باملبنى واإيقاف الأعمال التي ت�صر بقواعد ال�صالمة واإ�صعار م�صئول ال�صالمة بذلك.
٥. التحق���ق م���ن �صالحية وخلو و�صائ���ل الهروب )خمارج �صالمل ممرات طرق���ات( من املعوقات ومن �صالم���ة وو�صوح لوحات اخلروج 

والالفتات الإر�صادية مع مراقبة خمارج الطورائ والتاأكد من �صالحيتها وا�صتخدامها يف الأغرا�ص املخ�ص�صة من اأجلها.
٦. اإزال���ة املخلفات التي مت�ص ال�صالمة والتاأكد من عدم وج���ود اأي خملفات قابلة لال�صتعال اأوت�صك خلطورة على املبنى واإ�صعار م�صئول 

ال�صالمة باأي مالحظات.
7. التاأك���د م���ن اإغالق جميع الأبواب بعد ان�صراف العاملن ومن ف�صل الت���ي ار الكهربائي وغلق م�صادر الغاز عن خمتلف التجهيزات 

والآلت.
٨. املرور الدائم باملبنى اأثناء الدوام وبعد خروج العاملن والرتكيز على اأماكن اخلطورة )املطابخ واملواقد والأفران املخازن وامل�صتودعات 

غرف امليكانيكا والكهرباء والتكييف وحماب�ص الغاز واملياه( واتخاذ الإجراء الفوري حيال ما قد يوجد من مالحظات.
٩. التفتي�ص على املبنى من اخلارج والتاأكد من �صالمته وعدم وجود اأي مواد خطرة اأوخملفات بجواره.

1٠ . يق���وم بتحري���ر تقري���ر يومي عن���د نهاية نوبته ي�صمن���ه كافة مالحظاته وم���ا اتخذه من اإج���راءات ويعر�ص يف حين���ه على م�صئول 
ال�صالمة.

ثانًيا :  واجبات رجل ال�صالمة عند تلقي الإنذار بوقوع حادث:
1. ت�صغيل جهاز الإنذار اليدوي واإخطار غرفة العمليات اأو عامل الهاتف لإ�صعار املخت�ص.

٢. النتق���ال ف���وًرا مل���كان احلادث ومواجهته مبع���دات التدخل املتاحة باملوقع كطفاي���ات احلريق اليدوية اأوبك���رات اخلراطيم املتحركة 
بالن�صبة للحرائق.

٣.التحقق من غلق جميع حماب�ص الغاز وف�صل التيار الكهربائي واإيقاف القوى املحركة مبكان احلادث.
4. اإر�صاد العاملن واملوجودين باملبنى اإىل اأقرب املخارج، حتى يتم خروجهم وجتميعهم يف املكان املخ�ص�ص لذلك، مع مراعاة اجلن�ص 

والظروف ال�صحية اإعطاء اأولوية اخلروج للن�صاء واملر�صى والأطفال وكبارال�صن.
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٥. املعاونة يف اإنقاذ امل�صابن وتقدمي الإ�صعافات الأولية لهم و�صرعة نقل من ت�صتدعي حالتهم اإىل امل�صت�صفيات.
٦. ا�صتعجال و�صول النجدات وحتديد املعدات والإمكانات املطلوبة يف حالة عدم كفاية الو�صائل املتاحة عن مواجهة احلادث.

7. جتميع البيانات واملعلومات عن احلادث واإعداد تقرير يعر�ص على م�صئول ال�صالمة .

خدمة اإلسعاف المتخصصة

 اإن رج���ل ال�صالم���ة يجب اأن يكون موؤهاًل ومدرًبا على اأعم���ال الإطفاء والإنقاذ  والإ�صعاف وحا�صاًل عل���ى دورة تدريبية مناأحد املعاهد 
املتخ�ص�صة واملعتمدة من قبل املديرية العامة الدفاع املدين ،اإل اأن واجباته بالن�صبة لأعمال الإ�صعاف تكون حمدودة مبتطلبات الإ�صعافات 

الأولية .
وحيث اأن بع�ص املواقع واملن�صاآت يتعر�ص اأفراده الالإ�صابات املختلفة نتيجة مبا�صرة العمل اأوالتدريب مثل امل�صانع التي تعمل يف جمال 

املواد اخلطرة كالكيماويات والغازات مدن الألعاب واملالهي املالعب الريا�صية .. الخ.
يف ه���ذه احلالت تق�صي قواعد ال�صالمة بتعين م�صعفن متخ�ص�صن ومفرغن لهذا العمل ويكونون موؤهلن وذوي خربة ويعملون حتت 

اإ�صراف طبيب مقيم اأو ميكن ا�صتدعاوؤه على وجه ال�صرعة عند اللزوم ويزودون بالأدوية وو�صائل العالج الالزمة.

* * *





الدليل اإلرشادي إلعداد خطط إخالء 
المنشأت التعليمية
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الالئحة التنفيذية لعمليات اإلخالء 
واإليواء



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
بمؤسسات التعليم العالي 34

 المملكة العربية السعودية 

وزارة الداخلية 

المديرية العامة للدفاع المدني 

اإلدارة العامة للحماية المدنية 

الالئحة التنفيذية لعمليات اإلخالء واإليواء
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قرار رقم )2/12/و/12/دف( وتاريخ )1422/8/8هـ( .

اإن جمل�س الدفاع املدين
 بعد الطالع على املر�صوم امللكي الكرمي رقم )م/ 1٠ ( وتاريخ ) 14٠٦/٥/1٠ه�( ال�صادرباملوافقة على نظام الدفاع املدين.

وبعد الطالع على الفقرة )ه�.( من املادة الأوىل والفقرة )ح( من املادة الثانية ع�صرة من نظام الدفاع املدين. 

يقرر ما يلي:
اأوًل: املوافقة على اإ�صدار الالئحة التنظيمية لعمليات الإخالء والإيواء بال�صيغة املرفقة.

ثانًيا: على اجلهات ذات العالقة تنفيذ ما يخ�صها من هذه الالئحة.
ثالًثا: على املديرية العامة للدفاع املدين التن�صيق واملتابعة لتنفيذ مقت�صى هذه الالئحة.

رابًعا: يتم ن�صر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�صمية والعمل بها من تاريخ ن�صرها.

نايف بن عبدالعزيز          
                    وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين

•�ص/ مع �صورة الالئحة ملعايل وزير املالية والقت�صاد الوطني - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين  لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير التخطيط - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين    لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير ال�صحة - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين    لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير الزراعة واملياه - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين    لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير التجارة - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين    لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير ال�صناعة والكهرباء - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين   لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل وزير املوا�صالت - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين    لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل نائب رئي�ص احلر�ص الوطني امل�صاعد - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين   لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل رئي�ص هيئة الأركان العامة - ع�صو جمل�ص الدفاع املدين   لتخاذ ما يلزم. 	

•�ص/ مع الالئحة ملعايل ل�صعادة مدير عام الدفاع املدين- ع�صو جمل�ص الدفاع املدين   لتخاذ ما يلزم. 	
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الفصل األول

)تعريفات( 

مادة ) ١ ( :
يق�صد بامل�صطلحات الواردة يف هذه الالئحة ما يلي:

1- الإخــالء: ه���و نقل الأ�صخا�ص م���ن الأماكن املعر�صة اأو التي تعر�صت لأخطار احلروب والك���وارث والطوارئ املختلفة )طبيعية – 
�صناعية – حربية.. الخ( اإىل اأماكن اآمنة.

2- الإيــواء: ه���و اإيواء املت�صررين يف اأماكن اآمنة تتوافر بها جميع امل�صتلزم���ات ال�صرورية ل�صتمرار احلياة، حلن عودتهم اإن اأمكن 
اإىل اأماكنهم الأ�صلية بعد اإعادة الو�صع اإىل حالته الطبيعية.

3- موقع الإيواء: عبارة عن من�صاأة عامة )كاملدار�ص – ال�صالت الريا�صية – بيوت ال�صباب.. الخ( اأو خا�صة )كالفنادق وال�صقق 
املفرو�صة والعمائر غر املاأهولة بال�صكان وامل�صاحات اخلالية من قطع اأرا�صي و�صاحات وعامة وغرها( والتي ت�صتخدم كمواقع اإيواء موؤقتة 

لإ�صكان املت�صررين الذين مت اإخالئهم من مناطق اخلطر.
4- منطقة اخلطر: هي املنطقة التي تتعر�ص اأو تعر�صت لكوارث )خماطر( طبيعية اأو غر طبيعية.

5- املنطقة الآمنة: هي املنطقة التي يتم اإخالء ال�صكان اإليها – املعر�صن اأو الذين تعر�صوا للخطر.
6- املت�صرر: هو ال�صخ�ص الذي يتعر�ص لأخطار احلروب والكوارث املختلفة والتي جتربه على النزوح من مكان لآخر.

7- النظام: ويق�صد به نظام الدفاع املدين ال�صادر بالأمر امللكي رقم )م/ 1٠ )وتاريخ )٥14٠٦/1٠ ه( 
8- الكارثــة: كل م���ا يحدث من حريق، اأو هدم، اأو �صيل، اأو عا�صف���ة، اأو زلزال، اأو اأي حادث اآخر من �صاأنه اأن يلحق ال�صرر، اأو يهدد 

باخلطر حياة الأفراد اأو املمتلكات العامة واخلا�صة )كما عرفها نظام الدفاع املدين يف مادته الثانية( .
9- اجلهات امل�صاركة يف عمليات الإخالء والإيواء: هي اجلهات التي يعتمد عليها يف تنفيذ اأعمال الدفاع املدين وفًقا ملا ن�صت 

عليه املادة )الثالثة( من نظام الدفاع املدين.

* * *



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
37بمؤسسات التعليم العالي

الفصل الثاني

)مهام الجهات المشاركة( 

دون الإخ���الل بامله���ام وامل�صوؤولي���ات ال���واردة يف الالئحة التنفيذي���ة ملهام وم�صوؤولي���ات ال���وزارات والأجهزة احلكومي���ة ولئحة ت�صكيل 
واخت�صا����ص جل���ان الدفاع املدين يف املناطق واملدن ال�صادرة بقرار جمل�ص الدفاع املدين رق���م ٩/ت/و/ 4 وتاريخ 1٠/٢٦/ 14٠7 ه تتوىل 

اجلهات التي تقوم بتنفيذ اأعمال الدفاع املدين املهام امل�صند اإليها مبوجب هذه الالئحة على النحو التايل:

مادة ) 2 ( :
وزارة املالية والقت�صاد الوطني:

اأ( توفر العمالة الالزمة لتحميل وتنزيل ون�صب اخليام مع توفر اأعداد اخليام الالزمة.
ب( توف���ر م�صتلزم���ات الإغاثة املختلف���ة )غذاء – غطاء – فر�ص – ك�صاء.. ال���خ( ، وفق ما ن�صت عليه لئح���ة الإغاثة الفورية داخل 

اململكة ال�صادرة بالرقم 4/1٢/و/4 وتاريخ 14٢1/٣/٢4 ه. 
ج( تتوفر وجبات الطعام للقائمن على تنفيذ اأعمال الدفاع املدين يف حالت الطوارئ.

مادة ) 3 ( :
وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية:

اأ( توفر العمالة الالزمة لنظافة مواقع الإيواء املختلفة.
ب( الك�صف عن املواد الغذائية املوؤمنة للمت�صررين يف مواقع الإيواء قبل توزيعها.

ج( احلفاظ على �صحة بيئة مواقع الإيواء.
د( فت���ح و�ص���ق الط���رق داخل النطاق العم���راين يف املنطقة املت�صررة واإ�صالح ما تل���ف منها من تاأثر الك���وارث لت�صهيل عملية الإخالء 

والإيواء واإغاثة امل�صابن.

مادة ) 4 ( :
وزارة ال�صحة:

اأ( و�ص���ع اخلط���ط التف�صيلي���ة لعمليات الإخالء والإي���واء للم�صت�صفي���ات واملراكز الطبي���ة وامل�صتو�صفات العامة واخلا�ص���ة من النزلء 
واملراجعن يف حالت الطوارئ وذلك بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها يف املناطق.

ب( تقدمي كافة اخلدمات الطبية والعالجية واإعطاء اللقاحات الالزمة.

مادة ) 5 ( :
وزارة العمل وال�صوؤون الجتماعية:

اأ( توفر الرعاية الجتماعية لالأطفال وكبار ال�صن مبواقع الإيواء.
ب( تقدمي امل�صاعدات الإغاثية عن طريق اجلمعيات اخلرية التابعة للوزارة مثل: )الغذاء – الك�صاء.. الخ( .

ج( رعاية الأطفال وال�صيوخ والن�صاء الذين فقدوا ذويهم باأ�صباب الكوارث وتوفر اخلدمات الالزمة لهم.
د( توفر و�صائل الرتفيه للمت�صررين مبواقع الإيواء للتخفيف من اآلمهم ورفع روحهم املعنوية.
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مادة ) 6 ( :
وزارة التجارة:

اأ( ح�ص���ر كاف���ة التجار واملوردين يف بيانات تو�صح بها اأ�صمائه���م وعناوينهم واأرقام الت�صال بهم مع حتديد الن�صاط الذي ميار�صه كل 
منهم والكميات املتوفرة لديهم لغر�ص ال�صحب منها اأوقات الطوارئ املختلفة مع تزويد الدفاع املدين ب�صورة من هذه البيانات.

ب( و�صع خطة متوينية عامة ت�صمن توفر الحتياجات ال�صرورية من املواد الغذائية الأ�صا�صية يف الأ�صواق اأوقات الطوارئ املختلفة.

مادة )7( :
وزارة ال�صناعة والكهرباء:

اأ( اإعالن حالت الإخالء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين.
ب( ر�صد الإ�صعاعات املغر�صة و�صرعة الرد عليها.

ج( اإي�ص���اح الط���رق املراد ا�صتعمالها لعمليات الإخ���الء والتعريف مبواقع الإيواء عن طريق و�صائل الإع���الم ح�صب املوقف بالتن�صيق مع 
املديرية العامة للدفاع املدين.

مادة )8( :
وزارة الإعالم:

اأ( اإعالن حالة الإخالء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتن�صيق مع املدرية العامة للدفاع املدين.
ب( ر�صد الإ�صاعات املغر�صة و�صرعة الرد عليها.

ج( اإي�ص���اح الط���رق املراد ا�صتعمالها لعمليات الإخ���الء والتعريف مبواقع الإيواء عن طريق و�صائل الإع���الم ح�صب املوقف بالتن�صيق مع 
املدرية العامة للدفاع املدين.

مادة )9( :
وزارة الربق والربيد والهاتف:

اأ( توفر و�صائل الت�صالت ال�صرورية مبواقع الإيواء ز
ب( توفر مكاتب بريد خلدمة مواقع الإيواء ح�صب احلاجة.

ج( اإعداد اخلطط التف�صيلية لعمليات الإخالء يف املرافق التابعة لها تن�صيًقا مع املدرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

مادة )١0( :
وزارة املوا�صالت:

اأ( و�ص���ع اخلط���ط الالزم���ة بالتن�صيق مع �ص���ركات النقل املختلف���ة مثل �صركات النق���ل اجلماعي لتوفر الع���دد املنا�صب من احلافالت 
و�صيارات النقل الكبرة ل�صتخدامها يف عمليات الإخالء بالتن�صيق مع املدرية العامة للدفاع املدين.

ب( �صرورة التن�صيق مع اجلهات ذات العالقة بالنقل الربي والبحري واجلوي و�صكة احلديد لتوفر و�صائل النقل الالزمة لتنفيذ اأعمال 
الدفاع املدين اأوقات الطوارئ بالتن�صيق مع املدرية العامة للدفاع املدين.

ا ال�صريع���ة ل�صتخدامها عند احلاجة وذل���ك لغر�ص القيام  ج( العم���ل عل���ى اإعداد وتهيئ���ة بع�ص الطرق كمهابط للطائ���رات وخ�صو�صً
باأعمال الإغاثة والإخالء الطبي وغرها.

د( اإعادة فتح الطرق واإ�صالح ما تلف منها من تاأثر الكوارث يف املناطق املت�صررة والطرق املوؤدية ملواقع الإيواء لت�صهيل عملية الإخالء 
والإيواء واإغاثة امل�صابن.

ه�( فتح الطرق املوؤقتة عند ت�صرر الطرق اأو اجل�صور ل�صتعمالها ول�صرعة اإخالء املت�صررين واإغاثتهم.
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مادة )١١( :
وزارة املعارف:

اأ( و�ص���ع الرتتيب���ات والتنظيم���ات بخ�صو����ص حتويل بع�ص املدار�ص واملعاه���د والكليات التابعة له���ا اإىل مراكز اإ�صع���اف اأو مواقع اإيواء 
للمت�صررين مع تزويد املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق بتلك الإجراءات.

ب( و�صع اخلطط التف�صيلية لعملية اإخالء املدار�ص واملعاهد والكليات التابعة لها من الطلبة والعاملن بها يف اأوقات الطوارئ املختلفة 
بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

ج( اإج���راء التج���ارب الفر�صي���ة لعملية اإخالء املرافق التابعة للوزارة م���ن مدار�ص ومعاهد وكليات بالتن�صيق م���ع مديرية الدفاع املدين 
باملناطق.

د( و�صع كافة و�صائل النقل املتاحة واخلا�صة باإدارة التعليم لغر�ص ا�صتخدامها لعمليات الإخالء يف حالت الطوارئ.
ه����( ت�صكي���ل جلان توعية يف املدار����ص للقيام بعملية توعية واإر�صاد الط���الب مبتطلبات مواجهة حالت الط���وارئ من عمليات )اإخالء، 

اإيواء، اإغاثة( .

مادة )١2( :
وزارة الزراعة واملياه:

اأ( توف���ر املي���اه النقي���ة ال�صاحلة لل�صرب وال�صتعمال الآدمي يف حال���ة عدم وجود خدمات م�صلحة املي���اه وال�صرف ال�صحي باملناطق 
املنكوبة واملت�صررة ومواقع الإيواء.

ب( اإيجاد م�صادر احتياطية للمياه.
ج( و�صع القواعد والأ�ص�ص اخلا�صة بكيفية ا�صتخدام املياه و�صيارات نقل املياه الأهلية يف حالت الطوارئ مع بيان حقوقهم وواجباتهم 

والتن�صيق يف ذلك مع اجلهات ذات العالقة.

مادة )١3( :
وزارة التعليم العايل:

اأ( و�ص���ع اخلط���ط التف�صيلية لعملية اإخالء الطالب والطالبات والعاملن باملوؤ�ص�صات التعليمية التابعة لها من جامعات وكليات ومعاهد 
اأوقات الطوارئ املختلفة بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

ب( اإقام���ة الن���دوات وال���دورات العلمية املتخ�ص�صة يف جم���ال اإدارة الكوارث املختلفة م���ن عمليات )الإخالء – الإي���واء – الإغاثة – 
الإخالء الطبي – اإعادة الأو�صاع ومعاجلة الآثار النف�صية والجتماعية للمت�صررين.. الخ( .

ج( و�ص���ع الرتتيب���ات والتنظيمات الالزمة بخ�صو�ص حتويل بع�ص مباين اجلامعة اإىل مراكز اإ�صعاف اأو مواقع اإيواء بالتن�صيق مع وزارة 
ال�صحة واملديرية العامة للدفاع املدين يف هذا ال�صاأن.

مادة )١4( :
وزارة البرتول والرثوة املعدنية:

و�صع اخلطط التف�صيلية لعمليات اإخالء املرافق التابعة لها وامل�صرفة عليها من �صركات وموؤ�ص�صات خمتلفة وذلك بالتن�صيق مع املديرية 
العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.
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مادة )١5( :
وزارة الدفاع والطريان:

اأ( اإبالغ الدفاع املدين بالغارات اجلوية والأخطار احلربية.
ب( م�صاندة الدفاع املدين بالآليات والتجهيزات والقوة الب�صرية يف حدود الإمكانيات وح�صب الظروف.

مادة )١6( :
الرئا�صة العامة لرعاية ال�صباب:

اأ( توعية ال�صباب وذلك عن طريق ا�صتغالل جميع املنا�صبات ال�صبابية املختلفة( ريا�صية –ثقافية – اجتماعية.. الخ( لتعريفهم بكيفية 
مواجهة الكوارث وتعليمات الإخالء والإيواء الواجب اتباعها قبل واأثناء وبعد الكارثة.

ب( و�ص���ع الرتتيب���ات الالزمة ل�صتخدام جميع مرافق الأندية الريا�صية وبيوت ال�صباب يف خمتلف املناطق كمواقع اإيواء اأو م�صت�صفيات 
اأو مراكز اإ�صعاف وذلك بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة واملديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

ج( و�ص���ع اخلط���ط التف�صيلية لعملية اإخالء املرافق الريا�صية املختلفة عند ح���دوث اأي طارئ ل قدر اهلل مع اإجراء التجارب الفر�صية 
الالزمة وذلك بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

مادة )١7( :
الرئا�صة العامة لتعليم البنات:

اأ( و�ص���ع اخلط���ط التف�صيلية لعملية اإخالء املدار�ص والكليات واملعاهد التابعة لها وامل�صرفة عليها من الطالبات والعاملن بها يف اأوقات 
الطوارئ املختلفة وذلك بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها.

ب( و�ص���ع الرتتيب���ات والتنظيمات الالزمة لتحويل بع�ص املباين التابعة لها اإىل مواقع اإيواء ومراكز اإ�صعاف والتن�صيق يف ذلك مع وزارة 
ال�صحة واملديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.

ج( و�صع كافة و�صائل النقل املتاحة واخلا�صة باإدارة التعليم لغر�ص ا�صتخدامها لعمليات الإخالء يف حالت الطوارئ.
د( ت�صكي���ل جلان توعي���ة يف املدار�ص للقيام بعملية توعية واإر�ص���اد الطالبات مبتطلبات مواجهة حالت الط���وارئ من عمليات( اإخالء، 

اإيواء، اإغاثة( .

مادة )١8( :
املديرية العامة للدفاع املدين:

اأ( اإعداد خطة لالإخالء والإيواء والإغاثة بالتن�صيق مع كافة اجلهات ذات العالقة.
ب( اإدارة موقع الكارثة مبا يف ذلك اإدارة عمليات الإخالء والإيواء.

ج( ا�صتدعاء متطوعي الدفاع املدين للم�صاركة يف عمليات الإخالء والإيواء والإغاثة عند احلاجة.
د( التن�صيق مع كافة اأجهزة الدولة فيما يخ�ص عمليات الإخالء والإيواء والإغاثة.

ه�( اإجراء التجارب الفر�صية بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة.
و( تعين �صابط ممن تتوفر فيه الكفاءة لإدارة عمليات الإخالء واآخر لإدارة عمليات الإيواء والإ�صراف عليها.

مادة )١9( :
مديرية الأمن العام:

اأ( حفظ النظام يف مناطق الكوارث وحرا�صة الأماكن املت�صررة.



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
41بمؤسسات التعليم العالي

ب( حفظ النظام يف مواقع الإيواء املختلفة.
ج( تنظي���م اأعمال ال�صر واملرور اأثن���اء تنفيذ خطط الإخالء والإيواء واإيجاد امل�صارات البديلة لت�صهيل دخول وخروج فرق الطوارئ اإىل 

املناطق املت�صررة.
د( تنظيم توجيه وا�صتدعاء ا�صتخدام ال�صيارات اخلا�صة و�صيارات النقل وغرها يف عمليات الإخالء وتوجيهها للدفاع املدين.

ه�( تنظيم وا�صتخدام امللكيات العقارية اخلا�صة غر املاأهولة ل�صتخدامها لأغرا�ص الإيواء عند احلاجة.

مادة )20( :
احلر�س الوطني:

اأ( م�صاندة الدفاع املدين يف حالت الطوارئ مبا يتطلب يف تنفيذ خطط الإخالء والإنقاذ والإ�صعاف والإغاثة.
ب( تقدمي اأي م�صاعدة مثل ال�صكن والإعا�صة ح�صب الإمكانيات املتاحة.

ج( و�صع اخلطط التف�صيلية يف عمليات اإخالء املرافق التابعة لها وامل�صرفة عليها بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها 
باملناطق.

مادة )2١( :
املديرية العامة حلر�س احلدود:

اأ( يتوىل حر�ص احلدود الإبالغ الفوري ملديرية الدفاع املدين باملنطقة عند و�صول النازحن باعتباره خط الدفاع الأول على احلدود.
ب( امل�صارك���ة بالقي���ام بعمليات اإخ���الء املت�صررين عن طريق البحر يف اجل���زر ال�صعودية بوا�صطة و�صائل النق���ل البحري )القوارب – 

ال�صفن - .. الخ( عندما يتطلب الأمر ذلك.
ج( امل�صارك���ة يف ت�صهيل و�صول فرق الطوارئ ومنها ف���رق الإخالء اإىل مواقع املت�صررين على احلدود اأو ال�صواحل البحرية مع امل�صاركة 

يف املحافظة على النظام مع اجلهات املعنية يف منطقة احلدود.
د( توجي���ه القادم���ن اإىل املناط���ق احلدودية واإر�صاد التائهن وتقدمي العون لهم بالتعاون مع اجله���ات الر�صمية ذات العالقة يف حالت 

الطوارئ.

مادة )22( :
م�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي:

اأ( توفر املياه ال�صاحلة لل�صرب وال�صتخدام الآدمي.
ب( توفر خدمات ال�صرف ال�صحي التي تتنا�صب واملوقف.

مادة )23( :
املوؤ�ص�صة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني:

اأ( و�ص���ع الرتتيب���ات والتنظيمات الالزمة ل�صتعمال بع�ص املباين التابعة له���ا كمواقع اإيواء ومراكز اإ�صعاف وذلك بالتن�صيق مع املديرية 
العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق ووزارة ال�صحة.

ب( و�ص���ع خط���ط تف�صيلية لإخالء املراف���ق التعليمية من )كلي���ات، معاهد، ومراكز( م���ن الطالب والعاملن به���ا يف اأوقات الطوارئ 
املختلفة بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين.

ج( اإجراء جتارب افرتا�صية لعملية اإخالء املرافق التابعة للموؤ�ص�صة من )كليات ومعاهد ومراكز( بالتن�صيق مع الدفاع املدين.

* * *
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الفصل الثالث

)اإلجراءات التنفيذية(

مادة )24( :
اجلهات املخت�صة باإ�صدار اأوامر الإخالء:

اأ( يف حالة اإخالء منطقة كاملة ي�صدر الأمر من املقام ال�صامي.
ب( يف حالة اإخالء حمافظة كاملة ي�صدر الأمر من وزير الداخلية اأو نائبه بناًء على تو�صية من مدير عام الدفاع املدين.

ج( يف حالة اإخالء مدينة ي�صدر الأمر من اأمر املنطقة بناء على تو�صية مدير الدفاع املدين يف ملنطقة.
د( يف حالة اإخالء حي من املدينة اأو من�صاأة ي�صدر الأمر من مدير الدفاع املدين يف املنطقة.

ه����( ملدي���ر الدفاع املدين باملنطقة حق اإخالء ال�ص���كان يف حالة احتمال اأو توقع حدوث اأي خطر يهدد الأرواح واملمتلكات مع اتخاذ كافة 
الإجراءات الالزمة.

مادة )25( :
اإعداد وتنفيذ خطط الإخالء والإيواء:

تت���وىل املديري���ة العامة للدفاع املدين (الإدارة العامة للحماية املدنية( م�صئولية اإعداد خطط الإخالء والإيواء والتح�صر لها وتنفيذها 
بالتن�صي���ق م���ع اجلهات ذات العالقة يف تنفيذ اأعمال وتدابر الدفاع املدين اأوق���ات الطوارئ والكوارث u1٦٠٨ واحلروب وفق هذه الالئحة 

بعد اعتماد تلك اخلطة من �صاحب ال�صالحية.

مادة )26( :
و�صائل اإبالغ تعليمات الإخالء:

يت���م اإب���الغ اأوامر وتعليم���ات الإخالء بعدة و�صائل خمتلفة عل���ى اأن تفي تلك الو�صائ���ل بالغر�ص املطلوب على اأن يت���م تو�صيح النداءات 
امل���رتددة وكيفيته���ا وكذا اأماكن املت�صررين وطرق الو�صول اإىل هذه الأماكن واأي بيانات اأخرى تقت�صيها امل�صلحة العامة بهذا ال�صاأن واإبالغ 

الأ�صخا�ص املقيمن بال�صتجابة لالأوامر وعدم خمالفتها على اأن ت�صمل تلك التعليمات والأوامر ما يلي:
1- نوع اخلطر وم�صدره.

٢- منطقة اخلطر املطلوب اإخالئها وال�صبل املتاحة لها لذلك.
٣- املناطق الآمنة و�صبل الو�صول اإليها.

4- اأماكن ونقاط جتمع املت�صررين املطلوب اإخالئهم.

وت�صمل و�صائل اإبالغ تعليمات الإخالء التايل:
اأ( و�صائل الإعالم املختلفة (املرئية – امل�صموعة – املقروءة(

ب( ال�صيارات املجهزة مبكربات ال�صوت.
ج( مكربات ال�صوت يف امل�صاجد.

د( اأي و�صائل اأخرى حتقق الغر�ص املطلوب.
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مادة )27( :
اأنواع الإخالء:

اأوًل: الإخ���الء الختي���اري :ويق�صد به رحيل بع�ص ال�صكان برغبتهم وعلى نفقتهم اخلا�صة من الأماكن التي ي�صت�صعرون وجود اأخطار 
بها، اإىل اأماكن اأخرى اأكرث اأمًنا جتنب لأي خطر قد يلحق بهم.

ثانًيا: الإخالء الإجباري: ويق�صد به اأن يتم اإجالء الأ�صخا�ص املعر�صن للخطر اإلزاًما وذلك مبعرفة الدفاع املدين، ويلجاأ اإليه عندما 
ت�صتدعي ظروف احلرب ذلك، اأو التهديد مبوقع كارثة معينة والإخالء الإجباري قد يكون كالتايل:

1- تبًعا حلجمه )جزئي – كلي(:
اأ( الإخــالء الإجبــاري اجلزئــي: وه���و اإخالء جزئي من منطق���ة اأو مدينة اأو حي ويت���وىل الدفاع املدين و�صع خط���ة م�صبقة ويتم 

تنفيذها بالتعاون والتن�صيق مع خمتلف اجلهات ذات العالقة.
ب( الإخالء الإجباري الكلي: وهو اإخالء جميع �صكان الأماكن املعر�صة للخطر ول  ي�صمح لأحد منهم بالبقاء وذلك يف حالة توقع 
اعت���داء بالأ�صلح���ة النووية اأو اجلرثومية اأو توقع وقوع كارثة معينة اأو لظروف املعارك بن���اء على طلب القوات امل�صلحة ويتوىل الدفاع املدين 

و�صع خطة م�صبقة لذلك ويتم تنفيذها بالتعاون والتن�صيق مع خمتلف اجلهات امل�صاركة.
٢- تبًعا لزمن حدوثه)قبل وقوع الكارثة – وبعد وقوع الكارثة(:

اأ( قبل وقوع الكارثة: وهذا يكون عند توقع كارثة ما يف منطقة اأو مكان معن فتتم عملية الإخالء م�صبًقا.
ب( بعد وقوع الكارثة: ويف هذا النوع تتم عملية الإخالء اأثناء اأو بعد وقوع الكارثة طبًقا للخطط امل�صبقة التي و�صعها الدفاع املدين 

لهذا الغر�ص وذلك وفًقا لأحكام هذه الالئحة.

مادة )28( :
الإجراءات التنفيذية:

يراعى عند القيام يف تنفيذ عملية الإخالء والإيواء اتباع اخلطوات الرئي�صية التالية:
1- الإنذار والتحذير.

٢- اإخالء ال�صكان والن�صحاب
٣- اإيواء املت�صررين

4- اإعادة الأو�صاع اإىل ما كانت عليه �صابًقا.

* * *
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الفصل الرابع

)اإلجراءات الفنية واإلدارية(

مادة )29( :
�صروط اختيار مواقع الإيواء:

1( يجب اأن تتوافر باملوقع موارد املياه وو�صائل الإ�صاءة.
٢( يجب اأن يكون قريًبا من الطرق واملوا�صالت اإذا تي�صر ذلك.

٣( يتم جتهيز وحتديد �صعة مع�صكرات الإيواء واأق�صامها املختلفة مبعرفة املخت�صن يف هذا املجال من اجلهات املعنية.
4( يجوز للدفاع املدين ا�صتخدام من�صاآت الدولة)كاملدار�ص وبيوت ال�صباب وال�صالت الريا�صية.. الخ( لأغرا�ص الإيواء وكذا امللكيات 
اخلا�صة )كالفنادق وال�صقق املفرو�صة واملباين غر املاأهولة بال�صكان( للغر�ص نف�صه مقابل تعوي�ص عادل وفق ما ن�صت عليه املادة )الثانية 

ع�صرة( فقرة  )د( من نظام الدفاع املدين وبناء على قرار من وزير الداخلية.
٥( اأن يكون �صطح الأر�صية منحدرة بدرجات منا�صبة ل�صمان ت�صريف املياه.

٦( اأن تكون الرتبة م�صامية ت�صاعد على امت�صا�ص املاء.
7( اأن تكون منطقة املوقع خالية من الأوبئة والأمرا�ص واحل�صرات ال�صارة الناقلة للعدوى.

٨( يج���ب التاأك���د م�صبًقا من اأن املباين التي �صيوج���ه لها املرحلن �صاحلة لال�صتخدام ول يوجد بها اأي عيب ي�صكل خطورة على ال�صكان 
واإذا كان���ت هذه املباين من النوع القدمي فيجب ت�صكيل جلن���ة هند�صية من وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية ووزارة الأ�صغال العامة والإ�صكان 
واملديري���ة العام���ة للدفاع امل���دين للتاأكد من �صالحيتها لالإيواء من عدم���ه وتقرير الإ�صالحات املطلوبة لها مع مراع���اة توفر اأماكن العمل 

وال�صكن مبواقع الإيواء ملن�صوبي الدفاع املدين والإ�صراف عليها واجلهات امل�صاركة املكلفن باإدارة مواقع الإيواء والإ�صراف عليها.

مادة )30( :
اإدارة مع�صكرات الإيواء:

1( يع���ن مدي���ر عام الدفاع امل���دين اأو من يفو�صه م�صرًفا ملوقع الإيواء يكون كفًوا وم�صئوًل عن  اإدارتها وذلك مبعاونة من �صباط واأفراد 
الدفاع املدين واملتطوعن الذين يتم اختيارهم لهذا الغر�ص.
٢( يتم حتديد وترقيم مواقع الإيواء لي�صهل الو�صول لها.

٣( اإيجاد مراكز اإ�صعافات اأولية ورعاية �صحية لتوفر اخلدمات الطبية املنا�صبة للمت�صررين مبواقع الإيواء.
4( توفر مركز لالإطفاء تابع ملديرية الدفاع املدين باملنطقة.

٥( توف���ر مرك���ز توعي���ة ورعاي���ة اجتماعي���ة وترفيهية، لرفع ال���روح املعنوي���ة للمت�صررين وذل���ك بالتعاون م���ع وزارة العم���ل وال�صئون 
الجتماعية.

٦( توف���ر مرك���ز توزيع بحيث يتم فيه، طبًقا للبيانات امل�صلمة يف مركز ال�صتعالمات، جم���ع �صمل الأ�صر واإ�صكانهم مع بع�صهم البع�ص 
واإذا تعذر ذلك يتم توزيعهم يف اأماكن قريبة بقدر الإمكان.

7( توف���ر مراك���ز ا�صتعالمات واإح�صاء يتم فيها ا�صتقبال املت�صررين وت�صجيل املعلوم���ات الالزمة واإر�صادهم اإىل اأماكن التوزيع وعمل 
الإح�صائيات الالزمة لهم.

٨( تاأمن مواقع الإيواء بو�صائل ال�صالمة وطفايات احلريق اليدوية الالزمة وخمارج الطوارئ املنا�صبة من قبل الدفاع املدين.

مادة )3١( :
جتهيز مع�صكرات الإيواء:
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1- توفر الأمن واحلرا�صات الالزمة ملوقع الإيواء وذلك بالتن�صيق مع الأمن العام.
٢- توف���ر اخلدم���ة الإعالمية والثقافية مبوقع الإيواء مثل )الندوات الديني���ة والثقافية وتوفر بع�ص الكتب وال�صحف املفيدة لالطالع 

والتثقيف( وذلك بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة مثل وزارة الإعالم واملوؤ�ص�صات ال�صحفية املختلفة.
٣- ا�صتالم الودائع والأ�صياء الثمينة من املت�صررين مقابل اإي�صال ر�صمي وردها لأ�صحابها فور طلبها.

4- اإعداد �صجالت لتدوين اأ�صماء املت�صررين وحالتهم الجتماعية وال�صحية مع مراعاة جمع �صتات الأ�صر.
٥- تعين م�صرف اجتماعي خا�ص بالرجال وكذلك م�صرفة اجتماعية خا�صة بالن�صاء. 

٦- توفر حاويات نفايات باملوقع.
7- تاأمن و�صائل الت�صالت ال�صرورية من )هاتف – بريد وغر ذلك( بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة.

٨- توف���ر مي���اه ال�ص���رب النقية بالتن�صيق م���ع وزارة املياه اأو م�صلح���ة املياه وال�صرف ال�صح���ي �صواء عن طريق اإيج���اد خزانات ثابتة 
وتغذيتها )ب�صيارات نقل املياه( التابعة لها اأو وحدات تنقية للمياه اأو متديد خطوط اأنابيب من �صبكة املياه العامة اإىل املوقع.

٩- توفر دورات مياه كافية واحدة خا�صة بالرجال واأخرى خا�صة بالن�صاء.
1٠ - تو�صيل التيار الكهربائي وذلك بالتن�صيق مع اجلهة املخت�صة.

11 - تق���دمي املالب����ص والأغطي���ة والأدوية وتاأمن امل���واد الغذائية الالزمة لرواد املع�صك���رات واأن تكون الوجب���ات الغذائية طبًقا ملا ورد 
بالئحة الإغاثة الفورية داخل اململكة.

1٢- اإيجاد وجتهيز اأماكن لل�صالة يف موقع الإيواء وتزويدها بامل�صتلزمات الالزمة لأداءال�صالة.

* * *



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
بمؤسسات التعليم العالي 46

الفصل الخامس

 مادة )32( :
متطلبات عمليات الإخالء والإيواء:

عند البدء يف اإخالء منطقة معينة يجب الأخذ يف العتبار اخلطوات التالية:
1-  جتهي���ز غرف���ة عمليات للتوجيه والإ�ص���راف على عمليات الإخالء والإيواء ومتابعة الأو�صاع ويف�ص���ل اأن تكون باإ�صراف مدير الدفاع 

املدين باملنطقة اأو بقيادة �صابط كفء لهذه املهمة ل�صمان �صر العمليات على الوجه الأكمل.
٢-  حتديد املناطق املعر�صة لالأخطار حتديًدا جغرافًيا دقيًقا.

٣ - اإعداد خرائط متعددة للمنطقة املهددة باخلطر، تتناول املعلومات الآتية:
اأ( الأخطار املحتملة.

ب( التوزيع ال�صكاين وعددهم.
ج( �صبكات الطرق واملوا�صالت.

د( �صبكات ال�صرف ال�صحي والكهرباء.
ه�( املرافق احليوية العامة واخلا�صة.

و( اأي معلومات اأخرى هامة.
4- حتديد اأ�صهل واأقرب الطرق التي ت�صلكها و�صائل النقل املختلفة للعمليات مع الأخذ يف العتبار الطرق البديلة لذلك.

٥- حتدي���د ن���وع الإخالء املراد تنفيذه (جزئي – كلي( وحتدي���د مناطق الإيواء والأماكن التي يراد نق���ل املت�صررين اإليها (مدار�ص – 
فنادق – نواد – عمائر غر ماأهولة – مع�صكرات اإيواء.. الخ(.

٦- ت�صني���ف املواقع ال�صرتاتيجية املعر�صة لو�صائل التدم���ر من العدو ح�صب تعر�صها التناق�صي للخطر وفًقا للمعلومات املتوفرة لدى 
اأجهزة ال�صتخبارات والقوات امل�صلحة ويوؤخذ يف العتبار املناطق )ال�صناعية – ال�صكك احلديدية – الكباري – الطرق – املوانئ مناطق 

التجمع ال�صكاين(.
7- جتهي���ز خط���ط التوعية عرب و�صائ���ل الإعالم املختلفة وذلك بالتن�صي���ق مع اجلهات املخت�صة ذات العالق���ة بهدف توعية اجلماهر 

وتهيئتهم للتعاون مع اجلهات املخت�صة بحيث ت�صمل النقاط التالية:
اأ( الإجراءات التي يجب عملها قبل ترك املنزل.

ب( الأ�صياء التي يجب ا�صطحابها قبل مغادرة املنزل )اإثبات �صخ�صية – جموهرات –نقود.. الخ(.
ج( حتدي���د خط���ط م�صتقل���ة لنقل واإخالء املرافق الت���ي تتطلب اتخاذ اإجراءات خا�ص���ة مثل )ال�صجون – امل�صت�صفي���ات – دور الرعاية 

الجتماعية – دور احل�صانة – املدار�ص..الخ(.
٨- حتديد مناطق الإيواء يف اأماكن اآمنة وبعيدة عن اخلطر طبًقا للبيانات واملعلومات امل�صتقاة من اجلهات املعنية باململكة.

مادة )33( :
مراحل الإخالء والإيواء:

اأ( مرحلة الإعداد والتح�صري وت�صمل:
1- حتديد نوع الكارثة واملخاطر املحتمل وقوعها.

٢- حتديد املنطقة التي تنفذ فيها خطة الإخالء وكذا املنطقة التي �صيتم فيها الإيواء.
٣- اإع���داد بيان���ات دقيقة منظمة ع���ن عدد الأفراد الذين �صت�صملهم خطة الإخالء وو�صائل النق���ل الالزمة والطرق التي �صت�صلكها وفًقا 

للخطة املو�صوعة.
4- توفر املاأوى والطعام والك�صاء واخلدمات الطبية يف مع�صكرات ال�صتقبال والإيواء.

٥- اإع���داد التعليم���ات الواجب اإبالغها للنازحن بحيث تكون وا�صحة وغر معقدة خا�صة واأن جناح خطة الإخالء يتوقف بدرجة كبرة 
على تفهم اجلهور وجتاوبهم مع فرق الإخالء.
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٦- اإعداد �صجالت اإح�صائية ملناطق الرتحيل والإيواء.
7- حتديد مناطق اجلمهور للرتحيل ويجب اأن تكون قريبة من م�صاكنهم.

٨- اإعداد منوذج اإخالء وترحيل وكذا بطاقات ترحيل لالأ�صخا�ص املت�صررين بحيث ت�صمل النقاط التالية: )ال�صم – الهوية – احلالة 
الجتماعي���ة – ع���دد اأف���راد الأ�ص���رة – احلالة ال�صحي���ة – الأمتعة اخلا�صة ب���ه والأ�صياء امل�ص���رح حملها وجهة الرتحي���ل – ا�صم مع�صكر 

ال�صتقبال – حمطة القيام – حمطة الو�صول – و�صيلة النتقال(.
٩ - يعطى كل مت�صرر بطاقة خا�صة به، بحيث ي�صنف املت�صررين ح�صب ال�صن واحلالة الجتماعية  اإىل اأربع فئات وتاأخذ كل فئة بطاقة 

ذات لون خا�ص متميز عن غره على النحو التايل:
اأ( اأطفال من اجلن�صن اأقل من ) 1٣( �صنة )اللون الأخ�صر(

ب( املتزوجون من اجلن�صن )اللون الأزرق(
ج( العزاب من اجلن�صن )اللون الأحمر(

د(امل�صنن املعوقن )اللون الأ�صفر(

ب( مرحلة التنفيذ:
وت�صمل الإ�صراف على التنفيذ ومراعاة �صريه طبًقا للخطة املو�صوع وفًقا ملا يلي:

1- اإعالن تنفيذ اخلطة بوا�صطة و�صائل الإعالم املختلفة )كالإذاعة والتلفزيون ومكربات ال�صوت.. الخ.
٢- يت���م الرتحيل الفعلي مبعرفة ج���ال الدفاع املدين العاملن مبحطات القيام والو�صول اإىل اأماكن التجمع والطرق املوؤدية اإليها ويجب 

اأن يحملوا عالمات مميزة ليتمكن اجلمهور من التعرف عليهم وطلب معاونتهم.
٣- حتديد طرق املوا�صالت بعالمات اإر�صادية وتعزز بدوريات املرور والأمن.

4- تراعى الأولوية يف الرتحيل لالأهم فاملهم ويجب مراعاة هذا عند و�صع اخلطط من قبل اجلهات املخت�صة مع مراعاة اإعطاء اأولوية 
الرتحيل للم�صنن واملر�صى والأطفال والن�صاء ثم بقية الفئات.

٥- يجري اإخالء املوؤ�ص�صات وامل�صاحلة احلكومية وفق توجيهات جلان الدفاع املدين باملناطق واملحافظات اإذا كان هناك �صرورة لذلك 
مع املحافظة على �صرية ما يحويه املوقع.

ج( اإعادة الأو�صاع:
بعد انتهاء الكارثة واإعادة الأو�صاع اإىل طبيعتها ي�صمح بعودة املت�صررين اإىل مواقعهم الأ�صلية ومبا�صرة حياتهم العادية .

* * *





 المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق 
في مباني التعليم 
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المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم

ا�صــم الـجــدولرقـم الـجـدولال�صفحة

�صالحية املباين من الناحية الإن�صائية ل�صتعمالها يف الأغرا�ص التعليمية.٦-1 

ح�صاب م�صافة النتقال وامل�صافة املبا�صرة ملباين التعليم.٦-٢ 

معدات مكافحة احلريق ملباين التعليم ح�صب الفئة والرتفاع والت�صنيف الإن�صائي.٦-٣ 

توزيع معدات الإنذار من احلريق يف مباين التعليم.٦-4 

اخلدمات الهند�صية اخلا�صة بالوقاية يف مباين التعليم.٦-٥ 

مباين التعليم:٦-1

 
املباين اأو اأجزائها املخ�ص�صة لأغرا�ص التعليم، وهي التي تاأوي عدد ٦ طالبا منتظمن بدوام ل يقل عن 4 �صاعات 
يوميًا ومبا ل يقل عن 1٢ �صاعة يف الأ�صبوع، كريا�ص الأطفال واملدار�ص متهيدي- ابتدائي- حتى الثانوي، واملعاهد 

املهنية والتطبيقية وما يف حكمها.

املدار�ص املخ�ص�صة لتعليم املعاقن، تدر�ص كل حالة على حدة، لو�صع ال�صروط الوقائية الإ�صافية املنا�صبة ح�صب الأحوال.٦-1/1

خطورة احلريق: ت�صنف خطورة احلريق يف مباين التعليم خطورة خفيفة.٦-٢

املتطلبات الإن�ص�ائية:٦-٣

يجب تطبيق �ص�روط الباب الأول لتوفر �صالمة الهيكل الإن�صائي من اأخطار احلريق. ٦-٣/1

٦-٢/٣
حتدد �صالحية املباين من الناحية الإن�صائية ل�صتعمالها يف اأغرا�ص التعليم بناء على جدول رقم 1-٢ "ت�صنيف 
املباين من حيث مقاومتها للحريق" واجلدول التايل ٦-1 "�صالحية املباين من الناحية الإن�صائية ل�صتعمالها يف 

الأغرا�ص التعليمية".

صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في األغراض التعليمية

 حسب المساحة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي

امل�صاحة والرتفاعالت�صنيف الإن�صائي

ي�صلح جلميع احلالت. النوع الأول 

ي�صلح للمباين بارتفاع ل يزيد عن طابقن.النوع الثاين والرابع 

مباين موؤقتة ل تتعدى م�صاحة ف�صل واحد وب�صروط خا�صة. النوع الثالث واخلام�ص 
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جدول 1-6

يجب اأن تراعى ال�صروط التالية يف حتديد موقع الف�صول الدرا�صية يف املبنى:٦-٣/٣

ل يجوز اأن تكون الف�صول الدرا�صية لالأطفال دون املرحلة البتدائية يف ال�صرداب اأو فوق الأر�صي.٦-٣/٣/1

ل يجوز اأن تكون الف�صول الدرا�صية البتدائية الدنيا يف دور اأعلى من الدول الأول.٦-٢/٣/٣

يجوز اأن تكون الف�صول الدرا�صية يف ال�صرداب �صريطة توفر درج اأو خمرج على اجلدار اخلارجي ٦-٣/٣/٣
يوؤدي اإىل اخلارج مبا�صرة، وحممية ب�صبكة مر�صات مياه تلقائية.

يجب اأن تطل جميع الف�صول الدرا�صية على الواجهة اخلارجية للمبنى مبا�صرة.٦-٣/٣/4

ال�ص�تعمال املختلط :٦-4

1/4-٦
يف حالة كون مباين التعليم جزءا من مباين ذات ا�صتعمال اآخر، يجب الف�صل يف ما بينهم لي�صبح كل جزء قطاع 

حريق م�صتقل تتوفر له �صبل هروب م�صتقلة.

ل يجوز اأن يكون ال�صتعمال املختلط من نوع ينطوي على خطورة حريق عالية اأو غر�ص �صناعي.٦-4/٢

يجب الف�صل بن الأجزاء املخ�ص�صة للتعليم والأجزاء املخ�ص�صة لأغرا�ص اأخرى ملحقة.٦-4/٣

تعامل املباين اأو اأجزائها املخ�ص�صة لأغرا�ص اأخرى غر التعليم ح�صب نوع ا�صتخدامها.٦-4/4

ال�ص�يطرة على انت�ص�ار احلريق: يجب تطبيق �صروط الباب الأول اإ�صافة لهذه ال�صروط. ٦-٥

النت�ص�ار الأفقي: يجب اأن ل تزيد م�صاحة قطاع احلريق عن )٢٠٠٠ مرت٢(.٦-٥/1

يف�صل بن مناطق ال�صتخدام املختلفة عن التعليم، ويعترب كل منها قطاع حريق م��ص�تقتل.٦-٥/1/1

تف�صل مناطق اأو اأماكن اخلطورة.٦-٥/1/٢

كل ف�صل درا�ص�ي يعترب قطاع حريق ثانوي م�ص�تقل.٦-٥/1/٣

٦-٢/٥
النت�صار الراأ�صي: يف�صل اأن تف�صل الفتحات الراأ�صية عن بقية اأجزاء املبنى بجدار مقاوم للحريق ملدة ل تقل عن �صاعة 

واحدة، وبفتحات اأبواب ل تقل مقاومتها عن 4٥ دقيقة.

٦-٣/٥
النت�صار اخلارجي: يجب ف�صل مباين الف�صول الدرا�صية عن بع�صها البع�ص بوا�صطة جدران مانعة للحريق مقاومتها 

ل تقل عن �صاعة واحدة.

1/٦-٣/٥
حيثما ت�صرتك مباين تعليمية مع نوع خمتلف من املباين بجدار مانع للحريق، يجب اأن ل تقل مقاومة ذلك اجلدار عن 

اأعلى املتطلبات لأي منهما. 

و�صول اآليات الإطفاء: يجب اأن يتي�صر و�صول اآليات ومعدات الدفاع املدين ملباين الت�ع�ل�ي�م.٦-٥/4

1/4/٦-٥
يجب اأن تتمكن فرق الإطفاء من القرتاب من مباين التعليم بخراطيم مياه الإطفاء املو�صلة بفوهة ماآخذ مياه احلريق 

اأو خزان الإمداد باملياه. 
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٢/4/٦-٥
يج���ب اأن تتمكن فرق الإطفاء من الو�ص���ول اإىل فتحات الإنقاذ اأو ال�صرفات بوا�صطة الدرج اأو اأية معدات اأخرى لتنفيذ 

عمليات الإنقاذ.

�ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ(:٦-٦

يجب تطبيق ال�صروط العامة ل�ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ( اإ�صافة لهذه ال�صروط.٦-٦/1

٦-٢/٦
الطاق���ة ال�صتيعابية (ال�صتيعاب(: يقدر ال�صتيعاب وفقًا ملا جاء يف باب �ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ( جدول 

٣-4(، وبالن�صبة لأماكن ال�صتخدامات الأخرى يحدد ال�صتيعاب لكل منها وفقا لطبيعة ا�صتعمالها.

٦-٣/٦
ال�ص�ع����ة: يح�صب قيا����ص عر�ص �صبل الهروب على اأ�صا����ص عدد الأ�صخا�ص الذين ي�صتخدمونه���ا كما جاء يف الباب 

الثالث "�ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ(".

4/٦-٦ 
م�صاف���ة النتق���ال: يجب اأن ل تزيد م�صافة النتقال من اأية نقطة للو�صول اإىل املخرج النهائي اأو اإىل الدرج املحمي 

عن الأرقام املذكورة يف اجلدول )٦-٢(.

٦-٥/٦
امل�ص�اف���ة املبا�ص����رة م���ن اأية نقطة داخ���ل الف�صول اإىل املخرج اأو ال���درج املحمي ل تزيد ع���ن )1٥ مرت(، ول تزيد 

عن)1٠ مرت( يف ال�صرداب.

حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة لمباني التعليم

احلالة واملالحظاتالطابقامل�صافة بالأمتاراملوقع

امل�ص�افة املبا�صرة داخل الف�صل الدرا�صي
---الأر�صي1٥

---ال�صرداب1٠

م�ص�افة النتقال من باب الف�صل اإىل املخرج 
اأو الدرج املحمي

عند وجود اأكرث من خمرج واحد.ال�صرداب1٥

يف حالة املمرات الداخلية.طوابق اأخرى٢٠

يف حالة املمرات اخلارجية.طوابق اأخرى٣٠

يف حالة النهاية املغلقة.اأي طابق٦النهاية املغلقة

جدول 2-6

املمرات: يجب توفر ال�صروط العامة للمرات كما جاءت يف باب �ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ( اإ�صافة لهذه ال�صروط:٦-٦/٦

يجب اأن تكون املمرات منظمة وان�صيابية بحيث توؤدي مبا�صرة اإىل املخارج.٦-٦/٦/1

املمرات املتدرجة، يجب اأن يركب لها حواجز )درابزين( وفقًا لل�صروط.٦-٢/٦/٦

٦-٣/٦/٦
يج���ب اأن يك���ون عر�ص املمرات كافيا ل�صتيعاب تدفق الأ�صخا�ص الذين �صي�صتعملونها ب�صرط اأن ل تقل عن )٢ مرت( 

للمرات الرئي�صية و )1.٥ مرت( للممرات الفرعية.
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4/٦-٦/٦
يج���ب اأن تك���ون املمرات خارجية ما اأمك���ن، ويجوز قبولها يف الداخ���ل اإذا تعذر ذلك، ب�صرط اأن تك���ون من�صاأة وفقًا 

ل�صروط الباب الأول.

٦-٥/٦/٦
املم���رات داخ���ل الف�صول ل تقل ع���ن )1.1٠ مرت( للممر الذي يخدم �صفن من املقاع���د، و )٩٠ �ص�م( للممر الذي 

يخدم �صفًا واحدًا.

يجب اأن ل يبعد اأي مقعد عن املمر الداخلي اأكرث من م�صافة �صتة مقاعد.٦-٦/٦/٦

املخارج: يجب توفر ال�صروط العامة للمخارج كما جاءت يف باب �ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ(.٦-٦/7

يجب اأن توؤدي املخارج جميعها اإىل اخلارج مبا�صرة ، اأو اإىل درج اأو ممر حممي من احلريق ومف�صول عن املبنى بف�صحة عازلة.٦-٦/1/7

٢/7/٦-٦
يجب اأن يكون عدد املخارج وفقًا لل�صروط العامة بحيث ل تقل عن خمرجن متباعدين اإىل اأطراف املبنى وعلى اجلدار 

اخلارجي، يوؤدي كل منهما اإىل اخلارج.

يجب اأن يتوفر يف كل ف�صل خمرجن متباعدين يوؤديان اإىل اخلارج اأو اإىل ممر حممي يوؤدي اإىل خمرجن يف احلالت التالية:  ٦-٦/7/٣

اإذا زاد ا�صتيعاب الف�صل عن )٥٠( طالبًا .٦-٦/7/٣/1

اإذا زاد عدد ا�صتيعاب الف�صل عن )٣٠( طفاًل )ريا�ص الأطفال(٦-٦/7/٢/٣

اإذا زادت م�صاحة الف�صل عن )٩٠م٢( اأو عمقه )1٥م(٦-٦/7/٣/٣

4/7/٦-٦
يج���ب اأن تكون النواف�ذ املخ�ص�صة للتهوي�ة، بقيا����ص ل يقل عن م�صاح�ة )٠.٥ م٢( اأو )٥٠ �صم عر�ص × 1٠٠ �ص�م 
ارتف���اع( وارتف���اع عتبتها عن �صطح البالط )11٠ �صم(، وذلك لال�صتفادة منها يف اأعمال الإنقاذ، تفتح من الداخل 

ب�صهولة دون احلاجة لأدوات اأو اأقفال خا�صة.

الدرج: يجب اأن تطبق ال�صروط العامة ل�ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ(، اإ�صافة اإىل هذه ال�صروط.٦-٨/٦

املنحدرات: يجب توفر املنحدرات يف املباين التعليمية ل�صتخدامات املعاقن.٦-٨/٦/1

٦-٢/٨/٦
يجب اأن ل يقل عدد الدرج عن درجن لكل طابق، متباعدين على اأطراف املبنى وعلى اجلدار اخلارجي يوؤدي كل منهما 

اإىل اخلارج مبا�ص�رة.

يجب اأن يكون الدرج حممي ومف�صول عن املبنى بف�صحة عازلة حممية من احلريق وتوؤدي اإىل اخلارج مبا�صرة.٦-٣/٨/٦

يجب اأن يكون عر�ص الدرج كافيا لعدد الأ�صخا�ص الذين ي�صتخدمونه و ل يقل عن جمموع عر�ص املمرات التي ت�صب فيه.٦-٨/٦/4

٦-٥/٨/٦
يف حال���ة ال�صم���اح با�صتعمال قاعات التجم���ع يف الطوابق العليا اأو ال�ص�ف�لي من املبنى يج���ب اأن يكون الدرج بعر�ص اأكرب، 

والب�صطة مب�صاحة كبرة لال�صرتاحة.

املخرج النهائي: يف جميع الأحوال، يجب اأن توؤدي جميع �صبل الهروب اإىل خمرج نهائي يوؤدي اإىل اخلارج مبا�صرة.٦-٩/٦

الأق�ص�ام ذات ال�صتخدامات الأخرى، يف مباين التعليم تطبق ب�ص�اأنها ال�صروط اخلا�صة بها اأو الأعلى اأيهما اأكرث وقاية.٦-1٠/٦

معدات مكافحة احلريق والإنذار: يجب تطبيق �صروط الباب الأول اإ�صافة لل�صروط الواردة يف اجلدول ٦-٦.٣-7
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1/7-٦
يج���ب تركيب اإنذار يدوي يف ال�صالت متعددة الأغرا�ص، وممرات الإدارة، وممرات الف�صول املغلقة يف جميع املراحل، 

با�صتثناء ممرات الف�صول املك�صوفة.

٢/7-٦
يج���ب تركي���ب اإنذار تلقائي يف ال�ص���الت متعددة الأغرا�ص، والور�ص���ة، واملخترب، واملكتبة، واملخ���زن، وكذلك يف اأماكن 

اخلطورة اخلا�صة، وجماري التكييف، وال�صرداب يف جميع املراحل.

٣/7-٦
يج���ب تركي���ب و�صيلة اإنذار عام )على �صكل �صافرة اأو جر�ص على اأق���ل تقدير( م�صموع يف جميع اأنحاء املدر�ص�ة وب�صوت 

مميز اأو ر�صائل �صفهية ت�صغل من الإدارة. 

4/7-٦
يج���ب اأن تك���ون معدات احلريق والإنذار م���ن حيث الت�صميم والتنفي���ذ وال�صيانة وفقًا لال�صرتاط���ات اخلا�صة مبعدات 

الإطفاء والإنذار اأو دليل الدفاع املدين.

يجوز للدفاع املدين عند الرتخي�ص، اأن يطلب معدات اإ�صافية كبديل عن بع�ص الحتياطات الوقائية املطلوبة وفقًا لل�صروط.٦-7/٥

معدات مكافحة الحريق لمباني التعليم
حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

احلالت املطلوبةالنوع

معدات الإطفاء اليدوية:1

جميع الطوابقطفايات يدوية1 

الرتكيبات الثابتة:٢

جميع الطوابق�صبكة خراطيم مطاطية1 

�صبكة فوهات جافة٢ 
اأكرث من اأربعة طوابق )اأر�صي + ثالثة طوابق( وبارتفاع اأقل من ٢٨ مرت اأو طابقن 

مب�صاحة اإجمالية تزيد عن 1٠٠٠ مرت مربع. 

�صبكة فوهات رطبة٣ 
بارتف���اع اأعل���ى من ٢٨ مرت اأو اأكرث من طابقن مب�صاح���ة تزيد عن 1٠٠٠ مرت مربع 

للطابق الواحد. 

يف �ص�احات اجلامعات واملعاهد العليا.�صبكة فوهات خارجية4 

الأنظمة التلقائية الثابتة:٣

 1
�صبك���ة تلقائي���ة ملر�ص�ات مي���اه مكافحة 

احلريق
ال�صرداب، الأدوار العليا التي تزيد عن اأربعة اأدوار، املباين املن�صاأة من النوع الثالث 

واخلام�ص.

اأماكن اخلطورة اخلا�صة حيث ل ميكن ا�صتخدم املياه.�صبكة تلقائية ملر�ص�ات مواد اأخرى٢ 

 معدات اإنذار احلريق:4

�صبكة اإنذار يدوي1 
يف ال�ص���الت متع���ددة الأغرا�ص، ومم���رات الإدارة، وممرات الف�ص���ول املغلقة يف 

جميع املراحل با�صتثناء ممرات الف�صول املك�صوفة.

�صبكة اإنذار تلقائي٢ 
يف الور����ص، واملخت���ربات، واملخازن، واملكتبة، و يف ال�ص���الت متعددة الأغرا�ص مع 

اإنذار يدوي، وكذلك يف اأماكن اخلطورة اخلا�صة، وجماري التكييف، وال�صرداب.
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جدول 3-6

توزيع معدات اإلنذار من الحريق فـي مبانـي التعلـيم

مرحلة
التعليم

نــوع 
املالحـظـاتاأق�صـــام املبنــــىالنظام

ممرات 
الف�صول 

املغلقة
ممرات املكتبةالور�صةاملختربالقاعة

الإدارة

يجب تركيب و�صيلة اإنذار عام )على �صكل 
�صافرة اأو جر�ص على اأقل تقدير( م�صموع 
يف جميع اأنحاء املدر�ص�ة وب�صوت مميز اأو 

ر�صائل �صفهية ت�صغل من الإدارة.

ريا�ص 
اأطفال

*   **يدوي

    * تلقائي

ابتدائي
*   * يدوي

 *  * تلقائي

متو�صط
*   * يدوي

 **** تلقائي

ثانوي
*   * يدوي

 **** تلقائي

جدول 4-6

٦-٨
اخلدم���ات الهند�صي���ة: يجب اللتزام مبا جاء يف الباب الرابع "املتطلبات العامة للخدمات الهند�صية"، مع الرتكيز على ما 

ورد يف اجلدول )٦-٥(.

للدفاع املدين طلب معدات اإ�صافية اأو كبديل عن بع�ص ال�صروط الوقائية الأخرى.٦-٨/1

الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني التعليم

احلالت املطلوبةالنوع

ح�صب املوا�صفات العاملية املعتمدة من الدفاع املديننظام تهوية1

ال�صرداب و�صبل الهروب)خمارج الطوارئ(عالمات اإر�صادية م�صاءة٢

ال�صرداب و�صبل الهروب)خمارج الطوارئ(�صبكة اإنارة للطوارئ٣

اجلامعات.م�صدر احتياطي للكهرباء4

اإذا زاد الرتفاع عن �صتة اأدوار اأو ٢٠ مرت اأيهما اأقل.م�صعد حريق٥

وفقا لالحتياطات الوقائية يف املجالت الهند�صية.اأبواب حريق تعمل تلقائيا٦

جدول 5-6





المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق 
في مواقف السيارات والمستودعات
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 المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات   
الفهر�س

الباب احلادي ع�صر: املتطلبات الوقائية للحماية من احلريق يف مباين امل�صتودعات الرمزال�صفحة
ومواقف ال�صيارات. 

مباين امل�صتودعات17٣1-11
خطورة احلريق 11-٢ 
املتطلبات الإن�ص�ائية 11-٣ 
ال�صتعمال املختلط4-11 
ال�ص�يطرة على انت�صار احلريق11-٥ 
النت�ص�ار الأفقي11-٥/1 
 النت�ص�ار الراأ�ص�ي11-٢/٥ 
 النت�ص�ار اخلارجي11-٣/٥ 
و�صول اآليات الدفاع املدين11-٥/4 
�ص�بل الهروب11-٦ 
 الطاقة ال�صتيعابية11-٢/٦ 
 ال�ص�ع�ة11-٣/٦ 
 م�ص�افة النتقال11-٦/4 
 امل�ص�افة املبا�صرة11-٥/٦ 
 املمرات11-٦/٦ 
 املخارج11-٦/7 
 الدرج  11-٨/٦ 
 املخرج النهائي11-٩/٦ 
معدات مكافحة الإنذار ومكافحة احلريق 7-11 
اخلدمات الهند�ص�ية11-٨ 
�ص�روط وقائية خا�ص�ة "مواقف ال�صيارات"11-٩ 
 مباين م�صتودعات "مواقف" ال�صيارات11-٩/1 
 ال�صيطرة على انت�صار احلريق11-٩/4 
 املنحدرات ملواقف ال�صيارات حتت م�صتوى الأر�ص11-٩/1/4 
 الأر�صية11-٩/4/٢ 
 اجلدار اجلانبي11-٩/4/٣ 
 معدات مكافحة الإنذار ومكافحة احلريق11-٥/٩ 
 اخلدمات الهند�صية11-٦/٩ 
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المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات
فهر�س اجلداول

ا�ص��م ال�ج��دولرق�م ال�ج�دولال�صفحة

�صالحية املباين من الناحية الإن�صائية ل�صتخدامها يف اأغرا�ص التخزين. 1-11 

م�ص�احة قطاع احلريق يف مباين امل�صتودعات تبعا لدرجة خطورتها.11-٢ 

ح�صاب م�صافة النتقال وامل�صافة املبا�صرة ملباين امل�صتودعات.11-٣ 

معدات مكافحة احلريق يف مباين امل�صتودعات ح�صب الفئة والرتفاع والت�صنيف الإن�صائي.4-11 

اخلدمات الهند�صية اخلا�صة بالوقاية يف مباين امل�صتودعات.11-٥ 

معدات مكافحة احلريق يف مباين مواقف ال�صيارات ح�صب الفئة والرتفاع والت�صنيف الإن�صائي.11-٦ 

اخلدمات الهند�صية اخلا�صة بالوقاية يف مباين مواقف ال�صيارات.7-11 

المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات

مباين امل�صتودعات:1-11

 
املب���اين اأو اأجزائها املخ�ص�صة لالأغرا�ص تخزين امل���واد اخلام، واملنتجات امل�صنعة اأو ن�صف امل�صنعة، وقد يكون هذا النوع من 

املباين م�ص�تقل اأو جزء من مبنى عمليات الت�صنيع اأو البيع، وتنق�ص�م مباين امل�صتودعات من حيث اخلطورة اإىل فئات كالتايل:

1/1-11
الفئ�ة )  اأ  ( مباين ذات اخلطورة اخلفيفة والتي يخزن فيها مواد غر قابلة لالحرتاق، مثل مواد البناء، والأجهزة، 

وقطع الغيار.

٢/1-11
الفئ����ة ) ب ( مب���اين ذات اخلطورة املتو�صطة والت���ي يخزن فيها مواد قابلة لالحرتاق، اأو م���واد غر قابلة لالحرتاق 

ومغلفة مبواد قابلة لالحرتاق مثل الكرتون ال�صميك واحلبيبات البال�صتيكية اأو الرغوية اأو ن�صارة اخل�صب وغرها.

٣/1-11
 الفئ����ة ) ج ( مب���اين ذات خط���ورة عالي���ة والتي يخزن فيها امل���واد اخلطرة بوجه ع���ام، والغ���ازات وال�صوائل القابلة 
لال�صتع���ال، واملواد ال�صدي���دة القابلية لالحرتاق مثل اخل�ص���ب والورق والألياف على �صكل �صائ���ب، وكذلك البال�صتك 

الرغوي وما �صابه ذلك

 

٢-11
خط���ورة احلري���ق: ت�صنف خطورة احلريق يف مب���اين امل�صتودعات ح�صب نوع عمليات التخزين الت���ي تقوم يف هذه املباين 

وهي كما يلي:

1/٢-11
 خطورة خ�ف�ي�ف�ة الفئ�ة ) اأ (: وهي مباين امل�صتودعات التي تكون حمتوياتها �صعيفة الحرتاق بحث ل يحتمل ا�صتعال 
احلري���ق ذاتي���ا، كما بن يف اجل���دول 1-1 يف الب���اب الأول "املتطلبات الوقائي���ة العامة للمباين" كامل���واد الغر قابلة 

لالحرتاق، مثل مواد البناء، والأجهزة، وقطع الغيار.
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٢/٢-11

 خط���ورة متو�ص�ط�ة الفئ�ة ) ب (: وهي مباين امل�صتودع���ات التي حترتق حمتوياتها ب�صرعة انت�صار متو�صطة، اأو ينبعث 
منها كمية ملحوظة من الدخان، لكنها ل تنتج اأبخرة �ص�امة، ول حتدث انفجارات عند احرتاقها، كما بن يف اجلدول 
1-1 يف الب���اب الأول "املتطلب���ات الوقائية العامة للمباين" مثل امل�صتودعات التي يخزن فيها مواد قابلة لالحرتاق، اأو 
م���واد غر قابلة لالحرتاق ومغلفة مبواد قابلة لالحرتاق مث���ل الكرتون ال�صميك، واحلبيبات البال�صتيكية اأو الرغوية، 

ون�صارة اخل�صب، وما يف حكمها.

٣/٢-11

 خط���ورة ع�الي����ة الفئ����ة ) ج (: وهي مباين امل�صتودع���ات التي حترتق حمتوياتها ب�صرع���ة فائقة، اأو تنتج اأبخ���رة �صامة اأو 
انفج���ارات كم���ا بن يف اجل���دول 1-1 يف الباب الأول "املتطلب���ات الوقائية العامة للمباين" اأو هي الت���ي يخزن فيها املواد 
اخلط���رة بوج���ه عام، والغ���ارات وال�صوائل القابل���ة لال�صتعال، وامل���واد ال�صدي���دة القابلية لالحرتاق مث���ل اخل�صب والورق 

والألياف على �صكل �صائب، وكذلك البال�صتك الرغوي وما �صابه ذلك.

  

املتطلبات الإن�ص�ائية:11-٣

1/٣-11
يجب تطبيق �ص�روط الحتياطات الوقائية يف املجالت الهند�صية ب�صورة عامة لتوفر �ص�المة الهيكل الإن�صائي من اأخطار 

احلريق.

٢/٣-11
حت���دد �صالحية املباين م���ن الناحية الإن�صائي���ة ل�صتخدامها يف اأغرا����ص التخزين بناء على جدول رق���م 1-٢ "ت�صنيف 
املب���اين م���ن حيث مقاومته���ا للحريق" واجلدول الت���ايل 11-1 "�صالحية املباين م���ن الناحية الإن�صائي���ة ل�صتخدامها يف 

اأغرا�ص التخزين".

صالحية المباني من الناحية اإلنشائية 
الستخدامها في أغراض التخزين حسب درجة خطورة محتوياتها

درجة اخلطورةالت�صنيف الإن�صائي

مباين اخلطورة العاليةالنوع الأول والثاين فقط

مبني اخلطورة املتو�صطةالنوع الأول والثاين ، والثالث ب�صروط خا�صة

مباين اخلطورة اخلفيفةجميع الأنواع والنوع اخلام�ص ب�صورة موؤقتة و�صروط خا�صة

جدول 1-11

ال�ص�تعمال املختلط:4-11

1/4-11
يف حال���ة ك���ون مباين امل�صتودع���ات جزءا من مباين ذات ا�صتعمال اآخر، يجب الف�ص���ل يف ما بينهم لت�صبح كل منها 

قطاع حريق م�صتقل تتوفر له �صبل هروب م�صتقلة.

تعامل اأجزاء املباين املخ�ص�صة لأغرا�ص اأخرى غر التخزين، ح�ص�ب نوع ا�صتخدامها.4-11/٢

يجب الف�صل بن الأجزاء املخ�ص�صة للم�صتودعات و اأجزائها املخ�ص�صة لأغرا�ص اأخرى ملحقة.4-11/٣
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ال�ص�يطرة على انت�ص�ار احلريق: يجب تطبيق �صروط الباب الأول اإ�صافة لهذه ال�صروط.11-٥

 النت�ص�ار الأفقي: يجب اأن ل تزيد م�صاحة قطاع احلريق عن املحدد يف اجلدول 11-٢. 11-٥/1

 حماية ال�ص�رداب باأن يزود ب�ص�بكة مر�ص�ات مي�اه احلريق اإذا زادت م�ص�احته عن )1٥٠ مرت مربع)11-٥/1/1

 يجب الف�صل ما بن ال�صتعمالت املختلفة، ب�صرف النظر عن امل�صاحة.11-٥/1/٣

 يجب ف�صل مناطق اخلطورة اخلا�صة، ب�صرف النظر عن امل�صاحة.11-٥/4/1

مساحة قطاع الحريق في مباني المستودعات تبعا لخطورة محتوياتها

نوع اخلطورة مبباين امل�صتودعات
م�صاحة قطاع احلريق باملرت املربع ح�صب الطابق

ال�صرداب والأدوار العلياالطابق الأر�صي

1٥٠٠ مرت مربع٥٠٠٠ مرت مربعخطورة خفيفة

1٠٠٠ مرت مربع٣٠٠٠ مرت مربعخطورة متو�صطة

٥٠٠ مرت مربع1٠٠٠ مرت مربعخطورة عالية 

جدول 2-11

 النت�صار الراأ�صي: اإذا تعددت الطوابق، يعترب كل طابق قطاع حريق منف�صل.11-٢/٥

٣/٥-11
 النت�صار اخلارجي: اجلدران اخلارجية التي تقع على حدود العقار، من جهة اجلار يجب اأن تكون مبنية من اخلر�صانة 

والطوب.
 و�صول اآليات الإطفاء: يجب اأن يتي�صر و�صول اآليات ومعدات الدفاع املدين ملباين امل�صتودعات.11-٥/4

 
�ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ (:11-٦

 يجب تطبيق ال�صروط العامة ل�ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ( اإ�صافة لهذه ال�صروط.11-٦/1

٢/٦-11
 الطاقة ال�صتيعابية )ال�صتيعاب(: يقدر ال�صتيعاب وفقًا ملا جاء يف باب �ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ( جدول ٣-4، 

وبالن�صبة لأماكن ال�صتخدامات الأخرى يحدد ال�صتيعاب لكل منها وفقا لطبيعة ا�صتعمالها.

٣/٦-11
 ال�ص�ع����ة: يح�ص���ب قيا�ص عر�ص �صبل الهروب على اأ�صا�ص عدد الأ�صخا�ص الذين ي�صتخدمونها كما جاء يف الباب الثالث 
امل�صتودعات عن )٢ مرت(  الرئي�ص�ية يف مباين  املمرات  اأن ل يقل عر�ص  الطوارئ("، على  الهروب )خمارج  "�ص�بل 

والفرعية عن )1.٥ مرت( باأي حال. 

4/٦-11
 م�صاف���ة النتق���ال: يجب اأن ل تزيد م�صافة النتقال من اأية نقطة للو�صول اإىل املخرج النهائي اأو اإىل الدرج املحمي عن 

الأرقام املذكورة يف اجلدول )11-٣(.

٥/٦-11
 امل�صافة املبا�صرة: يجب اأن ل تزيد م�صافة النتقال من اأية نقطة للو�صول اإىل املخرج النهائي اأو اإىل الدرج املحمي عن 

الأرقام املذكورة يف اجلدول )11-٣(.
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حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة لمباني المستودعات

نوع اخلطورةاملوقع
الطابق

ال�صرداباأر�صي

امل�ص�افة املبا�صرة داخل الق�صم
1٥1٠خفيفة اأو متو�صطة

7.٥7.٥عالية

م�ص�افة النتقال اإىل املخرج اأو 
الدرج املحمي

4٠٢٠خفيفة

٣٠1٥متو�صطة

٢٠1٠عالية

النهاية املغلقة
7.٥7.٥خفيفة اأو متو�صطة

ل يجوزل يجوزعالية

جدول 3-11

٦/٦-11
 املم���رات: يج���ب توفر ال�ص���روط العامة للم���رات كما ج���اءت يف الباب الراب���ع "�ص�بل اله���روب )خمارج 

الطوارئ(". على اأن ل يقل عر�ص املمرات الرئي�ص�ية عن )٢ مرت( والفرعية عن )1.٥ مرت( باأي حال.

1/٦/٦-11
 اإذا مل تك���ن اأماك���ن التخزين ثابتة واملم���رات غر وا�صحة، يجب تخطيط املم���رات بال�صبغ العاك�ص، 

لتو�صيح املمرات وم�ص�احات العمل اأو التخزين.

 يجب اأن تكون املمرات بن اأماكن التخزين وا�صحة ومنظمة بحث توؤدي اإىل اخلارج.11-٢/٦/٦

7/٦-11
 املخ���ارج: يجب توف���ر ال�صروط العامة للمخارج كما جاءت يف الب���اب الرابع "�ص�بل الهروب )خمارج 

الطوارئ(.

1/7/٦-11
 يج���ب اأن يكون عدد املخارج وفقًا لل�صروط العام���ة بحيث ل تقل عن خمرجن متباعدين اإىل اأطراف 

املبنى وعلى اجلدار اخلارجي، يوؤدي كل منهما اإىل اخلارج.

٢/7/٦-11
يجب اأن توؤدي املخارج جميعها اإىل اخلارج مبا�صرة، اأو اإىل درج اأو ممر حممي من احلريق ومف�صول 

عن املبنى بف�صحة عازلة.

٣/7/٦-11
يج���وز قب���ول خمرج واحد يف مباين امل�صتودعات ذات درجة اخلط���ورة اخلفيفة اأو املتو�صطة، بعد اأخذ 

موافقة الدفاع املدين، اإذا توفرت ال�صروط التالية:

اأن ل يزيد العمق اأو امل�صافة املبا�صرة داخل الق�صم عن 1٥ مرت.11-٦/7/٣/1

اأن ل تزيد م�صافة النتقال من باب الق�صم اإىل املخرج النهائي اأو الدرج املحمي عن ٣٠ مرت.11-٦/7/٢/٣

 اأن ل تزيد م�صافة النتقال للنهايات املغلقة عن 7.٥ مرت.11-٦/7/٣/٣

 اأن تتوفر بقية �صروط �صبل الهروب.11-٦/7/٣/4
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الدرج: يجب اأن تطبق ال�صروط العامة ل�ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ(، اإ�صافة اإىل هذه ال�صروط.11-٨/٦

1/٨/٦-11
يجب اأن ل يقل عدد الدرج عن درجن لكل طابق، متباعدين على اأطراف املبنى وعلى اجلدار اخلارجي 

يوؤدي كل منهما اإىل اخلارج مبا�ص�رة.

 يجب اأن يكون الدرج حممي ومف�صول عن املبنى بف�صحة عازلة حممية من احلريق وتوؤدي اإىل اخلارج مبا�صرة.11-٢/٨/٦

٩/٦-11
 املخ���رج النهائ���ي: يف جميع الأحوال، يج���ب اأن توؤدي جميع �صبل الهروب اإىل خم���رج نهائي يوؤدي اإىل 

اخلارج مبا�صرة.

1٠/٦-11
 الأق�ص����ام ذات ال�صتخدام���ات الأخرى، يف مب���اين امل�صتودعات ذات اخلطورة الأعل���ى تطبق ب�ص�اأنها 

متطلبات الوقاية اخلا�صة بها اأو الأعلى اأيهما اأكرث وقاية.

 

7-11
معدات مكافحة احلريق والإنذار:  يجب تطبيق �صروط الباب الأول لتوفر �صالمة الهيكل الإن�صائي من 

اأخطار احلريق، اإ�صافة لل�صروط الواردة يف اجلدول )4-11(.

1/7-11
 يج���ب اأن تك���ون معدات احلريق والإنذار من حي���ث الت�صميم والتنفيذ وال�صيان���ة وفقًا لال�صرتاطات 

اخلا�صة مبعدات الإطفاء والإنذار اأو دليل الدفاع املدين.

٢/7-11
 يج���وز للدف���اع املدين، اأن يطلب معدات اإ�صافية اأو بديلة عن بع�ص الحتياطات الوقائية املطلوبة وفقًا 

لل�صروط.

معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار في مباني المستودعات
حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

احلالت املطلوبةالنوع

معدات الإطفاء اليدوية:1

جميع الطوابق واحلالت. طفايات يدوية1 

الرتكيبات الثابتة:٢

جميع الطوابق واحلالت.�صبكة خراطيم مطاطية1 

غر مطلوبة.�صبكة فوهات جافة٢ 

غر مطلوبة.�صبكة فوهات رطبة٣ 

يف مباين امل�صتودعات ذات اخلطورة العالية. �صبكة فوهات خارجية4 

الأنظمة التلقائية الثابتة:٣

ال�صرداب، يف مباين امل�صتودعات ذات اخلطورة املتو�صطة اأو العالية.�صبكة تلقائية ملر�ص�ات مياه مكافحة احلريق1 

اأماكن اخلطورة اخلا�صة حيث ل ميكن ا�صتخدم املياه. �صبكة تلقائية ملر�ص�ات مواد اأخرى٢ 
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 معدات اإنذار احلريق:4

يف جميع الطوابق واحلالت �صبكة اإنذار يدوي1 

�صبكة اإنذار تلقائي٢ 
يف مباين امل�ص���تودعات ذات اخلطورة املتو�ص���طة اأو العالي���ة، واأماكن اخلطورة 

العالية يف امل�صتودعات ذات اخلطورة اخلفيفة.

جدول 4-11
 

٨-11
اخلدمات الهند�ص���ية: يجب اللت���زام مبا جاء يف الباب الرابع "املتطلبات العامة للخدمات الهند�ص���ية، مع الرتكيز على ما 

ورد يف اجلدول )11-٥(.
للدفاع املدين طلب معدات اإ�صافية اأو كبديل عن بع�ص ال�صروط الوقائية الأخرى.11-٨/1

الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق في المباني المستودعات

احلالت املطلوبةالنوع

ح�صب املوا�صفات العاملية املعتمدة من الدفاع املدين. نظام تهوية1

ال�صرداب و�صبل الهروب)خمارج الطوارئ( عالمات اإر�صادية م�صاءة٢

ال�صرداب و�صبل الهروب)خمارج الطوارئ( �صبكة اإنارة للطوارئ ٣

غر مطلوب. م�صدر احتياطي للكهرباء 4

غر مطلوب. م�صعد حريق ٥

وفقا لالحتياطات الوقائية يف املجالت الهند�صية. اأبواب حريق تعمل تلقائيا ٦

جدول 5-11

�ص�روط وقائية خا�ص�ة "مواقف ال�صيارات"11-٩

مباين م�صتودعات "مواقف" ال�صيارات:11-٩/1

 
مباين مواقف ال�صيارات: هي املباين امل�صتعملة يف تخزين ووقوف ال�صيارات ب�صكل م�صتمر اأو موؤقت، وتعترب يف هذا املفهوم 
تابع���ة ملب���اين امل�صتودعات، لذا تطبق ال�صروط الوقائية للحماية من احلريق يف مباين امل�صتودعات ب�صكل عام على مواقف 

ال�صيارات اإ�صافة لهذه ال�صروط اخلا�صة، و تنق�ص�م مباين مواقف ال�صيارات من الناحية املعمارية اإىل فئات كالتايل:

الفئ�ة )  اأ  ( مباين مفتوحة اجلوانب تقاد فيها ال�صيارة ملكان وقوفها وعند اخلروج.11-٩/1/1

الفئ�ة ) ب ( مباين مغلقة اجلوانب تقاد فيها ال�صيارة ملكان وقوفها وعند اخلروج.11-٩/1/٢

الفئ�ة ) ج ( مباين ميكن اإدخال ال�صيارة ملكان وقوفها واإخراجها ب�ص�كل اآيل.11-٩/1/٣

٢/٩-11
خطورة احلريق: ت�صنف خطورة احلريق يف مباين مواقف ال�صيارات باعتبارها خطورة متو�صطة كما بن يف اجلدول 

1-1 يف الباب الأول "املتطلبات الوقائية العامة للمباين".
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املتطلبات الإن�صائية:11-٣/٩

 
يج���ب تطبي���ق �صروط الباب الأول لتوف���ر �صالمة الهيكل الإن�صائ���ي من اأخطار احلريق، وما ج���اء يف املتطلبات 

الإن�صائية لهذا الباب.

ال�صيطرة على انت�صار احلريق11-٩/4

املنحدرات ملواقف ال�صيارات حتت م�صتوى الأر�ص:11-٩/1/4

1/1/4/٩-11
 ل تعت���رب منح���درات دخ���ول وخروج ال�صيارات �ص�باًل لله���روب، اإل اإذا خ�ص�ص جزء منه���ا لذلك حممي بحاجز 

واقي، وتتوافر فيه ال�صروط العامة ل�صبل الهروب.

٢/1/4/٩-11
يج���ب اأن ل تزي���د ن�صبة املنحدر من و اإىل ال�ص���رداب عن )1٠:1( كما يجب اأن يتوف���ر منحدران متباعدان على 
الأق���ل، ويف�صل اأن يكونا عل���ى جهتن متقابلتن، ويف حالة تعذر ذلك يقرر الدف���اع املدين ما يراه منا�صبًا ح�صب 

احلالة.

الأر�صية:11-٩/4/٢

1/٢/4/٩-11
 يج���ب عمل ميول يف اأر�صية ال�صرداب توؤدي اإىل قنوات لتجميع املياه اأو الزيوت املن�صكبة وت�صريفها عرب فتحات 

ت�صريف اأر�صية، ثم اإىل فا�صل زيوت ومنه اإىل املجاري العامة، وفقًا لالأ�صول الهند�صية.

اجلدار اجلانبي:11-٩/4/٣

1/٣/4/٩-11
 تغطى النوافذ اجلانبية املطلة على ال�صارع العام بالزجاج امل�صلح، اأو ال�صلك ال�صبكي ال�صميك ملنع دخول اأعقاب 

ال�صجائر واملهمالت وغرها.

 

٢/٣/4/٩-11
 اإذا كان���ت جوانب مواقف ال�صيارات مفتوحة بن�صب���ة ل تقل عن ٢٥% من م�صاحة اجلدار اخلارجي للمبنى وعلى 
جهتن متقابلتن، يعترب ذلك املوقف مفتوح وميكن ال�صتغناء عن نظام املر�ص�ات التلقائية ملياه اإطفاء احلريق.

 

٥/٩-11
معدات مكافحة احلريق والإنذار:  يجب توفر متطلبات الباب الرابع "املتطلبات العامة للخدمات الهند�صية" اإ�صافة 

لل�صروط الواردة يف اجلدول )11-٦(.

1/٥/٩-11
 يج���ب اأن تك���ون معدات احلريق والإن���ذار من حيث الت�صمي���م والتنفيذ وال�صيانة وفق���ًا لال�صرتاطات اخلا�صة 

مبعدات الإطفاء والإنذار اأو دليل الدفاع املدين.

٢/٥/٩-11
 ل يج���وز تنفيذ اأية اإن�صاءات اأو تركيب اأي���ة معدات تتعلق بتخزين اأو تزويد ال�صيارات بالوقود يف املبنى، اإل باإذن 

خا�ص من الدفاع املدين وب�صروط خا�صة. 

 يجوز للدفاع املدين، اأن يطلب معدات اإ�صافية اأو بديلة عن بع�ص الحتياطات الوقائية املطلوبة وفقًا لل�صروط.11-٣/٥/٩
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معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار في مباني مواقف السيارات
حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

احلالت املطلوبةالنوع

معدات الإطفاء اليدوية:1

جميع الطوابق واحلالت. طفايات يدوية1 

الرتكيبات الثابتة:٢

جميع الطوابق واحلالت. �صبكة خراطيم مطاطية1 

غر مطلوبة. �صبكة فوهات جافة٢ 

جميع الطوابق.�صبكة فوهات رطبة٣ 

داخل �صور امل�صاريع الكبرة. �صبكة فوهات خارجية4 

الأنظمة التلقائية الثابتة:٣

مواقف ال�صيارات حتت م�صتوى الأر�ص )ال�صرداب(، ومغلقة اجلوانب. �صبكة تلقائية ملر�ص�ات مياه مكافحة احلريق1 

اأماكن اخلطورة اخلا�صة حيث ل ميكن ا�صتخدم املياه. �صبكة تلقائية ملر�ص�ات مواد اأخرى٢ 

 معدات اإنذار احلريق:4

يف جميع الطوابق واحلالت. �صبكة اإنذار يدوي1 

يف مواقف ال�صيارات مغلقة اجلوانب. �صبكة اإنذار تلقائي٢ 

جدول 6-11

اخلدم���ات الهند�صي���ة: يجب اللتزام مبا جاء يف الباب الرابع "املتطلبات العامة للخدمات الهند�ص�ية" مع الرتكيز على 11-٦/٩
ما ورد يف اجلدول )7-11(.

التهوية وت�صريف الدخان:11-٦/٩/1

يجب توفر التهوية امليكانيكية اأو الطبيعية املنا�صبة وفقًا للموا�صفات العاملية املعتمدة من الدفاع املدين.11-٢/٦/٩

يجب اأن يكون نظام التهوية امليكانيكية يف ال�صرداب منف�صال عن اأي نظام اآخر يف املبنى، ويجب اأن ي�صمم ليعمل 11-٣/٦/٩
على وحدتن منف�صلتن، للتغلب على اأ�ص�واأ الظروف.

للدفاع املدين طلب معدات اإ�صافية اأو كبديل عن بع�ص ال�صروط الوقائية الأخرى.11-٦/٩/4
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الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في المباني مستودعات ومواقف السيارات

احلالت املطلوبةالنوع

ح�صب املوا�صفات العاملية املعتمدة من الدفاع املدين. نظام تهوية1

ال�صرداب ، جميع الطوابق. عالمات اإر�صادية م�صاءة٢

ال�صرداب ، جميع الطوابق. �صبكة اإنارة للطوارئ٣

مطلوب يف مواقف ال�صيارات املغطاة. م�صدر احتياطي للكهرباء4

املباين التي تزيد عن اأربعة طوابق. م�صعد حريق٥

وفقا لالحتياطات الوقائية يف املجالت الهند�صية. اأبواب حريق تعمل تلقائيا٦

جدول 7-11





الئحة إطالق صفارات اإلنذار في حالتي
 السلم والحرب



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
بمؤسسات التعليم العالي 70

قراروزاري)تعديل(
رقم2/6/12/و/1/دف وتاريخ 8/ 1419/6هـ

اأن وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين
وبعد الإطالع على نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/ 1٠ وتاريخ 14٠٦/٥/1٠ه� .

وبعد الإطالع على املادة الأوىل فقرة)اأ( من نظام الدفاع املدين ب�صاأن تنظيم قواعد وو�صائل النذار من الخطار والغارات اجلوية.
وا�صتن���اًدا عل���ى ما ورد بالفقرة)ح)من املادة الثانية ع�صرة من نظام الدف���اع املدين والتي تن�ص على اأن))يتوىل وزير الداخلية ورئي�ص 
جمل�ص الدفاع املدين اإ�صدار اأي قرارات متليها م�صلحة الدفاع املدين(( واحلاًقا للقرار رقم /٢/1٢/و/٦/دف وتاريخ1٢/٢٢/ 141٨ ه� 

واملت�صمن املوافقة على لئحة تنظيم قواعد وو�صائل النذار يف حالتي ال�صلم واحلرب.

يقرر مايلي:
اأوًل: تكون �صالحيات الأمر باإطالق �صافرات النذار على النحو التايل:

1- �صالحيات وزير الداخلية ورئي�ص جمل�ص الدفاع املدين يف احلالت التالية:
اأ- التهديد احلربي يف زمن ال�صلم.

ب- الت�صرب الإ�صعاعي يف اأجواء اململكة والقادم من خارج اململكة.
٢- تكون �صالحيات مدير عام الدفاع املدين يف احلالت التالية:

اأ- الأخطار احلربية يف زمن احلرب وذلك جلميع ال�صافرات ح�صب املوقف
ب- الأخطار ال�صناعية )ت�صرب غازات �صامة( ويكون جلزء من ال�صافرات الإلكرتونية وال�صافرات املتنقلة ح�صب املوقف.

ج- الأخطار الطبيعية:
املوقف  ح�صب  ال�صافرات  جميع  الزلزل   .i

واملياه. الزراعة  لوزارة  والتابعة  ال�صدود  على  املثبتة  وال�صافرات  املتنقلة  ال�صافرات  ال�صيول   .ii
املوقف.. ح�صب  املتنقلة  ال�صافرات  من  حزء  الكبرة  احلرائق   iii

الثابتة واملتنقلة وكذلك.ال�صافرات التابعة للجهات الأخرى . ال�صافرات  جميع  النذار  �صافرات  جتارب   .iv
ثانًيا: جميع احلالت اخلا�صة ب�صالحيات مدير عام الدفاع املدين يحاط بها احلاكم الإداري لل�صلطة اأواملحافظة.

ثالُثــا: ملدي���ر ع���ام الدفاع امل���دين تفوي����ص ال�صالحيات املخولة ل���ه مبوجب هذا الق���رار ملديري الدفاع امل���دين وروؤ�صاء غ���رف العمليات 
باملناطق.

رابًعا: على مدير عام الدفاع املدين تنفيذه واإبالغه من يلزم لتنفيذه.

نايف بن عبدالعزيز         
        وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين
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الأمانة العام ملجل�س الدفاع املدين
قرار رقم2/12/و/6/دف وتاريخ 1418/12/22هـ 

اإن جمل�س الدفاع املدين
 وبعد الطالع على املر�صوم امللكي رقم م/1٠ وتاريخ 14٠٦/٥/1٠ ه ال�صادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين، 

وبعد الطالع على املادة الوىل فقرة )اأ( من نظام الدفاع املدين ب�صاأن تنظيم قواعد وو�صائل النذار من الخطار والغارات اجلوية، 
وبعد الطالع على ما مت اإتخاذه من اإجراءات تن�صيقيه مع اجلهات ذات العالقة بهذه الالئحة.

يقرر مايلي
اأوًل: املوافقة على لئحة تنظيم قواعد وو�صائل النذار يف حالتي ال�صلم واحلرب بال�صيغة املرفقة.

ثانًيا: تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التن�صيق مع كافة اجلهات ذات العالقة لإعداد اخلطط الالزمة لتنفيذاملهام وامل�صئوليات 
الواردة يف هذه الالئحة.

ثالًثا: على اجلهات املعنية تنفيذ مهام هذه الالئحة والعمل بها كل فيما يخ�صه اعتبارًا من تاريخه.... واهلل املوفق.

نايف بن عبدالعزيز          
                    وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين
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الباب األول

 مقدمة:
ا�صتن���اًدا على املادة الأوىل من نظ���ام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/1٠ وتاريخ14٠٦/1٠ه�  بناًءا على قرار جمل�ص الوزراء 
رق���م٢٥ وتاري���خ 14٠٦/1/٢٣ه�.  الفقرة)اأ(( والفقرة)ط( ت�صند م�صئوليةاإب���الغ ال�صكان باخلطر �صواء كان يف حالة ال�صلم اأو احلرب اىل 

املديرية العامة للدفاع املدين والتحقيق ذلك حتدد مهامها يف جمال النذار بالتي:
1- اع���داد وحتدي���ث خطط النذار بالتعاون مع اجلهات املعني���ة يف وزارة الدفاع والطران مباي�صمن �صرع���ة و�صول النذار ومترير البالغ 

لل�صكان يف حالة الغارات اجلوية اأو العتداءالربي اأو البحري على حدود اململكة العربيةال�صعودية.
٢- تن�صيق خطط النذار مع:

• وزارة الدفاع والطران/ القوات اجلوية. 	
• م�صلحة الر�صاد وحماية البيئة. 	

• مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 	
• املرا�صد الزلزالية. 	

• وزارة الزراعة واملياه. 	
ل�صم���ان �صرع���ة النذار ومترير البالغ يف حالة الكوارث القدرية وكذلك ال�صناعية والتقني���ة يف اململكة العربية ال�صعودية اأو املمتدة لها من 

دول اأخرى.
٣- التن�صي���ق مع وزارة الربق والربيد والهاتف حيال ا�صتخدام الهات���ف يف النذار اجلماعي للم�صرتكن وكذلك العمل على �صمان ا�صتمرار 

الت�صالت يف مراكز العمليات واملرافق الأخرى الهامة.
4- التن�صي���ق م���ع وزارة العالم بخ�صو�ص ا�صتخدام و�صائل العالم املرئية وامل�صموع���ة واملقروؤة يف انذار ال�صكان عند احتمال وقوع اخلطر 

وعمل اخلطط الكفيلة ل�صمان �صرعة ودقة معلومات البالغ.
٥- و�صع وا�صدار املوا�صفات الفنية لنظمة النذار تن�صيًقا مع الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص واجلهات العلميةا لأخرى.

٦- تغطية جميع مدن وقرى اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة اأنذار بال�صافرات الثابتة مبايكفل �صرعة النذار يف حالة وجود اأي خطر يهدد 
حياة وممتلكات ال�صكان مع مالحظة التو�صع العمراين وال�صناعي املطرد ومايتطلبه من �صافرات جديدة.

7- متابعة �صيانة نظام النذار والتاأكد امل�صتمر من �صالحيته وجاهزيته.
٨- متابعة حالة اأنظمة النذار املوجودة لدى اجلهات الخرى مبا ي�صمن �صالحيتها وجاهزيتها يف اأي وقت.

٩- حتديد نغمات النذار ومدلولتها.
1٠- توعية ال�صكان مبدلولت نغمات النذار با�صتخدام جميع الو�صائل املنا�صبة بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة.

11- اإج���راء التجارب الدورية لو�صائل النذار املتوفرة للتاأك���د من �صالحيتها وجاهزيتها واإعالم املواطنن مبدلولتها والجراءات الواجب 
اتخاذها عند �صماعها وفق خطة ت�صعها وتنفذها املديرية العامة للدفاع املدين تن�صيًقا مع اجلهات الخرى ذات العالقة.

1٢- التن�صي���ق م���ع الوزارات واجلهات احلكومي���ة الخرى لتوفر �صافرات ان���ذار يف املن�صاآت التابعة لها بحيث تق���وم هذه اجلهات بتغطية 
مرافقه���ا ووحداته���ا ال�صكنية ب�صاف���رات انذارح�صب املوا�صفات املعتمدة م���ن الدفاع املدين وربط ت�صغيل ه���ذه ال�صافرات بغرف عمليات 

الدفاع املدين على ان تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين حتديد تلك اجلهات.
1٣- تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين حتديد اجلهات املذكورة يف الفقرة)1٢(ال�صابقة والتي لديها من�صاآت ووحدات �صكنية.
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تعاريف
اأ- النذار:

النذار هو اإعالم ال�صكان بوا�صطة و�صائل النذار املختلفة عن وجود او زوال اأي م�صدر من م�صادر الخطار القدرية )الطبيعية( وال�صناعية 
واحلربي���ة امله���ددة حلياتهم او ممتلكاتهم وانف���اذ توجيهات وتعليمات الدفاع امل���دين لتخاذ التدابر الالزمة حلماي���ة الرواح واملمتلكات 

اخلا�صة والعامة والرثوات الوطنية.
ب- و�صائل النذار.

•�صافرات النذار الثابتة واملتحركة 	
•و�صائل العالم امل�صموعة واملرئية واملقروؤة  	

•مكربات ال�صوت - الهاتف  	
•اأي و�صائل اخرى لنقل املعلومة  	

ج- الغر�ــس مــن النــذار بوا�صطــة و�صائــل النذار املختلفــة ومن خــالل ال�صــارات ال�صوتية املميــزة وامل�صموعة يف 
ال�صــوارع والطرقــات واملياديــن العامة ومن داخل املباين يعلــم ال�صكان بوجود خطر يهددحياتهــم وعليهم التوجه اإىل 
املخابــئ واملنازل وقفــل البواب وال�صبابيك واتخاذ تدابري احلماية املنا�صبة وال�صتمــاع من خالل املذياع والتلفاز اإىل 

تعليمات الدفاع املدين.
د- اإ�صارات الإنذار.

وه���ي م�صطلح���ات �صرية لغوي���ة اأورقمية ت�صتخدم بن عمليات قي���ادات القطاعات اجلوية وغرف عمليات مديري���ات الدفاع املدين ل�صمان 
�صرعة ودقة الأبالغ وعددها ثالث ا�صارات هي:-

1. انذار مدين اأ�صفر وتعني ر�صد اخلطر والتنبية لأحتمال وقوعة.
٢. انذار مدين احمر وتعني باأن اخلطر وقع اأو اأو�صك الوقوع ويف فرتة ق�صرةجدا.

٣. انذار مدين اأبي�ص وتعني زوال اخلطر.
هـ- نغمات النذار.

ويق�صد بها ال�صوات املميزة التي ت�صدرها �صافرات النذار ومدلول كل منها.
وقد حددت نغمات النذار امل�صتخدمة يف اململكة العربية ال�صعودية ويف دول جمل�ص التعاون اخلليجي بثالث نغمات هي:-

1. النغمة الوىل: وهي عبارة عن نغمة متقطعة ت�صتمر ملدة دقيقة واحدة وتدل على النذار املبكر لقرب وقوع اخلطر.
2. النغمة الثانية: وهي نغمة مذبذبة ت�صتمر ملدة دقيقة واحدة وتدل على قرب اأو وقوع اخلطر.

3. النغمة الثالثة: وهي نغمة م�صتمرة ملدة دقيقة واحدة وتدل على زوال اخلطر.
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الباب الثاني

 المواصفة الفنية القياسية

1- �صافرة انذار ينت�صر �صوتها يف جميع الجتهات.
٢- يجب ان يكون انطالق ال�صوت لل�صافرة يف حدود1٢٣ دي�صبل على ان ليقل انطالق ال�صوت عن٨٠ دي�صبل يف اأي منطقة �صكنية باملدينة 

املخ�ص�صة. هذا ويجب ان تقوم ال�صركة املنفذة للم�صروع باأعمال امل�صح الالزمة وتو�صح ذلك على خرائط تعتمد من الدفاع املدين.
٣- تزود الكابينة بجهاز ار�صال وا�صتقبال/ عمل وفك رموز بال�صافة اىل توابعها ويجب ان يوؤمن جهاز الر�صال وال�صتقبال عملية الر�صال 

.Mcc-sMc3 وال�صتقبال حالة املعلومات من واإىل غرفة العمليات باملنطقة وغرفة عمليات ال�صيانة
 4- م�صدر طاقة من بطارية م�صمونة لت�صغيل حد ادنى ملدة٣٠ دقيقة بطاقة كاملة يف حالة انقطاع التيار. كما يجب ان تكون جميع الجهزة 
الكهربائي���ة وتو�صيالته���ا تعمل على ٦٠ �صايكل/٢٢٠ فولت وتردد ٥٠ / التيار الكهربائي العام ذا فاز واحد بقوة 11٠ ومطابقة للموا�صفات 

واملقايي�ص املعتمدة من الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.
٥- غطاء حديدي يو�صع على الكابينة حلمايتها من ال�صم�ص.

٦- يتم اختبار اق�صى طاقة لل�صافوؤة بنغمة٢٠ كيلو هرت�ص4٠ دي�صبل من م�صافة 1 مرت من م�صدرال�صوت.
ويج���ب ان تعر����ص املعلوم���ات التي���ة على الق���ل يف �صا�ص���ات احلا�صب اليل بغرف���ة العملي���ات بالقيادة وغرف���ة عمليات ال�صيان���ة ومواقع 
 )SIN( الوح���دات باملحط���ات البعيدة وهي فولتية البطارية جزئية امل�صخم ، الت�صخيم الكام���ل مع ال�صماعات ون�صبة ال�صو�صاء لال�صارة

والتقريرالفوري. 
 7- الختبار الذاتي لل�صافرة: تبث الر�صائل التية من بيانات خفيفة اتوماتيكيا  ويف حينه لكل من غرفة العمليات بالقيادة وغرفة عمليات 

ال�صيانة ووحدات املحطات البعيدة دون ان تطلبها والبيانات الواردة هي:-
اأ- تداخل النذار،)باب الكابينةمفتوح(.
 ب- �صعف البطارية ب�صبب انقطاع التيار.

ج- انقطاع التيار الرئي�صي.
٨- ال�صالمة ال�صوتية للنظام:

يج���ب اأن تركب لوحات ثابت���ة تو�صح التعليمات التحذيرية باللغة العربية والإجنليزية ح�صب ما هومو�صوع اأدناه ويف جميع وحدات املحطات 
البعيدة التي تركب فيهااأجهزةالنذار.

صافرات إنذار الدفاع المدني

 تـحـذيـر
تعمل هذه الصافرة اتوماتيكيا. وأن صوتها ربما يكون ضاًرا بسمعك بمجرد سماعها غطى 

أذنيك وابتعد عن موقعها بسرعة.

٩- الحوال البيئية:
 • حتمل الطق�ص عند الت�صغيل-٢٠ْ اىل ٦٠ْ	

 % • حتمل الطق�ص عند التخزين-٦٥ْ اىل 1٢٥ْ	
% • الرطوبة - �صفراىل ٩٥	

•العم���دة والتجهي���زات احلامل���ة: اإذا مل يتاح تركيب وح���دات املحطات البعيدة على ا�صط���ح منا�صبة فيمك���ن تركيبها على اعمدة  	
حديدية بارتفاع ل يقل عن 1٥مرتًا، كما يجب ال يقل ارتفاع كابينات او توابع تركب على العمدة عن٦ امتار من �صطح الر�ص.
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11- لال�صتعمال امل�صتمر يجب ان تتوفر موا�صافت الوحدات البعيدة مع متطلبات النظام احلايل.
1٢- يجب ان تتطابق كل العنا�صر يف انظمة ال�صافرات للمقايي�ص واملوا�صفات ال�صادرة منالهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفاتواملقايي�ص.

1٣- يج���ب ال تق���ل �صدة ال�صوت ل�صافرات النذار املتنقلة التي تركب على ال�صيارات ع���ن1٢٣ دي�صبل على بعد افقي قدرة )1( مرت واحد 
من انبعاث ال�صوت مع ال�صارة ال�صوئية)ال�صفتي( يف جميع الجتاهات من ال�صافرة.
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الباب الثالث

 االشتراطات العامة
اأوًل: خطط الإنذار والإبالغ:

تت���وىل املديري���ة العامة للدفاع املدين بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالق���ة )وزارة الدفاع - م�صلحة الأر�صاد - وحماية البيئة - مدينة امللك 
عبدالعزي���ز للعل���وم والتقنية- وزارة العالم  - وزارة ال�صئون ال�صالمية والقاف - وزارة الربق والربيد والهاتف - وزارة الزراعة واملياه - 

املرا�صد الزلزالية( اإعداد وحتديث خطط واجراءات النذار.

ثانًيا: نظم الت�صالت
جتهي���ز غرف قي���ادة العمليات يف اجله���ات ذات العالقة باأجهزة الت�ص���الت املنا�صبة والكفيل���ة ل�صمان �صرية الت�ص���الت وحتقيق الدقة 

وال�صرعة يف البالغ لغرف عمليات الدفاع املدين يف حدود منطقتها.
تلتزم كل جهة من اجلهات امل�صار اليها بتوفر اأجهزة التوثيق املنا�صبة جلميع و�صائل الت�صال بن غرف عملياتها وغرف عمليات مديريات 

الدفاع املدين باملناطق.
ترب���ط غ���رف عمليات اجلهات احلكومي���ة )وزارة الدفاع  القوات اجلوي���ة  م�صلحةالر�صاد وحماية البيئة  مدينة املل���ك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية  وزارة الزراعة واملياه( بغرف عمليات الدفاع املدين يف حدود منطقتها بخطوط هاتفية مبا�صرة وقنوات ات�صال ل�صلكي.
تربط غرفة العمليات املركزية بالدفاع املدين مبحطات الذاعة والتلفاز بوا�صطة خطوط هاتفية مبا�صرة)�صاخنة( وقنوات ات�صال ل�صلكية 
وادخ���ال نظ���ام الت�صال املبا�صر من غرفة العمليات املركزية باملديرية العامة للدفاع املدين بجميع غرف عمليات مديريات املناطق وغرف 

العمليات بالدارات بخطوط هاتفية مبا�صرة)�صاخنة( وقنوات الت�صال الال�صلكية.
ترب���ط غرفة العملي���ات املركزية باملديرية العامة للدفاع املدين بجميع غرف عمليات مديريات املناطق وغرف العمليات بالدارات بخطوط 

هاتفية مبا�صرة)�صاخنة( وقنوات الت�صال الال�صلكية.
 ت�صجيل جميع قنوات الت�صال ال�صلكية واأرقام هواتف جميع اجلهات املرتبطة بغرف العمليات وابرازها يف مكان وا�صح للعاملن يف غرف 

العمليات عالوة على حفظ جميع املعلومات امل�صار اليها وغرها من املعلومات الهامة يف جهاز احلا�صب الآيل.

ثالًثا: اإختبار �صبكات النذار
1. يجري اختبار جلميع و�صائل النذار امل�صتخدمة يف اململكة العربية ال�صعودية يف متام ال�صاعة الثانية ع�صرظهًرا بالتوقيت الزوايل للمملكة 

العربية ال�صعودية بواقع مرتن �صنويًا.
)اأ(  اليوم الول ل�صهر حمرم من العام الهجري.
)ب( اليوم الول ل�صهر رجب من العام الهجري

٢. ت�صتخدم النغمة الثالثة من نغمات النذار والتي تعني زوال اخلطر لختبارال�صافرات.
٣.  جت���رب و�صائ���ل النذار الأخرى بالطرق الفني���ة التي ت�صمن التاأكد من �صالحية تلك الو�صائ���ل وجاهزيتها لال�صتخدام مع مراعاة عدم 
اأزع���اج ال�صكان ويج���ري ذلك بالتن�صيق بن املديرية العامة للدفاع املدين واجلهات امل�صئولة عن و�صائل النذار)الهاتف - الذاعة - التلفاز 

- مكربات ال�صوت يف امل�صاجد(.
4. تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين التن�صيق مع و�صائل العالم املختلفة لإبالغ ال�صكان قبل موعد اجراء التجربة بثالثة اأيام واعالمهم 

مبدلولت النغمات والهدف من اجراء التجارب.

رابًعا: الوثائق:
يجب اأن تكون املقرتحات والتعليمات وطريقة الت�صغيل مكتوبة باللغة العربية والجنليزية واملقرتحات والكتيبات املطلوبة هي:-
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1- و�صف مف�صل للنظام.
٢- املوا�صفات الفنية مع الجزاء الداخلية لجزاء ال�صافرة.

٣- تعليمات الرتكيب.
4- تعليمات الت�صغيل.

٥- تعليمات وبرامج ال�صيانة.
)التعليمات اعاله مطلوبة لكل وحدة بعيدة(

٦- يجب ان يوفر برنامج ت�صغيلي وتدريبي و�صيانة باحدث امل�صتويات.
7- اربع خرائط تو�صح مواقع ال�صافرات.

٨- بيان بجميع قطع الغيار و�صمان من اجلهة ال�صانعة اللتزام بتوفر القطع املطلوبة ملدة ل تقل عن٢٥�صنة.
٩- توفر قطع الغيار لتلك الجزاء القابلة للتلف والتي تو�صي اجلهة ال�صانعة بتخزينها يف الكبائن املحمية.

خام�ًصا: احكام عامة: 
1- على جميع الوزارات واجلهات املخاطبة باحكام هذه الالئحة اتخاذ الجراءات والتدابرالتية:-

اأ- تنفيذ املهام وامل�صئوليات املناطة بها وفًقا ملا ورد هذه الالئحة.
ب- تعي���ن من�ص���ق عام على م�صت���وى الوزارة يت���وىل التن�صيق مع املديري���ة العامة للدفاع املدين والجه���زة الخرى املعني���ة باأعمال القيادة 

وال�صيطرة والتن�صيق.
ج- اعداد اخلطط الفر�صية والتدريبية ب�صفة دورية للتاأكد من كفاءة وفعالية نظام النذار بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاعاملدين.

٢- عل���ى جمي���ع اجله���ات والهيئات العامة واخلا�صة التعاون مع الدف���اع املدين وت�صهيل مهمته يف تركيب �صاف���رات النذار يف الماكن التي 
يحددها مبا يحقق امل�صحلة العامة ول ي�صر بالخرين.

٣- عل���ى جمي���ع املواطنن واملقيمن املحافظة على ما يو�صع من �صافرات ف���وق املباين التابعة لهم وعدم العبث بها والبالغ عن من يخالف 
ذلك ليتم احالته اىل اجلهات املعنية ملحا�صبتة واتخاذ الجراءات النظامية بحقة.

4- دون امل�صا����ص مب���ا ورد يف لئح���ة مهام الوزارات وامل�صالح احلكومي���ة ال�صادةر بقرار جمل�ص الدفاع املدين رق���م٩/ ت/ و/ع وتاريخ٢٦ 
/14٠7/1٠ ه على جميع الوزارات واملن�صاآت التابعة لها او التي تقوم بال�صراف عليها ب�صافرات انذار ح�صب املوا�صفات املعتمدة من الدفاع 

املدين وتربط بغرفة عمليات الدفاع املدين بال�صافة اىل اجراءال�صيانة الالزمة لها و�صمان عدم النطالق اخلاطئ.

�صاد�ًصا: مهام وم�صئوليات اجلهات احلكومية:

١- مهام ومسؤليات وزارة الدفاع والطيران

المادة االولى:
تق���وم وزراة الدف���اع والطران عن طريق قيادة عملياتها بابالغ قيادات عمليات الدفاع املدين عن الخطار احلربية والغارات اجلوية ليقوم 

الدفاع املدين بالنذار من خالل و�صائل النذاراملتوفرة.

المادة الثانية:
التن�صي���ق م���ع املديرية العامة للدف���اع املدين لعداد خطط النذار وحتديد و�صائل وقنوات وجهات متري���ر على امل�صتوى الوطني ل�صمان دقة 

و�صرعة و�صوللبالغ.
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المادة الثالثة:
تت���وىل ال���وزارة التن�صيق مع املديري���ة العامة للدفاع املدين لتهيئ���ة غرف قيادات العملي���ات ومراكز قيادات القطاع���ات وجتهيزها بو�صائل 

الت�صال ال�صلكية والال�صلكية ل�صمان اكرث من و�صيلة ات�صال ل�صتخدام املتوفر يف حالة عطل الخرى.

المادة الرابعة:
عل���ى وزارة الدفاع والطران تغطية مرافقها ووحداتها ال�صكنية ب�صافرات انذار ح�صب املوا�صفات املعتمدة من الدفاع املدين تربط ب�صبكة 
النذار العامة وميكن ت�صغيلها من قبل الدفاع املدين من خالل مراكز التحكم لدى الدفاع املدين اأو عن طريق مراكز قيادة عمليات ومراكز 

القطاعات يف وزارة الدفاع والطران.

المادة الخامسة:
وزارة الدفاع والطران م�صئولة م�صئولية تامة عن �صيانة �صبكات الإنذار يف مرافقها والتاأكد من �صالحيتها وجاهزيتها لال�صتخدام و�صمان 

عدم النطالق اخلاطئ.

المادة السادسة:
التعاون مع املديرية العامة للدفاع املدين يف كل ما يتعلق بالإنذار.

٢- مهام ومسئوليات وزارة الزراعة والمياه

 المادة االولى:
تغطي���ة املناط���ق املاأهولة املعر�صة للغرق نتيجة اأنهي���ار ال�صدود اأو الفي�صان���ات اأو �صقوط امطارغزيرة ب�صبكة اأنذاروفًق���ا ملوا�صفات الدفاع 

املدين وتربط مبراكز التحكم يف الدفاع املدين ل�صتخدامهايف تنبيه ال�صكان يف حالتالطوارئ.

المادة الثانية:
تق���وم وزارة الزراع���ة واملياه بتغطية مرافقه���ا ومن�صاأتها ال�صكانية ب�صاف���رات النذار ح�صب املوا�صفات املعتمدة م���ن الدفاع املدين وتربط 

ب�صبكة النذار العامة لت�صغيلها من قبل الدفاع املدين من خالل مركز التحكم لدى الدف اعاملدين.

المادة الثالثة:
القيام ب�صيانة �صبكات النذار التابعة للوزارة وت�صغيلها والتاأكد من جاهزيتها وال�صراف عليها.

المادة الرابعة:
توفر و�صيلة ات�صال �صلكية ول �صلكية مبا�صرة مع غرف قيادات عمليات الدفاع املدين ل�صمان �صرعةالبالغ.

٣- مهام ومسئوليات وزارة الشئون االسالمية واالوقاف

 المادة االولى:
تق���وم ال���وزارة بالتن�صيق م���ع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعه���ا حيال ا�صتخدام مكربات ال�صوت يف امل�صاج���د كو�صيلة اأنذار يف حالت 
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الط���وارئ لب���الغ ال�ص���كان وحتذيرهم من الخط���ار املحتمل وقوعها واعط���اء التعليمات والر�ص���ادات الواجب اتباعها م���ن خالل مكربات 
ال�صوت.

المادةالثانية:
على وزارة ال�صئون ال�صالمية والوقاف واملديرية العامة للدفاع املدين اعداد اخلطط اخلا�صة بذلك.

المادة الثالثة:
التاأكي���د عل���ى اأئمة وموؤذين امل�صاجد م���ن متكن رجال الدفاع املدين املخت�ص���ن با�صتخدام مكربات ال�صوت يف امل�صاج���د كو�صيلة اأنذار يف 

حالت الطوارئ.

4- مهام ومسئوليات وزارة البرق والبريد والهاتف 

المادة االولى:
تق���وم الوزارة بتوفر و�صائ���ل الت�صال لربط غرف ومراكز عمليات الدفاع املدين مع اجلهات احلكومي���ة ذات العالقة ل�صمان �صرعة ودقة 

نقل املعلوماتوالتعليمات.

المادة الثانية:
تق���وم ال���وزارة بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع امل���دين حيال امكانية ادخال نظام اخلدمة الهاتفي���ة وا�صتخدامه كو�صيلة انذار يف حالة 

الطوارئ لبالغ ال�صكان واعطاء التعليمات والر�صادات الالزمة.

المادة الثالثة:
عمل حماية للهواتف ال�صاخنة والخرى املبا�صرة التي ت�صتخدم يف مترير املعلومات اثناء تنفيذخطط النذار وخطط الدفاع املدين الخرى 

مبا يكفل عملها ب�صورة دائمة وخا�صة وقت الذروة التي تقع عند ا�صتخدام جزء كبر من هواتف ال�صبكة يف وقت واحد.

المادة الرابعة:
توفر فرق ال�صيانة الالزمة ل�صالح العطال التي تتعر�ص لها و�صائل الت�صال باململكة يف اأوقات الطوارئ وتاأمن و�صائل ات�صال بديله بن 

املناطق املت�صرره وغرف العمليات.

5- مهام ومسئوليات وزارة االعالم 

المادة االولى:
تت���وىل ال���وزارة م�صئولية التنظيم والتخطيط ل�صتخ���دام كافة و�صائل العالم املرئية وامل�صموعة لعط���اء التعليمات والتوجيهات لل�صكان يف 

حالت الطوارئ بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدنيواجلهات املعنية الخرى.

المادة الثانية:
تتوىل الوزارة بالتن�صيق مع وزارة الربق والربيد والهاتف واملديرية العامة للدفاع املدين واجلهات املعنية الخرى يف حالت الطوارئ واعطاء 
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التعليمات والن�صح والر�صاد لهم.

المادة الثالثة:
اع���داد برام���ج توعية وار�صاد من قب���ل املخت�صن يف هذا املجال بالتن�صيق م���ع املديرية العامة للدفاع املدين وتقدميه���ا لل�صكان يف الوقات 
املنا�صبةبا�صتخدام كافة و�صائل العالم املتاحة وتدريب مقدمي الربامج واملذيعن على كيفية القاء البيانت واملعلومات يف حالت الطوارئ 

بحيث ل يثر القلق والرعب يف نفو�ص ال�صكان.

المادة الرابعة:
توف���ر و�صائ���ل الت�ص���ال ال�صلكي���ة املبا�صرة)ال�صاخن���ة( م���ع غرفة العملي���ات املركزي���ة باملديري���ة العامة للدف���اع املدين ل�صرع���ة اي�صال 

املعلومةوالبالغ.

المادة الخامسة:
جتهيز غرف قيادة عمليات الدفاع املدين بالتجهيزات املطلوبة لمكانية البث املبا�صر عنطريق غرف العمليات جلميع حمطات الذاعة.

المادة السادسة:
تاأمن املحطات الذاعية والتلفزيونية املتنقلة ل�صتخدامها يف مواقع الكوارث لنقل املعلومات ال�صرورية لحاطة ال�صكان.

6- مهام ومسئوليات مصلحة االرصاد وحماية البيئة 

المادة األولى:
ر�ص���د عنا�ص���ر الطق�ص واملناخ املختلفة وحتليلها للتعرف عل���ى احلالة اجلوية ال�صائدة واملتوقعة للتعرف عل���ى طبيعتها وما ميكن ان ت�صببه 
م���ن خماط���ر وح���وادث، فاذا ات�صح ان هناك ح���الت جوية �صائدة او متوقعة ميك���ن ان ت�صبب بع�ص احلوادث او الك���وارث ل �صمح اهلل يتم 
ا�ص���دار التحذي���رات املنا�صبة وذلك طبقًاوبن���اءًا على تعليمات و�صوابط املنظمة العاملية لالر�صاد. ث���م تر�صل هذه التحذيرات اىل اجلهات 

امل�صتفيدة.

المادة الثانية:
يف حال���ة الك���وارث الكيميائية او ال�صعاعية تقوم م�صلحة الر�صاد وحماية البيئة بتحليل دقيق من احلالة اجلوية ال�صائدة واملتوقعة للتعرف 

على اجتاه الرياح و�صرعتها وتزويد الدفاع املدين مبعلومات وخرائط للطق�ص عن املناطق املنكوبة لغر�ص املكافحة الوقائية اوالخالء.

المادة الثالثة:
يف حال���ة ح���وادث ت�ص���رب املواد البرتولية يف مي���اه البحر تقوم م�صلح���ة الر�صاد وحماي���ة البيئةبتحليل احلالة اجلوي���ة والبحرية ال�صائدة 
واملتوقع���ة للتع���رف على اجتاه وم�صار هذا التل���وث وابالغ الدفاع املدين بذلك لغر����ص حماية املواقع احليوي���ة وال�صواطئ وجمالت الحياء 

البحرية ومكافحة هذاالتلوث.

المادة الرابعة:
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التن�صي���ق مع املديرية العامة للدفاع املدين لو�صع الرتتيبات والجراءات الكفيلة لنقل كافة املعلومات املذكورة يف الفقرة1،٢،٣ من م�صلحة 
الر�صاد وحماية البيئة اإىل غرف ومراكز عمليات الدفاع املدين.

7- مهام ومسئوليات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

المادة األولى:
تبلي���غ الدف���اع املدين ع���ن كل ما ي�صتوج���ب النذار يف جم���ال املخاطر الطبيعي���ة والبيئية م���ع حتديدامل�ص���اكل املتعلقة بها وايج���اد احللول 

املنا�صبةلها.

المادة الثانية:
ر�صد وحتليل التلوثات الكيميائية وال�صعاعية واجلرثومية وتبليغ الدفاع املدين عن كل ماي�صتوجب النذار ومتابعة احللة حتى انتهائها.

المادة الثالثة:
متابعة كافة املوا�صيع املتعلقة باملخاطر الطبيعية وال�صناعية التي تقع �صمن اخت�صا�صات املدينة بالتن�صيق مع الدفاع املدين وتبليغ الدفاع 

املدين عن كل ما ي�صتوجب النذار يف هذا املجال مع متابعة احلالة وتقدمي ال�صت�صارات حتى انتهاء الو�صع.

المادة الرابعة:
ر�صد الزلزل والهزات الر�صية وا�صعار الدفاع املدين يف حينه لكل ما ي�صتوجب النذار.

المادة الخامسة:
توفر و�صائل الت�صال ال�صلكية املبا�صرة)ال�صاخنة( مع غرفة العمليات املركزية باملديرية العامة للدفاع املدين ل�صرعة اي�صال املعلومة.
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الباب الرابع

 االشتراطات الفنية ألنظمة اإلنذار 

حتدد هذه املوا�صفات اخلطوط املطلوبة لأي اأنظمة اإنذار ثابتة تركب يف اململكة العربية ال�صعودية:
اأوًل: ي�صمل النظام على التي:

1- مركزان للتحكم يف كل منطقة تتكون من غرفة عمليات رئي�صية وغرفة عمليات لإدارةال�صيانة والطوارئ.
٢- جهاز متنقل لعمل الختبارات.

.)RTU( ٣- وحدات املحطات البعيدة 
ثانيًا:يجب اأن ي�صمم النظام بحيث ميكن ت�صغيله بوا�صطة لمكانيات التالية:

.)VHF-UHF( 1- ال�صارات الال�صلكية 
 ٢- الهاتف الرقمي.

٣-يدوًيا من موقع ال�صافرة.
ثالثًا: يجب اأن ل تقل نغمات �صافرات النذار عن ثالث ا�صارات بال�صافة اىل امكانية خماطبة اجلمهور ويجب ان 

تتوافق الذبذبات امل�صتعملة )VHF-UHF( مع موا�صفات الذبذبة املعتمدة من قبل الدفاع املدين.
رابًعا:- يجب اأن ت�صتمل غرفة العمليات الرئي�صية وغرفة عمليات ادارة ال�صيانة والطوارئ على التايل:

1- كابينة حتكم يركب بها التي 
٢- جهاز كمبيوتر ي�صمل:-

اأ- وح���دة معاجل���ة مركزي���ةDX 2- CPU 80486 �صرعته���ا ٦٦ ميج���ا هرت�ص MHZ م���ع اختيار الح���دث وال�صرع يف اجهزة 
الكمبيوتر.

4MB – RAM - ب 
100MB ج- هارد د�صك �صعة 

 د- د�صك مرن بكثافة عالية مقا�ص ٣.٥ بو�صة و٥.٢٥بو�صة
SVGA ه�- حمول ر�صم قرافيكي

مفتاح ولوحة باللغة العربية والجنليزية.  SVGA 102 ٣- جهاز مراقبة ملون14 بو�صة 
4- فارة مايكرو�صوفت

 ٥- طابعة دوك�ص ماتريك ٢4خط 
٦- خريطة بارتفاع1،٥ م وعر�ص1،٨ م تو�صح عليها �صافرات النذارالعاملة

 7- جهاز ت�صجيل
 ٨- جهاز ار�صال وا�صتقبال مع DTMF اأو احدث و�صيلة متطورة لعمل وفك الرموز

 ٩- ب���رج مثلث بكامل جتهيزاته لالت�ص���الت يركب بغرفة عمليات ال�صيانة والطوارئ وبارتفاع يوؤمن و�صول ال�صارة من غرفة التحكم اىل 
ال�صافرات.

1٠- وحدة كهرباء ت�صتمر عند انقاطاع التيار بطاقة ت�صغيلية ل تقل عن1٢�صاعة.
11- توفر القطع ال�صافية ال�صرورية املعتمدة من قبل ال�صركة ال�صانعة.

1٢- يجب ان تتيح ال�صطوانة املرنة الت�صهيالت التية كحداأدنى:-
اأ- تعر�ص ال�صطوانه املرنة بياين قرافيكي باللغتن العربيةوالجنليزية.

ب- يتم اختبار جميع وظائف الت�صغيل لوحدات املحطات البعيدة با�صتعمال فارة املايكرو�صفت لتو�صيح املدينة املراد ت�صغيلها ب�صغط مفتاح 
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الفارة لتختار املدينة حيث تو�صح ال�صا�صة موقع وحالة الت�صغيل يف كل وحدةباملدينة.
ج- يتاح لفني الت�صغيل اختبار ال�صافرات جميعا اأو ان يختار من جدول ال�صا�صة

 د- يجب اأن يطبق نظام امني مينع ت�صغيل النظام دون التفوي�ص بت�صغيله.
ه����- ت�صج���ل كافة التعليمات م���ن القيادة بوا�صطة غرف���ة العمليات باملنطقة وغرفة عملي���ات ال�صيانة وال�صتجاب���ات امل�صتعملة من وحدات 

املحطات البعيدة مع مواعيد الت�صغيل بوا�صطة النا�صخة وتخزيها يف الهارد�صك.
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الباب الخامس 

اشتراطات السالمة والحماية النظمة االنذار 

1- مقاومة �صغط الإنفجارات: يجباأن يتحمل النظام ٣بار �صغط زائد وملدة٣٠ جزء من الثانية.
٢- مقاومة ال�صدمات الر�صية: اأن تكون قادًرا على حتمل �صدمة ار�صية بقوة1٥ وحدة ار�صية.

٣- مقاوم���ة التاأكل واملعاجل���ات ال�صطحية: يجب اأن تقاوم القطع واملواد والعوامل الكيميائية م���ث لغازاخلردل، كما يجب اأن تكون الكابينة 
التي ت�صخم البطاريات متنف�صة.

.EMP 4- املقاومة �صد النب�صات الكهرومغناطي�صية: يجب ان يقاوم النظام وبقدر كايف النب�صات  الكهرومغناطي�صية
 ٥- التاأري�ص:

يجب ان يتم تاأري�ص كل الجزاء يف املحطات البعيدة وغرفة عمليات القيادة وغرفة عمليات ال�صيانة كما يجب ان ل تزيد املقاومة الق�صوى 
الت���ي تقا����ص من نقط���ة التاأري�ص اىل الر�ص ع���ن٥ اأوم ، ويج���ب ان ي�صمم النظام ملقاوم���ة ال�صواعق ب�صكل ي�صمن عمله حت���ت ا�صداأنواع 

ال�صواعق ال�صبيهة مع اأو�صاع الطق�ص املوجود فياململكة.



الئحة األنشطة المقلقة للراحة أو 
الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
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قراررقم )1/3/12/و/9/دف( وتاريخ )22/ 1425هـ(.

اإن وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين
 بع���د الأط���الع على املادة الثامنه من نظام الأن�صطة املقلقة للراحة اأو اخلطرة اأو امل�صرة بال�صحة اأو البيئة ال�صادر باملر�صوم امللكي الكرمي 

رقم)٨٥( وتاريخ )4/٦ / 14٢٥ه�(. 
وبعد الأطالع على حم�صر اجتماع اللجنة رقم)7( ملوؤرخ يف)114٢٥/4/ه�(

يقرر مايلي:
اأوًل: املوافق���ة عل���ى الالئحة التنفيذية مبا ت�صمنته من ت�صنيفات لنظام الأن�صط���ة املقلقة للراحة اأو اخلطرة او امل�صرة بال�صحة اأو البيئة 

بال�صيغة املرفقة بالقرار.
ثانًيا: تتوىل كل جهة اإعداداللوائح اخلا�صة بها وفق ت�صنيفها املرفق بالالئحة .

ثالًثا: على اجلهات احلكومية املعنية تنفيذ ماورد بهذه الالئحة .
رابًعا: تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التن�صيق واملتابعة لتنفيذ مقت�صى هذه الالئحة .

خام�ًصا: ين�صر القرار والالئحة املرفقة يف اجلريدة الر�صمية ويعمل به من تاريخ �صدوره.



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
87بمؤسسات التعليم العالي

الالئحة التنفيذية األساسية لنظام األنشطة المقلقة للراحة 

أو الخطرة أو المضرة بالصحة أوالبيئة 

المادة األولى:
تعاريف:

1- النظام: نظام الأن�صطة املقلقة للراحة اأو اخلطرة اأو امل�صرة بال�صحة اأو البيئة ال�صادر باملر�صوم امللكي الكرمي )٨٥( وتاريخ )٦/4 / 
14٢٥ه�(. و الأنظمة الأخرى ذات العالقة .

2- الأن�صطة اخلا�صعة للنظام: هي الأن�صطة املحددة بالت�صنيفات ال�صادة ر من اجلهة املخت�صة واملرفقة بهذه الالئحة وتعترب جزًءا 
ل يتجزاأ منها.

3- اجلهــات املخت�صــة : هي اجلهات العامة املخولة مبوج���ب مهامها واإخت�صا�صاتها بالرتخي�ص اأ و الأ�ص���راف اأو الرقابة على الأن�صطة 
اخلا�صعة للنظام.

4- �صاحــب الرتخي�ــس: ال�صخ����ص الطبيع���ي اأو املعنوي ) الأعتب���اري( ال�صادر الرتخي�ص باأ�صم���ه ويعترب م�صئوًل ع���ن التقيد مبا ورد 
بالنظام والالئحة والتعليمات ال�صادة ر عن اجلهات املخت�صة .

5- الرتخي�ــس: ه���و الوثيق���ة ال�صادرة من اجلهة املخت�ص���ة والتي حتدد طبيعة الن�ص���اط وو�صفه وحجم وم���كان اأو اأماكن ممار�صته وما 
اإىل ذل���ك م���ن �صروط �صواًء كان مبقاب���ل اأو بدون. وين�صحب و�صف الرتخي�ص على الت�صريح ال�صادر م���ن الدفاع املدين اأو اأي من اجلهات 

املخت�صة وفق نظامها باملراقبة اأو الأ�صراف على الن�صاط.
6- املفت�س اأو املفت�صون: هو ال�صخ�ص اأو الأ�صخا�ص. املحدد اأو املحددون من جهة الأخت�صا�ص املخولون وفق تنظيمها الأداري يف دخول 

املحالت اخلا�صعة للنظام وفًقا لالإجراءات املحددة بهدف التاأكد من عدم وجود خمالفات للنظام اأو للوائح والتعليمات.
7- الوقــت الر�صمــي ملمار�صــة الن�صاط: هو الوقت الذي يتم حتديده بالأتفاق بن جهة الأخت�صا����ص ووزارة الداخلية اجلهات الأمنية 

ملمار�صة الن�صاط خالل �صاعات النهار اأو الليل ويعترب العمل خارج هذا الوقت خمالفة للنظام.

المادة الثانية :
حت���دد الت�صنيف���ات املرفق���ة بالالئحة الأن�صط���ة اخلا�صعة للنظام والالئح���ة وفًقا لخت�صا�ص���ات اجلهة �صاحبة الت�صني���ف ويجوز تعديل 

الت�صنيف من قبلها وي�صرى التعديل بعداعتماده من وزير الداخلية .

المادة الثالثة :
1- ُتفو����ص اجله���ة املخت�صة وفق ت�صنيفها املرف���ق بالالئحة بو�صع لوائح فرعية تت�صم���ن ال�صروط واملوا�صفات الفني���ة و الأدارية الالزمة 
للرتخي����ص باإن�ص���اء اأو ت�صغيل حمل ملمار�صة اًيا من الأن�صط���ة الواردة بالت�صنيف وحتديد اأماكن و�ص���روط ممار�صته مبا يحقق منع الأقالق 
للراح���ة اأو اخلط���ورة اأو الأ�ص���رار بال�صحة اأو البيئة . وبعد مناق�صته���ا من اللجنة املن�صو�ص عليها باملادة الثامن���ة من النظام تقوم الأمانة 

العامة جمل�ص الدفاع املدين برفعها لوزير اأو رئي�ص اجلهة لإ�صداره ويتم التعديل بنف�ص الألية .
٢- تلت���زم جه���ة الرتخي����ص بالأمتناع عن الرتخي�ص باإن�ص���اء اأو ت�صغيل حمل ملمار�ص���ة اأي من الأن�صطة اخلا�صعة للنظ���ام وفق الت�صنيفات 

املختلفة دون احل�صول على موافقة كتابية بعدم املمانعة من اجلهات املخت�صة الأخرى.

المادة الرابعة :
ُنفو�ص اجلهة املخت�صة باإتخاذ الأجراءات الالزمة لتنفيذ املادة ال�صابعة من النظام وتكون م�صئولة عن �صحة اإجراءاتها ونزاهة من�صوبيها، 

مع مراعاة توحيد النماذج والأجراءات بن اجلهات املخت�صة قدر الأمكان.
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المادة الخامسة :
م���ع مراع���اة ما تق�صي به الأنظمة من عقوبات يعاقب بغرامة ل تزيد عل���ى ثالثن الف ريال مع غلق حمله حتى تتم اإزالة املخالفة ويف حالة 

العود يجوز اإ�صافة اإىل ذلك م�صادرة حمتويات املحل بحكم ق�صائي كل من اأرتكب اأحد املخالفات التالية :
1- اإن�صاء اأو ت�صغيل حمل ملمار�صة ن�صاط من الأن�صطة اخلا�صعة للنظام ولئحتة التنفيذية بدون ترخي�ص.

٢- اإدخال تو�صعة ، اأو اإ�صافة ن�صاط جديد بدون ترخي�ص.
٣- اإحداث تغير من �صاأنه تعديل كيفية الت�صغيل كلًيا اأوجزائًيا دون موافقة اجلهات املخت�صة .

4- نقل الن�صاط من مكان اإىل مكان اآخر دون موافقة اجلهات املخت�صة .
٥- التنازل عن الرتخي�ص دون موافقة اجلهة املخت�صة .

٦- عدم تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص خالل املدة املحددة نظاًما.
7- ع���دم قي���ام �صاحب الرتخي�ص باإدارة املحل بنف�ص���ه اأو تعين مديًرا اأوم�صئوًل عن الت�صغيل اأو عدم اإخط���ار جهة الأخت�صا�ص برغبته يف 

تغير املدير اأو امل�صئول خالل املدة املحددة نظاًما.
٨- عدم متكن املوظفن املكلفن بالتفتي�ص من دخول املحل اأو اإعاقة عملهم.

المادة السادسة :
ُتفو����ص اجلهات املخت�صة بن���اًء على ما ت�صدره من �صروط وموا�صفات فنية واإدارية بو�صع واإ�ص���دار جداول للمخالفات والغرامات املرتتبة 

عليها بحيث ل تزيد عن )خم�صة الأف ريال( وتلحقهذه اجلداول بال�صروط واملوا�صفات وتعترب جزًءا منها.

المادة السابعة :
يتم �صبط املخالفات والتحقيق فيها وفًقا لالإجراءات التالية :

1- يتم �صبط املخالفات والتحقيق فيها فقط من قبل املوظفن التي حتددهم اجلهة املخت�صة وفق تنظيمها الأداري وعلى اجلهة املخت�صة 
تزويدهم ببطاقة خا�صة تو�صح اجلهة و الأدارة و الأ�صم والوظيفة وما اإىل ذلك من معلومات.

٢- على املوظف )املفت�ص( اإثبات �صخ�صيته للم�صئول عن الن�صاط حمل التفتي�ص واأن يربز ب�صفة دائمة ويف مكان ظاهر البطاقة التي تثبت 
�صخ�صيته ووظيفته.

٣- يكون التفتي�ص خالل �صاعات دوام الن�صاط مع مراعاة عدم اإعاقة العمل قدر الأمكان.
4- عل���ى �صاح���ب الرتخي�ص اأو املدير اأو م�صئول الت�صغي���ل م�صاحبة املفت�ص اأثناء التفتي�ص ويعد عدم وج���ود �صاحب الرتخي�ص اأو املدير اأو 
م�صئول الت�صغيل اأو الأمتناع عن م�صاحبة املفت�ص اإعاقة لعمال التفتي�ص وخمالفة للنظام. وللمفت�ص اإثبات ذلك يف املح�صر واإمتام التفتي�ص 

وليعتد يف هذه احلالة باأي اعرتا�صات اأو مالحظات من �صاحبالن�صاط.
٥- يقوم املفت�ص بتحديد خمالفة / خمالفات واإثباتها يف املح�صر وحتديد العقوبة وفًقا للنظام والالئحة اأو جداول الغرامات ال�صادرة عن 

جهته.
٦- يف حال���ة �صب���ط خمالف���ة تنطوي على درجة عالية من اخلطورة ف���اإن على املفت�ص اإثبات ذلك يف املح�صر وحتدي���د العقوبة وفًقا للنظام 
والالئح���ة اأو ج���دول الغرام���ات. ويجوز له مطالبة امل�صئول عن الن�صاط بوقف العمل كلًيا اأوجزئيًا حت���ى تتم اإزالة املخالفة. ويف حالة امتناع 

امل�صئول عن الن�صاط يقوم املفت�ص برفع تقريره اإىل رئي�صة املبا�صر.
7- يق���وم الرئي����ص بزيارة الن�صاط و الأط���الع على نوعية املخالفة وتقدير خطورتها واإذا ماثبت ل���ه خطورتها وتهديدها لالأرواح واملمتلكات 
بالدرج���ة الت���ي ت�صتوجب اإغ���الق الن�صاط اأو اأي جزء منه يت���م اإ�صتدعاء �صاحب الن�ص���اط ومطالبته بالأغالق ويف حال���ة اإ�صراره على عدم 
الأغالق تتم اإحالة الأمر فوًرا للجنة امل�صكلة وفًقا للمادة ال�صابعة من النظام لالأمر بالأغالق املوؤقت ملدة ل تزيد عن )خم�صة اأيام( كاإجراء 
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اإح���رتازي م���ع رفع الق�صية فوًرا لأمر املنطقة لإحالتها اإىل هيئة التحقيق و الأدع���اء العام لتقرر ح�صب خطورة املوقف ا�صتمرار الأغالق اأو 
رفعه اأو رفع الأمر للجهة الق�صائية املخت�صة اإذا راأت �صرورة لذلك.

٨- يج���وز للجه���ة املخت�صة اإ�صافة �صروط واإجراءات اإ�صافية بهدف اإ�صفاء مزيد من الدق���ة وال�صبط والربط على اأعمال من�صوبيها خالل 
التفتي�ص.

٩- يلت���زم من�صوبو املديري���ة العامة للدفاع املدين املكلفن باجراء التفتي�ص بالأحكام وال�صروطال���واردة بالئحة التفتي�ص وال�صبط والتحقيق 
يف خمالف���ات نظ���ام ولوائ���ح الدفاع امل���دين املدين  ال�صادرة بق���رار وزير الداخلي���ة ورئي�ص جمل����ص الدفاع رق���م1/1٢/و/٣1/ وتاريخ٢٨ 

/14٢٣/٨ه�

المادة الثامنة :
يفو����ص م�صاع���د وزي���ر الداخلية لل�صئون الأمني���ة يف ت�صكيل جلنة اأو جلان للنظ���ر يف املخالفات وتوقيع العقوب���ات املن�صو�ص عليها يف املادة 
ال�صابع���ة م���ن النظام فيما يندرج حتت اإخت�صا�ص���ات املديرية العامة للدفاع املدين يف الرقابة و الأ�صراف عل���ى الأن�صطة اخلا�صعة للنظام 

والالئحة وفًقا للت�صنيف الوارد بهذه الالئحة .

المادة التاسعة :
لوزير الداخلية تف�صر ن�صو�ص هذه الالئحة .





الئحة السالمة الواجب إتباعها في 
مواقع اإلنشاءات
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   المملكة العربية السعودية

وزارة الداخلية  

المديرية العامة للدفاع المدني

اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة

أمور السالمة، والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحريق

الئحة

قواعد السالمة الواجب إتباعها في مواقع اإلنشاءات

�صــدر قــرار �صمــو وزير الداخليــة ورئي�س جمل�ــس الدفاع املــدين رقــم  )10 /ك/و/ 1/دف( وتاريخ 
1410/3/23ه باملوافقــة علــى �صيغــة اللوائــح التف�صيليــة واملو�صحة للمهــام وامل�صئوليــات التي  تتعلق 
مبعاجلــة اأمــر ال�صالمــة العامة واحلماية املدنية ومتطلبــات مكافحة احلرائق، بناء علــى ما تقت�صي به 
الفقــرات )ج، د، و،ح( مــن املادة التا�صعة من نظام الدفاع املــدين . ون�صرت يف جريدة اأم القرى يف عددها 

رقم  )3283(وتاريخ 1410/4/19 هـ. 



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
93بمؤسسات التعليم العالي

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

جمل�س الدفاع املدين
قرار رقم )10 /ك/و/ 1/دف( وتاريخ 1406/5/23هـ

اإن جمل�س الدفاع املدين
بعد الإطالع على املر�صوم امللكي رقم )م/1٠( وتاريخ 14٠٦/٥/1٠ه� ال�صادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين.

وبعد الإطالع على الفقرات )ج ، د ، ح( من املادة التا�صعة من نظام الدفاع املدين، وبناء على ما جاء مبح�صر اللجنة التح�صرية للمجل�ص 
امل���وؤرخ يف14٠7/7/1٥ ه�، ومراعاة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة الق�صاي���ا والأمور املتعلقة بال�صالمة واحلماية من الأخطار، وما ي�صمن 

وقايةاملواطنن و�صالمة الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة.

يقرر ما يلي:
اأوًل : املوافق���ة عل���ى �صيغة اللوائ���ح التف�صيلية واملو�صحة للمهام، وامل�صئوليات التي تتعلق مبعاجلة اأم���ور ال�صالمة العامة واحلماية املدنية 

ومتطلبات مكافحة احلرائق.
ثانًيــا: عل���ى املديرية العامة للدفاع املدين تنفيذ هذه اللوائح، والتاأكد م���ن تطبيق ن�صو�صها وموادها بكل دقة، كما لها احلق يف الإ�صراف 

على تنفيذ ما تن�ص عليه هذه املواد من عقوبات، وغرامات واردة كمخالفات يف نظام الدفاع املدين.
ثالًثــا: عل���ى اجله���ات املعنية حكومية اأو اأهلية تنفيذ ما يخ�صه���ا من مواد وتطبيق ما يتعلق مبهامها يف ح���دود ال�صالحيات، وامل�صئوليات 

املعطاة لها مبوجب نظام الدفاع املدين.
رابًعا: يتم تنفيذ العمل بهذه اللوائح بعد ثالثة �صهور من تاريخ �صدورها يف اجلريدة الر�صمية.

                      وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين
                              نايف بن عبد العزيز

•�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين  �صعبة الوثائق والدرا�صات. 	
•�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين  ل�صعبة التن�صيق واملتابعة. 	

•�صورة مللف قرارات املجل�ص. 	
•�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين  مللف ال�صادر مع امل�صودة. 	

•�صورة مع بيان اللوائح مللف اللوائح. 	
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الئحة

قواعد السالمة وسبل الحماية الواجب إتباعها في مواقع اإلنشاءات

القسم األول
اأوًل: تعاريف:

1. مواقع الإن�صاءات: يق�صد بها مواقع الأعمال والأ�صغال الالزمة لتاأ�صي�ص وت�صييد املباين  والإن�صاءات امليكانيكية والكهربائية اإبتداًءا 
من حفر الأ�صا�صات حتى اكتمال البناء.

2. النظام: نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/ 1٠ وتاريخ 14٠٦/٥/1٠ ه.
وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.

3. منــدوب الدفــاع املــدين: ه���و ال�صخ����ص اأو الأ�صخا�ص املفو�صون من قب���ل املديرية العامة للدف���اع املدين، اأو اأح���د مراكزها بالقيام 
بالتفتي�ص، و�صبط، وحتقيق املخالفات، والتجاوزات وفقا للقواعد، والإجراءات املحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك ، بغر�ص التاأكد من �صالمة 

املبنى ومعدات واأدوات ال�صالمة ومكافحة احلريق و�صبط املخالفات فيها وتوقيع اجلزء املن�صو�ص عليه ب�صاأنها.
4. اجلهة املخت�صة: يق�صد بها وزارة الداخلية )املديرية العامة للدفاع املدين( واجلهات الأخرى ذات العالقة برخ�صة الإن�صاء.

5. امل�صئــول عــن ال�صالمــة: وفًقا ملفهوم املادة اخلام�صة والع�صرية من نظام الدفاع املدين  ه���و ال�صخ�ص من من�صوبي املوؤ�ص�صة املعن اأو 
املكلف ليكون م�صئوًل عن جميع ما يتعلق باأعمال ال�صالمة ، كما يعترب مالك املوقع اململوك )ملكية خا�صة( اأو ال�صخ�ص ال�صادر الرتخي�ص 

با�صمه اأو م�صتغلها من الباطن م�صئوًل يف جميع الأحوال وحتدد واجباته وم�صئولياته وفًقا لالئحة ال�صادرة بهذا ال�صاأن.

ثانًيا:
يج���ب عل���ى �صاحب العمل التاأكد من اأن املقاول املتعاقد معه مرخ�ص وموؤهل للقي���ام بالأعمال املطلوبة كما يجب عليه اإلزامه باتخاذ جميع 
الإج���راءات الوقائي���ة الالزمة حلماية العمال والآخرين ويف حالة وجود مهند����ص م�صرف على عملية الإن�صاء يكون املهند�ص امل�صرف م�صئوًل 

عن مراقبة ذلك.

ثالًثا:
يلت���زم امل�صئ���ول عن ال�صالمة اإن وجد اأو املقاول املنفذ بو�ص���ع لوحات اإر�صادية وفًقا للت�صميم املعتمد من الدفاع املدين تبن للعاملن باملوقع 

اأو الغر مواطن اخلطورة باملوقع ح�صب طبيعة الأعمال املنفذة ويكون على املهند�ص امل�صرف مراقبة تنفيذ ذلك.

رابَعًا:
يلتزم امل�صئول عن ال�صالمة اإن وجد اأو املقاول املنفذ بتفح�ص جميع الآلت والآليات والأجهزة وال�صقالت امل�صتخدمة يف املوقع يومًيا للتاأكد 
من �صالمتها و�صالحيتها وعليه وفًقا لخت�صا�صه اإيقاف اأو طلب اإيقاف ومنع ا�صتخدام اأي اآلة اأو جهاز اأو اآلية يرى اأن ا�صتخدامها بحالتها 

قد يت�صبب يف تهديد �صالمة العاملن يف املوقع اأو الغر.

خام�ًصا:
يجب على �صاحب العمل واملهند�ص امل�صرف التاأكد من اأن املقاول املنفذ موؤهل ومرخ�ص له من  قبل جهات الخت�صا�ص مبزاولة نوع وحجم 

الإن�صاءات املطلوبة ح�صب نوع وحجم املن�صاأة املراد اإقامتها.
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�صاد�ًصا:
يلت���زم امل�صئول ع���ن ال�صالمة يف املن�صاأة بتخ�صي�ص �صجل ي�صم���ى )�صجل ال�صالمة ومكافحة احلريق( طبًقا للنم���وذج املعد من قبل الدفاع 
امل���دين ، تخت���م جميع �صفحاته بخت���م الدفاع املدين تدون فيه جميع اإجراءات ال�صالمة املتخذة يف املوق���ع وكذلك جميع احلوادث واأ�صبابها 

وامل�صئول عنها وفقا للنموذج املعد لذلك ويحتفظ بهذا ال�صجل يف املوقع لإطالع مندوب الدفاع املدين واإبداء مالحظاته.

�صابًعا:
يف حال���ة توق���ف العم���ل يف املوقع لأي �صبب من الأ�صباب يج���ب على �صاحب العمل اإبالغ الدفاع املدين والبلدي���ة بهذا التوقف ومدته ويجري 
حترير حم�صر بن �صاحب العمل والدفاع املدين يو�صح فيه الإجراءات الوقائية التي يجب على �صاحب العمل اتخاذها حلن عودة ا�صتئناف 
العم���ل م���ن جديد. ويعترب تهاون �صاح���ب العمل اأو اإهماله يف تنفيذ الإج���راءات الوقائية املطلوبة اإهمال ج�صيم���ا يقت�صي فر�ص اجلزاءات 

املن�صو�ص عليها.

ثامًنا:
يج���وز للدف���اع املدين اإذا ما تاأكد اأنن طريقة العمل اأو اأن الأجهزة والآلت والآليات امل�صتخدم���ة يف املوقع ت�صكل خطورة على اأرواح العاملن 
باملوق���ع اأو عل���ى اأرواح وممتلكات  الآخرين توجي���ه  املقاول املنفذ اأو �صاحب العمل اإىل مواطن اخلط���ورة والأمر بوقف العمل فورا حتى يتم 
اتخ���اذ اإج���راءات ال�صالمة املقرتحة ويف جميع الأحوال يعت���رب �صاحب العمل واملقاول املنفذ م�صئولن بالت�صامن ع���ن اأي حوادث اأو اأ�صرار 

ت�صيب العاملن اأو الآخرين.

تا�صًعا:
تق���وم وزارة البلدي���ات وفقا لخت�صا�صها باإعداد وتنفيذ اللوائح والتعليمات اخلا�صة مب�صئولية املهند�صن واأ�صحاب الأعمال عن اأي خطاأ اأو 

اإهمال اأو غ�ص مبا يكفل حما�صبتهم ب�صورة فورية وحازمة.

عا�صًرا:
يكون امل�صئول عن ال�صالمة اإن وجد اأو املقاول املنفذ م�صئوًل يف جميع الأوقات عن توفر املالب�ص واملعدات الوقائية الالزمة جلميع العاملن 
باملوق���ع و�ص���رورة التزام العاملن باملوق���ع با�صتخدام تلك املالب�ص واملعدات الوقائية خالل جميع فرتات العم���ل وكذلك التزامهم باإتباع كل 

طرق ال�صالمة الواجبة.
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القسم الثاني

قواعد السالمة وسبل الحماية الواجب إتباعها في مواقع اإلنشاءات

امل�صئوليات:
تق���ع م�صئولي���ة تنفيذ هذه التعليم���ات والتم�صي مبوجبها على املقاول و�صاح���ب العمل ومراقب ال�صالمة  باملوق���ع ويتحملون مت�صامنن كافة 
امل�صئولي���ات الت���ي قد تنجم ع���ن التق�صر اأو الإهم���ال يف تنفيذ ال�صرتاطات الوقائي���ة اأو تدبر معدات مكافحة احلري���ق وفًقا ملا ورد بهذه 

الالئحة.

اأوًل: واجبات مراقب ال�صالمة:
1. تنفيذ ال�صروط الوقائية الواردة بهذه الالئحة.

٢. تنفيذ ما تطلبه �صلطات الدفاع املدين من توجيهات وقائية.
٣. تنظيم عملية اإخالء املوقع يف حالت الطوارئ.

4. مالحظة تنفيذ تعليمات منع التدخن ومنع م�صادر ال�صتعال باملوقع.
٥. اإعداد لوحات اإر�صادية لتنظيم اأماكن اخلطورة مبختلف اأرجاء املوقع.

٦. الإ�صراف على �صيانة معدات الإطفاء و�صالحيتهم لال�صتخدام.
7. يعترب م�صئول مبا�صرة اأمام رئي�ص العمل باملوقع.

٨. تاأمن احلرا�صة امل�صتمرة يف املوقع.

ثانًيا: �صروط ال�صالمة املتعلقة با�صتخدام الروافع وملحقاتها:
1. يج���ب اأن تك���ون الروافع وملحقاتها مرخ�صا با�صتخدامها باململكة ومن الأنواع املجهزة بو�صائل الأمان واأن تكون مزودة بتعليمات ال�صركة 
ال�صانع���ة للرافع���ة من حيث الت�صغيل اأو ال�صيانة اأو الت�صرف يف حالة حدوث اأعطال م���ع مالحظة ترجمة هذه التعليمات اإىل اللغة العربية 

وتلقينها لل�صائق والعمال املخت�صن مع عمل لوحات اإر�صادية بهذه التعليمات وتعليقها يف اأماكن بارزة بالرافعة.
٢. يج���ب حماي���ة جمي���ع الأجزاء املتحركة اخلط���رة واأن يكون جلمي���ع اأذرع ومقاب�ص الت�صغي���ل و�صائل للقفل حتول دون حت���رك الأحمال اأو 

�صقوطها.
٣. تق�ص���ي قواع���د ال�صالمة مبراعاة ثبات وا�صتق���رار الرافعة اأثناء ت�صغيلها لذلك يجب   املخ�ص�صة لذل���ك يجب جتنب ت�صغيلها فوق اأر�ص 

رخوة اأو غر م�صتوية مع تثبيت الروافع بالركائز املخ�ص�صة لذلك بطريقة حمكمة حتول دون حتركها لأي �صبب عار�ص.
4. ل ي�صم���ح بت�صغي���ل اآلة ال�صح���ب اأو الرفع اإل من نقطة واحدة ويج���ب اأن تكون الروؤية وا�صحة اأمام ال�صائ���ق يف امل�صار كله واأل وجب تعين 

م�صاعد له لتوجيهه.
٥. يجب اأن تعمل مكابح )فرامل( جهاز ال�صحب والرفع اأوتوماتيكًيا عند توقفه عن العمل لأي �صبب.

٦. يجب ذكر احلمولة باملاأمونة امل�صرح بها على القف�ص واللتزام بوزن هذه احلمولة.
7. عند ا�صتخدام ال�صاحنات اأو عربات اليد املحملة يجب تثبيت اإطاراتها دون حتركها ويجب تثبيت احلمل ل ي�صمح بت�صاقط اأجزاء منه.

٨. يجب اأن يكون جميع القائمن بت�صغيل معدات ال�صحب والرفع من الأ�صخا�ص املوؤهلن لهذه الأعمال واأن ي�صتوفوا �صروط التعين والختبار 
التي حتددها اجلهة املعنية.

ثالًثا: �صروط ال�صالمة عند القيام باأعمال احلفر:
1. يجب اأن تتم اأعمال احلفر مبعرفة الفنين وحتت اإ�صراف اجلهة الهند�صية املخت�صة.
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٢. يف حال���ة ا�صتخدام املتفجرات يف مواقع الإن�صاءات يجب احل�صول عل���ى الت�صاريح الالزمة لذلك وتنفيذ ال�صروط والتعليمات ال�صادرة 
من اجلهات املخت�صة لتاأمن املوقع وجماوراته.

٣. يجب عمل دعائم موؤقتة ملنع �صقوط جوانب احلفر على العاملن. 
4. يت���م تدعي���م املباين املجاورة لأعمال احلفر اإذا كان هناك احتمال لتاأثرها بهذه الأعمال ويتم عمل الدعائم قبل بداية احلفر وذلك على 

جانب اجلهة القائمة بالإن�صاء ويتم التدعيم بالطرق الهند�صية التي يقررها املهند�صون الفنيون بالبلديات.

رابًعا: ال�صقالت:
تق���ع غالبي���ة احلوادث يف جمال الإن�صاءات نتيجة ل�صقوط الأ�صخا�ص اأو املواد وميك���ن الوقاية من �صقوط الأ�صخا�ص من الأماكن العالية اإذا 

كانت ال�صقالت واأماكن العمل جيدة الت�صميم ومزودة بق�صبان واقية واألواح حلماية اأ�صابع الأقدام. لذلك يجب مراعاة الآتي:
1. يج���ب اأن يكون الت�صميم وتركي���ب وا�صتخدام ال�صقالت مطابقا ملوا�صفات الإدارات الهند�صية بالبلديات وتوىل مهند�صو البلدية التحقق 

من ذلك عند مرورهم على املواقع.
٢. يجب اأن تكون قاعة ال�صقالة على اأر�ص م�صتوية ومدكوكة ملنع حتركها.

٣. يجب اأن تكون األواح ال�صقالة خالية من التنوءات التي تعرقل �صر العامل عيوبها.
4. يجب ربط وتثبيت جميع ال�صقالت جيًدا ل�صمان ا�صتقرارها.

٥. اإذا زاد ارتفاع املبنى عن دورين، يجب اأن تكون ال�صقالت امل�صتخدمة من احلديد اأو الأملونيوم.

خام�ًصا: ال�صالمل:
• م���رت فوق املكان املراد العمل  يج���ب اأن يك���ون ط���ول ال�صلم منا�صًبا للعمل املراد اإجنازه وعن���د متديد ال�صلم يجب اأن يربز م�صافة ٠٦،1	

فوقه.
• % من املرت عند قاعدته لكل مرت واحد من ارتفاعه الراأ�صي. يجب و�صع ال�صلم بزاوية ٢٥	

•ترب���ط ال�ص���المل قرب نقطة ارتكازها ملن���ع حتركها على اجلانبن واإذا مل يك���ن ذلك ممكًنا يجنب وجود �صخ����ص ليم�صك ال�صلم عند  	
قاعدته.

• يجب اأن يكون ال�صلم بحالة جيدة ودرجاته �صليمة وكاملة.  	

�صاد�ًصا: ا�صتخدام معدات الأعمال اخل�صبية:
1. يحظر ت�صغيل اآلت وماكينات الأعمال اخل�صبية اإل مبعرفة املدربن املوؤهلن لذلك.

٢. تركيب املاكينات على اأر�صيات اأو اأ�صطح منا�صبة u1٦٠٨ وم�صتوية.
٣. تزود جميع الآلت بواقيات حتول دون تالم�ص اأي ع�صو من اأع�صاء اجل�صم اأو املالب�ص لالأجزاء املتحركة اأو الأ�صالك الكهربائية.

�صابًعا: الحتياطات الالزمة لأعمال اللحام والقطع:
يجب اأن تكون طبقا لالئحة �صروط ال�صالمة يف عمليات القطع واللحام وعلى الأخ�ص ما يلي:

1. توفر التهوية الكافية يف مكان اأعمال اللحام اأو القطع �صواء للعمال اأو املعدات اأو املواد املراد حلامها اأو قطعها.
٢. �صم���ان ج���ودة املواد العازلة لالأ�صالك واملعدات الإ�صافي���ة و�صمان �صالمة جميع التو�صيالت الكهربائي���ة والتاأكد من وجود التو�صيالت 

الأر�صية.
٣. حظر القيام بهذه الأعمال قرب املواد ال�صريعة ال�صتعال.

4. اأن يقوم باأعمال اللحام اأو القطع فني اأو فنيون متخ�ص�صون.
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ثامًنا:الأعمال الكهربائية:
يراع���ى اتخ���اذ الحتياطات الوقائي���ة لتاليف اأخطار التمدي���دات والرتكيبات الكهربائي���ة واأن تكون حتت رقابة م�صئ���ول ال�صالمة واأن تتخذ 
الحتياط���ات الالزمة لتاأمن املحولت واملولدات الكهربائية اإن وجدت مبا يكفل تفادي خماطرها وفًقا لتعليمات وزارة ال�صناعة والكهرباء 

والدفاع املدين.

تا�صًعا: نظافة املوقع:
1. على املقاول توفر اأعداد كافية من �صناديق القمامة تو�صع يف اأماكن منا�صبة ويف�صل تفريغها عند نهاية العمل اليومي.

٢. يج���ب تنظي���ف جمي���ع اأماكن العمل بعد انتهاء العم���ل اليومي مبعرفة العاملن يف امل���كان نف�صه واإلقاء القمام���ة والنفايات يف ال�صناديق 
املخ�ص�صة لها.

٣. يحظ���ر عل���ى عمال الدهانات تفريغ الطالء اأو املواد املذيبة يف البالوعات اأو ال�صناديق املخ�ص�صة للنفايات بل يجب و�صعها يف �صناديق 
خا�صة مقفلة باإحكام متهيًدا للتخل�ص منها بالطريقة ال�صحيحة.

عا�صًرا: تخزين ال�صوائل القابلة لال�صتعال واملواد الكيماوية:
1. يتم تخزين ال�صوائل القابلة لال�صتعال بعيًدا عن املناطق التي توجد بها خماطر احلريق  ويحظر تخزين مواد كيماوية اأو موؤك�صدة تتفاعل 

معا مع و�صع لفتات اإر�صادية حتذيرية.
٢. يراعى اأن يكون تخزين هذه املواد والو�صائل حمدوًدا وبالقدر الالزم حلاجة العمل باملوقع فقط.

٣. امل���واد املوؤك�ص���دة تعترب م�صادر لالأوك�صجن لذا يحظر تخزينها مع املواد القابلة لال�صتعال حت���ى ولو كانت بطيئة ال�صتعال ولذلك يجب 
ف�صلها عن املواد الأخرى.

حادي ع�صر: التعليمات املتعلقة بال�صالمة ال�صناعية:
1. يجب على عمال الرافعات تطبيق قواعد ال�صالمة الفنية املطلوب مراعاتها ل�صالمة  الآلة.

٢. على العامل ارتداء املالب�ص واخلوذات الواقية.
٣. يزود املوقع باإ�صارات ولوحات ال�صالمة التي ت�صر اإىل املخاطر القائمة.

4. اإ�صاءة احلواجز لياًل لتفادي ال�صقوط باحلفر.
٥. عدم اإ�صكان العمال داخل املوقع.



الئحة شروط السالمة والحماية من 
الحريق في المطابع
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المملكة العربية السعودية 

وزارة الداخلية 

 المديرية العامة للدفاع المدني 

اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السالمة  

والحماية المدنية  ومتطلبات مكافحة الحريق

 الئحة شروط السالمة من الحريق في المطابع

�صــدر قــرار �صمــو وزيرالداخليــة ورئي�ــس جمل�ــس الدفــاع املــدين رقــم )2/12/و/2/دف( وتاريــخ 
1421/1/27هـــ  باملوافقــة علــى هذه الالئحــة .ون�صرت يف جريــدة اأم القرى يف عددهــا رقم )3802(

وتاريخ 1421/4/12هـ .
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 اململكة العربية ال�صعودية 
 وزارة الداخلية 

جمل�س الدفاع املدين

قرار رقم2/1/12/و/2/دف ه وتاريخ 1421/1/27 هـ

اإن جمل�س الدفاع املدين 
بعد الإطالع على املر�صوم امللكي رقم م/1٠ وتاريخ 1٠ /14٠٦/٥ ه� ال�صادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين .

وبعد الإطالع على الفقرات )ج، د، ح( من املادة التا�صعة من نظام الدفاع املدين .

يقرر مايلي:
اأوًل: املوافقة على اإ�صدار اللوائح التالية بال�صيغة املرفقة :

اأ( لئحة �صروط ال�صالمة يف ور�ص الدهانات والطالءات وحمال بيعها.
ب( لئحة �صروط ال�صالمة و�صبل احلماية الواجب توافرهايف مراكز املعوقن.

ج( لئحة �صروط ومتطلبات املكاتب وال�صركات الهند�صية الإ�صت�صارية والفنية العاملة يف جمال ال�صالمة .
د( لئحة �صروط ال�صالمة واحلماية من احلريقفي مراكز املعلومات.
ه�( لئحة �صروط ال�صالمة واحلماية من احلريقفي املتاحف الإثرية .

و( لئحة �صروط ال�صالمة واحلماية من احلريقفي املطابع.
ثانًيا: على اجلهات ذات العالقة حكومية اأو اأهلية تنفيذ مايخ�صها من هذه اللوائح.

ثالًثا: على املديرية العامة للدفاع املدين متابعة تنفيذ مقت�صيات هذه اللوائح.
رابًعا: يتم ن�صر هذا القرار واللوائح املرفقة بهفي اجلريدة الر�صمية والعمل بها من تاريخ ن�صرها.

              نايف بن عبدالعزيز
                       وزيرالداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين 
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وزارة الداخلية 
جمل�س الدفاع املدين 

 الإمانة العامة 

 الئحة 

شروط السالمة والحماية من الحريقفي المطابع

الفصل اإلول

تعريفات 

المادة اإلولى :
يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة مايلي:

1.املطبعة :
هي املن�صاأة املرخ�ص لها مبزاولة اأعمال الطباعة بوا�صطة الإلت و الإجهزة املعدة لطبع الإلفاظ اأو الر�صوم اأوال�صور على الورق اأوالقما�ص 

اأو غر ذلك من املواد.
2. النظام:

 نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/1٠ وتاريخ 14٠٦/٥/1٠ ه وجميع الإنظمة الإخرى ذات العالقة .
3. مندوب الدفاع املدين :

هو ال�صخ�ص اأو الإ�صخا�ص املفو�صون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين ، اأو اأحد مراكزهابالقيام بالتفتي�ص، و�صبط، وحتقيق املخالفات، 
والتج���اوزات وفق���ا للقواع���د، و الإجراءات املحددة بالالئح���ة اخلا�صة بذلك، بغر�ص التاأك���د من �صالمة املبنى ومع���دات واأدوات ال�صالمة 

ومكافحة احلريق.
4.اجلهة املخت�صة :

يق�صد بها وزارة الداخلية ) املديرية العامة للدفاع املدين ( واجلهات الإخرى ذات العالقة برتخي�ص املن�صاأة ون�صاطها.
5. امل�صئول عن ال�صالمة :

وفًقا ملفهوم املادة اخلام�صة والع�صرية من نظام الدفاع املدين هو ال�صخ�ص )من من�صوبياملطبعة اأوالغر( املعن اأو املكلف ليكون م�صئوًل عن 
جمي���ع م���ا يتعلق باأعمال ال�صالمة و الإمنفي املطبعة ، اإ�صاف���ة اإىل م�صئولية مالك املطبعة )�صاحب الرتخي�ص اأو املدير امل�صئول عن املطبعة 

الذي توافق عليه وزارة الإعالم( عن ال�صالمة يف جميع الإحوال.
6.املوا�صفات: يق�صد بها:

)اأ( املوا�صفات القيا�صية العربية ال�صعودية ، وهي املوا�صفاتال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفاتواملقايي�ص.
)ب( املوا�صف���ات العاملي���ة : وهي املوا�صفات الإجنبية املعتمدة من الهيئة العربية ملوا�صفات واملقايي�ص، ويراعى يف هذه احلالة تقدمي وثائق 
ر�صمي���ة تثب���ت توافر جميع قواعد وا�صرتاطات ال�صالمة يف املادة اأو الإلة حمل املوا�صف���ة ، واأن تعتمدها الهيئة العربية ال�صعودية املوا�صفات 

واملقايي�ص.
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الفصل الثاني

الشروط و اإلحكام العامة

المادة الثانية :
اإن ه���ذه الالئح���ة تتعلق ب�صروط ال�صالمة ومتطلبات الدفاع املدين دون التعر�ص لباقيال�صروط واملتطلبات التي تدخلفي اخت�صا�ص اجلهات 

الإخرى ذات العالقة .

المادة الثالثة :
وفًق���ا لن����ص املادة الع�صرين من نظام الدفاع املدين ل يجوز الرتخي�ص باإن�صاء مطبعة اأو تو�صيعها اأوترميمها اأو حتديثها قبل اأن يقوم طالب 
الرتخي����ص بتق���دمي درا�صة فنية معدة من قبل اأحد املكاتب اأواجلهات الفنية املخت�صة باأعمال ال�صالمة و الإنذار ومكافحة احلريق املعتمدة 
م���ن قب���ل املديرية العامة للدفاع املدين تو�صح مدى الإلتزام باملوا�صفات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة . اأما املطابع القائمة وقت �صدور 
هذه الالئحة فتعطى مهلة )�صتة اأ�صهر( لتطبق هذه الالئحة وما جاء بها من تعليمات. وعلى اجلهات املخت�صة بالبلديات مراعاة اأن يكون 

منح الرتخي�ص اأوجتديده وفًقا ملا ورديف الالئحة من�صروط، ويجوز لأمر املنطقة متديد املهلة ملدة لتتجاوز �صتة اأ�صهر.

المادة الرابعة :
يكون املكتب الذي اأعد الدرا�صة املذكورة اأعاله م�صئوًلاأمام الدفاع املدين واجلهات الإخرى ذات العالقة عن جدية الدرا�صة ودقتها ومراقبة 
تنفيذه���ا. كم���ا يلتزم بتقدمي �صهادة نهائية توؤكد مطابقة املن�صاأة للتعليمات و الإ�صرتاطات به���ذه الالئحة . كما يكون م�صئوًل بالت�صامن مع 

مالك املطبعة واملقاول املنفذ عن اأي خطاأ اأو تهاون اأو تق�صريف هذاال�صدد.

المادة الخامسة :
يعت���رب امل�صئ���ول عن املن�صاأة م�صئوًل مبا�صًرا عن عمل الفحو�صات ال�صهرية و الإختب���ارات الدورية )كل ثالثة اأ�صهر(، وذلك بالن�صبة للمركز 
ذاته وجتهيزاته، وكذلك جميع و�صائل ال�صالمة ومعدات الإطفاء واملراقبة و الإنذار اخلا�صة باملركز، واإ�صالح اأي عطل اأو خلل فوًرا. ويعترب 

اأي اإهمال اأو تق�صريف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�صيم الذي يعر�ص مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها نظاًما.

المادة السادسة :
يلت���زم م�صئ���ول ال�صالم���ة عند حدوث اأي عار�ص اأو حادث ينط���وي على درجة عالية من اخلطورة يهدد �صالم���ة الإرواح واملمتلكات مبحاولة 
ف�ص���ل اأو اإيق���اف م�ص���در اخلطورة ، وع���زل واإخالء العاملن م���ن اأماكن اخلطورة يف املبن���ى ، واإبالغ مركز الدفاع امل���دين املخت�ص فوًرا، 
للنظ���ريف الإج���راء الواجب اتخ���اذه. ويعترب اإهماله اأو تهاونهفي هذا ال�ص���دد من قبيل الإهمال اجل�صيم الذي يعر����ص للم�صئولية اجلنائية 

عالوة على العقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها نظاًما.

المادة السابعة :
يلت���زم امل�صئول ع���ن ال�صالمة يف املن�صاأة بتخ�صي�ص �صجل ي�صم���ى )�صجل ال�صالمة ومكافحة احلريق( طبًقا للنم���وذج املعد من قبل الدفاع 
امل���دين ، تختم جميع �صفحاته بخت���م الدفاع املدين ، ويخ�ص�ص لت�صجيل نتائج الفحو�صات ال�صهرية و الإختبارات الدورية لو�صائل ومعدات 
الإطف���اء واملراقبة و الإنذار وتاريخها واجلهات القائم���ة بها وعمليات الإ�صالح وغرها من البيانات،كمايجرى تخ�صي�ص جزء من ال�صجل 
لعملي���ات فح�ص و�صيانة املبنى والتمديدات الكهربائي���ة . ويحتفظ بال�صجل يف اإدارة املطبعة ليكون يف جميع الإوقات حتت ت�صرف مندوب 

الدفاع املدين لالإطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات.
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المادة الثامنة :
يج���وز للم�صئول عن املطبعة اإب���الغ مركز الدفاع املدين املخت�ص مبوعد اإجراء الإختبارات الدوري���ة واجلهة القائمة به، وذلك لالتفاق على 

موعد منا�صب حل�صور مندوب الدفاع املدين كل الإختبارات، ويثبت ذلك بتوقيع مندوب الدفاع املدين يف ال�صجل.

المادة التاسعة :
يجب تدريب جميع العاملن يف املطبعة على اأعمال ال�صالمة و الإطفاء و الإنقاذ و الإ�صعاف يف مدار�ص ومعاهد التدريب الوطنية املتخ�ص�صة 

واملعتمدة من املديرية العامة للدفاع املدين اأوباأحد معاهد مراكز للدفاع املدين على اأن تتحمل اجلهة الطالبة للتدريب التكاليف.

المادة العاشرة :
يتم �صبط خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها وفًقا ملا ت�صمنه نظام الدفاع املدين وماي�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح 

اأو تعليمات تنظم هذه الإمور.
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الفصل الثالث 

شروط ومتطلبات السالمة والحماية

 المادة الحادية عشرة :
املوقع واملباين:

1. يجب اأن يكون املوقع م�صتوفًيا ل�صرتاطات الرتاخي�ص ال�صادرة من وزارة الإعالم مبوجب نظاماملطبوعات والن�صر، وكذااجلهات الإخرى 
ذات العالقة . وعلى هذه اجلهات التحقق من توافر كافة الإ�صرتاطات واملتطلبات قبل منح الرخ�ص.

٢. يج���ب اأن تك���ون املباين والإن�صاءات طبًقا للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية ومتطلبات وزارة ال�صئون البلدية والقروية وفروعها، مع مراعاة 
اأن تكون احلوائط و الإ�صقف و الإر�صيات والفوا�صل من مواد غر قابلة لال�صتعال، واأن تكون الإبواب من مواد مقاومة اأو من معدن.

٣. يجب اإن�صاء �صبكة حماية من ال�صواعق للمبنى .
4. ل يجوز ممار�صة اأي ن�صاط غر ما هو مرخ�ص به.

٥. يجب اأن تكون الإر�صيات حمكمة �صد الت�صرب اأو مزدوجة الإنحدار، بحيث حتول دون ت�صرب ال�صوائل املن�صكبة اأو الإحبار.
٦. يج���ب اأن تك���ون املم���رات باملطابع خالية منالعوائق التي حت���ول دون خروج الإ�صخا�ص ب�صرعة، واأن تكون الإب���واب من النوع ذي الق�صيب 

العر�صي يفتح ب�صهولة ، واأن يبقى مفتوًحا طيلة اأوقات الدوام.
7. يجب اأن يكون يف كل مطبعة على الإقل خمرًجا للطوارئ.

٨. يجب اأن تكون جميع اأبواب خمارج املناطق اخلطرة يف املطبعة تفتح يف اجتاه م�صار اخلروج ب�صهولة من اأي نقطة .
٩. يج���ب تركيب اأنظم���ة)BUILDING MANAGEMENT SYSTEM-BMS( للمباين الكبرة للتحكم يف جميع 

اأجهزة املبنى وحتديد الإعطال اآلًيا.

المادة الثانية عشرة :
�صروط ال�صالمة املتعلقة باأق�صام املطبعة :

1( الق�صم الإداري:
اأ( يف�صل الق�صم الإداري للمطبعة عنب اقي الإق�صام ويزود بباب قاطع للنار ملدة ل تقل عن �صاعة ون�صف.

ب( يزود هذا الق�صم بطفاية متعددة الإغرا�ص اأوبطفاية من الهالون تكون قرب الباب من الداخل اأواخلارج.
2( ق�صم الطباعة و الإنتاج:

اأ( يجب اأن تكون ماكينات الطباعة على �صف واحد اأو على �صفوف متوازية بحيث ل تعيق الدخول واخلروج يف حالة الإخالء.
ب( تزود كل مطبعة بطفاية هالون)1٣٠1( على الإقل تكون جاهزة لال�صتعمال.

ج( يج���ب اأن تك���ون التهوية جيدة وتعمل على جتدي���د م�صتمر للهواء اخلارج���ي،واأن يو�صع)Hood( فوق حاوي���ات الإحبار مركب عليها 
�صفاطات اآلية وجماري هواء ل�صحب الإبخرة وطردها اإىل ارتفاع اأعلى من اأعلى نقطة باملن�صاأة .

د( يجب الإ تقل امل�صافة بن ماكينات الإوف�صت عن)٢م
)3( ق�صم التجليد:

اأ( يجب اأن تكون الكتب املعدة للتجليد ل تتجاوز العمل اليومي.
ب( يجب اأن يبقى الغراء امل�صتعمل يف التجليديف معزل ح ال اإنتهاء العمل.

4( ق�صم الت�صوير امليكانيكي واملونتاج:
اأ( يلزم اأن يكون الق�صم يف معزل عن الإق�صام ويكون به باب قاطع للنار ملدة ل تقل عن �صاعة ون�صف.
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ب( يلزم اأن يجهز الق�صم مبراوح �صفط اإىل اخلارج ولي�ص داخل البناء.
ج( يجب على العاملي نفي هذا الق�صم اأن يرتدوا املالب�ص والكمامات امل�صار اإليها يف ال�صالمة العمالية.

5( ق�صم امل�صتودعات:
اأ( يجري ف�صل م�صتودعات الورق عن ق�صم الطباعة والإنتاج بباب قاطع للنار ملدة ل تقل عن �صاعة .

ب( يج���ري اإغ���الق الب���اب بو�صيلة ميكانيكية لدى الإنذار عن احلريق، كما يجب اأن تكون اأجه���زة الإغالق التلقائي عند درجات حرارة اأقل 
من )1٠٠( درجة .

ج( يجب تخزين لفات الورق على ر�صات بحيث يكون بينها اأوتاًدا متنع انزلقها.
د( يزود امل�صتودع بنظامالر�صا�صات التلقائية .

ه����( يج���ب تنفيذ قواعد و�ص���روط التخزين ومتطلبات ال�صالم���ة يف امل�صتودعات وفًقا مل���ا ت�صمنته لئحة ال�صالم���ة يف م�صتودعات التخزين 
ال�صادرة عن الدفاع املدين .

المادة الثالثة عشرة :
احلماية من اأخطار املكائن وال�صكاكني الإلية :

1. تعد ماكينات الطباعة وال�صكاكن اأواملق�صات الآلية من اأكرب م�صببات احلوادث يف املطابع، ولذلك يجب اأن تكون مزودة بو�صائل ال�صالمة 
املنا�صب���ة ، وخا�ص���ة احلواج���ز التي متنع دخ���ول اأ�صابع العمال ب���ن الإ�صطوانات املحربة اأو عن���د ا�صتعمال الإت التجلي���د وغرها، ويف�صل 

احلواجز الإلكرتونية التي تطفئ اجلهازاأتوماتيكًيا.
٢. يج���ب تاأمن التهوي���ة اجليدة يف املطبعة وخا�صة يف الإماكن التي تن�صاأ فيها اأبخرة الر�صا�ص اأو اأبخرة املواد الكيماوية وذلك للوقاية من 

احلريق.
٣.يج���ب اأن تك���ون الإر�صي���ات والدوا�صات املحيطة باملكائ���ن واملق�صات مانعة لالنزلق تف���ادًي اأخطارال�صقوط، كم���ا يجب طالء احلواجز 

والربوزات املقامة حول هذه املكائن باألوان وا�صحة ت�صهل روؤيتهالتميزها باللونن الإ�صود والإبي�ص.
4.يجب تزويد املطبعة بالعربات اليدوية اأو الرافعات ال�صغرة املخ�ص�صة لنقل الكميات الكبرة من الإوراق من اأماكن تخزينها اإىل مكائن 
الطباع���ة ومنها اإىل ور�صة التجهيز، مع مراعاة تواف���ر املوا�صفات اخلا�صة بهذه العربات والرافعات ويف�صل ا�صتعمال الرافعات الكهربائية 

يف الإماكن املغلقة .

المادة الرابعة عشرة :
ال�صروط الواجب توافرها لتخزين املواد الكيميائية امل�صتخدمة يف املطابع:

1. يجب تخزين املواد الكيميائية بعيًدا عن اأي اأجهزة اأخرى ويف منطقة م�صتقلة.
٢. يجب اأن حتفظ املواد الكيميائية يف علبها الإ�صلية اأويف علب مو�صحة للعاملن.

٣. يجب اأن حتفظ املواد الكيميائية عند درجة حرارة )٢٥م( .
4. يجب اأن تكون ن�صبة الرطوبة بها )1٠%( اأواأقل.

٥. يجب اأن تكون بعيدة عن املياه والإمطار.
٦. يجب املحافظة على جميع املواد املوؤك�صدة معزولة ويوجد بينها فوا�صل.

7. يجب توفر التهوية الطبيعية وامليكانيكية مبا يكفل جتديد الهواء بكافة اأرجاء املكان وعدم تراكم الإبخرة والغازات.
٨. يج���ب عم���ل اأرف���ف حتف���ظ عليها الإجه���زة ، بحيث تك���ون مر�صو�صة يف �صف���وف متوازي���ة بجواربع�صها ب�ص���كل مينع �صقوطه���ا وي�صمح 

باحلركة.
٩. يجب تخزين موادالطباعة و الإحبار يف خزائن معدنية ذات ثقوب للتهوية بغرفة خا�صة لذلك.
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المادة الخامسة عشرة :
ال�صالمة الكهربائية :

1.يجب اأن يتم ت�صميم كافة التجهيزات والرتكيبات الكهربائية مبعرفة اجلهات الفنية املتخ�ص�صة وطبقا للموا�صفات ال�صادرة عن الهيئة 
العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.

٢. يج���ب اأن تك���ون الإجه���زة واملعدات الكهربائية يف املطاب���ع من النوع الذ يوفر احلماي���ة �صدخماطراحلرائقالنا�صئة م���ن قابلية الإبخرة 
والغازات والغبار لالنفجارو الإ�صتعال.

٣. ينبغي تاأري�ص جميع املعدات الكهربائية و الإجزاء املعدنية وفق املوا�صفات الفنية اخلا�صة بذلك.
4.يجب اأن يتم تركيب قاطع عام وقواطع فرعية للتيار الكهربائي لتغذية جميع لوحات الكهرباءالفرعية واخلدمات الإخرى ، وذلك للف�صل 

واحلماية عند حدوث اأعطال.

المادة السادسة عشرة :
اأنظمة التهوية وتكييف الهواء:

1. يجب���ت وف���ر و�صائ���ل التهوية الطبيعية وامليكانيكي���ة و�صفاطات الهواء مبا يكفل جتدي���د الهواء بكافة اأرجاءاملوقع وع���دم تراكم الإبخرة 
والغازات اأوالغبار.

٢. يراعى اأن يتم ت�صميم وتركيب و�صيانة هذه الإنظمة طبًقا ملوا�صفات الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.

المادة السابعة عشرة :
و�صائل وطرق النجاة :

1. يجب توفر و�صائل النجاة الكافية بكل مبنى مبا ي�صمح باإخالئه خالل مدة ثالث دقائق على الإكرثيف حالت الطوارئ.
٢. يج���ب توف���ر عدد املخارج الالزمة وفًقا للطاق���ة الإ�صتيعابية للمبنى ، وبحد اأدنى خمرجن على الإق���ل، اأحدهما الباب الرئي�صي والإخر 

مخ رجطوارئ.
٣. يجب الإ تزيد امل�صافة التي يقطعهاال�صخ�ص من اأي نقطة يف املبنى اإىل اأقرب طريقنجاة عن)٢٠( مرًتا.

4. يت���م تخ�صي����ص خم���ارج الط���وارئ ل�صتخدامها يف حالة الط���وارئ لإخالء املبن���ى عندما يتعر�ص �صاغل���وه للخطر م���ع تزويدها باإنارة 
الطوارئ.

٥. يج���ب اأن ي���وؤدي خمارج الطوابق غر الإر�صية اإىل �صالمل حممية ومن ثم اإىل خم���ارج نهائية تو�صل اإىل خارج املبنى يف مكان يتوفر فيه 
الأمن وال�صالمة والهواء الطلق.

٦. يج���ب اأن ي���زود كل ق�صم من املبنى بباب ط���وارئ جمهز بق�صيب عر�صاين يفتح للخارج ي�صمح ب�صرع���ة اإخالء املوظفن والأ�صخا�ص واأن 
ي�صار باأ�صهم منارة ويكتب عليها باللغتن العربية و الإجنليزية )باب طوارئ(.

المادة الثامنة عشرة :
تعليمات ال�صالمة الوقائية :

1. يجب اأين كون املبنى جيد الت�صميم من حيث طرد الغبار من على املطابع.
٢. يج با�صتعمال اأجهزة الطرد لعدم تكوين املركبات ال�صارة على املطابع و الإجهزة .

٣. يجب تزويد العمالف ي املخازن واملطابع الكبرة باأقنعة تنف�ص فعالة وقفازات يدوية وبدلت عمل خا�صة .
4. يجب عند مالم�صة اجللد للمواد اخلطرة القابلة للنفاذ اأو احل�صا�صية غ�صل اليدين يف احلال باملاءوال�صابون املطهر.
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٥. يج���ب اأن يتلق���ى العامل���ون يف املطاب���ع تدريبا متقدمايف جم���ال ال�صالمة مع عقد دورات تدريبي���ة با�صتمراريف اأعم���ال ال�صالمة الإطفاء 
الإ�صعاف.

٦. ل يجوز اأن تكون املطابع �صمن نطاق حمطات توزيع الوقود.
7. مينع التدخن منعا بات ايف كافة اأق�صام املطابع.

المادة التاسعة عشرة :
جتهيزات ومعدات مكافحة احلريق و الإنذار:

1. يجب تزويد املن�صاأة بطريقة متكن �صاغليها من القيام بالإجراءات الآلية ملكافحة احلريق با�صتخدام الطفايات اليدوية املنا�صبة )بودرة 
كيميائية جافة ثاين اأك�صيدالكربون( والتي تتوافق مع الإخطاراملحتملة .

٢. يجب اأن تكون الطفايات معتمدة ومطابقة للموا�صفات الفنية ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للمو�صفات واملقايي�ص.
٣. يجب اأن تو�صع الطفايات يف اأماكن وا�صحة ي�صهل روؤيتها والو�صول اإليها.

4. يجب اأن حتمل كل طفاية تعليمات ت�صغيلها وتاريخ اأخر تعبئة و�صيانة .
٥. يجب اأن تكون املطبعة جمهزة باأجهزة الإنذاروالك�صف املبكر عن احلريق.

٦. تزويد املطبعة ب�صبكة اإطفاء مائية ذات �صغط ثابت لتتيح حال ن�صوب احلريق التدخل الفوري.
7. يزود املوقع بالعدد الكايف من بكرات الإطفاء، على اأن تغطي كافة اأرجاء املطبعة .

٨ . تزود البكرات بقاذف من النوع الذي يعمل على ثالث حالت )اإغالق، دو�ص، خط م�صتقيم( 
٩. يجب على �صاحب املطبعة وامل�صئول عن ال�صالمة املكلف اختبار ال�صبكة من قبل فنين متخ�ص�صن )مرتن يف ال�صنة ( للتاأكد من خاللها 

اأن البكرات لي�ص فيهات�صرب واأنها بحالة جيدة وجاهزة لال�صتعمال.
1٠. يجب على �صاحباملطبعة اأن يتاأكد من اأن الفح�ص يتم بوا�صطة مهند�ص متخ�ص�ص ومدرب وي�صجل ذلكفي �صجل ال�صالمة .
11.طفايات احلريق يجب اأن توزع بالقرب من املاكينات وم�صتودعات الورق من نوع زنة )٦كغ( بحيث تتنا�صب واخلطرالقائم.

1٢. على اجلهة امل�صئولة عن املطبعة تقدمي درا�صة فنية تت�صمن خمطًطاكاماًل ملعدات وجتهيز الإطفاء والإنذار والإخالء اإ�صافة اإىل �صروط 
ال�صالمة الإخرى .

1٣. ي�صتطل���ع راأي ق�ص���م الدف���اع املدين التابعة له املطبعة يف مدى مالءم���ة معدات ال�صالمة واأنظمة الإطفاء والإن���ذار املقرتحة بعد عر�ص 
املخططات اخلا�صة بذلك عليه.

المادة العشرون :
احلماية من خماطر الإحما�ص و الإحبار:

1. اإ�صاف���ة اإىل توف���ر التهوية اجليدة يف خمتلف اأنحاء املطبعة يراعى عدم ترك الزي���وت اأوال�صحوم اأو الإحبار اأو موادالتجفيف والتنظيف 
حولل مكائن اأو فوقها، ويجب اأن تكون حاويات هذه املواد مغلقة باإحكام.

٢.حلماي���ة العاملن م���ن الت�صمم باأبخرة الر�صا�ص ومن الإ�صاب���ة بالأمرا�ص اجللدية واأمرا�ص احل�صا�صي���ة املختلفة التي حتدثها الأحبارو 
الأ�صباغ واملواد الكيميائية الأخرى يجب ا�صتعمال املالب�ص الواقية املنا�صبة وخا�صة مايلي:

اأ( الكمامات الواقية من الإتربة والغبار والغازات و الإبخرة الكيماوية .
ب( القفازات الواقية من احلرارة ال�صديدة ومن املواد املن�صكبة .

ج( اأحذية ال�صالمة حلماية القدمن اأثناء عمليات التحميل والتفريغ.
د( النظارات الواقية حلماية العيون من الإ�صاءة املتوهجة اأو ال�صوائل اخلطرة .

٣. يجب اأنتقوم املطبعة بعمل الفحو�صات الطبية الدورية جلميع العاملن يف املطبعة .
4. يجب تزويد املطبعة ب�صندوق لالإ�صعافات الإولية تو�صع به الإدوية ومواد العالج املنا�صبة لالإ�صعافات الإولية .
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المادة الحادية والعشرون :
النظافة :

1.يج���ب اأن تبقي املطبعة نظيفة وخالية من الزي���وت وال�صحوم، واإذاح�صل �صئ من ذلك فيجب الإ�صتعانة بن�صارة اخل�صب اأو الرمل اجلاف 
للتخل�ص من الزيوت وال�صحوم.

٢. يجب اأن تو�صع قطع القما�ص املت�صخة بال�صحوم والزيوت يف �صندوق معدين يغلق اآلًيا حلن التخل�ص منها نهائيًا.
٣. تزوداملطابع باأجهزة �صفط تركب على مكائن الطباعة التي يخرج منها اأطراف ورقية “حواف” وتو�صل موا�صر ال�صفط اإىل خارج �صالة 

الإنتاج.





الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق 
في الصيدليات ومستودعات األدوية
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        المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

الئحة

شروط السالمة والحماية من الحريق في الصيدليات

ومستودعات األدوية

ال�صــادرة بقــرار �صمو وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين رقم )12 2/و/ 19 /دف(  وتاريخ 
1422/10/22ه. واملن�صور يف جريدة اأم القرى يف عددها رقم  )3877(  وتاريخ 10/29/ 1422هـ.
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الرقم:.................. اململكة العربية ال�صعودية      
وزارة الداخلية        التاريخ:................
امل�صفوعات:............. جمل�س الدفاع املدين        

الأمانة العامة

قرار رقم 12/ 2/و/ 19 /دف وتاريخ 1422/10/22ه.

اإن جمل�س الدفاع املدين
بع���د الإط���الع عل���ى الفق���رة  )ج(  م���ن امل���ادة التا�صع���ة من نظ���ام الدفاع امل���دين ال�ص���ادر باملر�ص���وم امللكي الك���رمي رق���م م/ 1٠ وتاريخ 

14٠٦/٥/1٠ه�

يقرر ما يلي:
اأوًل: املوافقة على لئحة �صروط ال�صالمة واحلماية من احلريق يف ال�صيدليات وم�صتودعات

الأدوية بال�صيغة املرفقة.
ثانًيا: على اجلهات ذات العالقة حكومية اأو اأهلية تنفيذ ما يخ�صها من هذه الالئحة.

ثالًثا: على املديرية العامة للدفاع املدين التن�صيق واملتابعة لتنفيذ مقت�صى هذه الالئحة.
رابًعا : يتم ن�صر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�صمية والعمل بها من تاريخ ن�صرها.

               �صلطان بن عبد العزيز
                     وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين بالنيابة
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات األدوية
  

الفصل األول

“تعريفات”

المادة األولى: 
تعريفات: يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:

1. ال�صيدلة:
العلم الذي له عالقة بتح�صر اأو تركيب الأدوية اأو ما ي�صتق من علم ال�صيدلة.

2. ال�صيديل:
هو كل من يحمل �صهادة جامعية بدرجة البكالوريو�ص من اإحدى كليات ال�صيدلة باململكة العربية ال�صعودية اأو ما يعادلها من كليات ال�صيدلة 

الأخرى املعرتف بها يف اململكة.
3. ال�صيدلية وم�صتودعات الأدوية:

هي ال�صيدليات العامة اأو اخلا�صة اأو م�صتودعات الأدوية باجلملة اأو امل�صتودعات اخلا�صة اأو م�صانع الأدوية اأو املكاتب الطبية اأو خمتربات 
التحاليل ال�صيدلنية.

4. النظام:
نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/ 1٠ وتاريخ 14٠٦/٥/1٠ ه وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.

5. مندوب الدفاع املدين:
هو ال�صخ�ص اأو الأ�صخا�ص املفو�صون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين، اأو اأحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ص، و�صبط، وحتقيق املخالفات، 
والتج���اوزات وفق���ا للقواعد، والإج���راءات املحددة بالالئح���ة اخلا�صة بذلك ، بغر�ص التاأك���د من �صالمة املبنى ومع���دات واأدوات ال�صالمة 

ومكافحة احلريق.
6. اجلهة املخت�صة:

يق�صد بها وزارة الداخلية  )املديرية العامة للدفاع املدين( واجلهات الأخرى ذات العالقة برتخي�ص ال�صيدليات وم�صتودعات الأدوية.
7. امل�صئول عن ال�صالمة:

وفًق���ا ملفه���وم املادة اخلام�صة والع�صرية من نظام الدفاع املدين  هو ال�صخ�ص من من�صوبي املوؤ�ص�صة املعن اأو املكلف ليكون م�صئوًل عن جميع 
ما يتعلق باأعمال ال�صالمة ، كما يعترب مالك املوقع اململوك  )ملكية خا�صة( اأو ال�صخ�ص ال�صادر الرتخي�ص با�صمه اأو م�صتغلها من الباطن 

م�صئوًل يف جميع الأحوال وحتدد واجباته وم�صئولياته وفًقا لالئحة ال�صادرة بهذا ال�صاأن.
8. املوا�صفات: يق�صد بها:

 )اأ( املوا�صفات القيا�صية العربية ال�صعودية، وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.
 )ب( املوا�صفات العاملية: وهي املوا�صفات الأجنبية املعتمدة من الهيئة العربية للموا�صفات واملقايي�ص ، ويراعى يف هذه احلالة تقدمي وثائق 
ر�صمي���ة تثب���ت توافر جميع قواعد وا�صرتاطات ال�صالمة يف املادة اأو الآلة حمل املوا�صفة ، واأن تعتمدها الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات 

واملقايي�ص.
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الفصل الثاني

“الشروط واألحكام العامة”

المادة الثانية: 
ه���ذه الالئح���ة تتعلق ب�صروط ال�صالم���ة ومتطلبات الدفاع املدين فقط دون التعر����ص لباقي ال�صروط ال�صحية واملعملي���ة املتعلقة بالأدوية اأو 
امل�صتلزم���ات الطبي���ة الأخرى، وما اإىل ذلك من �صروط تتعلق بتنظي���م مزاولة املهنة والتي تخت�ص بها وزارة ال�صحة واجلهات الأخرى ذات 

العالقة. 

المادة الثالثة: 
يلت���زم امل�صئ���ول عن ال�صالمة يف املن�ص���اأة بتخ�صي�ص �صجل ي�صمى  )�صجل ال�صالمة ومكافحة احلريق) طبًق���ا للنموذج املعد من قبل الدفاع 
امل���دين ، تخت���م جميع �صفحاته بختم الدفاع املدين ، ويخ�ص�ص لت�صجيل نتائ���ج الفحو�صات ال�صهرية والختبارات الدورية لو�صائل ومعدات 
الإطفاء واملراقبة والإنذار وتاريخها واجلهات القائمة بها وعمليات الإ�صالح وغرها من البيانات ، كما يجرى تخ�صي�ص جزء من ال�صجل 
لعملي���ات فح����ص و�صيانة املكتبة والأجهزة والتمديدات الكهربائية  ويحتفظ بال�صجل يف اإدارة املكتبة ليكون يف جميع الأوقات حتت ت�صرف 

مندوب الدفاع املدين لالإطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات.

المادة الرابعة:
يلت���زم م�صئ���ول ال�صالمة عند حدوث اأي عار����ص اأو حادث ينطوي على درجة عالية من اخلطورة يهدد �صالم���ة الأرواح واملمتلكات  مبحاولة 
ف�صل اأو اإيقاف م�صدر اخلطورة ، وعزل واإخالء العاملن من اأماكن اخلطورة يف املكتبة ، واإبالغ مركز الدفاع املدين املخت�ص فوًرا ، للنظر 
يف الإجراء الواجب اتخاذه. ويعترب اإهماله اأو تهاونه يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�صيم الذي يعر�ص للم�صئولية اجلنائية عالوة على 

العقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها نظاًما.

المادة الخامسة:
يج���ب تدري���ب جميع العاملن اأو الن�صبة من العاملن الت���ي حتددها املديرية العامة للدفاع املدين وفًقا ملوق���ع وطاقة كل املكتبة، على اأعمال 
ال�صالم���ة والإطف���اء والإنقاذ والإ�صع���اف يف مدار�ص ومعاهد التدريب الوطني���ة املتخ�ص�صة واملعتمدة من املديري���ة العامة للدفاع املدين اأو 
التن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين يف حالة عدم وجود تلك املدار�ص اأو املعاهد لعقد دورات لهذا الغر�ص بحيث تتحمل اجلهة الطالبة 

للتدريب التكاليف.

المادة السادسة:
امل�صئول عن ال�صالمة: يعترب امل�صئول عن ال�صالمة م�صئوًل مبا�صًرا عن عمل الفحو�صات ال�صهرية والختبارات الدورية  )كل ثالثة اأ�صهر( ، 
وذلك بالن�صبة للمكتبة وجتهيزاتها ، وكذلك جميع و�صائل ال�صالمة ومعدات الإطفاء واملراقبة والإنذار اخلا�صة باملكتبة ، واإ�صالح اأي عطل 
اأو خل���ل ف���وًرا. ويعترب اأي اإهمال اأو تق�صر يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�صيم الذي يعر�ص مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص 

عليها نظاًما.

المادة السابعة:
وفًق���ا لن����ص املادة الع�صرين من نظام الدفاع املدين ل يج���وز الرتخي�ص لأي م�صتودعات اأدوية جديدة اأو جتديده���ا اأو تو�صيعها اأو ترميمها 
اأو حتديثه���ا قب���ل اأن يقوم طالب الرتخي�ص بتقدمي درا�ص���ة معدة من قبل اأحد املكاتب اأو اجلهات الفنية باأعمال ال�صالمة والإنذار ومكافحة 
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احلريق املعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين تو�صح مدى اللتزام باملوا�صفات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة ومتنح م�صتودعات 
الأدوية القائمة وقت �صدور الالئحة مهلة زمنية ملدة �صنة لتطبيق الوارد بهذه الالئحة من ا�صرتاطات وتعليمات.

المادة الثامنة:
يكون املكتب الذي اأعد الدرا�صة م�صئوًل اأمام الدفاع املدين واجلهات الأخرى ذات العالقة عن جدية الدرا�صة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما 

يلتزم بتقدمي �صهادة نهائية توؤكد مطابقة املن�صاأة للتعليمات وال�صرتاطات الواردة بهذه الالئحة.

المادة التاسعة:
يتم �صبط خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها وفًقا ملا ت�صمنه نظام الدفاع املدين وما ي�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح 

اأو تعليمات تنظم هذه الأمور.
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الفصل الثالث

“شروط ومتطلبات السالمة والحماية”

المادة العاشرة:
املوقع والإن�صاءات:

1. يجب اأن يكون موقع ال�صيدلية اأو م�صتودع الأدوية م�صتوفًيا ملتطلبات اجلهات الر�صمية ذات العالقة كوزارة ال�صحة والبلديات وغرها.
٢. اأن ت�صيد املباين من مواد غر قابلة لال�صتعال ومقاومة للحريق ملدة ل تقل عن ثالث �صنوات.

٣. ل ي�صم���ح باإقام���ة ال�صيدلي���ات اأو م�صتودعات الأدوية حت���ت الأر�ص  )البادروم(  اأو �صمن نطاق حمطات الوق���ود اأو بالقرب من الأماكن 
اخلطرة  )ور�ص اللحام  معامل وخمازن املواد الكيميائية وامل�صعة( .
4. يجب األ تزيد م�صاحة م�صتودع الأدوية عن  )1٠٠٠(   مرت مربع.

المادة الحادية عشرة:
الرتكيبات والتجهيزات الكهربائية:

1. يج���ب اأن يت���م ت�صميم وتركيب كافة التجهي���زات واخلدمات الكهربائية وامليكانيكية وفقا للموا�صف���ات العربية ال�صعودية، ومبعرفة جهة 
فنية متخ�ص�صة.

٢. اأن تكون كافة التمديدات والأ�صالك من الأنواع والأقطار املنا�صبة، واأن تكون معزولة عزل جيًدا وحممية �صد التلف اأو ارتفاع التيار.
٣. يراعى توفر التو�صيالت الأر�صية الالزمة جلميع الأجهزة والرتكيبات والدوائر الكهربائية طبًقا للموا�صفات العربية ال�صعودية.

4. يج���ب توفر قواط���ع التيار الكهربائي املنا�صب واملوؤمنة �صد اأخطار املا�ص والقو�ص الكهربائ���ي بكافة الأق�صام والتجهيزات بالإ�صافة اإىل 
تركيب قاطع عام ي�صمح بف�صل التيار الكهربائي عن املبنى يف حالة ال�صرورة على اأن تركب يف مكان ماأمون باملبنى قريًبا من اخلارج بحيث 

ميكن الو�صول اإليه من املبنى اأو من الطريق العام ومينع وجود الأ�صخا�ص يف هذا املكان.
٥. يج���ب اأن تك���ون الإ�صاءة كافي���ة يف جميع اأجزاء م�صتودع الأدوية، كما يج���ب اأن تكون امل�صابيح من الأنواع املثبت���ة غر القابلة لالنفجار 
وتو�ص���ع داخ���ل حوافظ زجاجة ومينع ا�صتخ���دام  امل�صابيح املدلة ب�صلك ويلزم اأن تك���ون امل�صابيح وو�صائل التو�صيل م���ن مفاتيح ومقاب�ص 

واأفيا�ص وغرها من الأنواع املعتمدة ا�صتخدامها باململكة.
٦. يج���ب توف���ر م�صدر احتياطي للطاقة الكهربائية لإ�صاءة اإ�صارات املخ���ارج وطرق النجاة ب�صفة م�صتمرة واأن تكون من النوع الذي يعمل 
تلقائًيا عند انقطاع التيار الكهربائي الرئي�صي وجتهز بها اإ�صارات ولوحات واأ�صهم املخارج وطرق النجاة والأماكن الأخرى التي يتم حتديدها 
مبعرفة اإدارة املوقع لت�صهيل عمليات الإخالء وخدمات الطوارئ واإجناز الأعمال العاجلة ويلزم اأن يكون نظام اإنارة الطوارئ جمهًزا بحيث 

يعمل تلقائًيا فور انقطاع التيار الكهربائي الرئي�صي.
7. يت���م اإجراء ال�صيان���ة الدورية لكافة الرتكيبات واخلدمات الكهربائية كل  )٣( �صهور مبعرف���ة فنين متخ�ص�صن للتاأكد من �صالحيتها 

واإ�صالح ما قد يوجد من عيوب.

المادة الثانية عشرة:
اأنظمة التهوية وتكييف الهواء:

1. يراعى عند اختيار مواقع ماآخذ الهواء اخلارجية اخلا�صة بجهاز التكييف عدم جتاورها مع اأمكنة اأو م�صادر تكون عر�صة ملخاطر ن�صوب 
حريق.

٢. يجب اأن يجد نوافذ اأو فتحات خا�صة يف واجهات املكتبات.
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٣. يج���ب اأن مت���ر القنوات الرئي�صية جلهاز التكييف م���ن خالل ممرات راأ�صية اأو اأفقية من�صاأة من مواد غ���ر قابلة لالحرتاق كوحدة مانعة 
للحريق مع وجود فتحات منا�صبة ذات اأبواب مانعة للحريق لت�صهيل اإجراءات ال�صيانة.

4. عند اخرتاق قنوات التكييف للجدران والأ�صقف املانعة للحريق يف البناء يجب اأن تكون مقاومة للحريق بنف�ص درجة مقاومة اجلدران.
٥. يجب اأن يوجد نوافذ اأو فتحات خا�صة يف واجهات املبني. 

المادة الثالثة عشرة:
تعليم���ات ال�صالم���ة الوقائية: اللتزام مبا ورد يف اللوائح التنفيذية لنظام مزاولة مهن���ة ال�صيدلة ال�صادرة باملر�صوم امللكي رقم  )م/ 1٨(  

يف  )1٣٩٨/٣/1٨ه�( .

المادة الرابعة عشرة: 
و�صائل مكافحة احلريق:

اأ( بالن�صبة لل�صيدلية:
1. تزود ال�صيدلية بالعدد الالزم من طفايات احلريق اليدوية مبعدل طفاية بودرة كيميائية جافة )1٢ كجم(  لكل  )٥٠ مرًتا(  من امل�صاحة 

بحد اأدنى عدد  )٢(  طفاية بودرة كيميائية جافة  )1٢( كجم  لكل �صيدلية مهما �صغرت م�صاحتها.
٢. ت���زود ال�صيدلي���ة بجهاز للك�صف املبكر عن احلريق مت�ص���ال باإ�صاءة خارجية حمراء اأو زرقاء اللون وجر����ص اإنذار خارجي يعمالن عند 

حدوث حريق.

ب(  بالن�صبة للم�صتودع:
1. يج���ب اأن تك���ون طفايات احلريق اليدوية مطابق���ة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودي���ة ال�صادرة من الهيئة العربي���ة ال�صعودية للموا�صفات 

واملقايي�ص ومعتمدة من الهيئة مبا يفيد ذلك.
٢. تو�صع طفايات احلريق اأو تعلق قريًبا من الأبواب واملخارج يف اأماكن ظاهرة ي�صهل الو�صول اإليها وتناوله ل�صتخدامها عند اللزوم.

٣. جتهز اأماكن تخزين وا�صتخدام الوقود ال�صائل بطفايات للرغوة �صعة  )٢(  اإىل  )1٠(  جوالن بالإ�صافة اإىل طفايات البودرة الكيمائية 
اجلافة.

4. يج���ب املحافظ���ة على الطفايات بحيث تكون �صاحلة لال�صتخدام ب�صفة دائمة واأن يتم فح�صها واختبارها واإعادة تعبئتها وفًقا لتعليمات 
اجله���ة امل�صنعة ومبعرفة جهة متخ�ص�صة يف فح����ص وتعبئة الطفايات مع اإي�صاح تاريخ الفح�ص والتعبئة على بطاقة تل�صق على ج�صم كل 

طفاية.

المادة الخامسة عشرة 
و�صائل النجاة:

اأ( بالن�صبة لل�صيدلية:
يج���ب اأن تتواف���ر و�صائل اخلروج الالزمة طبًقا مل�صاحة ال�صيدلية مبا يكفل اإخالئها خالل مدة  )ثالث دقائق( يف حالة الطوارئ  )كن�صوب 

حريق مثاًل ل قدر اهلل( .
ب( بالن�صبة مل�صتودعات الأدوية:

1. يج���ب توف���ر طرق النجاة واخلارج الالزم���ة من اأبواب رئي�صية اأو خمارج ط���وارئ مبا يحقق اإخالء امل�صتودع م���ن الأ�صخا�ص والناقالت 
بال�صرعة املنا�صبة يف حالة ن�صوب حريق.



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
119بمؤسسات التعليم العالي

٢. اأن توؤدي طرق النجاة اإىل خمارج نهائية تو�صل اإىل خارج املبنى حيث التهوية الكافية.
٣. يج���ب توف���ر خمارج الط���وارئ الالزمة ل�صتخدامها يف عملية اإخالء املبنى يف حالت الطوارئ بحي���ث ل تزيد امل�صافة عن 1٥ مرًتا ومبا 

يكفل اإخالء امل�صتودع خالل مدة ل تزيد على ثالث دقائق.
4. بالن�صبة للم�صتودعات الكبرة امل�صممة لدخول ال�صيارات والناقالت للتحميل والتفريغ يراعى اأن تكون الأبواب املخ�ص�صة لذلك بات�صاع 

كاف ومنا�صب لتي�صر خروج هذه الناقالت يف حالت اخلطر.
٥. تعر�ص خمططات املوقع على الدفاع املدين للتحقق من كفاية ومالءمة الطرق واملداخل واملخارج ح�صبما تقت�صيه م�صاحة املوقع وطبيعة 

العمل وعدد العاملن واملرتددين عليه.
٦. اإنارة طرق النجاة واملخارج وذلك بو�صع اإ�صارات �صوئية وا�صحة لتي�صر عملية الإخالء واخلروج من املبنى.

ج( توؤخذ املوافقة من الدفاع املدين على مدى مالئمة و�صائل النجاة للموقع بعد عر�س املخططات عليه.
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اشتراطات إضافية خاصة بمستودعات األدوية

المادة السادسة عشرة 
اإ�صافة اإىل ال�صروط ال�صابقة يجب مراعاة ال�صرتاطات الآتية بالن�صبة مل�صتودعات الأدوية:

1. يجب اأن يتوفر بامل�صتودع كافة متطلبات و�صروط ال�صالمة وفقا ملا تت�صمنه لئحة �صروط ال�صالمة يف م�صتودعات التخزين ال�صادرة عن 
الدفاع املدين.

٢. يجب توفر مواد الإ�صعافات الأولية ال�صرورية مبا يتوافق مع املخاطر املحتملة بامل�صتودع.
٣. مينع ب�صورة قطعية اإجراء اأي تركيبات طبية اأو كيميائية داخل امل�صتودع.

4. اأن يتم تق�صيم منطقة التخزين بامل�صتودعات اإىل منطقة ا�صتالم وت�صليم ومنطقة تخزين ذات اأرفف منا�صبة.
٥. يجب اأن تكون مكاتب الإدارة واخلدمات ودورات املياه والأماكن امللحقة بامل�صتودع منف�صلة متاما عن منطقة التخزين.



الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق 
في المعامل والمختبرات
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قراررقم)12 /1/و/20/دف( وتاريخ)5/ 5/ 1424هـ (
 

اإن جمل�س الدفاع املدين.
بع���د الط���الع عل���ى الفق���رة )ج( من امل���ادة التا�صعة م���ن نظام الدف���اع املدين ال�ص���ادر باملر�ص���وم امللكي الك���رمي رق���م ) م/1٠( وتاريخ 

)14٠٦/٥/1٠ه�(. 
 ومراع���اة لتنفي���ذ اللوائح التي تعال���ج كافة الق�صايا والأمور املتعلقة ب ال�صالمة واحلماية من الأخط���ار وماي�صمن وقاية املواطنن و�صالمة 

الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة .

يقرر يلي:
اأوًل: املوافقة على اإ�صدار لئحة �صروط ال�صالمة واحلماية من احلريق يف املعامل واملختربات بال�صيغة املرفقة :

ثانًيا: على املديرية العامة للدفاعاملدين التن�صيق واملتابعة لتنفيذ مقت�صى هذهالالئحة .
ثالًثا: على اجلهات املعنية حكومية اأو اأهلية تنفيذ ما يخ�صها من هذهالالئحة .

رابًعا: يتم ن�صر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�صمية ويعمل بها من تاريخ ن�صرها.

            نايف بن عبدالعزيز
                     وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين
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الئحة شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات

الفصل األول

“تعاريف”

مادة )١(:
التعاريف: ويق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة مايلي:

1- املختــرب اأو املعمــل: هو مكان اأعدخ�صي�صًا للدرا�صات والتجارب )الكافة الفروع العلمية ( من اأجل الأبحاث وال�صتح�صارات العلمية 
والكت�صافات والتحاليل اأو كافة الن�صاطات امل�صابهة التي تتطلب ا�صتعمال اأجهزة ومعدات وجتهيزات خا�صة وموادخمتلفة .

2- طاولــة العمــل: تت���م فوقها التج���ارب وال�صتخ�صارات املخربي���ة وتركب عليها الجه���زة و ٩٠ �صم( من �صطح الر����ص . ويتم تزويد 
طاولت العمل- الأدوات ويكون ارتفاعها من )٨٠ بالو�صائل الالزمة التي تتنا�صب وطبيعة العمل مثل: )املاء ، الكهرباء ، غاز البوتان ، هواء 

م�صغوط، بخار ، غازات خمتلفة كالنرتوجن.. . الخ . ويجب اأن تكون جمهزه بفتحات ت�صريف �صحي منا�صب.
3- جتهيزات اإ�صافيه: التجهيز ال�صايف ي�صمح بتنفيذ العمال ال�صافية امللحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة ، والتموين ، التخزين، 

املكاتب وال�صرتاحات ، والتخل�ص منالنفايات.
4- املــواد املتفجــرة : هي مواد غر ثابتة وتتفكك ب�صرعة كبرة بفعل ال�ص���دم اأو الحتكاك اأواحلرارة مولدة كميات كبرة من احلرارة 

ومكونة اأحجامًا كبرة جًدا من الغازات قد توؤدي اىل انفجار عنيف ، وتتوقف �صدة النفجار على نوع املادة الكيميائ املتفجرة .
5- النظــام: نظ���ام الدفاع امل���دين ال�صادر باملر�صوم امللكي الكرمي رق���م)م/1٠( وتاريخ)14٠٦/1٠/٥ه( وجمي���ع الأنظمة الأخرى ذات 

العالقة.
6- مندوب الدفاع املدين: هو ال�صخ�ص اأو ال�صخا�ص املفو�صون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين اأو اأحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ص 

و�صبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات وفًقا للقواعد والإجراءاتاملحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك.
7- اجلهــة املخت�صــة: وزارة الداخي���ة )املديري���ة العامة للدفاع امل���دين( واجلهات العامة الأخ���رى ذات العالق���ة برتخي�ص املختربات 

واملعامل.
8- امل�صــوؤول عــن ال�صالمــة : وفًقا ملفهوم امل���ادة )اخلام�صة والع�صرين ( من نظ���ام الدفاع املدين هو �صخ�ص)م���ن من�صوبي املخترب اأو 
غرهم( ممن تلقى تدريبًا اأو لديه خربة يف هذا املجال يعن اأو يكلف ليكون م�صئوًل عن جميع ما يتعلق باأعمال ال�صالمة والأمن يف املخترب 
كم���ا يعت���رب ال�صخ����ص ال�صادر با�صمه الرتخي�ص م�صئ���وًل عن ال�صالمة يف جميع الأح���وال وحتدد واجباته وم�صئوليات���ه وفًقا ملا ورد بالئحة 

م�صوؤوليات املخت�ص باأعمال ال�صالمة والأمن ال�صناعي.
9- املوا�صفات: ويق�صد بها:

)اأ( املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية : وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.
)ب ( املوا�صفات العاملية : هي املوا�صفات الجنبية املعتمدة من الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص ويراعى يف هذه احلالة 

تقدمي وثائق ر�صمية تثبت توافر جميع قواعد ال�صالمة بالآلة اأو املادة امل�صتخدمة .
10- املــواد الكيميائيــة الأكالــة : هي املواد التي ت�صبب حروًق���ا وجروًحا عند مالم�صتها للجلد اأو العيون وق���د توؤذي اجلهاز التنف�صي 

والرئتن عند ا�صتن�صاقها.
وتختلف خطورة كل مادة باختالف خوا�صها الفيزيائية والكيميائية واأجزاء اجل�صم املعر�صة لها وتنق�صم اإىل ق�صيمن:

)اأ( املواد الأكالة الأولية : هي املواد التي توؤدي اىل ت�صمم عام عند التعر�ص لها ولكنها ت�صبب اجلروح املو�صعية .
)ب( املــواد الأكالــة الثانويــة : هي املواد التي توؤدي اإىل ت�صمم غر مو�صعي بالإ�صافة اإىل اجل���روح املو�صعية اأو تاأكل مو�صعي خلاليا 

اجللد عندالتالم�ص.
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11- ال�صوائل القابلة لالإ�صتعال: هي ال�صوائل التي لها نقطة ومي�ص ترتواح من)٢1م( اإىل )٥٥م( .
) اأ( نقطــة الومي�ــس: ه���ي اأدنى درجة حرارة تت�صاعد عندها من ال�صائل اأبخرة كافية تك���ون خملوًطا قاباًل لال�صتعال بحيث اإذا قربنا 

منها لهًبا ا�صتعل املزيج يف �صورة ومي�ص خاطف ينتهي مبجرد اإبعاداللهب.
)ب ( درجة حرارة ال�صتعال: هي درجة احلرارة الدنيا التي تطلق عندها املادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين املخلوط القابل 

لال�صتع البحيث يظل هذا ال�صتعال م�صتمًرا حتى لو اأبعد امل�صدر احلراري الذي اأحدث ال�صتعال اأوًل.
)ج( مــدى النفجــار اأوال�صتعــال: ه���و الن�صب���ة املئوي���ة احلجمية لبخ���ار امل���اء يف الهواء والت���ي فوقها يك���ون املزيج قاب���ل لال�صتعال 

اأولالنفجار.
12- املواد املوؤك�صدة : املواد التي تنتج عنها تفاعالت �صديدة النت�صار للحرارة وانفجارات عند متا�صها مع مواد اأخرى .

13- املوادال�صامــة : امل���واد الت���ي ت�صبب تاأثرات حادة وخطرة اأو مزمنة وق���د توؤدي للوفاة عند ابتالعه���ا اأو ا�صتن�صاقها اأو امت�صا�صها 
عرباجللد.

14- الغازات امل�صغوطة : هي غازات نقية اأو مزائج من جمموعة من الغازات يف ا�صطوانة اأو حاوية ل يتجاوز ال�صغط فيها)4٠ رطل/
بو�ص���ة ( عن���د درجة ح���رارة )٢1م( اأو �صغط يزيد عن)1٠4رطل/بو�ص���ة ( عند درجة حرارة )4٥م( اأو اإىل م���ادة �صائلة قابلة لال�صتعال 

ب�صغط بخار يتجاوز4٠رطل/ درجة ( عند درجة حرارة اأعلى من)٣٨م( .
15- الغازات القابلة لال�صتعال: اأي غاز م�صغوط تنطبق عليه متطلبات حدود ال�صتعاللدنيا ومدى حد ال�صتعال واإنت�صاراللهب.
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الفصل الثاني

“الشروط واألحكام العامة “

مادة )2(:
وفًقا ملفهوم املادة )الع�صرون( من نظام الدفاع املدين ل يجوز الرتخي�ص لأي خمترب اأو جتديد ترخي�ص اأو ترميم اأو تو�صعة القائم منها قبل 
اأن يق���وم طال���ب الرتخي�ص بتقدمي درا�صة فنية معدة من قبل اأحد املكاتب الفنية املتخ�ص�ص���ة باأعمال ال�صالمة ، واأجهزة الإنذار واملراقبة 
ومكافحة احلريق، واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين تو�صح مدى اللتزام باملوا�صفات، وال�صرتاطات، والقواعد الواردة بهذه 
الالئح���ة ، ومتن���ح املختربات القائمة وقت �صدور هذه الالئح���ة مهلة زمنية ترتاوح بن )�صتة ا�صهر و�صن���ة ( )وفًقا حلجم املخترب وطبيعة 
امل���واد الت���ي يتعامل معها( لتطبيق الوارد بهذه الالئحة من ا�صرتاطات وتعليم���ات وعلى اجلهة املخت�صة مراعاة اأن يكون منح الرتخي�ص اأو 

جتديده وفًقا ملا هو وارد بهذه الالئحة .

مادة )3(:
 يك���ون املكت���ب الذي اأعد الدرا�ص���ة املذكورة اأعاله م�صئوًل اأمام الدف���اع املدين واجلهات الأخرى ذات العالقة عن جدي���ة الدرا�صة ، ودقتها 
ومراقب���ة تنفيذها، كما يلتزم بتقدمي �صهادة نهائية توؤكد مطابقة املخترب للتعليمات وال�صرتاطات الواردة بهذه الالئحة ، كما يكون م�صئوًل 

بالت�صامن مع اجلهة �صاحبة املخترب عن اأي خطاأ، اأو تهاون اأو تق�صر يف هذا ال�صدد.

مادة )4(:
 يعترب امل�صئول عن ال�صالمة يف املخترب م�صئوًل مبا�صرا عن عمل الفحو�صات ال�صهرية والختبارات الدورية كل)�صهر( عن الأجهزة املخربية 
والرتكيب���ات الكهربائي���ة وكذلك عن و�صائل ال�صالمة ومعدات الإطفاء والإنذار واإ�صالح اأي عط���ل فور وقوعه . ويجب على م�صئول ال�صالمة 
يف املخت���رب اإبالغ اجلهة املخت�ص���ة مبوعد اإجراء الختبارات الدورية واجلهة القائمة به، وذلك لالتفاق على موعد منا�صب حل�صور مندوب 

الدفاع املدين خالل الختبارات واإثبات ذلك بتوقيع املندوب يف �صجل ال�صالمة .

مادة )5(:
 يلت���زم امل�صئ���ول عن ال�صالمة يف املخت���رب بتخ�صي�ص �صجل ي�صمى )�صجل ال�صالمة ومكافحة احلريق( طبق���ًا للنموذج املعد من قبل الدفاع 
امل���دين تخت���م جميع �صفحاته بختم الدفاع امل���دين ويخ�ص�ص لت�صجيل نتائج الفحو�ص���ات ال�صهرية والختبارات الدوري���ة لو�صائل ومعدات 
الإطف���اء واملراقب���ة والإنذار وتاريخها واجلهات القائمة بها ونتائج عمليات ال�صالح وغرها م���ن البيانات، كما يجري تخ�صي�ص جزء من 

ال�صجل لعمليات فح�ص و�صيانة املبنى والتمديدات الكهربائية وامليكانيكية وغرها.

مادة )6( :
يج���ب تدري���ب جميع العاملن يف املخترب على اأعمال ال�صالمة والإطفاء والإنق���اذ والإ�صعاف والإخالء يف مدار�ص، ومعاهد التدريب الوطنية 
واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين، اأو التن�صيق مع املديرية ، لعقد دورات تدريبية لهذا الغر�ص يف املناطق، واملدن التي ليوجد 
به���ا مث���ل ه���ذه املدار�ص اأو املعاهد بحيث تتحمل اجلهة طالب���ة التدريب التكاليف اأو ح�صتها من تكاليف الدورة عل���ى اأ�صا�ص تكلفة املتدرب 

الواحد، ويجب يف جميع الأحوالإثبات عدد العاملن باملختربات وجن�صياتهم.

مادة )7(:
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 يلت���زم امل�صئ���ول عن ال�صالمة بو�صع لوحات ولفتات اإر�صادية وفًقا للت�صميم املتخذ من الدفاع املدين ملنع التدخن وحظر اإ�صعال اأي م�صدر 
للنران والر�صاد عن املخارج وطرق النجاة ون�صر تعليمات ال�صالمة .

مادة )8(:
 ه���ذه الالئح���ة تن�صب على متطلبات ال�صالمة ومكافحة احلريق دون التعر�ص اإىل باقي ال�صروط واملوا�صفات التي تقررها اجلهات الآخرى 

ذات العالقة .

مادة )9(:
 تطبق هذه الالئحة على جميع املختربات �صواء كانت تابعة للقطاع احلكومي اأو الأهلي ) اخلا�ص( .

مادة )١0(:
 ل يجوز ت�صغيل املخترب اأو املعمل البعد احل�صول على الرتخي�ص امل�صار اإليه.

مادة )١١(:
 يف حال���ة بي���ع املخترب اخلا�ص اأو تاأجره يعترب امل�صرتي اأو امل�صتاأجر اجلديد ملزًم���ا بتنفيذ �صائر ال�صروط الوقائية و يتوجب عليه احل�صول 

على موافقة جهة الرتخي�ص على ذلك واإخطار الدفاع املدين.

مادة )١2(:
 يت���م ب���ط خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها و فًقا ملا ت�صمنه نظام الدفاع املدين وماي�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح 

اأو تعليمات تنظم هذه الأمور.
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الفصل الثالث “

اشتراطات ومتطلبات السالمة والحماية “

مادة )١3(:
الحتياطات الوقائية العامة و ال�صلوك ال�صخ�صي يف املختربات و املعامل:

1 . يزود املخترب مبر�ص مياه )لال�صتحمام( يكون عند املدخل وبعيًدا عن املعدات و املاآخذ الكهربائية .
٢ . يجب اأن يزود املخترب باأحوا�ص غ�صيل للعيون يف مواقع منا�صبة .

٣ . يجب اأن تو�صع عالمات و اإ�صارات تبن مواقع املر�صات.
4 . تتخذ احلماية الالزمة للمرا�صات اخلارجية �صد التجمد �صتاء واحلرارة �صيفًا.

٥ . يجب اأن يزود املخترب ب�صيدلية اإ�صعاف اأويل تتوافق موادها مع خماطر املخترب وتو�صع يف مكان بارز.
٦ . يجب اأن تكون جميع اأر�صيات املخترب نظيفة وبحالة جيدة ومانعة لالنزلق.

7 . يج���ب اأن تك���ون املمرات العامة والطرق املوؤدية اإىل اأبواب اخلروج والطوارئ خالية متاًما من العوائق ويتم عمل خطوط اإر�صادية بي�صاء 
لتدل على اجتاه املخارج.

ا الأحما�ص اأو  ٨ . يج���ب اإزال���ة اآثار كل م���ادة ان�صكبت على الأر�ص خا�ص���ة املذيبات �صريعة ال�صتع���ال والزجاج املك�صور والزئب���ق وخ�صو�صً
القلويات القوية اإذ يجب معادلتها اأو تخفيفها قبل اإزالتها.

٩ . يجب اإحتواء املخترب على و�صائل �صحب الغازات والأبخرة ال�صامة وال�صارة كما يجب اأن حتتوي على غرف ل�صحب الغازات التي يتم فيها 
اإجراء التجارب التي حتتوي اأوتعطي غازات اأو اأبخرة �صامة .

1٠ . يج���ب التاأك���د من اأن كل التو�صي���الت املطاطية للمكثف م�صانة جيًدا ويجب احلذر لو�صع ال�ص���دادة اإذ اأن املاء عادة يقل عندما تنفتح 
ال�صدادة ويلزم فح�صها بانتظام.

11 . يج���ب خ���زن امل���واد املتفجرة وكذلك املواد القابلة لال�صتع���ال يف اماكن خا�صة بعيًداعن اللهب اأو ا�صعة ال�صم����ص اأو احلرارة الزائدة اأو 
م�صادر حمتملة لل�صرارات الكهربائية وتفادي ا�صطدامها اأو �صقوط اأي �صيء عليها.

1٢ . يجب اإعداد املعلومات الالزمة جلميع املواد الكيميائية امل�صتخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها، و�صفاتها الفيزيائية ، والكيميائية، 
كدرج���ة احل���رارة ودرجة احل�صا�صية ، وقابلي���ة النفجار وال�صتعال، ودرجة التفاع���ل مع املاء وطريقة التخل�ص من بقاي���ا املواد الكيميائية 

امل�صتخدمة .
1٣ . يج���ب توف���ر مالب�ص ومعدات الوقاية واحلماية املنا�صبة لكل خمترب مثل)البدل واملعاطف كمامات اأجهزة تنف�ص نظارات واقية اأحذية 

قفازات بطانيات مقاومة للحريق.. . الخ( مع الزام العاملن واملتدربن با�صتخدامها يف اأوقات العمل والتجارب.
14 . مينع التدخن وتناول الطعمة وامل�صروبات ب�صورة قطعية يف جميع املختربات واملعامل وتعلق لوحات تو�صيحية بذلك باللغتن العربية 

والإجنليزية يف اأماكن بارزة .
1٥ . يجب اأن يكون املخترب منظًما و مرتًبا ب�صفة دائمة .

1٦ . يجب اأن يعهد اإىل امل�صئول عن املخترب باملراقبة العامة يف �صائر اأق�صامة .
17 . يجب اأن يبا�صر العمل يف املخترب بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات واملعدات امل�صتعملة .

1٨ . يج���ب اإج���راء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غ�صل الأدوات والأواين التي ا�صتخدمت فيها مواد كيميائية �صارة قبل 
تركها للتنظيف النهائي.

1٩ . لي�صم���ح بال���رتدد على املختربات اإل لالأ�صخا�ص امل�صرح لهم، ويجب اأن تو�صع لفتات على البواب ويف املمرات تو�صح ذلك كما ميكن 
و�صع اأنظمة اآلية ورقمية للدخول واخلروج تكفل اخل�صو�صية للمخترب.

٢٠ . يج���ب عم���ل فح�ص دوري للعاملن مبخت���ربات الدرن باأ�صعة اأك�ص على ال�صدر و للعاملن مبخت���ربات املواد امل�صعة بفح�ص كرات الدم 
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البي�صاء، وقيا�ص اجلرعات الإ�صعاعية التي يتعر�صون لها ب�صفة دورية كما يتم تدريب جميع العاملن على طرق الإ�صعافات الأوليه واإنعا�ص 
القلب واإر�صادهم اإىل الطرق ال�صليمة يف كل ما يخت�ص بالت�صرفات ال�صخ�صية داخل املخترب وكيفية ا�صتخدام الأجهزة بالطرق ال�صحيحة 

لتجنب اأخطارها امليكانيكية .
٢1 . يجب اأخذ احلذر ال�صديد من املركبات غر املعروفة للمواد الكيميائية الكا�صفة .

٢٢ . على الكيميائين امل�صرفن التاأكد من اأن م�صاعديهم وحم�صري املخترب مدركون لأية خماطر حمتملة .
٢٣ . قب���ل الب���دء يف اأية جتربة يجب التاأكد من اأن م�صتعملي املخترب على اطالع بكل خماطر املواد امل�صتعملة والنتائج املرتقبة . والتاأكد من 

�صبل الوقاية ال�صحية والعالج الالزم لذلك.
٢4 . يج���ب ع���دم ترك اأية جتربة يق���وم بها خالل اإجرائها ويغادر املخترب م���امل ي�صت�صر امل�صرف �صلًفا واإطالعه على م���ا و�صلت اإليه . واإن 
كان م���ن ال�ص���روري ال�صتمرار بها اأثناء الليل فيعمل على مراقبتها بن حن واآخر من قب���ل �صخ�ص متخ�ص�ص وموؤهل وعلى علم باملخاطر 

املحتملة: ويتم ذلك بالتن�صيق مع امل�صرف امل�صئول.
٢٥ . يجب وقف التجربة اإذا كانت فرتة تغيب العامل عنها طويله.

٢٦ . يج���ب ع���دم العب���ث ب�صناديق الإ�صعاف���ات الأولية وعدم �صد الط���رق املوؤدية اإليها وكذلك احل���ال بالن�صبة لكمام���ات التنف�ص اأو مر�ص 
الطوارئ واملالب�ص الوقائية وعلب القواطع الكهربائية .

٢7 . يجب اأن يكون العاملون باملختربات من الفنين واملوؤهلن واملتخ�ص�صن يف التعاملمع املواد امل�صتخدمة وخا�صة املواداخلطرة .
٢٨ . يجب عدم اجلري مطلًقا يف املعامل واملختربات اأو يف املمرات.

٢٩ . يجب عدم املزح بالأيدي نظًرا للنتائج اخلطرة املرتتبة على ذلك.
٣٠ . يجب التزام جانب احلذر دوًما عند فتح واإغالق الأبواب اأو الدخول واخلروج من املخترب اأواملعمل.

٣1 . يجب عدم ت�صغيل اأي جهاز كهربائي )مروحة،خال ط .. . الخ( قبل اأن تتاأكد من اأنها لن ت�صبب اأذى لأحد العاملن.
٣٢ . يجب اأن يتعامل م�صرف املخترب باأق�صى درجات احلذر مع الآلت حن حتركها اإذاأن حلظة اإهمال قد توؤدي بحياة كل من يف املخترب.

٣٣ . يجب ال يخاطر الدار�ص بنف�صه عندما ي�صتعمل فمه لتعبئة ما�صة عن طريق الفم بل ي�صتعمل بدًل منها معبئة معتمدا.
٣4 . ل تدخل اأي اأنبوب اأو ق�صيب زجاجي اأو ميزان حرارة داخل �صدادات بدون ا�صتعمال مداة م�صحمة اإذااقت�صى الأمر.

٣٥ . يجب اإتباع طريقة الو�صع العمودي حلمل ق�صيب اأو انبوب.
٣٦ . يجب ا�صتعمال اأدوات ومعدات التجارب يف الأغرا�ص املخ�ص�صة من اأجلها.

٣7 . مفرغ���ات اله���واء وال���دوارق تنطوي على خطورة اإذينبغي معاينته���ا وفح�صها بانتظام لكت�صاف نقاط اخلط���ر فيها وال�صقوق التي قد 
حتدث بها.

كذلك املفرغات الزجاجية يجب اأن تكون حممية ب�صبكة من ال�صلك وال�صماح بدخول الهواء بالتدريج.
٣٨ . التج���ارب التي تت�صم���ن ا�صتعمال مواد كيميائية �صامة ينبغي اأن جتري يف حجرةمعقمة ويف مكان معزول داخل احلجرة كي ل يتعر�ص 

العاملون يف جتارب اأخرى للخطر وينبغي اأن تكون الكمامات دائًما يف متناول اليد.
٣٩ . يج���ب احلر����ص ب�ص���كل خا�ص حن ت�صتعمل كمي���ات كبرة من املحاليل القابل���ة لال�صتعال باأن تعزل هذه التج���ارب وي�صتعمل الت�صخن 

الكهربائي املغلق حيث اأن اأي اأبخرة م�صتعلة اأو لهب مك�صوف قد توؤدي اإىل حريق واإنفجار.
4٠ . يج���ب اأن يك���ون كل من يعمل باملخترب على علم باأماكن مفاتيح التحكم الرئي�صية للكهرب���اء يف املخترب واأماكن قواطع و�صمامات الغاز 
واملاءوالتاأك���د م���ن اأن الطرق املوؤدي���ة اإليها ل يوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخالء يف حالت الط���وارئ على اأن يتوافر ن�صخة احتياطية 

خلريطة املخترب مو�صح عليها مواقع تلك املفاتيح والقواطع تكون خارج املبنى للرجوع اإليها عند احلاجة.
41. عندما ي�صتمل العمل على مواد ع�صوية جديدة اأو مل تعرف خ�صائ�صها جيًدا فاإناخلطر قد ل يكونوا�صًحا فتجنب هذه الأخطار وذلك 

باأن تتعامل مع هذه املركبات بحر�ص اأكرب كي ل ت�صبب يف اأذى نف�صك اأوغرك.
4٢. يجب النتباه اإىل اأن املحاليل التي تكون درجة ا�صتعالها اقل من( ٦٠( درجة مئويةاأو ماهو قريب منها ميكن اأن ت�صتعل من جراء �صخان 

كهربائي قد اأطفى ول زال يحتفظ بحرارة ب�صيطة.
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4٣. يج���ب ا�صتعم���ال الت�صهي���الت املعتم���دة للتخل�ص م���ن املحاليل القابلة لال�صتع���ال وباأمكانك الوق���وف على التفا�صيل م���ن امل�صرف على 
املخترب.

44. يج���ب تثبي���ت اأنابيب الختبار والأوعية الزجاجي���ة باأ�صتخدام احلامل املخ�ص�ص لذلك ويجب عدم الأم�ص���اك باأي جهاز كبر والأيدي 
مبتلة.

4٥ . يج���ب اأن يحت���وي املخت���رب عل���ى مواق���د كهربائيةل�صتخدامها ب���دل مواقد اللهب وذل���ك لتفادي ا�صتع���ال ال�صوائل املتطاي���ره والقابلة 
لال�صتعال.

4٦ . يج���ب التاأكد من اأن جميع امل���واد الكيميائية التي ت�صتخدم مدون عليها تعليمات تو�صح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها 
واملادة املنا�صبة لإطفائها.

47 . اإيج���اد حاويات خمتلفة للنفايات العادية والزجاجي���ة والبيولوجلية والكيميايئية اخلطرةواملواد امل�صعة بحيث يتم التخل�ص من كل نوع 
من هذه النفايات مبا ينا�صبة ول ي�صبب تلوًثا للبيئة.

المادة)١4( :
 متطلبات الوقايةال�صخ�صية:

اأوًل: الوقاية من الت�صمم:
1 . يج���ب الرج���وع اإىل دليل املواد ال�صامة واخلطرة للتعرف على خماطر املادةالكيميائية التي يتعامل معها مع و�صع ن�صخة من الدليل حتت 

ت�صرف العاملن باملخترب.
٢ . يجب التعامل بكميات قليلة من املاد ال�صامة وح�صب الحتياج.

٣ . يجب ارتداء املعدات الوقائية اللزمة )كالقفازات ، والقناع الواقي للجهازالتنف�صي واملعاطفالواقية(.
4 . يجب تطهر املالب�ص امللوثة اأو التخل�ص منهافوًرا.

٥ . يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة.
٦ . يج���ب اإج���راء فحو�صات دوري���ة للعاملن باملخت���ربات )كتحليل الب���ول، والدم،وغرها( واأن يت���م العر�ص على الطبيب ف���وًرا اإذا حدث 

ت�صمم.
ثانيــًا: الوقاية م���ن خماطر املواد الأكالة والغ���ازات امل�صغوطة واملواد الكيميائي���ة امل�صببة لل�صرطان واملواد امل�صع���ة واملواد الكيميائية 

املوؤك�صدة واملواد املتفجرة واملواد القابلة لال�صتعال.
يجب احل�صول على موافقة من اجلهات ذات الخت�صا�ص قبل التعامل مع هذه املواد وح�صب الأنظمة ال�صادرة.

)اأ( اإر�صادات التعامل مع الغازات امل�صغوطة:
1 . حتديد نوعية الغاز اأي حمتويات ال�صطوانة.

٢ . حتديد اخلوا�ص الفيزيائية والكيميائية للغاز امل�صتخدم.
٣ . تخزين ال�صطوانات يف اأماكن خا�صة وعند درجات حرارة معينة.

4 . عدم ا�صتخدام ا�صطوانات الغاز مبا�صرة وبدون منظمات.
٥ . عدم القذف بال�صطوانات بع�صها فوق بع�ص اأثناء التحميل والتفريغ.

٦ . تخزين ا�صطوانات الغاز ال�صامة والقابلة لاللتهاب والأكالة بكميات قليلة ويف اأماكن ذات تهويةجيدة.
7 . احكام و�صع ال�صطوانات يف و�صع عمودي.

)ب( التعليمات الوقائية من اأخطار املواد القابلة لال�صتعال:
1 . يجب التعامل مع املواد القابلة لال�صتعال حتت �صافطات الأبخرة ويف مكان متجدد الهواء.
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٢ . عند التعامل مع هذه املواد يجب اإطفاء جميع م�صادر ال�صتعال ذات اللهب املك�صوف.
٣ . يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخ�ص كل نوع من املواد امللتهبة.
4 . يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع املواد امللتهبة.

٥ . مينع منعًا باًتا التدخن اأو ا�صتخدام اللهب املك�صوف عند ت�صرب املادة امللتهبة اأو عنداإن�صكابها.
٦ . يجب عدم نقل املواد القابلة لال�صتعال مع مواد متفجرة اأو �صامة اأوم�صعة اأوموؤك�صدة.

7 . يجب جتنب عطب احلاويات عند التفريغ والتحميل.
٨ . يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�صتعال مع املواد املوؤك�صد وخا�صة املواد الكيميائية التي ت�صبب خطرمعها.

٩ . يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�صتعال حتت اأ�صعة ال�صم�ص املبا�صرة.
1٠ . يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�صتعال مع الأحما�ص وخا�صةالأحما�صاملعدنية.

11 . يجب عند التعامل مع مثل هذه املواد معرفة تفاعالتها اخلطرة مع املواد الكيميائية الخرى ومعرفة �صفاتها الفيزيائية.

ج- الحتياطات الواجب اتباعها يف حالة ن�صوب اأو اندلع احلريق:
1 . يجب اأخذ احلذر الالزم لأنه قد يت�صبب عن احرتاق بع�ص اأنواع املواد القابلة لال�صتعال اإنت�صار غازات �صامة ومهيجة.

٢ . يجب تربيد احلاويات باملاءخوًفا من حدوث انفجارات نتيجة تبخر املوادالقابلة لال�صتعال.
٣ . يجب ابعاد احلاويات عن منطقة احلريق.
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الفصل الرابع

“شروط السالمة في مباني المعامل والمختبرات”

مادة)١5(:
 ت�صنيف املختربات وحتديد فئاتها:

تنق�صم املختربات ح�صب نوعية وكميات املواد الكيميائية واخلطرة وال�صوائل والغازات امللتهبة اإىل الفئات الآتية:
1- الفئــة )اأ( �صديــدة اخلطورة: حيث ي�صمح فيها باأكرب كمية من ال�صوائل القابلة لال�صتعال اأو الحرتاق وهي ال�صوائل التي يكون لها 

نقطة ومي�ص اأقل من درجة حرارة ال�صفر املئوية ودرجة غليان )٣٥م( اأواأقل.
2- الفئة )ب( متو�صطة اخلطورة: حيث ي�صمح فيها بكمية من ال�صوائل القابلة لال�صتعال اأو الحرتاق اأقل من الفئة )اأ( وهي ال�صوائل 
التي لها نقطة ومي�ص اأقل من)٢1م( وت�صتمل على املواد التي ت�صتعل تلقائًيا عند درجة احلرارة العادية واملواد ال�صلبة التي ت�صتعل ب�صهوله 

عند متا�صها مع املاء اأو الهواء الرطب.
3- الفئة )ج( قليلةاخلطورة: ل ي�صمح فيها باأي كمية من ال�صوائل القابلة لال�صتعال مطلًقا.

ويتم ت�صنيف وحدات املخترب اأو املعمل اإىل هذه الفئات اعتماًدا على كمية ونوعية وخطورة ال�صوائل املتهبة اأو القابلة لالحرتاق امل�صتخدمة 
واملخزن���ة يف اأوعي���ة عادية اأو اآمنة اأو كبائن تخزين . كما يعتمد ت�صنيف وحدات املخترب على م�صاحته ونظام الوقاية من احلريق امل�صتخدم 

يف وحدة املخترب والن�صاءات املقاومة للحريق املطلوب تنفيذها فيه.
ا ميكن تقليل اخلطورة يف وحدة املخترب بالتقليل من كمية ال�صوائل امللتهبة والقابلة لال�صتعال وذلك بنقلها اإىل غرف التخزين وتاأمن  اأي�صً
الكميات الكافية لال�صتخدام وميكن حتويل وحدة املخترب اإىل وحدات خمترب منف�صلة وذات فئة خطرة اأقل وذلك باأ�صتخدام عوازل مقاومة 

للحريق بن وحدات املخترب.

ثالثًا: ا�صرتاطات وموا�صفات املختربات التي ت�صتخدم النظائر امل�صعة:
بال�صافة اإىل ال�صروط الواجب توافرها يف املختربات البيولوجية يجب اأن تتوافر يف خمتربات النظائر امل�صعة ال�صروط الآتية:

1 . يجب اأن تكون منا�صد العمل ذات طبقة من الر�صا�ص متنع مرور الإ�صعاع.
٢ . يجب اأن تكون الأبنية واجلدران من اخلر�صانة بعر�ص( �صميك( مينع مرورالأ�صعة اأو تزود بطبقة من الر�صا�ص.

٣ . يجب اأن تزود الأبواب بطبقة من الر�صا�ص متنع مرور الإ�صعاع.
4 . يجب توفر األب�صة واقية من الإ�صعاع للعاملن.

٥ . يج���ب توف���ر غرفة خا�صة لتخزين املواد امل�صعة تتميز بعدم م���رور الأ�صعة عرب جدارها بحيث تكون اجلدران من اخلر�صانة اأوبها طبقة 
من الر�صا�ص متنع مرور ال�صعاع، وكذلك غرفة لتخزين املخلفات ال�صعاعية ال�صلبة باملوا�صفات نف�صها.

٦ . يج���ب توف���ر خزان ر�صا�صي ل�صرف املخلفات الإ�صعاعية ال�صائلة بحيث ي�صرف اإليه ويحفظ ملدة ت�صاهي ع�صرة اأ�صعاف ن�صف العمر 
للمادة امل�صعة ومن ثم ت�صرف للمجاري.

7 . املخلفات ال�صعاعية ال�صلبة يجب اأن تخزن يف امل�صتودع اخلا�ص بها ملدة ت�صاهي ع�صرة اأ�صعاف ن�صف العمر.
٨ . الأجه���زة الت���ي ت�صتخ���دم فيها الأ�صعة ف���وق بنف�صجية )U . V( والأ�صعة الأخرى يجب اأن يزود املخت���رب بنظارات خا�صة للعاملن على 

تلك الجهزة.
٩ . يجب اأن يكون العاملون يف تلك املختربات على علم كامل بالأخطار والتعامل مع احلوادث املحتملة يف خمتربات النظائر امل�صعة.

1٠ . يجب و�صع مل�صقات حتذيرية على الأبواب توحي باخلطر الإ�صعاعي ومنع دخول غر املخت�صن كما يجب قيا�ص ن�صبة الأ�صعاع ب�صورة 
دورية واأن ل تتعدى الن�صب امل�صموح بها.

11 . يجب الرجوع اىل التعليمات ال�صادرة من اجلهات ذات الخت�صا�ص للحماية من اأخطار الإ�صعاع.
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رابًعا: ا�صرتاطات وموا�صفات املختربات التي ت�صتخدم املواد املتفحرة:
1 . يجب ت�صنيف منطقة العمل يف املخترب اإىل ق�صمن:

اأ- الق�صم الأول: حتتوي على خماطر انفجار بع�ص العبوات اجلاهزة.
ب - الق�ص���م الث���اين: حتتوي على تركيزات من املواد التي ميكن ان ينتج عنه اإ�صاب���ات خطرة اأو قاتلة بالن�صبة للعاملن يف منطقة العمل يف 

هذا املخترب.
٢ . يج���ب ع���دم تخزين مواد مفاعله ت���وؤدي اإىل تفاعالت طاردة للحرار مثل البلم���رة والك�صدة، والنرتج���ة، والبرواأك�صيد (فوق الك�صدة 

)والهدرجة ، والتفاعالت الع�صوية املعدنية.
٣ . ا�صتعمال اأو تركيب مواد ي�صر تركيبها الكيميائي اىل خماطر كامنة . ولكن خ�صائ�صها لي�صت حمدده.

4 . يجب اإتخاذ الحتياطات الكافية لتاليف تفاعالت ال�صغط العايل يف الأجهزة.
٥ . يجب اأن تكون جدران املخترب اأو املعمل خر�صانية م�صلحة.

٦ . يجب اأن تكون جدران املخترب اأو املعمل قاطعة للنار.
7 . يجب اأن تكون ان�صاءات املخترب اأو املعمل الهند�صية م�صممةخ�صي�صًا لذلك.

٨ . يراعى التقليل من كمية املواد القابلة لالنفجار وال�صوائل امللتهبة يف وحدة املخترب اأو املعمل.
٩ . اإ�صتخدام جهاز اإ�صت�صعار للحريق عايل احل�صا�صية مع نظام غمر املياه.

1٠ . اإ�صتخدام جدار ا�صمنتي م�صلح اأو حواجز من ال�صلب مقاومة لالنفجار ملناطق العمل احلاوية على متفجرات.
11 . ا�صتخدام مراوح تفريغ للغازات الناجتة من النفجار.

1٢ . اإجراء التجارب على املواد املتفجرة يف منطقة معزولة وحممية.

مادة )١6( :
 اأخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع املخلفات اخلطرة:

يجب اللتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتعليمات اجلهات ذات الخت�صا�ص.

مادة )١7(:
 �صروط ال�صالمة املتعلقة بالرتكيبات الكهربائية وامليكانيكية:

تتخذ التدابر والحتياطات الكافية لتاليف اأخطار الرتكيبات الكهربائية مبراعاة �صروط ال�صالمةالآتية:
1 . يج���ب اأن تكون الأجهزة وطرق ت�صلي���ك وتركيب املعدات الكهربائية يف املختربات من النوع والت�صميم الذي يوفر احلماية �صد املخاطر 

النا�صئة عن الأبخرة وال�صوائل والغازات والغبار.
٢ . يجب اأن تكون مواقع ماآخذ الكهرباء واملفاتيح واملقاب�ص يف ماأمن من التعر�ص لل�صوائل املن�صكبة اأو املت�صربة.

٣ . يجب اأن تكون الإ�صاءة الثابتة واملقاب�ص مركبة بطريقة ي�صهل التحكم فيها من مواقع �صهلة واآمنة.
4 . يجب تركيب اإ�صاءة طوارئ يف حالة انقطاع التيار العام واأن تتم جتربتها يف كل فرتة زمنية للتاأكد من �صالحيتها.

٥ . ينبغى تاأري�ص جميع املعدات الكهربائية والأجزاء املعدنية ب�صكل نظامي.
ا كاماًل ويتم اختبارها اأوًل باأول عند بداية و�صعها باخلدمة. ٦ . يجب اأن يراعى فح�ص الأدوات الكهربائية اجلديدة فح�صً

7 . يجب اأن تكون مفاتيح ال�صوء وامل�صابيح �صد النفجار ومعزولة �صد الأبخرة اخلطرة.
٨ . يجب اأن تركب يف املخترب اأو املعمل مانعة �صواعق على اأن ت�صمل كل جزء معدين.

٩ . ينبغي تزويد املخترب واأق�صامه بنظام تهوية فعالة تطرد الهواء اإىل اأعلى وتعود به اإىل النوافذ ثانية.
1٠ . يج���ب اأن يت���م ت�صميم وتركي���ب �صائر التجهي���زات والرتكيبات الكهربائي���ة وامليكانيكية مبعرف���ة اجلهات الفني���ة املتخ�ص�صة وطبًقا 
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للموا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.
11 . يجب اأن تكون جميع املخارج الكهربائية حتتوي على ثالثة اأ�صالك ويكون ال�صلك الأر�صي ذو نوعية عالية ومقاومة قليلة.

مادة)١8(:
 و�صائل النجاة واأبواب الطوارئ:

1- يج���ب توف���ر و�صائل النجاة )اأبواب عادية خم���ارج طوارئ �صالمل ممرات اأماكن جتمع...الخ( ل�صائر اأق�ص���ام مناطق العمل باملخترب اأو 
املعمل مبا ي�صمحب اإخالئه متاًما خالل )دقيقتن على الأكرث( يف حالت الطوارئ ويتم حتديد عدد املخارج طبًقا لعدد العاملن واملرتددين 

على املعمل اأواملخترب.
٢- يراعى يف املخارج اأن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها ت�صمح لكل املوجودين بالهروب من املبنى اأو املنطقة اخلطرة اإىل الإخراج اأو 

اإىل مكان اآمن بحيث ل تزيد امل�صافة التي يقطعها ال�صخ�ص من اأي نقطة من املبنى اإىل اأقرب خمرج عن٢٢ مرًتا.
٣- يجب اأن تكون املمرات خالية من العوائق التي حتول دون خروج الأ�صخا�ص ب�صرعة واأن تكون الأبواب املركبة بها من النوع ذي الق�صيب 

العر�صي بحيث يفتح ب�صهولة وان يبقى مفتوًحا طيلة مدة عمل املخترب اأواملعمل.
4- يجب اأن ل يقل عدد خمارج الطوارئ عن )اأثنن( يف الدور الواحد على اأنه يجب اأن ل تقل عدد املخارج عن )اأثنن( يف كل منطقة عمل 

يف املخترب وذلك يف احلالت التالية:
اأ- اإذا كانت منطقة العمل يف املخترب اأو املعمل حتتوي على مواد متفجرة.

ب- اإذا كانت م�صاحة منطقة العمل يف املخترب اأو املعمل من فئة )اأ( تزيد عن( 500( قدم مربع.
ج- اإذا كانت م�صاحة منطقة العمل يف املخترب اأو املعمل من فئة )ب( ،)ج( تزيد على )1000( قدم مربع.

د- اإذا كانت منطقة العمل جماورة للمخرج الرئي�صي.
٥- يجب اأن تنظم املخارج بحيث ل ينتهي اأي منها اإىل مكان م�صدود واأن توؤدي جميع املخارج اإىل اأماكن جتمع اآمنة خارج املبنى .

٦- يجب اأن تكون جميع اأبواب خمارج املناطق اخلطرة تفتح يف اجتاه م�صار اخلروج ب�صهولة من اأية نقطة.
7- يج���ب اأن ل يق���ل ارتفاع ممر املخرج عن)٢4٠( �صم ول يقل عر�ص بوابة املخرج عن( 1٠٠( �صم وان تكون جدرانه مقاومة للحريق ملدة 

�صاعتن على الأقل وجمهزة باأبواب مانعة للحريق ملدة ل تقل عن �صاعتن.
٨- يراعى التمييز بن املخارج العادية وخمارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات م�صيئة وا�صحة ول ي�صمح برتكيب �صتائر اأو مرايا حتجبها 

عن الأنظار.
٩- تتم اإ�صاءة طرق النجاة من م�صدرين للكهرباء اأحدهما التيار الرئي�صي باملبنى والأخر م�صدر احتياطي يغذى من البطاريات وي�صمم 

بحيث يعمل تلقائيًا عندانقطاع التيار الكهربائي.
1٠- يج���ب حماي���ة طرق النجاة وفًقا ملا تقت�صي به موا�صفات الهيئ���ة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص اخلا�صة بحماية املباين، واأن 

تكون اأ�صقف واأر�صيات وحوائط طرق النجاة من مواد غر قابلة لال�صتعال.

مادة)١9(:
 جتهيزات مكافحة احلريق:

1-يج���ب اأن توف���ر بكرات اإطف���اء بحيث ل تبعد فيما بينه���ا عن )٣٠م( ملواجهة احلريق عن���د ن�صوبه واأن تغطي البك���رة م�صاحة ل تقل عن 
)1٥٠م٢( 

٢-يجب اأن ي�صار اإىل مواقع دواليب البكرات ب�صكل ي�صهل ا�صتخدامها الفوري بوا�صطة لوحات بارزة تو�صح ذلك.
٣-يجب اأن تكون البكرات م�صممة بحيث ل ترتك نقاًطا ميتة ل ي�صل اإليها املاء.
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4-يجب اأن يكون ال�صغط يف اخلرطوم كافًيا بحيث ل يوؤدي اإىل نق�ص ال�صغط عند الفوهة عن )٢،1جرام / �صم٢ )بار.
 ٥-يجب اأن يكون م�صدر املاء كافًيا لتغذية بكرات الإطفاء لتاأمن) ٣٨٠ ) لرًتا يف الدقيقة .

 )nafslll naep( من البودرة الكيميائية )٦-تزود جميع وحدات املختربات بو�صائل احلماية من احلريق وبطفايات منا�صبة �صعة (٦كغ
ومبعدل طفاية لكل )1٠٠( م٢ من م�صاحةاملخترب.

7-يت���م تركي���ب وحتديد مواق���ع الطفايات املتنقلة بحيث تكون قريبة من املخارج ويف متناول الي���د ويوؤخذ راأي الدفاع املدين يف حتديد عدد 
واأنواع واأماكن الطفايات.

٨- يج���ب اأن تك���ون الطفاي���ة يف م���كان وا�صح ي�صهل روؤيته���ا والو�صول اإليه���ا واأن تكون حرة م���ن العوائق ول تبعد اأكرث م���ن( ٣٠( مرًتا عن 
بع�صها.

٩-يجب اأن حتمل كل طفاية تعليمات ت�صغيلها.
1٠- يجب توافق عامل الإطفاء مع خ�صائ�ص النران التي ميكن اأن تندلع.

11- ت�صم���م نظ���م الر�صا�صات الأوتوماتيكية لوحدات املخترب من الفئ���ة )اأ ، ب( اأما وحدات املخترب من الفئة )ج( فيمكن وقايتها ببكرات 
خراطيم الإطفاء.

1٢- ي�صم���م نظ���ام الإنذار الآيل بجميع املختربات ويت�صل هذا النظام بغرفة املراقب���ة اأو احلرا�صة بحيث يعطي اإنذاًرا�صوتًيا و�صوئًيا عند 
حدوث اأي اأخطار وبالإ�صافة اإىل ذلك ميكن ا�صتخدام اأجهزة الإنذار اليدوية امليكانيكية الكهربائية.

1٣ - ت�صتعمل نظم الطفايات الأوتوماتيكية الأخرى بدل من الر�صا�صات ح�صب احلاجة.
14- يتم ربط نظم الإطفاء التلقائية با�صتخدام ر�صا�صات املياه امل�صار اإليها بالبند )11( بنظام الإنذار الآيل.

1٥- تلتزم اجلهة امل�صئولة عن املخترب بتقدمي درا�صة فنية يتم اإعدادها من قبل اأحد املكاتب املتخ�ص�صة واملرخ�ص لها بذلك بحيث تت�صمن 
خمططًا كاماًل ملعدات وجتهيزات الإنذار والإطفاء، والأخالء املطلوبة للموقع على اأن تعر�ص على اإدارة الدفاع املدين املخت�صةلإبداء الراأي 

واعتمادها قبل التنفيذ.
1٦- يج���ب اأن تك���ون �صائر الأنظم���ة ومعدات ال�صالم���ة مطابقة ملوا�صف���ات واملقايي�ص املعتمدة من الهيئ���ة العربية ال�صعودي���ة للموا�صفات 

واملقايي�ص.

مادة)20(:
 خطةالطوارئ:

اأوًل: على مدير املخترب التعاون مع م�صئول ال�صالمة يف اإعداد خطة طوارئ تتناول مايلي:
1- اإبالغ الدفاع املدين وال�صلطات املخت�صة عن احلريق ب�صكل �صريع.

٢- حتديد اإجراءات التنظيم اخلا�صة باملخترب.
٣- حتديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الإخالء بهدف تاأمن �صالمة املوظفن والدار�صن عند وقوع حادث اأوانفجار.

4- احلد من العوامل امل�صببة للحوادث وحتقيق اأف�صل م�صتوى لل�صالمة.
٥- احلد من خ�صائر احلريق بالن�صبة لالأ�صخا�ص واملمتلكات.

٦- يجب اأن تت�صمن اخلطة ال�صيطرة على الأو�صاع اخلطرة للحريق مثل: انطالق الأبخرة ال�صامة والتلوث.
7- الإبالغ عن احلوادث فور وقوعها ويجب ت�صجيلها يف �صجل ال�صالمة.

٨- اإجراء تقييم خلدمات ال�صالمة يف فرتات توقف الن�صاط للوقوف على ال�صلبيات واملالحظات ومعاجلتها.
٩- حتديد نقاط واأماكن التجمع.

1٠- تقييم احلالت والإ�صابات يف العاملن وتقدمي الإ�صعافات الأولية لهم.
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ثانيًا: م�صمون اخلطة:
1- يجب اأن حتتوي اخلطة على جميع الوثائق واملعلومات ال�صرورية من اأجل التحكم ومواجهة احلوادث املفاجئة و�صائر الحتمالت.

٢- يجب اأن تت�صمن اخلطةح�صًرا كاماًل ملعدات وو�صائل ال�صالمة والإطفاء والإنقاذ والإ�صعاف بكل خمترب، وكذلك املخططات التف�صيلية 
التي تبن اأماكنها وبيان باأ�صماء م�صئويل ال�صالمة وفريق ال�صالمة من العاملن ومواعيد وجودهم والواجبات واملهام املناطة لكل منهم.

٣- يج���ب ت�صمي���م لوح���ات وا�صحة تعلق يف اأماك���ن بارزة وتت�صمن الجراءات الواج���ب اتخاذها فور وقوع احلادث، كما ي���دون بها:  اأرقام 
هواتف خدمات الطوارئ( الدفاع املدين الإ�صعاف ال�صرطة( وكافة اجلهات ذات العالقة.

4- يجب اأن يقوم م�صوؤول ال�صالمة بتعديل اخلطة اإذا تك�صفت اأي ثغرات حتول دون تنفيذ اأي ق�صم منها لدى اإجراء متارين التدخل.
٥- اإيداع �صورة من اخلطة لدى الدفاع املدين بعد ت�صديقهم عليها.

ثالثًا: تنفيذاخلطة:
لدى تنفيذ اخلطة يراعى مايلي:

1 . حتدد النقاط احل�صا�صة واخلطرة.
٢ . حتديد مو�صع اأخطار احلريق والنفجار واإنت�صار النار.

٣ . ح�صر الأو�صاع الطارئة مثل: ت�صرب ، ت�صمم ، تفاعالت كيماوية خطرة.
4 . تقرير مدى خطورة نتائج احلريق.

٥ . حتديد اأدوات التدخل لكل حالة من اأجل احلد من اخل�صائر.
٦ . ت�صجيل اإجراءات املكافحة واملعلومات اخلا�صة بالت�صغيل وعمل الأجهزة.

7 . التعرف على اأراء الأ�صخا�ص املعنين بالت�صغيل، وال�صيانة، واملراقبة.. . الخ والوقوف على مقرتحاتهم ب�صاأن اخلطة.

رابًعا: التدريب على اخلطة:
1- يجب تدريب جميع العاملن باملخترب اأو املعمل طبقًا ملا هو مو�صح بالف�صل الثاين مادة.)٦(

٢- كما يجب اأن يتم عمل جتارب دورية لكل )ثالثة�صهور ( على تنفيذ خطة الطوارئ للتحقق من مالئمتها ومن �صالمة ت�صرفات العاملن 
و�صالحي���ة معدات وجتهي���زات ال�صالمة وتقييم التجربة وت�صحي���ح الأخطاء اإن وجدت، ليكون العاملون على دراي���ة كافية عند مواجهة اأي 

طارئ.

مادة )2١( :
 واجبات فريق ال�صالمة عند وقوع حادث باملخترب:

1- الإبطال: اأن يقوم باإبطال ال�صبب غر العادي الذي مت اكت�صافه مع اإيقاف العمل متاًما باملخترب وتنفيذ الآتي:
اأ- اأن يعمل مبا�صرة وفوًرا على اإطالق الإنذار وا�صتدعاء الدفاع املدين، وخدمات الطوارئ واملخت�صن.

ب- ف�صل التيار الكهربائي، وغلق م�صادر الغاز، واإبعاد املواد امل�صتعلة اأو اخلطرة والعمل على ح�صر احلريق يف اأ�صيق نطاق.
ج- القيام باإخالء الأ�صخا�ص خارج املخترب اأو املعمل.

د- اإتباع طرق النجاة وخمارج الطوارئ.
ه�- اإر�صاد فرق الدفاع املدين وخدمات الطوارئ اإىل اأماكن اخلطر وتقدمي املعلومات الالزمة لهم لل�صيطرة على احلادث.

2- املكافحة: يقوم فريق ال�صالمة عنداكت�صاف النار مبايلي:
اأ- تطبيق تعليمات ال�صالمة املتدرب عليها�صابًقا.

ب- مكافحة احلريق بو�صائل الإطفاء الأولية املوجودة باملوقع بانتظار التعزيزات الداخلية واخلارجية.
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ج- ال�صتم���رار يف مراقب���ة مكان احلريق بع���د عملية الطفاء حتى يتم التاأكد من اإخماده نهائًيا ومن ع���دم وجود احتمالت لعودة ال�صتعال 
مرةاأخرى .

3- احليلولــة دون انت�صــار احلريــق: يتخ���ذ فريق ال�صالم���ة �صائر التداب���ر ال�صرورية لتفادي تط���ور احلري���ق اإىل كارثة ويتخذ 
الجراءات التالية:

اأ- اإغالق الأبواب والنوافذ مبكان احلريق بعد التاأكد من اإخالء املكان من جميع الأ�صخا�ص.
ب- العمل على اإبطال عمل امل�صاعد وم�صاعد احلمولة.

ج- اإخالء املواد امل�صتعلة اأو املتفجرة اأو تربيدها حال وجودها اإذا مل يتمكن الفريق من اإخالئها.
يف حالة التدخل يف الإنقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الإجراءات الأتية:

1- يف�صل التيار الكهربائي بوا�صطة اأفراد ال�صالمة املدربن على ذلك مع مراعاة �صرعة اإ�صعار املخت�صن بال�صيانة الكهربائية.
٢- تخلي�ص ال�صحية بوا�صطة مواد عازلة اإذا كان قطع التيار الكهربائي �صعًبا اأو م�صتحياًل بوا�صطة ع�صا معزولة.

٣- عمل الإ�صعافات الأولية كالتنف�ص ال�صطناعي واإنعا�ص القلب لل�صخ�ص امل�صاب.
4- ت�صتخدم الطفايات املالئمة مثل ثاين اأك�صيد الكربون.

٥- يجب اأن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من املناطق اخلطرة.

ت�صنيف احلرائق باملعامل واملختربات وطرق التعامل معها:
1- بالن�صبة حلرائق املواد الكيمائية.

ت�صتخ���دم م���ادة الإطفاء املنا�صبة ل���كل مادة وفًقا لدليل املواد اخلطرة ،وطبًقا للتعليمات املدونة عل���ى عبوات هذه املواد ، مع مراعاة التقيد 
الكام���ل بع���د مقبول اأي عب���وات كيميائي���ة اإل اإذا كان مو�صًحا عليها املعلوم���ات املتعلقة باإ�ص���م وخ�صائ�ص املادة وو�صيل���ة الإطفاء الواجب 

اإ�صتخدامها عند حدوث حريق.
2- بالن�صبــة للمــواد واملنقولت الأخرى يتــم ا�صتخدامها مادة الإطفــاء املنا�صبةح�صب نوع احلريــق وفًقا للجدول 

التايل:

مادةالإطفاءنوع احلريقم

ي�صتخدم املاءاحرتاق مواد �صلبة مثل: الخ�صاب والورق والتنب والأعالف1

حرائق ال�صوائل القابلة لال�صتعال كالبرتين والديزل٢
والدي���زل ت�صتخ���دم اجه���زة الرغ���وة وث���اين اأك�صي���د الكربون 

واأجهزة البودرة الكيماوية اجلافة.

حريق ناجت عن التما�ص كهربائي٣

ت�صتخدم طفايات ثاين اأك�صي���د الكربون والبودرةاجلافة ويتم 
ف�ص���ل التيار الكهربائي م���ع جتنب ا�صتخدام امل���اء اأو الرغوة 
لأن كالهم���ا مو�صل جيد للكهرباء بعد التاأكد متاًما من ف�صل 
التيار الكهربائي ميكن اإخماد املواد التي انتقلت اإليها النران 

ح�صب نوعها وفًقا للجدول

4
حري���ق ن���اجت ع���ن اح���رتاق املع���ادن كال�صودي���وم والليثي���وم 

واملاغني�صيوم وما�صابه ذلك
ت�صتخ���دم اأجهزة بودرة جافة غ���ر قابلة للتفاعل )خم�ص�صة 

للمعادن( 



الئحة شروط السالمة وسبل الحماية 
الواجب توافرها في مستودعات التخزين
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المملكة العربية السعودية

           وزارة الداخلية

       مجلس الدفاع المدني

الئحة
شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
139بمؤسسات التعليم العالي

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة

أمور السالمة، والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحريق

الئحة

شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين

�صــدر قــرار �صمــو وزيــر الداخليــة ورئي�ــس جمل�ــس الدفــاع املــدين رقــم 10 /ك/و/2/دف وتاريــخ 
1410/3/24 ه باملوافقــة علــى �صيغــة اللوائــح التف�صيليــة املو�صحــة للمهــام وامل�صئوليات التــي تتعلق 
مبعاجلــة اأمــور ال�صالمة العامــة واحلماية املدنية ومتطلبــات مكافحة احلرائق، بناء علــى ما تق�صي به 
الفقرات )ج، د، و، ح(  من املادة التا�صعة من نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/ 10وتاريخ 

1406/5/10هـ. ون�صرت يف جريدة اأم القرى يف عددها رقم ) 3287 (  وتاريخ 1406/5/17هـ.
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

قرار جمل�س الدفاع املدين
قرار رقم 10 /ك/و/ 2/دف وتاريخ 1410/4/24هـ

اإن جمل�س الدفاع املدين
 ال�ص���ادر باملوافق���ة عل���ى /٥/ بعد الإطالع على املر�صوم امللك���ي رقم م/ 1٠ وتاريخ 14٠٦/٥/1٠ ه� ، ال�ص���ادر باملوافقة على نظام الدفاع 

املدين.
وبعد الإطالع على الفقرات )ج،د،و،ح(  من املادة التا�صعة من نظام الدفاع املدين. وبناًءا على ما جاء مبح�صر اللجنة التح�صرية للمجل�ص 
امل���وؤرخ يف 14٠7/7/1٥ه����، ومراعاة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة الق�صايا، والأمور املتعلقة بال�صالمة واحلماية من الأخطار، وما ي�صمن 

وقاية املواطنن و�صالمة الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة.
يقرر ما يلي:

اأوًل: املوافق���ة على �صيغ���ة اللوائح التف�صيلية واملو�صحة للمهام، وامل�صئوليات التي تتعلق مبعاجل���ة اأمور ال�صالمة العامة واحلماية املدنية، 
ومتطلبات مكافحة احلرائق.

ثانًيــا: على املديرية العام���ة للدفاع املدين تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح، والتاأكد من تطبيق ن�صو�صها وموادها بكل دقة، كما له احلق 
يف الإ�صراف على تنفيذ ما تن�ص عليه هذه املواد من عقوبات وغرامات واردة كمخالفات يف نظام الدفاع املدين. 

ثالًثــا: عل���ى اجله���ات املعنية حكومية، اأو اأهلية تنفيذ ما يخ�صه���ا من مواد وتطبيق ما يتعلق مبهامها يف ح���دود ال�صالحيات وامل�صئوليات 
املعطاة لها مبوجب نظام الدفاع املدين.

رابًعا: يتم تنفيذ العمل بهذه اللوائح بعد ثالثة �صهور من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

                      وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين
             نايف بن عبد العزيز

•�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين  �صعبة الوثائق والدرا�صات. 	
•�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين  ل�صعبة التن�صيق واملتابعة. 	

•�صورة مع بيان اللوائح مللف اللوائح. 	
•�صورة مللف قرارات املجل�ص. 	

•�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين  مللف ال�صادر مع امل�صودة. 	
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
املديرية العامة للدفاع املدين

اإدارة الأنظمة واللوائح

الئحة

شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين

القسم األول

اأوًل: تعريفات:
يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:

1. م�صتودع���ات التخزي���ن: يق�ص���د مب�صتودع���ات التخزين طبًقا لأحكام ه���ذه الالئحة املباين اأو اأج���زاء املباين امل�صتخدم���ة لتخزين املواد 
الكربونية اأو ال�صلبة �صواء كانت خامات اأو مواد م�صنعة اأو �صبه م�صنعة.

اأم���ا اأماكن تخزين املواد اخلطرة كالكيماويات والأدوية املختلفة، وال�صوائل البرتولية والغازات البرتولية امل�صالة  املفرقعات  واملواد امل�صعة، 
واأماك���ن التخزي���ن بالتربي���د .. الخ فهي  ح���الت تتميز بخوا�ص خمتلفة وتتطل���ب احتياجات وقائية خا�صة تنظمها لوائ���ح وتعليمات خا�صة 
ب���كل ن���وع. لذلك يجب ا�صتطالع راأي املديرية العامة للدفاع املدين بالن�صبة له���ذه النوعيات وما مياثلها لتحديد اللوائح والتعليمات الوقائية 

الواجبة التنفيذ يف هذه احلالت.
النظام: نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/ 1٠ وتاريخ 14٠٦/1٠/٥ه وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.

٣. لئح���ة التفتي����ص وال�صب���ط والتحقيق واجلزاءات: هي الالئحة ال�ص���ادرة عن �صمو وزير الداخلية ورئي�ص جمل����ص الدفاع املدين بتحديد 
اإجراءات التفتي�ص، وال�صبط والتحقيق يف املخالفات والتجاوزات اخلا�صة باأعمال الدفاع املدين واجلزاءات املقررة عليها.

4. من���دوب الدف���اع املدين: هو ال�صخ�ص اأو الأ�صخا�ص املفو�صون من قب���ل املديرية العامة للدفاع املدين، اأو اأحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ص 
عل���ى املن�صاآت و�صبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات اخلا�صة باأعمال الدفاع امل���دين وفقا للقواعد والإجراءات املحددة بالالئحة اخلا�صة 

بذلك، بغر�ص التاأكد من �صالمة املن�صاأة، ومعدات واأدوات ال�صالمة ومكافحة احلريق، وتوقيع اجلزاءات والغرامات املحددة لكل منها.
٥. اجلهة املخت�صة: وزارة الداخلية، واملديرية العامة للدفاع املدين، واجلهات العامة الأخرى ذات العالقة برتخي�ص املن�صاأة ون�صاطها.

٦. املوا�صفات: يق�صد بها:
)اأ(  املوا�صفات القيا�صية العربية ال�صعودية، وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.

)ب(  املوا�صف���ات العاملي���ة، ويق�صد بها اأنه يف حالة ع���دم وجود املوا�صفات القيا�صية العربية ال�صعودية  تك���ون موا�صفات الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة، اأو موا�صف���ات دول ال�صوق الأوروبية امل�صرتكة ه���ي الواجبة املراعاة. اأما اإذا كانت الآلة امل���راد ا�صتخدامها م�صنعة يف غر تلك 
الدول فاإن موا�صفاتها املتعلقة بال�صالمة يجب اأن تكون معتمدة من اجلهات احلكومية املخت�صة بالدول امل�صنعة كما يجب يف جميع الأحوال 

تقدمي وثيقة تثبت توافر جميع قواعد ال�صالمة بالآلة يف املادة اأو الآلة حمل البحث »وذلك يف حالة عدم وجود املوا�صفات ال�صعودية.

ثانًيا:
ل يجوز الرتخي�ص باإقامة اأي حمطة اأو ترميم اأو تو�صعة اأو جتديد ترخي�ص للقائم منها قبل اأن يقوم طالب الرتخي�ص بتقدمي درا�صة فنية 
مع���دة م���ن اأحد املكاتب الفنية املتخ�ص�ص���ة باأعمال ال�صالمة واملعتمدة من املديرية العامة للدفاع امل���دين تو�صح مدى اللتزام باملوا�صفات 
وال�صرتاطات والقواعد الواردة ومتنح املحطات القائمة وقت �صدور هذه الالئحة مهلة زمنية ل تزيد على �صنة ميكن متديدها �صنة اأخرى 
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باأم���ر من اأم���ر املنطقة وفقا ملا يحدده الدفاع املدين وطبيعة العمل املراد تنفيذه ل�صتكمال ال�صرتاطات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة، 
وعلى املخت�ص بالبلديات مراعاة التقيد باأن يكون منح الرتخي�ص اأو جتديده وفقا ملا ورد بهذه الالئحة من قواعد وا�صرتاطات. 

ثالًثا:
يك���ون املكت���ب الذي اأعد الدرا�صة املذك���ورة اأعاله م�صئول اأمام اجله���ات املخت�صة عن جدية الدرا�صة ودقتها، ومراقب���ة تنفيذها كما يلتزم 
بتق���دمي �صهادة نهائية للدفاع املدين توؤكد متام تنفيذ متطلبات ال�صالمة وو�صائل الإطفاء الواردة بالدرا�صة املعتمدة من الدفاع املدين. كما 

يكون م�صئوًل بالت�صامن مع طالب الرتخي�ص عن اأي تهاون اأو تق�صر يف هذا ال�صدد.

رابًعا:
يعت���رب امل�صئ���ول عن ال�صالمة يف املحطة م�صئول مبا�صرا عن عمل الفحو�صات ال�صهرية والختب���ارات الدورية )كل ٣ �صهور(  وذلك بالن�صبة 
للمن�صاأة ذاتها وجميع املعدات والرتكيبات الكهربائية وكذلك جميع و�صائل ال�صالمة ومعدات الإطفاء واإ�صالح اأي عطل اأو خلل فورا ول تخلى 
م�صئولية امل�صئول عن ال�صالمة اإذا كان غر �صاحب الرتخي�ص اأو امل�صتاأجر، اإل اإذا اأثبت اأن اإجراء الفحو�صات والختبارات واإ�صالح العطل 

اأو اخللل لي�ص يف حدود اخت�صا�صه الوظيفي واأنه قد قام برفع الأمر لذوي الخت�صا�ص.

خام�ًصا:
يلت���زم امل�صئ���ول ع���ن ال�صالمة يف حالة ح���دوث عطل اأو خلل ينطوي على درجة عالي���ة من اخلطورة مبا يهدد �صالم���ة الأرواح واملمتلكات اأن 
يقوم فورا باإغالق امل�صتودع اأو اجلزء الذي ينطوي على اخلطورة منها اإذا كان ذلك �صمن اخت�صا�صه الوظيفي اأو رفع الأمر فورا ل�صاحب 
الخت�صا����ص ال���ذي يجب عليه فورا وبدون تاأخر اتخاذ الإجراءات الالزمة لإغالق املحطة اأو اجلزء منها حتى يتم اإ�صالح العطل اأو اخللل 

ويعترب اأي اإهمال اأو تق�صر يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�صيم. 

�صاد�ًصا:
يلت���زم م�صئ���ول ال�صالمة بتخ�صي�ص �صجل ي�صمى )�صجل ال�صالمة واأجهزة الإن���ذار ومكافحة احلريق(  تختم جميع �صفحاته بختم اإدارة اأو 
مرك���ز الدفاع املدين املخت�ص وتدون فيه جميع الفحو�صات ال�صهرية والختبارات الدورية ملعدات ال�صالمة واأجهزة الإطفاء من حيث تاريخ 
الفح�ص واجلهة القائمة بالفح�ص اأو الختبار والأ�صاليب امل�صتخدمة وعمليات الإ�صالح وال�صيانة وغرها من البيانات وفقا للنموذج املعد 

من قبل الدفاع املدين.
كم���ا يج���ري تخ�صي�ص جزء من ال�صجل لعمليات فح�ص املبنى واملعدات والأجهزة والرتكيبات الكهربائية وامليكانيكية  ويحتفظ بال�صجل يف 

اإدارة امل�صتودع ليكون يف جميع الأوقات حتت ت�صرف مندوب الدفاع املدين لالإطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات.

�صابًعا:
يجب تدريب جميع العاملن باملحطة على اأعمال ال�صالمة والإ�صعاف يف مدار�ص اأو معاهد التدريب ال�صعودية املتخ�ص�صة واملعتمدة من قبل 
املديرية العامة للدفاع املدين اأو باأحد معاهد اأو مراكز الدفاع املدين وذلك بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين على اأن تتحمل اجلهة 

طالبة التدريب تكاليف اأو ح�صتها من تكاليف التدريب على اأ�صا�ص تكلفة املتدرب الواحد. 

ثامًنا:
يجب اأن يكون امل�صئول عن ال�صالمة يف امل�صتودع من الأ�صخا�ص املوؤهلن واأن يكون حا�صال على التدريب الالزم لتويل هذه الوظيفة واأن يوافق 

على تعيينه من قبل املديرية العامة للدفاع املدين بعد التاأكد من موؤهالته وم�صتندات تدريبه.
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تا�صًعا:
يج���وز للم�صئ���ول عن ال�صالم���ة يف امل�صتودع التن�صيق مع مرك���ز الدفاع املدين املخت�ص لتحدي���د مبوعد اإجراء الختب���ارات الدورية بح�صور 

مندوب الدفاع املدين بعد حتديد اجلهة التي تتوىل القيام به ويجب اإثبات ذلك يف �صجل ال�صالمة بتوقيع املندوب مع تدوين املالحظات. 

عا�صًرا:
يجب يف جميع الأحوال اإثبات عدد العاملن باملحطة وجن�صياتهم واأعمارهم والتدريب الذي تلقاه كل منهم  موؤيًدا بامل�صتندات والوثائق واأن 

تدون جميع هذه البيانات يف �صجل ال�صالمة.

احلادي ع�صر:
يلتزم امل�صئول عن ال�صالمة يف اأماكن التخزين مبتابعة تنفيذ ال�صرتاطات الواردة بهذه الالئحة كما يلتزم بالتن�صيق مع مركز الدفاع املدين 
املخت����ص لو�صع خطة للتدخل والإخالء والإنقاذ والإطفاء يف اأوق���ات الطوارئ والإجراءات التي يجب على العاملن باملحطة اتخاذها حلن 

و�صول الدفاع املدين.
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القسم الثاني

شروط السالمة والوقاية ومكافحة الحريق

يت�صم���ن هذا الق�ص���م يف البند الأول عر�صا ل�صروط ال�صالمة والوقاية ومكافحة احلريق يف مب���اين امل�صتودعات مو�صوع الالئحة، ويف البند 
الثاين حتديدا لقواعد ال�صالمة وال�صرتاطات الوقائية الواجب مراعاتها يف عمليات التخزين.

اأوًل: �صروط ال�صالمة والوقاية ومكافحة احلريق يف امل�صتودعات
1. املوقع واملبنى:

اأ(  يج���ب اأن يك���ون موقع مباين امل�صتودع���ات على م�صافة اآمنة من حدود املباين املجاورة وفًقا ملتطلب���ات البلديات، واجلهات ذات العالقة، 
م���ع مراع���اة اأن تقام امل�صتودعات الرئي�صية خارج الأحياء ال�صكني���ة، وعلى البلديات باعتبارها �صاحبة احلق يف منح الرتخي�ص التحقق من 

ا�صتيفاء كافة ال�صرتطات وموافقات اجلهات املعنية قبل منح الرتخي�ص.
ب(  يجب اأن تكون املداخل والطرق املو�صلة للم�صتودع ممهدة وبعر�ص كاف ملرور �صيارات الدفاع  املدين والإطفاء الكبرة احلجم.

ج(  يجب اإن�صاء جميع م�صتودعات التخزين من مواد غر قابلة لال�صتعال.
د(  يتم اإعداد اأر�صية امل�صتودع مبيول جانبية ت�صمح بت�صريف مياه الإطفاء ب�صهولة اإىل جماري ال�صرف.

2. �صالمة الهيكل الإن�صائي واحلماية من النت�صار اخلارجي للحريق:
اأ(  يج���ب ت�صمي���م الهيكل الإن�صائي للمبنى واحلوائ���ط اخلارجية من مواد غر قابلة لال�صتعال ومقاومة للحري���ق طبقا للموا�صفات الفنية 

والهند�صية ال�صادرة من اجلهات املخت�صة كالبلدية والهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.
ب(  األ تقل التك�صية اخلارجية حلوائط املبنى عن الدرجة اأ وهي املواد غر القابلة لال�صتعال.

3. اأنواع امل�صتودعات:
تنق�صم امل�صتودعات اإىل ثالثة اأنواع:

اأ(  امل�صتودعات الرئي�صية اأو امل�صتقلة: وهي امل�صتودعات التي تقام يف بناء م�صتقل معزول ومعد خ�صي�صا للتخزين.
ب(  امل�صتودع���ات الت���ي ت�ص���كل جزءا من جمموعة املباين املرتبط���ة بامل�صنع، وقد تتطلب ال�صرورة ذلك اإذا تع���ذر اإقامة امل�صتودع يف مبنى 

منف�صل.
ج(  امل�صتودع���ات الو�صيط���ة: وهي م�صتودعات فرعية يطلق عليها خمازن اخلدمة  تقام �صمن مبنى الإنتاج ويتم تزويدها باملواد واخلدمات 

من امل�صتودع الرئي�صي مبا يكفل ت�صغيل امل�صنع لفرتة حمدودة.
4. ت�صنيف امل�صتودعات من حيث احتمالت تعر�صها خلطر احلريق:

اأ(  م�صتودعات تخزين ذات �صحنة حريق تزيد على ٢٠٠٠ ميجاجول / املرت املربع من م�صاحة الأر�صية وتعترب �صديدة اخلطورة.
ب(  م�صتودعات تخزين ذات �صحنة حريق تزيد على ٢٠٠٠ ميجاجول / املرت املربع م 

م�صاحة الأر�صية وتعترب �صديدة اخلطورة.
ج(  م�صتودع���ات تخزي���ن ذات اأرفف عالية يتجاوز ارتفاعه���ا ثمانية اأمتار مما ي�صكل بع�ص ال�صعوب���ات يف عملية مكافحة احلريق يف حالة 

ن�صوبه ل قدر اهلل، لذا يراعى تكثيف الحتياطات الوقائية وو�صائل مكافحة احلريق بالنوعن الأخرين.
�صحنة احلريق:

يق�صد بها جملة حمتويات مبنى التخزين من املواد واملنقولت القابلة لال�صتعال ووحدة القيا�ص العالية ل�صحنة احلريق هي امليجاجول لكل 
مرت مربع من م�صاحة الأر�صية.

5. جتزئة امل�صتودع:
يج���ب تق�صي���م املباين املخ�ص�صة للتخزين ذات الأحج���ام وامل�صاحات الكبرة اإىل وحدات �صغرة وبذلك ميك���ن التحكم يف ح�صر النران 
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داخل احليز املحدود.
6. الرتكيبات والتمديدات الكهربائية وو�صائل الإ�صاءة:

-   يجب اأن تكون مطابقة للموا�صفات الفنية القيا�صية ال�صعودية.
 -  اأن تتوىل جميع الأعمال الكهربائية جهة فنية متخ�ص�صة.

-   يراع���ى اإج���راء ال�صيان���ة الدولية وكذلك التفتي�ص ب�صفة منتظمة عل���ى كافة الرتكيبات والتمديدات والأجه���زة الكهربائية مبعرفة فني 
خمت�ص.

-  اأن تكون الو�صالت املوجودة مبوا�صر التو�صيالت الكهربائية حمكمة.
-  اأن تكون الكابالت الكهربائية حمكمة التغليف ومنا�صبة لالأحمال الكهربائية.

-  اأن يتم تزويد الأجهزة القابلة للحمل والأجهزة النقايل بخالف امل�صابيح اليدوية املزودة بكابل مرن بقاطع تيار للت�صرب الأر�صي.
7. التهوية وتكييف الهواء:

اأ(  يجب توفر التهوية الطبيعية وامليكانيكية مبا يكفل جتديد الهواء بكافة اأرجاء امل�صتودع.
ب(  يراعى اأن يتم ت�صميم وتركيب و�صيانة كافة اأنظمة التهوية كافة اأنظمة التهوية امليكانيكية والتكييف وجماري التهوية طبقا ملوا�صفات 

الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص مبا يحول دون انت�صار احلريق.
ج(  يجب اأن ل ت�صتخدم �صالمل النجاة والردهات كطرق اإرجاع لأنظمة التهوية .

د(  ت���زود وح���دات التكيي���ف املركبة يف احلوائط اخلارجية ملبنى التخزي���ن باإطار خارجي من األواح ال�صلب ملن���ع �صقوطها للخارج يف حالة 
حدوث حريق.

8. و�صائل النجاة:
اأ(  يج���ب توف���ر طرق النج���اة واخلارج الالزمة من اأبواب رئي�صي���ة اأو خمارج طوارئ مبا يحقق اإخالء امل�صتودع م���ن الأ�صخا�ص والناقالت 

بال�صرعة املنا�صبة يف حالة ن�صوب حريق.
ب(  اأن توؤدي طرق النجاة اإىل خمارج نهائية تو�صل اإىل خارج املبنى حيث التهوية الكافية.

ج(  يج���ب توف���ر خمارج الطوارئ الالزم���ة ل�صتخدامها يف عملية اإخالء املبنى يف حالت الطوارئ بحيث ل تزيد امل�صافة عن 1٥ مرًتا ومبا 
يكفل اإخالء امل�صتودع خالل مدة ل تزيد على ثالث دقائق.

د(  بالن�صب���ة للم�صتودع���ات  الكب���رة امل�صممة لدخ���ول ال�صيارات والناقالت للتحمي���ل والتفريغ يراعى اأن تكون الأب���واب املخ�ص�صة لذلك 
بات�صاع كاف ومنا�صب لتي�صر خروج هذه الناقالت يف حالت اخلطر.

ه����(  تعر����ص خمططات املوقع عل���ى الدفاع املدين للتحقق م���ن كفاية ومالءمة الطرق واملداخ���ل واملخارج ح�صبما تقت�صي���ه م�صاحة املوقع 
وطبيعة العمل وعدد العاملن واملرتددين عليه.

و(  اإنارة طرق النجاة واملخارج وذلك بو�صع اإ�صارات �صوئية وا�صحة لتي�صر عملية الإخالء واخلروج من املبنى.
9. جتهيزات ومعدات مكافحة احلريق:

اأ(  حنفيات احلريق )حماب�ص الإطفاء(: يجب جتهيز املواقع ب�صبكة ملياه الإطفاء طبقا للموا�صفات العربية ال�صعودية ، يركب عليها خمارج 
حنفيات حريق من النوع والأقطار امل�صتخدمة مبراكز الدفاع املدين.

-  ب(  بك���رات خراطي���م الإطف���اء: وهي بكرات معدنية يلتف ح���ول كل منها خرطوم طول من ٢٠ 1 بو�صة يت�ص���ل مب�صدر املياه امل�صغوطة 
والطرف الآخر يف /٥-  ٣٠ مرًتا وقطر من 1 نهايته فوهة خروج بقاذف معدين.

ج(  م�ص���ادر مي���اه الإطفاء: يجب توفر املاء الالزم لأعمال مكافحة احلريق مع تركيب خزان مياه اأو اأكرث يزود مباكينات ال�صغط املنا�صبة 
لإمداد �صبكة مياه الإطفاء بكميات املياه الالزمة.

د(  طفاي���ات احلري���ق اليدوية: يزود امل�صتودع بالعدد الالزم من طفايات احلريق اليدوية )بودرة كيمائية جافة  ثاين اأك�صيد الكربون  ماء(  
ح�صب نوعيات املواد املخزنة.
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10 . اأنظمة الإنذار الآيل والإطفاء التلقائي:
اأ(  يج���ب جتهي���ز امل�صتودعات الرئي�صي���ة بنظام الإنذار الآيل )روؤو�ص كا�صفة ح�صا�صة للحرارة اأو الدخ���ان(  وكذلك نظام الإطفاء التلقائي 

با�صتخدام ر�صا�صات املياه الأتوماتيكية.
ب(  يتم اختيار اأنظمة الإنذار والإطفاء الآلية املنا�صبة بعد درا�صة املوقع مبعرفة جهة اأو �صركة متخ�ص�صة على اأن يتم الت�صميم والرتكيب 

طبًقا للموا�صفات الفنية املعتمد من الهيئة العربية للموا�صفات واملقايي�ص.
ج(  يجب ربط اأنظمة الإنذار الآيل والإطفاء التلقائي بغرفة للمراقبة والتحكم.

د(  يراعى توفر و�صيلة ات�صال تلفونية باملوقع وعلى الأخ�ص بغرفة املراقبة ل�صرعة الإبالغ عما يقع من اأخطار.
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قواعد السالمة واالشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزين

هناك تعليمات لل�صالمة يف امل�صتودعات والتي يف تطبيقها جتنب امل�صتودع للحوادث وهذه التعليمات هي:
1. عدم و�صع امل�صتودعات يف الأماكن ال�صكنية والتجارية واأن ل تعر�ص ال�صوارع العامة للخطر  واأن تكون بعيدة عن مرافق ال�صناعة مب�صافة 

ل تقل عن ٢٣ م.
٢. اأن يكون هناك 1٠ اأمتار على الأقل يف جميع الجتاهات بن حدود امللكية وبن اجلدران

اخلارجية للم�صتودعات.
٣. اأن تكون امل�صتودعات مقاومة للحريق بالن�صبة مل�صتودعات الكيماويات والبال�صتيك واملواد القابلة لال�صتعال.

4. منع التدخن منًعا باًتا داخل وحول امل�صتودعات وو�صع اإ�صارة )ممنوع التدخن(  يف الأماكن البارزة.
٥. �صرورة ا�صتعمال امل�صابيح ال�صاطعة اأو الفلورية لالإنارة العامة واأن يكون مكان هذه امل�صابيح يف املمرات.

٦. ترتي���ب امل���واد عند تخزينها يف امل�صتودعات للتقليل من احلريق وعدم و�صع مواد زائدة اأكرث مما يتحمل الدور وترك م�صافة بن املمرات 
بحيث ت�صمح لوجود مدخل مالئم جلميع اأق�صام امل�صتودع.

7. اأن تكون املمرات يف مو�صع معاك�ص لفتحات النوافذ والأبواب قدر الإمكان واأن تكون املمرات ف�صيحة بحيث ت�صمح بدخول رجال املطافىء 
ومرور املوظفن.

٨. توفر اأنظمة ا�صتك�صاف احلريق الأوتوماتيكي والر�صا�صات الأتوماتيكية يف امل�صتودعات التي حتوي مواد قابلة لال�صتعال.
٩. توفر تهوية كاملة ومالئمة للحرارة والدخان.

1٠ . توفر معدات اإطفاء يدوية وفقا لطبيعة مكان التخزين ونوعية الب�صاعة املخزنة.
11 . توف���ر خمرج���ن عل���ى الأقل بحيث ل يقل عر����ص املخرج عن ٩1 �صم واأن تك���ون امل�صافة املقطوعة يف احلد الأق�ص���ى من اأي نقطة يف 

امل�صتودع 4٥ مرت ويف نظام الر�صا�صات والأتوماتيكية ميكن زيادة امل�صافة اإىل ٦1 مرت .





الئحة شروط والحماية من الحريق 
السالمة في المكتبات
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المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

الئحة
شروط السالمة والحماية من الحريق في المكتبات
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المملكة العربية السعودية

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

الئحة

شروط السالمة من الحريق في المكتبات

ال�صادرة بقرار �صمو وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين رقم )2/12/و/ 15 /دف( وتاريخ 
1426/9/17ه واملن�صور يف جريدة اأم القرى يف عددها رقم )3873( وتاريخ 1422/10/13ه
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المملكة العربية السعودية

           وزارة الداخلية

     مجلس الدفاع المدني

           األمانة العامة

قرار رقم 12/ 2/و/ 15 /دف وتاريخ 1422/9/17هـ

اإن جمل�س الدفاع املدين
بع���د الإط���الع عل���ى الفق���رة ) ج( م���ن امل���ادة التا�صعة م���ن نظام الدف���اع امل���دين ال�ص���ادر باملر�ص���وم امللكي الك���رمي رق���م م/ 1٠ وتاريخ 

14٠٦/٥/1٠ه�

يقرر ما يلي:
اأوًل: املوافقة على لئحة �صروط ال�صالمة واحلماية من احلريق يف املكتبات بال�صيغة املرفقة.

ثانًيا: على اجلهات ذات العالقة حكومية اأو اأهلية تنفيذ ما يخ�صها من هذه الالئحة.
ثالًثا: على املديرية العامة للدفاع املدين التن�صيق واملتابعة لتنفيذ مقت�صى هذه الالئحة.

رابًعا: يتم ن�صر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�صمية والعمل بها من تاريخ ن�صرها.

  
                       نايف بن عبد العزيز

                     وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

الفصل األول

“تعريفات”

التعريفات:
يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:

1. املكتبة:
عب���ارة ع���ن موؤ�ص�صة علمية ثقافي���ة تربوية اجتماعية ته���دف اإىل جميع م�صادر املعلوم���ات باأ�صكالها املختلفة ) املطبوع���ة وغر املطبوعة( 
وبالط���رق املختلف���ة ) ال�صراء الإهداء الإيداع( وتنظيم هذه امل�صادر باأي�صر واأ�صه���ل الطرق من خالل عدد من اخلدمات املكتبية ) الإعارة 

الإر�صاد الت�صوير( وذلك عن طريق املكتبين املتخ�ص�صن واملدربن يف جمال املكتبات واملعلومات.
اأ( املكتبة العامة:

ه���ي املكتب���ة التي تقدم خدماتها باملجان جلميع فئ���ات ال�صعب بدون متيز وجلميع الأعمار )الأطفال ال�صب���اب الكبار ال�صيوخ( رجاًل ون�صًاء 
وتق���دم خدماته���ا جلميع امل�صتويات الثقافي���ة وت�صم ) كتب مو�صوعات حمفوظ���ات دوريات ن�صرات( وغرها من م�ص���ادر املعلومات و�صبل 

املعرفة.
ب( املكتبة املتخ�ص�صة:

ه���ي املكتب���ة التي تقتني جمموعة من املواد وامل�صادر املتخ�ص�صة يف مو�صوع معن اأو ع���دة مو�صوعات ذات عالقة، وتقوم بتقدمي خدماتها 
املكتبي���ة املتقدم���ة واملتعمقة واملتخ�ص�ص���ة لأ�صخا�ص معينن متخ�ص�صن يعمل���ون يف موؤ�ص�صة متخ�ص�صة وت�صم���ل مكتبات مراكز البحوث 

العلمية والزراعية والدوائر احلكومية املتخ�ص�صة.
ج( املكتبة الوطنية:

ه���ي املكتب���ة التي تقوم بجمع وتنظيم الرتاث الفكري الوطني للدولة وحفظه وتنظيمه والإعالم عن���ه ونقله لالأجيال القادمة وجميع الإنتاج 
الفك���ري الأجنب���ي الذي يعالج مو�صوعات عن الوط���ن اأو كتب بوا�صطة اأبناء البلد ون�صره يف اخلارج وتق���دم خدماتها للدولة وموؤ�ص�صاتها: ) 

الوزارات، الباحثن( . 
د( املكتبة الأكادميية:

وت�صمل مكتبات اجلامعات والكليات واملعاهد العليا وطابعها العام التعليم والبحث العلمي.
2. مدير املكتبة:

ه���و ال�صخ����ص املكل���ف باإدارة املكتب���ة العامة واملحافظة عل���ى حمتوياتها وهو امل�صئول الأول جت���اه الدفاع املدين ع���ن اأي تق�صر يف مراعاة 
التعليمات الوقائية.

3. املخارج:
هي الأبواب التي توؤدي اإىل اخلروج املعتاد من املكتبة.

4. خمارج الطوارئ:
هي الأبواب املعدة للخروج غر املعتاد يف مواجهة احلالت الطارئة.

5. النظام:
 نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/ 1٠ وتاريخ 14٠٦/1٠/٥ه و وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.

6. اجلهة املخت�صة:
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يق�صد بها وزارة الداخلية ) املديرية العامة للدفاع املدين( واجلهات الأخرى ذات العالقة برتخي�ص املن�صاأة ون�صاطها.
7. امل�صئول عن ال�صالمة:

وفًق���ا ملفه���وم املادة اخلام�صة والع�صرية من نظام الدف���اع املدين هو ال�صخ�ص من من�صوبي املوؤ�ص�صة املعن اأو املكلف ليكون م�صئوًل عن جميع 
ما يتعلق باأعمال ال�صالمة ، كما يعترب مالك املوقع اململوك ) ملكية خا�صة( اأو ال�صخ�ص ال�صادر الرتخي�ص با�صمه اأو م�صتغلها من الباطن 

م�صئوًل يف جميع الأحوال وحتدد واجباته وم�صئولياته وفًقا لالئحة ال�صادرة بهذا ال�صاأن.
8. املوا�صفات: يق�صد بها:

)اأ( املوا�صفات القيا�صية العربية ال�صعودية، وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.
)ب( املوا�صفات العاملية: وهي املوا�صفات الأجنبية املعتمدة من الهيئة العربية للموا�صفات واملقايي�ص ، ويراعى يف هذه احلالة تقدمي وثائق 
ر�صمي���ة تثب���ت توافر جميع قواعد وا�صرتاطات ال�صالمة يف املادة اأو الآلة حمل املوا�صفة ، واأن تعتمدها الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات 

واملقايي�ص.
9. مندوب الدفاع املدين:

هو ال�صخ�ص اأو الأ�صخا�ص املفو�صون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين، اأو اأحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ص، و�صبط، وحتقيق املخالفات، 
والتج���اوزات وفق���ا للقواعد، والإج���راءات املحددة بالالئح���ة اخلا�صة بذلك ، بغر�ص التاأك���د من �صالمة املبنى ومع���دات واأدوات ال�صالمة 

ومكافحة احلريق.
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الفصل الثاني

“الشروط واألحكام العامة” 

)المادة الثانية(: 
جم���ال تطبيق الالئح���ة: تطبق هذه الالئحة على املكتبات العامة والوطنية واملتخ�ص�صة والأكادميية ول يدخل يف ذك بيع الكتب التي يطلق 
عليه���ا جم���اًزا لفظ ) مكتبات( بل تطبق عليها لئحة ال�صالمة يف حم���ال الأن�صطة الفنية والتجارية اإىل اأن ي�صدر لئحة م�صتقلة تنظم هذا 

الن�صاط.

)المادة الثالثة(: 
اإن ه���ذه الالئح���ة تتعلق ب�صروط ال�صالمة ومتطلبات الدفاع املدين فقط دون التعر����ص لباقي ال�صروط واملتطلبات التي تدخل يف اخت�صا�ص 

اجلهات الأخرى ذات العالقة.

)المادة الرابعة(: 
وفًق���ا لن����ص املادة الع�صرين من نظام الدفاع املدين ل يجوز الرتخي�ص باإن�صاء مكتبة اأو تو�صيعها اأو ترميمها اأو حتديثها قبل اأن يقوم طالب 
الرتخي�ص بتقدمي درا�صة معدة من قبل اأحد املكاتب اأو اجلهات الفنية باأعمال ال�صالمة والإنذار ومكافحة احلريق املعتمدة من قبل املديرية 

العامة للدفاع املدين تو�صح مدى اللتزام باملوا�صفات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة. 

)المادة الخامسة( :
يكون املكتب الذي اأعد الدرا�صة م�صئوًل اأمام الدفاع املدين واجلهات الأخرى ذات العالقة عن جدية الدرا�صة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما 

يلتزم بتقدمي �صهادة نهائية توؤكد مطابقة املن�صاأة للتعليمات وال�صرتاطات الواردة بهذه الالئحة.

)المادة السادسة(:
امل�صئول عن ال�صالمة: يعترب امل�صئول عن ال�صالمة م�صئوًل مبا�صًرا عن عمل الفحو�صات ال�صهرية والختبارات الدورية ) كل ثالثة اأ�صهر( ، 
وذلك بالن�صبة للمكتبة وجتهيزاتها ، وكذلك جميع و�صائل ال�صالمة ومعدات الإطفاء واملراقبة والإنذار اخلا�صة باملكتبة ، واإ�صالح اأي عطل 

اأو خلل فوًرا.
ويعترب اأي اإهمال اأو تق�صر يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�صيم الذي يعر�ص مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها نظاًما.

)المادة السابعة(: 
يلت���زم امل�صئ���ول عن ال�صالمة يف املن�ص���اأة بتخ�صي�ص �صجل ي�صمى ) �صجل ال�صالمة ومكافحة احلريق( طبًق���ا للنموذج املعد من قبل الدفاع 
امل���دين ، تخت���م جميع �صفحاته بختم الدفاع املدين ، ويخ�ص�ص لت�صجيل نتائ���ج الفحو�صات ال�صهرية والختبارات الدورية لو�صائل ومعدات 
الإطفاء واملراقبة والإنذار وتاريخها واجلهات القائمة بها وعمليات الإ�صالح وغرها من البيانات ، كما يجرى تخ�صي�ص جزء من ال�صجل 
لعملي���ات فح����ص و�صيانة املكتبة والأجهزة u1٦٠٨ والتمديدات الكهربائية ويحتفظ بال�صجل يف اإدارة املكتبة ليكون يف جميع الأوقات حتت 

ت�صرف مندوب الدفاع املدين لالإطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات.

)المادة الثامنة( :
يلت���زم م�صئ���ول ال�صالم���ة عند حدوث اأي عار�ص اأو حادث ينط���وي على درجة عالية من اخلطورة يهدد �صالم���ة الأرواح واملمتلكات مبحاولة 
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ف�صل اأو اإيقاف م�صدر اخلطورة ، وعزل واإخالء العاملن من اأماكن اخلطورة يف املكتبة ، واإبالغ مركز الدفاع املدين املخت�ص فوًرا ، للنظر 
يف الإجراء الواجب اتخاذه. ويعترب اإهماله اأو تهاونه يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�صيم الذي يعر�ص للم�صئولية اجلنائية عالوة على 

العقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها نظاًما.

)المادة التاسعة( :
يج���ب تدري���ب جميع العاملن اأو الن�صبة من العاملن الت���ي حتددها املديرية العامة للدفاع املدين وفًقا ملوق���ع وطاقة كل املكتبة، على اأعمال 
ال�صالم���ة والإطف���اء والإنقاذ والإ�صع���اف يف مدار�ص ومعاهد التدريب الوطني���ة املتخ�ص�صة واملعتمدة من املديري���ة العامة للدفاع املدين اأو 
التن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين يف حالة عدم وجود تلك املدار�ص اأو املعاهد لعقد دورات لهذا الغر�ص بحيث تتحمل اجلهة الطالبة 

للتدريب التكاليف.

)المادة العاشرة(: 
يتم �صبط خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها وفًقا ملا ت�صمنه نظام الدفاع املدين وما ي�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح 

اأو تعليمات تنظم هذه الأمور. 
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الفصل الثالث

“شروط ومتطلبات السالمة والحماية”

)المادة الحادية عشرة(: 
املوقع والإن�صاءات:

1. تخ�صع اإقامة املكتبة واملوافقة على اإن�صائها لرتخي�ص م�صبق من وزارة ال�صئون البلدية والقروية واجلهات ذات العالقة.
٢. اأن يكون موقع املكتبة بعيد عن م�صادر اخلطر.

٣. اأن ت�صيد كافة مباين املكتبة من مواد غر قابلة لال�صتعال ومقاومة للحريق ملدة ل تقل عن ثالث �صاعات.
4. اأن تكونن املكتبة معزولة عن كافة املباين والأماكن امل�صغولة من قبل اجلمهور )1٠ اأمتار من جميع جوانب املبنى( .

٥. �صرورة توفر مداخل وخمارج خمتلفة الجتاه من واإىل املكتبة. 

)المادة الرابعة عشرة(: 
املتطلبات العامة ل�صبل الهروب ) خمارج الطوارئ( :

1. يجب اأن يتنا�صب عدد املخارج وات�صاعها مع عدد رواد املكتبة من اجلمهور وفًقا للطاقة ال�صتيعابية للمكتبة على النحو التايل:

احلد الأدنى ل�صايف عر�س �صبل الهروب بالأمتار اأجزاء �صبل الهروب
عدد الأ�صخا�ص

٢٠٠          ٢٥٠                  ٣٠٠     1٥٠   1٠٠
1       1          1          1.٢٥    ٣الأبواب واملمرات

1                1        1.٣          1.٦٥    ٣الدرج

 جدول ) 1( رقم 

حت�صب عدد املخارج وفق املعادلة التالية:
زمن الإخالء = ٢،٥ دقيقة، معدل التدفق = 4٠ �صخ�ص يف الدقيقة.

عدد الوحدات =عدد الأ�صخا�ص باملبنى ÷ معدل تدفق الأ�صخا�ص× زمن الإخالء بالدقائق(
عدد املخارج= )عدد وحدات الت�صاع ÷4( +1 

عدد املخارجعدد الأ�صخا�س
1٠٠
٢٠٠
٣٠٠
4٠٠
٥٠٠
٦٠٠

1
٢
٢
٢
٢
٢

جدول رقم )٢(
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٢. يجب اأن تكونن املخارج يف اجتاهات خمتلفة واأل يقل عددها باأية حال عن ) خمرجن( يف اجتاهن خمتلفن.
٣. ل يج���وز و�ص���ع اأو تركي���ب اأي نوع من قط���ع الأثاث اأو احلواجز اأو املعدات اأو اأي �صئ ثابت اأو متحرك م���ن �صاأنه اأن يقلل من ات�صاع خمرج 

الهروب اأو اإعاقة ا�صتعماله.
4. تثب���ت حواج���ز واقية من ال�صقوط يف م�صارات �صبل الهروب كالطرف اخلايل من الدرج اأو اجل�صر اأو الرفة اأو على حافة الأ�صطح وما اإىل 

ذلك، ول تعترب األواح الزجاج وما مياثلها حواجز واقية.
٥. يبق���ى خم���رج اله���روب دائًما يف حالة �صاحلة لال�صتعمال لي���وؤدي احلد الأعلى من طاقته ال�صتيعابية ويحظ���ر ا�صتعماله لأي غر�ص غر 

الغر�ص امل�صمم من اأجله.
٦. تثب���ت لوح���ات اإ�صارة واأ�صهم ) م�صاءة( ب�صكل كاف يف م�صار طريق اخلروج تو�صح اجتاه الطريق واإذا اعرت�ص امل�صار اأي باب يوؤدي اإىل 

مكان خطر اأو نهاية مغلقة فيجب اأن تو�صع على ذلك الباب لوحة حتذير وا�صحة. 
7. ل يجوز تغطية خمرج الهروب باأية مادة قابلة لالحرتاق اأو قد ت�صبب النزلق اأو التعرث. 

٨. حتدد م�صافة النتقال بن اأية نقطة واأقرب خمرج يف الطابق على امل�صافة الواردة يف اجلدول التايل:

نوع املنطقة
اجتاه النتقال

اجتاهان اأو اأكرثاجتاه واحد

منطقة مفتوحة
منطقة مق�صمة

1٥ م
1٠ م

4٠ م
٣٠ م

جدول رقم )٣(

٩. يف حالة وجود اأكرث من )٣٠٠( �صخ�ص من �صاغلي املبنى، فيتم زيادة العر�ص ال�صايف مبقدار )٠،٠٥ م( لكل زيادة مقدارها ) ع�صرة( 
اأ�صخا�ص ل�صتخدام املمرات، ) وثمانية( اأ�صخا�ص ل�صتخدام الدرج.

1٠ . يجب األ يقل الرتفاع ال�صايف ل�صبل الهروب ) خمارج الطوارئ( عن )٢،٢( مرًتا.
11 . يجب اأن تكون جدران واأر�صيات واأ�صقف �صبل الهروب بنف�ص مقاومة اجلدران والأعمدة.

)المادة الثالثة عشرة( :
التكييف والتمديدات الكهربائية:

اأ( التهوية والتكييف املركزي:
1. يراعى عند اختيار مواقع ماآخذ الهواء اخلارجية اخلا�صة بجهاز التكييف عدم جتاورها مع اأمكنة اأو م�صادر تكون عر�صة ملخاطر ن�صوب 

حريق.
٢. يجب اأن يجد نوافذ اأو فتحات خا�صة يف واجهات املكتبات.

٣. يج���ب اأن مت���ر القنوات الرئي�صية جلهاز التكييف م���ن خالل ممرات راأ�صية اأو اأفقية من�صاأة من مواد غ���ر قابلة لالحرتاق كوحدة مانعة 
للحريق مع وجود فتحات منا�صبة ذات اأبواب مانعة للحريق لت�صهيل اإجراءات ال�صيانة.

4. عند اخرتاق قنوات التكييف للجدران والأ�صقف املانعة للحريق يف البناء يجب اأن تكون مقاومة للحريق بنف�ص درجة مقاومة اجلدران.
٥. يجب اأن يوجد نوافذ اأو فتحات خا�صة يف واجهات املبني.

ب( التمديدات الكهربائية:
1. يجب اأن تكون موا�صفات التمديدات الكهربائية والأجهزة والأدوات مطابقة للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية.
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٢. يجب اأن متدد الأ�صالك داخل اأنابيب واقية من ال�صدمات الكهربائية املك�صوفة.
٣. اإن�صاء �صبكة حماية ال�صواعق للمبنى.

4. يجب جتهيز املوقع بقاطع عام للكهرباء بالإ�صافة اإىل القواطع الفرعية الأتوماتيكية واليدوية.
٥. يجب اأن تكون الإ�صاءة كافية يف جميع اأجزاء املوقع.

٦. يجب اأن يتم الفح�ص الدوري لالأجهزة الكهربائية واأجهزة التهوية امليكانيكية مبعرفة جهة فنية متخ�ص�صة مرخ�ص لها.
7. تو�صع املفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية يف اأماكن بارزة متي�صرة الو�صول.

٨. يو�صع املفتاح الرئي�صي ولوحة التوزيع الرئي�صية يف مكان منا�صب يوافق عليه الدفاع املدين.

)المادة الرابعة عشرة( :
امل�صاعد الكهربائية:

تركب وت�صتخدم وت�صان امل�صاعد الكهربائية وفًقا للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية للم�صاعد الكهربائية لالأفراد والب�صائع بجميع اأجزائها 
وال�صروط اخلا�صة التي ي�صرتطها الدفاع املدين.

)المادة الخامسة عشرة( :
احتياطات وقائية:

1. يجب اإ�صعار فرع البلدية باملنطقة عند اإجراء اأي تعديالت اأو تو�صعة يف املكتبة والقطع واأخذ ت�صريح عمل بذلك من هذه اجلهات.
٢. يجب و�صع حواجز اإن�صائية بن منطقة الإن�صاء والتعديالت التي جتري يف املكتبة وبقية اأجزائها.

٣. يحظر ا�صتعمال املواقد التي تعمل بالغاز اأو الكرو�صن اأو الفحم يف مبنى املكتبة اأو اأي م�صدر لال�صتعال.
4. يحظر التدخن قطعًيا يف املكتبة وتعلق لفتات بذلك يف اأماكن بارزة باللغتن العربية والإجنليزية.

٥. يجب اإزالة املخلفات والنفايات والأوراق ب�صفة م�صتمرة ومنتظمة كما يحظر تكدي�صها اأو تراكمها داخل مبنى املكتبة اأو بالقرب منها.
٦. يجه���ز املوق���ع ب�صن���دوق لالإ�صعاف���ات الأولية لالزمة م���ن املواد الطبية وامل�ص���ادات وي�صتخدم مبعرف���ة �صخ�ص مدرب عل���ى الإ�صعافات 

الأولية.

)المادة السادسة عشرة( :
معدات وو�صائل مكافحة احلريق والإنذار:

1. طفايات احلريق اليدوية:
 -  ت���زود املكتب���ة بعدد كاف من الطفايات بحيث تخ�ص�ص عدد )٢( طفاية ب���ودرة كيميائية جافة وثاين اأك�صيد الكربون ب�صعة )1٢ كجم( 

لكل )1٠٠( مرت مربع.
 -  يتم اختيار مواقع املطفيات يف مكان منا�صب ي�صهل الو�صول اإليه ) املخارج ، بيت الدرج( .

 -  ترتفع املطفيات عن م�صتوى الأر�ص م�صافة مرت واحد.
 -  تفح�ص املطفيات ب�صفة دورية من قبل جهة فنية متخ�ص�صة.

 -  يجب اإتباع الإر�صادات والتعليمات املل�صقة على الطفاية.
2 . تزود املكتبة مبر�صات مياه تلقائية ) �صبكة فوهات رطبة( .

3. اأنظمة الإنذار:
 -  جتهز ممرات الهروب وف�صحة بيت الدرج ب�صبكة اإنذار يدوي.
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 -  جتهز جميع الطوابع ب�صبكة اإنذار تلقائي بوا�صطة الروؤو�ص احل�صا�صة التي تعمل نتيجة الرتفاع غر العادي يف درجة احلرارة اأو بت�صاعد 
الدخان وتعطي اإنذاًرا �صوتًيا و�صوئًيا.

)المادة السابعة عشرة(: 
الإ�صعافات الأولية:

يجه���ز املوقع ب�صن���دوق لالإ�صعافات الأولية ي�صم املواد الطبية وال�صمادات الالزمة لذلك وي�صتخدم مبعرفة �صخ�ص مدرب على الإ�صعافات 
الأولية ملواجهة ما قد يتعر�ص له العاملون باملكتبة واملرتددون عليها من اإ�صابات ب�صيطة.

)المادة الثامنة عشرة( :
اأ�صلوب الت�صرف يف حالة احلريق:

عند ن�صوب حريق يف املكتبة، على م�صئول ال�صالمة ومن يعاونه القيام باملهام التالية: 
1. اإطالق الإنذار والعمل على اإطفاء احلريق عند بدء ن�صوبه با�صتخدام الطفايات اليدوية وو�صائل الإطفاء املتاحة.

٢. اإبالغ الدفاع املدين وخدمات الطوارئ الأخرى كالإ�صعاف وال�صرطة وغرها.
٣. اإخالء املبنى وتقدمي الإ�صعافات الالزمة للم�صابن.

4. التاأكد من خروج جميع املوجودين من املبنى.
٥. التعاون مع رجال الدفاع املدين.

٦. تقدير حجم اخل�صائر الناجتة عن احلريق.
7. البدء يف اأعمال التنظيف متهيًدا ل�صتئناف قيام املكتبة بن�صاطها العادي.



متطلبات الوقاية للحماية من الحريق 
في المباني )١4٢9-١4٣0هـ(
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 المملكة العربية السعودية 

وزارة الداخلية   

المديرية العامة للدفاع المدني

شئون العمليات  

        اإلدارة العامة للسالمة

هــــام  جـــدًا

م�صتخل�ــس من قــرارات اأ�صاحب ال�صمو واملعــايل وزراء الداخلية بدول جمل�س التعــاون لدول اخلليج 
العربية يف اجتماعهم الرابع والع�صرون و ال�صاد�س والع�صرون واجتماعهم ال�صابع والع�صرون

ملحق للجزء األول

شروط السالمة واإلشراف الوقائي
1- م�هاب�����ط الطائ���������رات العمودي�������������ة عل����ى املبان���������ي العالي����ة ٠
٢- املتطلبات اخلا�صة بطواب����ق الإخالء املوؤقت يف املبان����ي العالي����ة ٠
٣- متطلب�����ات احلماي��������ة والوقاي���������ة من احلري����������ق يف الإنف�����اق ٠
4- متطلب�����ات احلم���اي�����������ة والوقاي������������ة من اأخط�����ار ال�صواع�����ق ٠
٥- املختربات املعتمدة لفح�ص اأجهزة الإطفاء والإنذار ، ومعاير اعتماد املختربات .
٦���   الإ�صافات للمباين القائم���������ة ، والت��ي حتت������وي على �صلم واحد .

) متطلبات الوقاية للحماية من احلريق يف املباين (
1429هـ   ـ 1430هـ
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اإلدارة العامة للسالمة 

         إدارة اللوائح 

أواًل :   مهابط الطائرات العمودية على المباني العالية 

اأن الجتم���اع ال�صاد����ص والع�صرين لأ�صحاب ال�صمو واملع���ايل لوزراء الداخلية يف دول جمل�ص التعاون ل���دول اخلليج العربية يف جمال الدفاع 
املدين بتاريخ ٢٣ �صوال  14٢٨ه� قرروا اعتماد ما يلي يف حتديد املباين العالية وامل�صاحات الالزمة لإن�صاء مهابط الطائرات العمودية على 

اأ�صطح املباين ٠ 
1. املباين العالية هي التي يزيد ارتفاعها عن ) ٢٨ م ( عن �صطح الأر�ص ح�صب ما ورد يف   ) اجلزء الأول ( ) متطلبات الوقاية واحلماية 

من احلريق يف املن�صاآت (. 
٢.  ا�صتن���ادًا مل���ا خل�صت اإليه البحوث والدرا�صات فيما يتعلق بتحديد املب���اين العالية وامل�صاحات الالزمة لإن�صاء مهابط للطائرات العمودية 
عل���ى اأ�صط���ح املباين ، وا�صتنادًا ملوا�صفة املنظمة الوطني���ة الأمريكية للوقاية من احلريق )NFPA 500 ( و )101 (  وقانون احلماية 
م���ن احلري���ق الربيطاين ، ومتطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف املن�صاآت ) اجلزء الأول ( لدول املجل�ص ، ل تعترب املهابط على اأ�صطح 

املباين اأداة اأو جزء من اأ�صاليب الإخالء من احلريق يف املباين ٠
٣.  يعت���رب اإن�ص���اء مهب���ط للطائرات العمودية عل���ى اأ�صطح املباين العالي���ة اأمر اختياري ملالك املن�ص���اأة ويف حالة اإن�ص���اء مهبط يجب التقيد 

باملوا�صفات الهند�صية والفنية وال�صرتاطات الوقائية املعتمدة من اجلهات املخت�صة لدى كل دولة من دول الأع�صاء٠
4.  يحق للدفاع املدين اإذا راأى �صرورة ذلك اإلزام مالكي بع�ص املن�صاآت لو�صع مهابط للطائرات ح�صب احلاجة 

٥. يدرج بند جديد با�صم  )مهابط الطائرات العمودية على اأ�صطح املباين العالية( يف اجلزء الأول )متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق 
يف املن�ص���اآت(  وذل���ك يف  الب���اب الثالث )  املتطلبات العامة ل�صبل الهروب ( حتت البند ) ٣ / ٢٣   (  يف ال�صفحة ) ٨٨  ( املتطلبات العامة 

ل�صبل الهروب (    ٠

ثانيًا :  المتطلبات الخاصة بطوابق اإلخالء المؤقت في المباني العالية 

عند ارتفاع املبنى عن ثالثون )٣٠ ( دور يتم تخ�صي�ص اأدور اإخالء ح�صب اجلدول التايل وبال�صروط التالية :
1- موا�صفات اأدوار الإخالء ) اللتــجاء ( :

اأ- ل يجوز ا�صتخدام دور اللتجاء لغر الغر�ص املخ�ص�ص له ٠  
ب- ل يزيد ارتفاع �صقف الدور عن ثالثة اأمتار ٠  

ج- يجب توفر تهوية طبيعية اأو ميكانيكية خا�صة بدور الإخالء ٠  
د – يجب عدم احتواء دور الإخالء على اأية ديكورات اأو مواد اأثاث قابلة لال�صتعال .   

ه� - اأن ل ي�صرتك مبعدات التكييف والتهوية مع �صائر الأدوار ٠  
و – اأن تفتح عليه امل�صاعد خا�صة منها م�صاعد رجال الإطفاء ٠  

2- املعدات الواجب توافرها بكل دور اإخالء :
اأ- توفر ال�صروط الوقائية الالزمة ك�صائر الأدوار ٠  

ب- توفر مفتاح خا�ص بامل�صاعد ٠  
ج – توفر ) intercom ( مربوط بغرفة التحكم الرئي�صية ٠          
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د – توفر �صندوق قابل للفتح ب�صهولة يحتوي على اإ�صعافات اأولية لعدد كايف من الأ�صخا�ص تفح�ص �صهريًا للتاأكد من �صالحيتها٠  

جدول حتديد عدد ومواقع اأدوار الإخالء يف املباين التي يزيد ارتفاعها عن ثالثون )٣٠( دور 

موقعها ) رقم الدور(عدد اأدوار الإخالءعدد اأدوار املبنى

41-٣11٢1

٦1-4٢٢41 / ٢1

٨1-٦٢٣٦1 /  41 /  ٢1

1٠1-٨٢4٨1 / ٦1 /  41 / ٢1   

1٢1-1٠٢٥1٠1 /٨1/ ٦1/ 41/٢1

141-1٢٢٦1٢1/ 1٠1 /٨1/٦1/ 41/٢1

1٦1-14٢7141/1٢1/1٠1/٨1/٦1/41/٢1

1٨1-1٦٢٨1٦1/141 /1٢1 /1٠1/٨1/٦1/41/٢1

٢٠1-1٨٢٩1٨1/1٦1/141/1٢1/ 1٠1/ ٨1/٦1/ 41/٢1

ثالثًا : متطلبات الحماية والوقاية من  الحريق في األنفاق 

اأ /  متطلبات ال�صالمة داخل الأنفاق 
1- تكون الإنفاق اخلا�صة بامل�صاة م�صتقلة كليًا عن الإنفاق املخ�ص�صة لو�صائط النقل الأخرى ٠

٢- توفر كامرات املراقبة والتي يجب اأن توزع يف اأنحاء النفق وتعمل على تغطيته وتكون مربوطة بغرفة املراقبة والتحكم ٠
٣- توف���ر كوا�ص���ف حرارية ولهب تعتمد عل���ى ا�صت�صعار كمية ال�صوء واحل���رارة ال�صادرة من اجل�صم املحرتق والت���ي ذات فاعلية جيدة يف 

اكت�صاف احلريق خ�صو�صًا يف الأماكن املغلقة والتي تكون فيها الأ�صقف مرتفعه وتكون مربوطة بغرفة التحكم ونظام الإطفاء الآيل ٠ 
4- اأن تكون اأر�صيات الأنفاق من مواد مقاومة اأو معاجلة لالحرتاق  . 

٥- عزل ج�صم النفق من الداخل مبواد عازلة للحريق ملدة ل تقل عن ثالث �صاعات . 
٦- اأن تكون التمديدات والأنابيب داخل الأنفاق من الفولذ . 

7- يف الأنف���اق الت���ي حتت���وي على خدمات فوقها اأو داخل النفق فاإنه يجب اأن يكون كل نفق ميثل قطاع حريق م�صتقل  و اآمن عن النفق الأخر 
وعن اخلدمات املرافقة له بحيث تكون خمارج الطوارئ واملمرات يف ذلك النفق معزولة باأبواب ذاتية الغلق ومقاومة للحريق ملدة ل تقل عن 

�صاعتن اأو بوا�صطة �صواتر مائية متنع انت�صار احلريق . 
٨- تركي���ب اأنظمة حماية لل�صواعق ح�صب املوا�صف���ة رقم )780NFPA(  وكذلك اأنظمة احلماية من اأخط��ار ت�صرب التيار الكهربائي 

وذلك جلميع مرافق النفق . 
٩- تطبيق متطلبات ال�صالمة على خزانات الوقود ال�صائل . 

 . )NFPA 1٠- ت�صريف املياه وال�صوائل داخل النفق وفقًا لل�صروط واملوا�صفات ) 502 
11- تطبيق متطلبات �صبل الهروب يف الأنفاق كما هي يف املباين . 
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ب / متطلبات الإطفاء داخل الأنفاق
1- يعتمد نظام الإطفاء الرطب ) بكرات احلريق ( والتي يتم توزيعها لتغطي كافة اأجزاء النفق . 

٢- يعتمد نظام اإطفاء جاف عبارة عن موا�صر تركب داخل النفق ميكن للدفاع املدين ا�صتخدامها يف حال وقوع حوادث داخل النفق و تعذر 
على اآليات الدفاع املدين الو�صول للموقع . 

٣- طفايات حريق . 
4- نظام اإطفاء اآيل مربوط بغرفة التحكم يعمل بوا�صطة مر�صات مع روؤو�ص مركبة بها للك�صف عن احلريق . 

٥- ميكن كذلك ا�صتخدام نظام الإطفاء الآيل حلماية الأنفاق ) deluge system  ( والذي يعمل به يف كثر من دول العامل . 
٦- يجب تركيب نظام ال�صواتر املائية لعزل انت�صار الدخان يف النفق وربط ذلك بغرفة التحكم . 

7- تغطية غرفة املولدات اخلا�صة بالكهرباء وم�صخات احلريق بنظام الإطفاء ) غاز ( ل�صمان �صالمتها وفاعليتها يف وقت احلادث . 
٨-يف حال���ة احلاجة ملزيد من املوا�صفات الفنية لتطبيقها من من�صوب���ي الإ�صراف الوقائي ين�صح بالرجوع  اإىل موا�صفة املنظمة الأمريكية 

 NFPA 502     /  الوطنية للوقاية من احلريق
Standard for Road Tunnels، Bridges، and Other Limited Access Highways

واملرتجمة يف تعميم الإدارة العامة لل�صالمة رقم ٩47/1/٣/دف وتاريخ 14٢٥/11/٩ه�

ج/ متطلبات احلماية املدنية داخل الأنفاق 
1- اأجهزة ك�صف وقيا�ص :  

     اأ ( عوادم ال�صيارات . 
     ب ( ن�صبة الأك�صجن . 

     ج ( تدفق الهواء داخل الأنفاق . 
     د ( مدى الروؤية يف الأنفاق . 

٢- اأجهزة ك�صف عن الغازات ال�صناعية واحلربية بكافة اأنواعها . 
٣- اأجهزة ك�صف عن التلوث اجلرثومي . 

4- اأجهزة ك�صف عن اأ�صعة جاما اخلطرة . 
٥- اأجهزة ك�صف عن املتفجرات . 

٦- اأجهزة ك�صف حريق ) التغر احلراري ( عمودية على امتداد النفق مدعمة مبج�صمات لتحديد موقع احلريق وال�صيطرة عليه . 
ويت���م رب���ط كل ذلك مركزيا للتحكم عن بعد عن طريق برنام���ج يعمل باحلا�صب الآيل من عدة مواقع ومن اأي مكان لالطمئنان على الو�صع 

العام يف الأنفاق . 
•ي���رتك تنفي���ذ ال�ص���روط الواردة يف الفق���رات )  اأ ، ب ، ج ( اإىل تقدير اخلطورة املتوقعة ل�صتخدام النفق م���ن قبل اجلهات املعنية يف  	

الدفاع املدين وبالتن�صيق مع اجلهات املعنية الأخرى يف كل دولة. 
•ت���درج متطلب���ات الوقاية واحلماية من احلريق يف الأنفاق يف اجلزء الأول )متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف املن�صاآت( وذلك  	
يف الب���اب الأول حت���ت البند ) 1  �� ٩  ( املتطلبات العامة لأق�صام البناء املختلفة( ويكون العنوان بعد الإ�صافة املتطلبات العامة لأق�صام 

البناء املختلفة )ال�صرداب ، امليزانن ، املنور ، الأنفاق ، مثلها .. ( وتكون حتت عنوان )1-4/٩( يف ال�صفحة) ٣7 (. 

رابعًا : متطلبات الحماية والوقاية من أخطار الصواعق 
 

حلماي���ة املب���اين واملن�ص���اآت من اأخطار ال�صواعق يج���ب اأن تو�صع ) مانعة ال�صواعق ( اأعل���ى املباين العالية واملن�ص���اآت ذات اخلطورة ، ح�صب 
املوا�صفات املعتمدة لدى اجلهات املخت�صة يف الدول الأع�صاء . وت�صمينه يف اجلزء الأول )متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف املن�صاآت(  
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على اأن يتم اإدراجه �صمن الباب الرابع ) املتطلبات العامة للخدمات الهند�صية( حتت بند جديد) 4 �� 1٣(  يف ال�صفحة) 11٠(.

خامسًا : توحيد معايير اعتماد المختبرات لفحص معدات وأجهزة اإلطفاء واإلنذار 

اعتماد قائمة املختربات ) املرفقة ( لفح�س معدات واأجهزة الإطفاء والإنذار : 
عند اعتماد اأي خمترب لفح�ص معدات واأجهزة الإطفاء والإنذار ، لبد من توفر ما يلي : 

1. اأن يكون املخترب معتمدًا من جهات العتماد العاملية مثل  European.org  و Gaf .nu واأن جترى الختبارات والفحو�صات كما 
جترى يف املختربات املعتمدة مثل ) UL  و BS  ( وغرها وتقدمي ما يفيد بت�صجيل املخترب لدى منظمات العرتاف العاملية . 

٢.  اأن يكون لدى املخترب الكادر الفني املتخ�ص�ص واملوؤهل لإجراء التجارب والختبارات وتقدمي ما يفيد بذلك . 
٣.  عند قيام اأي دولة من الدول الأع�صاء لعتماد اأي من املختربات يف العامل لفح�ص معدات واأجهزة الإطفاء والإنذار تقوم بتزويد الأمانة 
العامة مبا تتو�صل اإليه يف هذا املجال لتزويد الدول الأع�صاء بذلك لت�صمينه �صمن قائمة املختربات املعتمدة وعند قيام اأي دوله من الدول 
الأع�صاء بزيارة اأي من هذه املختربات املراد اعتمادها تقوم مبوافاة الأمانة العامة بتقرير عن نتائج الزيارة لتعميمه على الدول الأع�صاء 

لال�صتفادة منه . 

•اأخذ الوزراء علما مبا تو�صلت اإليه وزارة الداخلية يف دولة الإمارات العربية بات�صالتها مع املخترب العاملي لدى دولة الإمارات العربية  	
املتحدة واأنه قيد الإن�صاء و�صيتم موافاة الأمانة مبا تتلقاه من معلومات يف هذا ال�صاأن .

 سادسًا : اإلضافات للمباني القائمة ، والتي تحتوي على سلم واحد 

يلزم مالك املبنى القائم عند طلبه اإ�صافة دور ) اأدوار ( على م�صاحة املبنى الإجمالية غر حم�صوبة بالإ�صافة اجلديدة ل تتعدى األف وثمان 
مائ���ة م���رت مربع ) 1٨٠٠م٢ ( على اأن ل يتجاوز الرتفاع  عن �صتة اأدوار ، وتع���ذر حماية ال�صلم القائم للمبنى . يجوز للدفاع املدين املوافقة 

على الإ�صافة اجلديدة �صريطة الأتي : 
1. يج���ب اأن تراع���ى القدرة ال�صتيعابية وف���ق املعاير وال�صوابط اخلا�صة بحالت الإخالء ، وعند تع���ذر حتقيق ذلك فاإنه ل ي�صمح له بعمل 

هذه الإ�صافات . 
٢. يجب اأن تكون اأبواب مداخل ال�صقق املطلة على ال�صلم مقاومة للحريق ملدة ل تقل عن �صاعة واحدة . 
٣. اإيجاد تهوية للدرج ) طبيعية اأو ميكانيكية ( لإخراج الدخان يف حالة حوادث احلريق ، ل قدر اهلل . 

4. و�صع بدائل اأخرى ح�صب ما تطلبه احلالة . 

•تدرج هذه الإ�صافة يف اجلزء الأول ) متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف املن�صاآت ( وذلك يف الباب الثامن �� املباين ال�صكنية ،  	
لت�صبح برقم حتت البند ) ٨-٦/1 ( وتكون حتت عنوان    )٨-4/4/٨/٦/1 ( يف ال�صفحة)14٦(. 

 



المتطلبات العامة لسبل الهروب الصادرة عن 
المديرية العامة للدفاع المدني
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المتطلبات العامة لسبل الهروب )مخارج الطوارئ(

الفهرس

الباب الثالث: املتطلبات العامة ل�صبل الهروب )  خمارج الطوارئ (الرمز
مكونات �صبل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-1

ا�ص�رتاطات �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٢

مبادئ ت�صميم �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٣

م�ص�اف�ة الن�ت�ق�ال٣-٣/1

النهاية املغلقة يف م�ص�ارات �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٣/1/٨

امل�ص�افة املبا�صرة٣-٣/1/٩

الطاقة ال�صتيعابية ل�ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٢/٣

ارتفاع �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٣/٣

ات�ص�اع �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٣/4

ع�دد خمارج �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٣/7

توزيع �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٨/٣

املتطلبات العامة ل�ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-4

مواد البناء٣-1/4

احلماية من خطر احلريق والدخان٣-4/٢

حماية الفتحات التي توجد يف اجلدران الفا�صلة ٣-4/٣

الت�صطيب الداخلي ل�ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-4/4

اإنارة �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٥

اإنارة الطوارئ ل�ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٦

 العالمات الإر�ص�ادية ل�ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-7

احلماية من ال�ص�قوط اأثناء ا�ص�تخدام �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٨

اأبواب �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٩

تنظيم حركة اأبواب �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٩/4

و�ص�ائل فتح اأبواب �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٥/٩

الأبواب الآلية واخلا�صة ل�ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٦/٩

الأبواب الدوارة٣-٩/7



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
169بمؤسسات التعليم العالي

�ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (عند تقييد حركة �ص�اغلي املبنى٣-٨/٩

جمال الروؤيا من خالل اأبواب �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٩/٩

ممرات �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-1٠

اأر�صية ممرات �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-1٠/٦ 

الدرج الداخلي٣-11 

موا�صفات درج �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-1٢ 

حماية درج �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-1٣ 

تهوية درج �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-14 

التهوية بو�صائل طبيعية٣-1/14

التهوية بو�صائل ميكانيكية٣-14/٢ 

توزيع درج �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-1٥ 

الدرج اخلارجي٣-1٦ 

اجل�صور وال�صرفات واملمرات اخلارجية ٣-17 

املنحدرات٣-1٨ 

املخرج النهائي ل�ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-1٩ 

املخارج الأفقية ل�ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (٣-٢٠ 

و�ص�ائل الهروب اخلا�صة٣-٢1 

الدرج احللزوين٣-٢/٢1

ال�صلم القائم الثابت ) بحاري (٣-٣/٢1 

ال�صلم املائل الثابت٣-٢1/4 

درج الطوارئ الآيل٣-٥/٢1

النوافذ اخلارجية٣-٢٢

 

الشـروط العامـة لسـبل الهروب من الحريق

فهرس الجداول

ا�صــم الـجــدولرقـم الـجـدول
م�ص�افة النتقال لأنواع املناطق املختلفة باملباين.٣-1

احلد الأدنى لعر�ص �صبل الهروب )  خمارج الطوارئ (.٣-٢
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زمن اإخالء املباين يف حالت احلريق ٣-٣

تقدير عدد �صاغلي املبنى.٣-4

عدد املخارج املطلوبة لأعداد حمددة من الأ�صخا�ص.٣-٥

 

المتطلبات العامة لسبل الهروب ) مخارج الطوارئ(

�صـبل الهروب )  خمارج الطوارئ (: 1-3

 
�ص�بل الهروب ) خمارج للطوارئ( هي ) م�ص�لك( طريق اأو اأكرث �ص�الك واآمن ليتمكن الأ�ص�خا�ص املتواجدون يف املبنى 
م���ن اله���رب بالنط���الق من اأية نقط���ة يف املبنى والو�صول اإىل خ���ارج املبنى مبا�ص���رة اأو اإىل �ص�احة اأو م���كان اآمن من 

احلريق، يوؤدي بدوره اإىل خارج املبنى، حيث الأمان من خطر احلريق.

1/1-٣
يج���ب اأن تتوف���ر يف املب���اين واملن�صاآت واملح���الت �ص�بل الهروب ) خمارج للط���وارئ( املنا�صبة، لإيج���اد منفذ اأو خمرج 
لالإخ���الء م�ص�تخدم���ي و�صاغلي املبنى، واإبعادهم ع���ن منطقة احلريق بهدف حمايتهم م���ن الإ�صابات وحماية الأرواح 

من احلريق.

٢/1-٣
تتك���ون �ص�بل الهروب ) خمارج للطوارئ( من اأجزاء خمتلفة مثل املم���رات والأدراج وال�ص�رفات واجل�ص�ور واملنحدرات 

والأبواب واملخارج وغر ذلك ت�ص�كل يف جمموعها وحدة متكاملة هي )  خمارج الطوارئ (�ص�بل الهروب.

٣/1-٣
يجب اأن جتهز جميع املباين واملن�صاآت واملحالت اخلا�صعة لرتخي�ص الدفاع املدين مبعدات مكافحة احلريق والإنذار، 

والوقاية املنا�صبة، وفقًا لهذه ال�صروط.

4/1-٣
ل يج���وز اإج���راء اأي تعديل اأو اإ�صافة على املبنى من �ص�اأنه الإخالل به���ذه ال�صروط، كما ل يجوز تبديل طبيعة ا�ص�تغالل 

املبنى ما مل تعدل �ص�بل الهروب ) خمارج للطوارئ( لتالئم �ص�روط ال�ص�تغالل اجلديدة.   

٥/1-٣
للدف���اع امل���دين احلق يف و�صع ال�ص�روط الت���ي يراها منا�ص�بة للحالت ال�ص�تثنائية التي مل ي���رد فيها ن�ص، اأو يرى فيها 

خطورة حريق غر عادية.

ا�صرتاطات �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (: ٣-٢

1/٣-٢
ل يج���وز ب���اأي حال، اأن مي���ر م�صار الهروب من خالل غرفة اأو مكان قابل للغلق، كم���ا ل يجوز اأن مير بالقرب من مكان 

تتواجد فيه خطورة حريق ما مل يف�صل عنه بحاجز مانع لنت�صار احلريق.

٣-٢/٢
يف حالة ا�صتمرار م�صار �صبل الهروب، اإىل حتت م�صتوى املخرج النهائي، ) كما يف حالة ا�صتمرار الدرج اإىل ال�صرداب(، 
يج���ب اأن تقط���ع ال�صتمرارية بجدار مانع لنت�صار احلريق حت���ى ل ينتهي م�صار الهروب خطاأ اإىل ال�صرداب اأو اأي مكان 

خطر.

٣-٣/٢
تثبت لوحات اإ�صارة وا�صهم كافية يف م�صار طريق اخلروج تو�صح اجتاه الطريق، واإذا اعرت�ص امل�صار اأي باب يوؤدي اإىل 

مكان خطر اأو نهاية مغلقة فيجب اأن تو�صع على ذلك الباب لوحة حتذير �صريحة ووا�صحة.

ل يجوز تغطية خمرج الهروب باأية مادة قابلة لالحرتاق اأو قد ت�صبب النزلق اأو التعرث.٣-٢/4
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٣-٥/٢
ل يج���وز و�ص���ع اأو تركيب اأي نوع من قطع الأثاث اأو احلواجز اأو املع���دات اأو اأي �صيء ثابت اأو متحرك من �صاأنه اأن يقلل 

من ات�صاع خمرج الهروب اأو اإعاق�ة ا�صتعماله.

٣-٦/٢ 
يبق���ى خمرج الهروب دائم���ا يف حالة �صاحلة لال�صتعمال ليوؤدي احلد الأعلى من طاقت���ه ويحظر ا�صتعماله لأي غر�ص 

غر الغر�ص امل�صمم لأجله.

7/٣-٢
تثبت حواجز واقية من ال�صقوط يف م�ص�ارات �ص�بل الهروب ) خمارج للطوارئ( كالطرف اخلايل من الدرج اأو اجل�صر 

اأو اأعلى حاف�ة الأ�صطح وما اإىل ذلك ول تعترب األواح الزجاج وما مياثلها حواجز واق�ي�ة.

يجب توفر التهوية الطبيعية اأو امليكانيكية الكافية لطريق اخلروج.٣-٨/٢

 
توفر الإنارة الطبيعية اأو ال�صناعية الكافية لطريق اخلروج وي�صرتط اأن يتوفر يف املباين املزدحمة اأو املباين العالية اأو 
العام���ة كالفنادق ودور ال�صينما وامل�صانع وغرها م�ص���در احتياطي لتغذية التيار الكهربائي يف حالة انقطاعه على اأن 

ت�صمل الإنارة الحتياطية لوحات الإ�صارة والأ�ص�هم الدال�ة على �ص�بل الهروب ) خمارج للطوارئ(.

٣-٩/٢
تقع م�صئولية توفر و�صيانة اأجهزة الإنذار ومكافحة احلريق داخل املباين على املالك ويكون امل�صتاأجر م�صئول عن اإزالة 
العوائق من ممرات الهروب، واملحافظة على اأجهزة الإنذار واملكافحة يف اجلزء املوؤجر له من املبنى، ما مل يظهر عقد 

الإيجار خالف ذلك.

مبادئ ت�صميم �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (: ٣-٣

م�ص�اف�ة الن�ت�ق�ال: ٣-٣/1

1/1/٣-٣
يج���ب اأن يتم تن�صيق طرق النجاة واملخ���ارج بحيث ل تزيد م�صافة النتقال بن اأية نقطة واقرب خمرج يف الطابق على 
امل�صاف���ة ال���واردة يف اجلدول التايل رق���م ٣-1، ما مل  ي�ن��ص ع�لى خ����الف ذلك يف ال�صروط الوقائي���ة للمباين ح�ص�ب 

ال�ص�تغالل.

  

مسـافة االنتقال ألنواع المناطق المخـتـلفـة بالمباني

اجتاه النتقال نوع املنطقـة
اجتاهان اأو اأكرثاجتاه واحد

4٠ م1٥ ممنطقة مفتوحة
٣٠ م1٠ ممنطقة مق�صمة

٣٠ م1٠ ممنطقة مق�صمة خالل ممر
غر حمددغر حمددقطاعات حريق باطنة اأقل من ٥٠ م٢

قطاعات حريق باطنة اأكرث من 1٥٠ م٢ 
اأقل من ٥٠ �ص�خ�ص.

٣٠ مغر م�صموح

قطاعات حريق باطنة اأكرث من 1٥٠ م٢ 
اأكرث من ٥٠ �ص�خ�ص.

٣٠ مغر م�صموح

٣٠ م1٠ مممر حممي
جدول رقم ٣-1
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٢/1/٣-٣
تقا����ص امل�ص�اف���ة على خط حمور امل�ص�ار الفعلي للهروب، من نقطة على بع���د ) ٣٠ �صم( من اأبعد نقطة يف املبنى وحتى 

منت�صف املخرج النهائي، اأو اجلزء املاأمون من �ص�بل الهروب الذي يوؤدي بدوره اإىل املخرج النهائي.

٣/1/٣-٣
يف الغ���رف اأو ال�ص�ق���ق امل�ص�تقل���ة، تقا�ص امل�ص�اف����ة من مدخلها، �ص�ريط���ة اأن ل يزيد عمقها ع���ن ) 1٥ مرت( ، ول يزيد 

ا�ص�تيعابها عن العدد املحدد وفقا لل�ص�روط الوقائية للمباين ح�ص�ب ال�ص�تغالل.

4/1/٣-٣
األ يزي���د احل���د الأق�ص���ى مل�صاف���ة النتقال يف ممر حمم���ي للو�صول اإىل اأقرب خم���رج ) اإما قطاع حري���ق اآخر اأو �صلم 

حممي( على ٣٠ مرتًا.

٥/1/٣-٣
املناط���ق الت���ي يتم فيها ت�صنيع اأو تداول اأو تخزين املواد �صهلة الح���رتاق اأو القابلة لال�صتعال ت�صرب القيم الواردة يف 

اجلدول رقم ٣-1 ال�صابق يف ) ٠.٥( للح�صول على م�صافة النتقال.

٦/1/٣-٣
املن�صاآت غر املاألوفة لالأفراد اأو التي ل ي�صتطيعون التحرك فيها باأنف�صهم: 

اأ - ل ي�صمح باأن يكون النتقال يف اجتاه واحد ) نهاية مغلقة(.
ب- يجب اأن ت�صرب م�ص�افة النتقال الواردة يف اجلدول ٣-1 ال�صابق يف معامل ق�دره ) 7٥.٠(

7/1/٣-٣
ميكن زيادة م�صافة النتقال بن�صبة ) ٥٠ %( اإذا توفرت �صبكات ر�ص تلقائي و اأنظمة ك�صف تلقائية للحريق. و األ تتعدى 

الزيادة ) ٢٥ %( بالن�صبة للمناطق املفتوحة.

ال�صكل ٣-1 

قياس مسافة االنتقال

ال�صكل ٣-٢ 
 

النهاية املغلقة يف م�ص�ارات �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (:٣-٣/1/٨

1/٨/1/٣-٣
تقا����ص بنف����ص طريقة م�ص�افة النتقال، من اأبعد نقطة اإىل منت�صف املخرج، اأو من اأبعد نقطة اإىل نقطة النطالق 

اإىل م�ص�ارين خمتلفن للهرب ، على األ تزيد امل�ص�افة عن 7.٥ مرت.

امل�ص�افة املبا�صرة: هي اأق�صر خط وهمي داخل املبنى ي�صل بن اأبعد نقطة فيه وبن املخرج.٣-٣/1/٩

1/٩/1/٣-٣
يف حال���ة تع���ذر قيا�ص م�ص�افة النتقال عند الت�صميم لعدم توفر املعلومات الكافية عن طبيعة ال�ص�تعمال، يفرت�ص 
خ���ط وهمي يدعى امل�ص�افة املبا�صرة وه���و اأق�صر خط داخل املبنى ي�صل بن اأبعد نقطة فيه وبن املخرج، ب�صرف 

النظر عن اأية ع�وائق تعرت�صه، ويقدر هذا اخلط على اأ�ص�ا�ص اأن م�ص�افة النتقال = 1.٥ امل�ص�افة املبا�ص�رة.

الطاقة ال�صتيعابية ل��ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (:٣-٢/٣

1/٣-٢/٣
يق���در ال�صتيع���اب باحلد الأعلى من الأ�صخا�ص املمكن تواجدهم يف املبن���ى اأو اأي جزء منه يف اأي وقت، على اأن ل 

يقل ذلك عن العدد املذكور يف اجلدول رقم ٣-٢ التايل:
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الحد األدنى لعرض سـبل الهروب )مخارج الطوارئ(

 اأجزاء �صبل 
الهروب

احلد الأدنى ل�صايف عـر�س �صبل الهروب بالأمتار

عـدد الأ�صـخـا�س

 1٠٠1٥٠٢٠٠٢٥٠٣٠٠

٠.٨٠٠.٨٥1.٠٠1.٢٥1.٥الأبواب واملمررات

٠.7٥1.٠٠1.٣٠1.٦٥٣.٠٠الأدراج

اجلدول رقم ٣-٢

٣-٢/٢/٣ 
ويح�ص����ب عر����ص م�ص�ل���ك الهروب من اجل���دول ال�صابق على اأ�صا����ص عدد الأف���راد الذي���ن �ص�ي�ص�تخ�دم�ونها يف حالة 

الطوارئ. ويف�صل األ يقل عر�ص املخارج و م�ص�الك الهروب عن 1٠٠ �صم.

 ٣-٣/٢/٣
ميك���ن ا�ص�تخ���دام طريقة ال�ص�تكمال حل�ص�اب القيم املح�صورة ما بن 1٠٠ و ٣٠٠ �صخ�ص من �ص�اغلي املبنى، لإيجاد 

احلد الأدنى للعر�ص ال�صايف ل�صبل الهروب بالأمتار يف الطابق. 

4/٣-٢/٣
يف حال���ة وج���ود اأكرث من ٣٠٠ �صخ�ص من �ص�اغل���ي املبنى فيجب زيادة العر�ص ال�صايف مبق���دار )  ٠.٠٥ مرت( لكل 

زيادة قدرها ع�ص�رة اأ�ص�خا�ص ل�ص�تخدام املمرات، وثمانية اأ�ص�خا�ص ل�ص�تخدام الأدراج.

٣-٥/٢/٣ 
يف الطواب���ق املتك���ررة، ياأخذ بالع�دد الأعلى لالأ�ص�خا�ص يف طابق واح����د فقط، لتقدير ات�ص�اع املخارج، على اأن ل يقل 

عن اأت�ص�اع )  خمارج الطوارئ (�ص�بل الهروب الرئي�ص�ية التي تو�صل اإىل املخارج النهائية.

٣-٦/٢/٣
اإذا زاد الع���دد ع���ن 1٠٠٠ �ص�خ�ص وجب توفر خمرج اإ�ص���ايف عر�صة 1٥٢ �صم لكل ٥٠٠ �صخ�ص اإ�صايف كما يجب اأن 
يك���ون عر�ص ال���درج والب�ص�ط مت�صاويا يف جميع مراحله وحتى املخرج النهائي. ويف احلالت التي مل ترد يف اجلدول، 

يحدد الدفاع املدين املقا�ص�ات املنا�ص�بة وفقا لظروف الت�صميم.

٣-٣/٣
ارتف���اع )  خم���ارج الطوارئ (�ص�بل الهروب: ت�صمم �ص�بل الهروب بحيث ل يق���ل الرتفاع ال�صايف لأي جزء منها عن 

) ٢.٢ مرت(. 

ات��ص��اع �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (:٣-٣/4

1/4/٣-٣
يق���در ات�ص���اع �ص�بل الهروب ) خمارج للطوارئ( ح�صب اجلدول رقم ٣-٢، ليك���ون ات�صاع �ص�بل الهروب ) خمارج 
للطوارئ( كافيا لت�صريف الأ�صخا�ص املفرو�ص تواجدهم يف املبنى. ويقا�ص العر�ص بالفراغ ال�صايف، عند اأ�صيق 

نقطة يف اأي جزء من مكونات �صبل الهروب.

٢/4/٣-٣
عند التقاء �ص�بل الهروب ) خمارج للطوارئ( من الطوابق العليا و ال�صفلي ) كال�صرداب( يف طابق متو�صط، يجب 

اأن ل يقل الت�صاع بدءا من نقطة اللتقاء وحتى املخرج النهائي، عن جمموع ات�صاعها جميعا.

٣/4/٣-٣
يرتب���ط ات�ص����اع املخ���ارج بزمن اإخالء املكان وع����دد �ص�اغلي املبن���ي، ويختلف زمن الإخالء م���ن مبنى لآخر تبعا 

لختالف توفر �ص�روط الوقاية يف املبنى. ينب اجلدول رقم ٣-٣ تقديرات اأزمنة الإخالء للمباين.
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 زمن إخالء المباني في حاالت الحريق

زمن الإخالء املقرتح بالدقائقنوع املباين

ثالث دقائق٣املباين التي تتوفر فيها �صروط الوقاية من احلريق، ولي�ص فيها خطورة ح�ريق.

دقيقتان ون�صف الدقيقة٢.٥املباين التي تتوفر فيها �صروط الوقاية من احلريق، وفيها خطورة ح�ريق.

املباين التي ل تتوفر فيها �صروط الوقاية من احلريق، وفيها خطورة ح�ريق.
اأو املباين التي تتوفر فيها �صروط الوقاية من احلريق، وفيها خطورة عالية من احلريق.

دقيقتان٢

جدول رقم ٣-٣

تـقـديـر عـدد شـاغـلي المبني

امل�صـاحة باملرت املربع لكل و�صـف املـبـنـى الت�صل�صل
�صـخ�س ) م2/�صخ�س (

عدد الأ�صـخا�س على املرت 
املربع ) �صخ�س/م2(

------منزل الأ�ص�رة الواح�دة 1 -
------مبنى �ص�ق�ق �ص�كنية٢ - 
  مباين ال�ف�ن�ادق٣ -

1٥.٠٠٠.٠7غ�رف ال�ف�ن�دق 
4.٠٠٠.٢٥املط�اع�م 
1.٠٠٠.1٥غ�رف الج�ت�ماع�ات 

٠.7٥1.٣٣املح�الت الت�ج�اري�ة )  مراكز الت�ص�وق (4 -
٢.٠٠٠.٥٠الأ�ص�واق املركزية 
------املحالت التجارية ال�صغرة 

٣.٠٠٠.٣٠مباين املدار�ص٥ -
  مباين التجمعات٦ - 

1.٥٠٠.٦7�ص�الت الع�ر�ص 
1.٠٠1.٠٠�ص�الت املوؤت�مرات 
7.٠٠٠.1٥�ص�الت ال�ع�ر�ص  

  دور الرع�اية ال�ص�ح�ي�ة7 -
1٥.٠٠٠.٠7اأج�ن�ح�ة امل�ص�ت�ص�ف�ي�ات 
1٥.٠٠٠.٠7بيوت رع�اأي�ة امل�ص�نن 
٢.٠٠٠.٥٠امل�صتو�صفات وم�ص�ت�صفيات الرعاية اليومية 

1٥.٠٠٠.٠7م�واق�ف ال��ص��ي�ارات٨ -
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1٠.٠٠٠.1٠املباين املخ�ص�صة لل�صناع�ة٩ -
------مباين ال�ت�خ�زي�ن ) املخازن(1٠- 

مالحظة ه�ام�ة: يتحدد عدد �صاغلي املبنى على اأ�صا�ص العدد الفعلي لهم يف حالة وجود مقاعد ثابت�ة.
 

جدول ٣-4

معدل التدفق يف �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (: ٣-٥/٣

1/٣-٥/٣
مع���دل التدف���ق يف �ص�بل اله���روب )  خمارج الط���وارئ  (:هو خ���روج 4٠ �ص�خ�ص���ا بالدقيقة الواحدة من وح���دة ات�ص�اع 

واحدة.
وح�دات الت�ص�اع:٣-٦/٣

1/٣-٦/٣

وح����دات الت�ص����اع: هي عدد الوح���دات الالزمة خلروج الأ�ص�خا����ص وفق معدل حمدد للتدفق يقدر ب���� ) 4٠ �ص�خ�ص يف 
الدقيقة( يف زمن حمدد تبعا لنوعية اخلطورة يف املبنى ومدى توفر �صروط الوقاية ) اأنظر جدول رقم ٣-٣(.

مثال: كم عدد وحدات الت�صاع الالزمة خلروج 4٨٠ �ص�خ�ص يف زمن اإخالء قدره ٣ دقائ�ق ؟
احلل: 4٨٠ ÷ )  4٠×٣ (= 4 وح�دات ات�ص�اع.

 
 املعادلة الريا�صية حل�صـاب عدد وحـدات الت�صـاع الالزمة:

عدد الأ�ص�خا�ص باملبنىعدد وحدات الت�ص�اع =
معدل التدفق × زمن الإخالء بالدقائق

 
ع�دد خمارج �ص�بل الهروب )  فتحات خمارج الطوارئ( :٣-٣/7

1/7/٣-٣
ع����دد خم���ارج �ص�بل الهروب ) فتحات خمارج الط���وارئ (:هي العدد الأدنى لفتحات اخل���روج املطلوب توفرها خلروج 

الأ�ص�خا�ص وفق معدل حمدد للتدفق يقدر ب� ) 4٠ �ص�خ�ص يف الدقيقة( يف زمن حمدد.

٢/7/٣-٣

مثال 1: كم عدد خمارج �ص�بل الهروب ) فتحات خمارج الطوارئ(، املطلوب توفرها خلروج 4٨٠ �صخ�ص من مبنى يف 
٣ دقائق ؟

احلل: ) ع�دد وحدات الت�ص�اع ÷ 4( + 1   =   )  4 ÷ 4 (+ 1  = ٢

مث���ال ٢: كم عدد خمارج �ص�بل الهروب ) فتحات خمارج الط���وارئ(، املطلوب توفرها ملبنى مطلوب له خمارج بات�ص�اع 
٨ وحدات ؟     

احلل: ) ع�دد وحدات الت�ص�اع ÷ 4( + 1   =   )  ٨ ÷ 4 (+ 1  = ٣

  
املعادلة الريا�صية حل�صـاب عدد ) فتحات خمارج الطوارئ( خمارج �صـبل الهروب املطلوبة:

ع�دد ) فتحات خمارج الطوارئ( خمارج �ص�بل الهروب =
عدد وحدات الت�ص�اع

1 +
4
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 عدد المخارج المطلوبة ألعداد محددة من األشـخاص

العر�س ال�صايف الأدنى للمخرجعـدد املخارج عـدد الأ�صـخا�س
٩٠ �ص�م٢عدد اأق�صاه ٢٠٠   �ص�خ�ص

1٢٢ �ص�م٢عدد اأق�صاه ٣٠٠   �ص�خ�ص

1٥٢ �ص�م٢عدد اأق�صاه ٥٠٠   �ص�خ�ص

1٥٢ �ص�م٣عدد اأق�صاه 7٥٠   �ص�خ�ص

1٥٢ �ص�م4عدد اأق�صاه 1٠٠٠  �صخ�ص

جدول رقم ٣-4

٣/7/٣-٣ 
يج���ب اأن يك���ون عدد املخارج وفقا لل�صروط الوقائي���ة للمباين ح�صب نوع ال�صتغالل، وفيما ع���دا احلالت امل�صموح بها، 

يجب اأن يتوفر يف جميع املباين، خمرجان على الأقل، م�صتقالن ومتباعدان يوؤدي كل منهم اإىل اخلارج مبا�صرة.  

4/7/٣-٣
يف�ص���ل اأن يوؤخذ بعن العتبار، عن���د ح�صاب العدد املطلوب للمخارج احتمال تعط���ل اأحدها بفعل احلريق بحيث يكون 
الباقي كافيا ل�صتيعاب احلد الأعلى من الأ�صخا�ص املفرو�ص تواجدهم يف اأي وقت، ومراع�اة �ص�روط التوزيع وامل�ص�احة، 

ويرتك تق�دي�ر ذلك للدفاع املدين.

توزيع �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (:٣-٨/٣

يجب اأن ينظم توزيع �صبل الهروب ليعطي اأف�صل تغطية ممكنة لكامل امل�صاحة.٣-٨/٣/1

٣-٢/٨/٣
يجب توزع �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (على اأطراف املبنى حتى ميكن جتنب وجود نهايات مغلقة بقدر الإمكان 
األ تزي���د م�ص�اف���ة النهاي���ة املغلقة باأي حال من الأحوال ع���ن احلد امل�ص�موح به يف ال�ص���روط الوقائية للمباين ح�صب نوع 

ال�صتغالل.

٣-٣/٨/٣

يجب توزع ) �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (متباعدة عن بع�صها، حتى ل تتعطل معا يف حادث حريق واحد، وميكن 
ح�صاب احلد الأدنى للم�صافة بن خمرجن يف مكان واحد، باإحدى الطريقتن التاليتن:

اأ - زاوية التقاء املخرجن باأية نقطة يف املكان ل تقل عن 4٥ درجة.
ب - امل�صافة بن املخرجن ل تقل عن ن�صف وتر املكان.

4/٣-٨/٣
عن���د تق�ص�ي���م الطابق لأكرث من م�ص�تاأجر اأو م�ص�تغل يجب اأن تكون �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (متي�ص�رة الو�صول 

لالأ�ص�خا�ص املتواج�دين يف جميع الأق�ص�ام من ذلك الطابق يف وقت واح�د. 
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 توزيع )  مخارج الطوارئ (سـبل الهروب
 

• درجة. زاوية التقاء املخرجن باأية نقطة يف املكان ل تقل عن 4٥	
•امل�صافة بن املخرجن ل تقل عن ن�صف وتر املكان 	

املتطلبات العامة ل��ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (: ٣-4

1/4-٣
م���واد البن���اء : يجب اأن تن�صاأ �ص�بل اله���روب )  خمارج الطوارئ (، من مواد غر قابل���ة لالحرتاق وذات مقاومة للحريق 

بالدرجة املنا�صبة كاأحد عنا�صر هيكل البناء.

1/1/4-٣
ل تق���ل درج���ة مقاومة مواد بناء �ص�ب���ل الهروب )  خمارج الطوارئ (عن �صاعة واحدة يف املباين التي ل ت�زي�د ع�ن ث�الث�ة 

اأدوار، و�ص�اع�ت�ي�ن للمباين التي ت�زي�د ع�ن ذلك.

٢/4-٣
احلماي���ة م���ن خطر احلريق والدخان: يجب اأن تف�صل �صبل الهروب ع���ن بقية اأجزاء املبنى، حلمايتها من خطر احلريق 
والدخ���ان، بحواج���ز مانع���ة لنت�صار احلري���ق من�صاأة م���ن مواد غر قابل���ة لالح���رتاق، وذات مقاومة للحري���ق بالدرجة 

املنا�صبة.

٣/4-٣
حماية الفتحات التي توجد يف اجلدران الفا�صلة، باأبواب مانعة لنت�صار احلريق والدخان، وفقا لهذه ال�صروط، وعلى اأن 

يقت�صر عدد هذه الفتحات على ما هو �صروري فقط للدخول اإليها واخلروج منها.

4/4-٣
الت�صطي���ب الداخل���ي ل�ص�ب���ل الهروب )  خمارج الط���وارئ  (: يجب اأن تكون املواد امل�صتعمل���ة يف الت�صطيب الداخلي ل�صبل 
اله���روب، غ���ر قابلة لالحرتاق بقدر الإمكان، ومن نوع ل يزيد م���ن خطورة احلريق، ويف كل الأحوال يجب اأن تكون ذات 

درجة منخف�صة جدًا لنت�صار اللهب على �صطحها )درجة �صفر(.

٣-٥ 
اإن���ارة �ص�ب���ل الهروب )  خمارج الط���وارئ  (:يجب اأن يتوفر يف جمي���ع اأجزاء �صبل الهروب الإن���ارة الطبيعية الكافية، اأو 

الإنارة ال�صناعية.

1/٣-٥
ويف حالة الإنارة ال�صناعية بالتيار الكهربائي يجب اأن تكون وفقا ملوا�صفات وزارة الكهرباء، واأن تكون من م�صدر يعتمد 

عليه.

٣-٢/٥
توزي���ع الإن���ارة على جميع اأجزاء �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (، بحيث ل ي���وؤدي تعطل اأي م�صباح منها اإىل انت�صار 

الظالم، اأو عدم و�صوح الروؤيا يف اأية نقطة يف م�صار الهروب.

٣-٣/٥
يج���ب اأن تك���ون الإنارة م�صتمرة طوال فرتة احلاجة اإليها، وبدرجة الإ�صاءة املطلوبة، والتي ل تقل عن 1٠ وحدات اإ�صاءة 

Lux( على �صطح الأر�ص. ) جمازًا �ص�م�ع�ة( )10 

٣-٦
اإنارة الطوارئ ل��ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ  (:يجب اأن يتوفر جلميع اأجزاء �ص�بل الهروب )خمارج الطوارئ( اإنارة 
منا�ص�ب���ة تعم���ل يف حالة الطوارئ عند تعطل الإن���ارة العادية وفقا لهذه ال�صروط واملوا�صف���ات، اأو التي يو�صي بها الدفاع 

املدين.

1/٣-٦
يجب اأن تغذى اإنارة الطوارئ ل��ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (من م�صدر احتياطي للتيار الكهربائي، خالف امل�صدر 

الرئي�صي بحيث يكون كافيا للعمل م�دة �صاعتن على الأقل اأو وف�ق�ا ل�ص�روط الدفاع املدين. 

٣-٢/٦
تعم���ل اإن���ارة الطوارئ تلقائيا عند انقطاع امل�صدر الرئي�ص���ي بفا�صل زمني ل يزيد عن ع�صر ثوان اأو يكون م�ص�غ�ال ب�صف�ة 

م�ص�ت�م�رة.
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٣-٣/٦
يف حالة ا�صتعمال التيار امل�صتمر ) البطاريات( كم�صدر لتغذية اإنارة الطوارئ، يجب اأن تكون ذات نظام متكامل ومعتمد، 

ح�صب موا�صفات اجلزء الثاين اأو اخلا�صة للدفاع املدين.

4/٣-٦
يف احلالت امل�صموح بها الواردة يف ال�صروط الوقائية للمباين ح�صب نوع ال�صتغالل يجوز اأن تكون اإنارة الطوارئ بوا�صطة 
وحدات اإ�صاءة كهر بائية م�صتقلة تغذى من امل�صدر العادي للتيار الكهربائي وت�صحن ذاتيا، بحيث تعمل فورا عند انقطاع 

التيار ملدة �صاعتن على الأقل،  �ص�ريطة اأن تكون من نوع معتمد من الدفاع املدين.

7-٣ 
العالم���ات الإر�ص�ادية ل��ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ  (:يج���ب اأن جتهز �صبل الهروب بالعالمات الإر�صادية املطلوبة 
وتو�صع يف الأماكن املنا�صبة وفقا لل�صروط الوقائية للمباين ح�صب نوع ال�صتغالل، وذلك للتعريف ب�ص�بل الهروب والدللة 

على جتاه م�ص�ارها، و الإر�صاد اإىل اأية تعليمات تتعلق بالهروب خا�صة ، وبال��ص��الم�ة ع�ام�ة.

 

عالمة إرشـادية دالة على طريق المخرج

ال�صكل ٣-٥

1/7-٣ 
يج���ب اأن تك���ون ه���ذه العالمات ذات حجم وعب���ارة ورمز ولون منا�صب وفق���ا للموا�صفات الفنية للدف���اع املدين بحيث تبد 
وا�صح���ة وممي���زة ومغايرة ملا جاورها من اإنارة اأو ت�صطيب اأو األوان اأو ديكور، كما ل يجوز و�صع اأية تركيبات اأو اإنارة، تعيق 

روؤيتها اأو تلفت النتباه ع�ن�ه�ا.

٢/7-٣
تثبي���ت عالم���ة ) خمرج( على املخارج مبا�صرة، وعالم���ة ) خمرج مع �صهم( للدللة على اجت���اه م�صار الهروب، عندما ل 
يك���ون املخرج اأو امل�ص���ار وا�صحا اأو باديا للعيان، كاملنعطفات والزوايا، بحيث ل تبتع�د اأية نقطة يف امل�صار عن العالمة اأكرث 

من ) ٣٠ م (.

بعض أماكن تثبيت العالمات اإلرشادية

ال�صكل ٣-٦

٣/7-٣ 
حيثم���ا تتطلب ال�ص���روط الوقائية للمباين ح�صب نوع ال�صتغ���الل، يجب اأن ت�صاء العالم���ات الإر�صادية من نف�ص م�صدر 
الإن���ارة العادي���ة وكذلك اإنارة الطوارئ، على اأن ل تقل درجة الإ�صاءة عن ) ٥٥( وحدة قوة كهر بائية ) جمازا: �ص�معة( 

) Watt( عند �صطح العالمة.

4/7-٣
كل باب اأو ممر اأو درج معتمد كجزء من �صبل الهروب ولكنه بحكم موقعه قد يوحي باللتبا�ص، والهروب اإىل مكان غر 
اآم���ن، يج���ب اأن تثبت عليه عالم���ة اأخرى مكتوب عليها ال�صتعمال الفعلي مثل ) اإىل ال�ص���رداب(، ) غرفة املخزن( و ما 

�ص�اب�ه ذلك.

٣-٨

احلماي���ة م���ن ال�صقوط اأثناء ا�ص�تخدام �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ  (:يج���ب تركيب حواجز للحماية من ال�صقوط 
) درابزي���ن( عل���ى كامل امتداد ح���واف الأطراف اخلالية من جميع مكون���ات �صبل الهروب، و اأي ج���زء اآخر من املبنى 
قابل لو�صول الأ�صخا�ص اإليه ، مثل ال�صطح ، وحافة املناور و الفراغات الرئي�صية على ال�صطح وال�صرفات وما �صابه ذلك 

وكذلك حافة املمر.
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 درابزين للحماية من السـقوط على األدراج

ال�صكل ٣-7 

1/٣-٨ 
ترك���ب احلواج���ز يف الأدراج عل���ى جانب واحد من الدرج الذي يقل عر�صه ع���ن ) 1٢٠( �ص�م وعلى جانبي الدرج اإذا زاد 

عر�صه عن ذلك.

٣-٢/٨
اإذا زاد عر�ص الدرج عن ) 1٨٠( �ص�م يجب تركيب درابزين اإ�صايف يف الو�ص�ط ويف هذه احلالة يعترب الدرج مق�ص�ما اإىل 

ق�ص�من م�ص�تقلن يخ�صع كل منهما ل�ص�روط عر�ص الدرج.

٣-٣/٨ 
يج���ب اأن ل يق���ل ارتفاع حواج���ز احلماية من ال�ص�قوط ع���ن ) ٩٠( �ص�م يف الأج���زاء الداخلية و٢٠( �ص����م ( يف الأجزاء 

اخلارجية من املباين.

4/٣-٨
ل يعترب الزجاج باأي حال من الأحوال حاجزا مانعا من ال�ص�قوط وحيثما توجد األواح من الزجاج على فراغ الواجهات اأو 

النوافذ يجب تركيب حواجز اإ�صافية للحماية من ال�ص�قوط وفقا لهذه ال�ص�روط.

٣-٥/٨
اإذا وجد اختالف يف م�صتوى الأر�صية يزيد عن ) 1٨( �ص�م اأو ما يزيد عن ارتفاع درجة واحدة، يجب اأن تن�صاأ له حواجز 

للحماية من ال�ص�قوط من مواد غر قابلة لالحرتاق.

1/٣-٥/٨
يج���ب اأن تك���ون حواجز احلماية من ال�ص�قوط م�صممة ومثبتة ب�صورة متينة، وقوية تتحمل �صغطا اأفقيا و راأ�صيا و منف�ذة 

بطريقة �صليمة بحيث ل ترتك جمال جلرح اأع�صاء اجل�صم اأو اأن تع�لق باأطراف املالب�ص عند مالم�صتها.

٣-٢/٥/٨
يج���ب اأن ل يزي���د الف���راغ يف احلواجز عن ) 1٠( �ص�م حتى ل ي���رتك جمال لنح�صار اأطراف اجل�ص���م فيها، كما ت�صمم 

الق�صبان بطريقة �صليمة ل ت�ص�اعد الأطفال على ت�صلقها.

٣-٣/٥/٨
ع�ن����د تركي���ب حاج���ز عل���ى جانب الدرج م���ن جهة اجل���دار، يج�ب اأن يرتك ف����راغ ل يق�ل ع����ن ) 4 �ص�م( ب���ن املق�ب��ص 

واجل�دار.

 

الفراغ المسـموح به بين مقبض الدرابزين والجدار ال يقل عن 4 سـم

ال�صكل ٣-٨

٣-٩ 
اأبواب �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ  (:تطبق هذه ال�صروط على الأبواب بجميع مكوناتها، من اإطار وم�صراع واأدوات 

اإذا كانت جزءا من �صبل الهروب.

1/٣-٩
عندم���ا تكون اأبواب الهروب اأبواب مانعة للحريق والدخان يف نف����ص الوقت، تطبق يف �صاأنها ال�صروط الوقائية الواردة يف 

ف�صل الإحتياطات الوقائية الإن�صائية اإ�صافة لهذه ال�صروط.

عر�ص الباب هو العر�ص ال�صايف عند فتح م�صراع الباب على مداه.٣-٢/٩

٣-٣/٩
م�ص�ت���وى الأر�صي���ة �ص�بل الهروب )  خمارج الط���وارئ  (:يجب اأن يكون م�صتوى الأر�ص يف �صبل الهروب على جانبي الباب 

مت�صاويا مل�صافة ل تقل عن عر�ص الباب نف�صه.
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قياس العرض الصافي للباب

                      ال�صكل ٣-٩                                                ال�صكل ٣-1٠

تنظيم حركة اأبواب �ص�بل الهروب ) خمارج الطوارئ( ٣-٩/4

يجب اأن تفتح اأبواب الطوارئ يف اجتاه الهروب.٣-٩/1/4

يجب اأن ل يزيد اجلهد الالزم لفتح الباب بكامله عن ) ٢٣ كغم علي مقب�ص الباب(.٣-٩/4/٢

 

فتح أبواب الطوارئ

٣/4/٣-٩
يج���ب اأن ل توؤث���ر حرك���ة م�صراع الباب على �صعة اأجزاء �صب���ل الهروب التي توؤدي اإليه���ا. واأن ل ت�صكل حركتها عائقا 

ل�صتعمال �صبل الهروب ب�صورة عامة.

1/٣/4/٣-٩
اأن ل تقل���ل حرك���ة م�صراع الباب من عر�ص الدرج اأو �صعة ال���درج اأو املمر اأو اأي جزء من مكونات �صبل الهروب باأكرث 

من ن�صف العر�ص املطلوب.

٢/٣/4/٣-٩
اإذا كان الباب يفتح باجتاه املمر يجب ان يفتح بزاوية ) 1٨٠( درجة بحيث ل يربز عن وجه اجلدار اأكرث من ) 1٥( 

�ص�م.

٣/٣/4/٣-٩
يف حال���ة وج���ود اأبواب متتالية كما يف ف�صحة الدرج اأو الف�صحة العازلة، يجب اأن ل يقل البعد بن حموري البابي�ن عن 

) 1.٥( مرت اأو بن جمايل حرك�ة امل�صراعن عن ) 1 مرت(.

أبواب فسـحة الدرج ) ردهة الدهاليز(
 

ال�صكل ٣-1٢

4/4/٣-٩ 
يجب اأن تكون جميع الأدوات والأقفال التي تدخل يف ت�صنيع الأبواب وخا�صة املف�صالت احلاملة من مواد غر قابلة 

لالحرتاق وذات درجة ان�صهار ل تقل عن ) ٨٠٠( درجة مئوية.

يجب اأن تكون الأقفال واأدوات الغلق من نوع ل يتطلب ا�صتعمال مفتاح اأو معرفة خا�صة لفتحها.٣-٩/4/٥

 

)Panic Bar ( نوعان من ذراع فتح باب الطوارئ

٦/4/٣-٩ 
عندما ي�صرتط بقاء الباب يف م�صار الهروب مغلقا ملنع انتقال احلريق والدخان، اأو اأي �صبب اآخر يجب اأن جتهز بو�صيلة 

غلق ذاتية ) راد( من نوع معتمد بالقوة املنا�صبة التي تغلق الباب متاما بعد فتحه.

عندما تقت�صي �صرورة ال�صتعمال، بقاء باب الهروب املانع للحريق مفتوحا يجب توفر و�صائل اإغالق تلقائية.٣-٩/7/4
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 ال�صكل ٣-14

٣-٥/٩
و�صائ���ل فتح اأب���واب �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ  (:يف املباين والأماكن الت���ي حتددها ال�صروط الوقائية للمباين 
ح�ص���ب نوع ال�صتغ���الل جتهز اأبواب اخلروج بو�صيلة فتح �صريعة تفتحها يف حال���ة الطوارئ اإىل اخلارج من نوع معتمد 

.)PANIC BAR ( من الدفاع املدين

1/٣-٥/٩
يج���ب اأن تك���ون ه���ذه الو�صيلة ق�صي���ب اأو لوح اأو ذراع ل يقل طول اجل���زء املتحرك منه عن ) 7٥ �ص����م( وارتفاعه عن 

م�صتوى الأر�ص ل يزيد عن ) 11٠ �ص�م(.

ل يجوز جتهيز تلك الو�صائل باأية اأقفال اأو اأية اأدوات من �صاأنها اأن تعيق اأو تعطل فتح الأبواب عند الطوارئ.٣-٢/٥/٩

٣-٦/٩
الأب���واب الآلية واخلا�صة ل�ص�بل الهروب )  خمارج الط���وارئ  (:هي الأبواب الآلية التي تفتح بوا�صطة اخللية ال�صوئية 
عند اقرتاب الأ�صخا�ص منها اأو باأية و�صيلة اآلية اأخرى وكذلك الأبواب التي تفتح اأو تغلق بو�صائل تلقائية كاأدوات الغلق 

الذاتية، يجب اأن جتهز بو�صيلة يدوية لفتحها اأو غلقها ب�صهولة عند تعطل عمل الو�صائل الآلية.  

7/٣-٩
الأب���واب ال���دوارة ل تقبل كجزء من �صبل الهروب، ويف حالة وجودها يجب اأن يكون بجانبها اأبواب من نوع معتمد وفقا 

لل�صروط.

٣-٨/٩
ا�ص�تعم���ال �ص�ب���ل الهروب )  خمارج الطوارئ (عند تقييد حركة �ص�اغل���ي املبنى: لأ�ص�باب اأمنية اأو لأي اأ�ص�باب اأخرى، 

يجب اتخاذ ما يلزم من اإجراءات لت�صهيل ا�صتعمال �صبل الهروب فورا عند اأي طارئ. 

1/٣-٨/٩
يف حال���ة �ص���رورة اإغ���الق اأبواب اله���روب، يجب حفظ املفت���اح يف علبة مغلق���ة ذات غطاء زجاجي مثبت���ة فوق الباب 

ل�صتعماله عند الطوارئ، وعند تعذر ذلك تبحث كل حالة على حدة مع الدفاع املدين لو�صع الرتتيبات املنا�صبة.

٣-٢/٨/٩
عند و�صع حواجز اأو حبال اأو �صال�صل ل�صبط حركة الدخول اأو اخلروج لغر�ص التنظيم اأو �صراء التذاكر اأو غر ذلك، 
يجب اأن تكون هذه احلواجز �صهلة الإزالة فورا عند الطوارئ اأو اأن تكون بو�صع ل يعيق اأو مينع ا�صتعمال �صبل الهروب 

اأو يقلل من �صعتها اأو كفاءتها.

٣-٩/٩

جم���ال الروؤي�����ا من خالل اأبواب �ص�ب���ل الهروب )  خمارج الط���وارئ  (:يف الأبواب املتاأرجح���ة بالجتاهن ويف اأبواب 
الغ���رف الداخلي���ة ) غرفة داخل غرف���ة( يفتح يف الباب فتحة تغط���ى بالزجاج امل�صلح ال�صفاف لإتاح���ة املجال للروؤيا 
عل���ى م�صت���وى النظر، وبحيث يكون ارتفاع م�صتوى لوح الزجاج يف م�صتوى النظر العادي ) 1٥٠ - 17٠ �صم( ويف حالة 

الأ�صخا�ص املعاقن ) 1٠٠ �صم(.

1٣-٠
مم���رات �ص�بل الهروب )  خمارج الط���وارئ  (:عندما ل يكون الو�صول اإىل املخرج متي�صرا ب�صورة مبا�صرة ل�صرورات 
الت�صميم يجب توفر ممرات �صالكة و اآمنة توؤدي اإىل املخارج مبا�صرة دون نهاية مغلقة، ويف حالة تعذر ذلك يجب اأن 

ل تزيد م�صافة النهاية املغلقة عن ) 7.٥( مرت.
يجب اأن تتوفر للممرات ال�صروط العامة كاأحد مكونات �صبل الهروب اإ�صافة لهذه ال�صروط.٣-1/1٠

٢/1٣-٠
يج���ب اأن تتوفر للممرات احلماي���ة من خطر احلريق والدخان ويجوز اأن تكون ه���ذه احلماية بوا�صطة قواطع جاهزة، 
ذات مقاوم���ة بالدرجة املطلوبة يف حالة جتهيز املبنى ب�صبك���ة مر�صات مياه تلقائية اأو عندما ت�صمح ال�صروط اخلا�صة 

بذلك.

٣/1٣-٠
يجب اأن يكون عر�ص املمرات كافيا ل�صتيعاب الأ�صخا�ص الذين ي�صتعملونها بحيث ل يقل عن عر�ص املخرج الذي توؤدي 

اإليه، ول يقل باأية حالة عن ) 1٥٠ �ص�م( يف املمرات الرئي�صية ول يقل عن ) 1٢٠ �ص�م( يف املمرات داخل ال�صقق.
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ال�صكل ٣-1٥

4/1٣-٠
يج���ب اأن توزع املم���رات بحيث يتمكن كل �صخ�ص من الو�صول ب�صهولة وحرية اإىل جميع املخارج يف الطابق، ويف اأكرث 
من اجتاه، ويف�صل ما اأمكن تنظيم املمرات ب�صكل حلقي حتى ي�صهل الو�صول اإىل بقية املخارج يف حالة تعطل اأحدها 

بفعل احلريق.

٥/1٣-٠
يجب اأن يركب يف املمرات اأبواب اعرتا�صيه مانعة للدخان تغلق تلقائيا وفقا ل�صروط الحتياطات الوقائية يف املجالت 

الإن�صائية ويف احلالت التالية:

 عندما يزيد طول املمر عن ) ٣٠م( وذلك يف منت�صف امل�صافة.٣-1٠/٥/1

عند نقطة ات�صال املمرات الرئي�صية بالفرعية.٣-1٠/٢/٥

يف اأي مو�صع تطلبه �صروط احلماية من خطر الدخان.٣-1٠/٣/٥

٦/1٣-٠
اأي اختالف يف م�صتوى اأر�صية املمرات يجب توفر درج اأو منحدر لالنتقال من م�صتوى اإىل اآخر وعندما يكون الفرق 

اأقل من ) 4٥ �ص�م( يجب ا�صتعمال املنحدر بدل من الدرج.

11-٣
ال���درج الداخل���ي: ي�صكل الدرج الداخل���ي جزء هام من خمارج �ص�ب���ل الهروب )  خمارج الط���وارئ (لأنه يقع يف بئر 

يخرتق البناء راأ�صيًا.

1/11-٣
يج���ب اأن ين�ص���اأ درج اله���روب من م���ود غر قابلة لالح���رتاق وان يكون معزول ع���ن الأجزاء الأخ���رى للمبنى باأبواب 
وج���دران ذات مقاوم���ة للن���ران ملدة ل تقل ع���ن �صاعة و�صهلة الو�ص���ول اإىل اخلارج مبا�ص���رة اأو اإىل قاع�ة خالية من 

العوائق توؤدي بدورها اإىل اخلارج.

يجب اأن تكون اأر�صية جميع اأجزاء الدرج �صلبة، غر قابلة لالنزلق وغر مث�ق�ب�ة.٣-11/٢

يجب تركيب حواجز للحماية من ال�صقوط وفقا ل�صروط احلماية من ال�صقوط.٣-1٢/٣

  
ال�صكل ٣-1٦ 

موا�صفات درج �صـبل الهروب )  خمارج الطوارئ (:12-3    
عر�ص الدرج هو البعد ال�صايف بن وجه اجلدار ووجه الدرابزين، اأو اجلدار الآخر.٣-1/1٢

٢/1٣-٢
يجب اأن يكون عر�ص الدرج كافيا ل�صتيعاب املبنى من الأ�صخا�ص وفقا لل�صروط الوقائية للمباين ح�صب نوع ال�صتغالل 

وفق جدول احلد الأدنى لعر�ص )  خمارج الطوارئ (�ص�بل الهروب جدول رقم ٣-٢.

٣/1٣-٢
ميك���ن ا�ص�تخدام طريق���ة ال�ص�تكمال حل�ص�اب القيم املح�صورة ما ب���ن 1٠٠ و ٣٠٠ �صخ�ص من �ص�اغلي املبنى، لإيجاد 

احلد الأدنى للعر�ص ال�صايف ل�صبل الهروب بالأمتار يف الطابق كما جاء يف الفقرة ٣-4/4/ ٣. 

4/1٣-٢
يف حالة وجود اأكرث من ٣٠٠ �ص�خ�ص من �ص�اغ�لي املبنى فيجب زيادة العر�ص ال�صايف مبقدار )  ٠.٠٥ مرت( لكل زيادة 

قدرها ع�ص�رة اأ�ص�خا�ص ل�ص�تخدام املمرات، وثمانية اأ�ص�خا�ص ل�ص�تخدام الدرج كما جاء يف الفقرة ٣-4/4/4.

٥/1٣-٢
اإذا زاد العدد عن 1٠٠٠ �ص�خ�ص وجب توفر خمرج اإ�صايف عر�صة 1٥٢ �صم لكل ٥٠٠ �صخ�ص اإ�صايف كما يجب اأن يكون 

عر�ص الدرج والب�ص�ط مت�صاويا يف جميع مراحله وحتى املخرج النهائي.

٦/1٣-٢
يجب اأن ل يقل عمق الدرجة ) النائمة( عن ) ٢٨( �ص�م، ويرتاوح ارتفاع القائمة من ) 1٥ اإىل 1٨ �ص�م ( ، وبحيث تظل 

العالقة بن عر�ص الدرجة وارتفاعها حمكومة باملعادلة التالية:
) ٢ × الرتفاع + العر�ص = ) ٦٠ اإىل ٦٥ �ص�م(
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 العالقة بين القائم والنائم في الدرج

ال�صكل ٣-17

7/1٣-٢
يج���ب اأن تنظ���م الدرجات مبجموع���ة ) اأ�صواط( ل يزيد ال�صوط الواحد عن ) 14( درج���ة ول تقل عن ) ٣ (  وينتهي 

كل �صوط بب�صطة.

يجب اأن ل يقل عر�ص الب�صطة عن عر�ص الدرج نف�صه.٣-1٢/٨

٩/1٣-٢
يج���ب اأن تكون جمموعة الدرجات املتعاقبة يف ال�صوط الواحد مت�صاوية يف العمق والرتفاع دون اأي اختالف يزيد عن 

) ٥ مل�م(، وي�صمح بتفاوت ل يزيد عن ) 1٠ ملم( بن اأكرب واأ�صغر ارتفاع، اأو عمق الدرجة يف جمموع الأ�ص�واط.

اسـتعمال الدرجات المنحنية المروحية

ال�صكل ٣-1٨

1٠/1٣-٢
يج���وز ا�صتعم���ال الدرجات املنحنية املروحية ب�ص���رط اأن ل يقل احلد الأدنى للعر�ص عن ) ٢٥ �ص���م(  وامل�صافة من مركز 

املنحنى اإىل بداية منحنى الدرج من ناحية املركز، ل تقل عن �صعف عر�ص الدرج.

1٣-٣
حماي���ة درج �ص�ب���ل الهروب )  خمارج الطوارئ (من احلريق والدخان: يجب اأن يتوفر للدرج ال�صروط العامة للحماية من 

احلريق والدخان وفقا لل�صروط الوقائية يف املجالت الإن�صائية اإ�صافة لهذه ال�صروط.

1/1٣-٣
يف املباين التي يزيد ارتفاعها عن �صتة طوابق، اأو التي تن�ص عليها ال�صروط الوقائية للمباين ح�صب نوع ال�صتغالل، يجب 
اأن يف�ص���ل بي���ت الدرج عن املبنى بف�صحة عازلة من�صاأة وفقا ل�صروط الدرج نف�صه، فيما يتعلق بالبناء، والتهوية، والأبواب 

وغر ذلك، حتى توفر حماية م�صاعفة للدرج.

٢/1٣-٣
يف�صل ما اأمكن و�صع معدات احلريق، يف الف�صحة العازلة، حتى تكون يف مكان حممي من خطر احلريق، ي�صتعمله رجال 

الإطفاء، كنقطة ا�صتعداد وانطالق ملكافحة احلريق.

14-٣
تهوي���ة درج �ص�ب���ل اله���روب )  خمارج الط���وارئ  (:يجب اأن يتوفر لل���درج، باعتباره و�صيلة اله���روب الوحيدة يف الطوابق 

املتكررة التهوية الكافية، لت�صريف الدخان يف حالة ت�صربه اإىل بيت الدرج.

تتم التهوية بو�صائل طبيعية كما يف احلالت التالية:٣-1/14

نوافذ قابلة للفتح، علي اجلدار اخلارجي للمبنى، مب�صاحة ل تقل عن ) 1.٥ م٢ (يف الطابق الواحد.٣-1/1/14

٢/1/14-٣
فتح���ة دائم���ة يف �صق���ف بيت الدرج مب�صاحة ت�صاوي ) ٥ %( من م�صاحة اأر�صية بي���ت الدرج، ول تقل عن ) 1 م٢(، اأو 

نافذة قابلة للفتح، بو�صيلة يدوية معتمدة ت�صغل من الطابق الأر�صي بطرية �صهلة وبحركة واحدة بنف�ص القيا�ص.

٣/1/14-٣ 
يف املب���اين التي ي�صمح فيها باأن ل يكون الدرج عل���ى اجلدار اخلارجي للمبنى، يجوز اأن تطل نوافذ التهوية على منور 

خم�ص�ص لهذا الغر�ص ول يحتوي على اأية خدمات تنطوي على خطورة حريق.
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4/1/14-٣

يف جمي���ع الأح���وال، عندما تقت�صي ال�صرورة بقاء نوافذ التهوية مغلقة، لغر�ص التكييف، اأو غر ذلك، يجب اأن تكون 
النواف���ذ قابل���ة للفتح بوا�صط���ة رجال الدفاع املدين عند الط���وارئ، بو�صائل يدوية �صهلة ال�صتعم���ال، بحركة واحدة، 
تو�ص���ع هذه الو�صائ���ل يف اأماكن وا�صحة معتمدة مثل املدخ���ل، ومثبتة عندها عالمة اإر�صادي���ة بعبارة ) مفتاح يدوي 

للتهوية(.

يجوز اأن تكون التهوية بو�صائل ميكانيكية، يف املباين التي ت�صمح بها ال�صروط الوقائية للمباين ح�صب ال�صتغالل.٣-14/٢

1/٢/14-٣
ميك���ن حماي���ة الدرج بنظام زي���ادة ال�صغط بدل من اأنظمة التهوية وذلك لإبقائها خالية م���ن الدخان بحيث يتم ت�صميم 

نظام زيادة ال�صغط طبقا للموا�صفات املعتمدة.

 

سـلم مضغوط بالهواء

ال�صكل ٣-1٩

1٣-٥
توزي���ع درج �ص�ب���ل اله���روب )  خمارج الطوارئ  (:فيم���ا عدا احلالت التي ت�صم���ح بها ال�صروط الوقائي���ة للمباين ح�صب 
ال�صتغالل يجب اأن يكون الدرج على اجلدران اخلارجية للمباين لتجنب وجود نهاية مغلقة ويف املباين ذات الدرج الواحد 

يجب اأن يكون الدرج على اجلدار اخلارجي للمبنى.

1/1٣-٥
ل يج���وز ا�صتمرار الدرج م���ن الطوابق العليا اإىل ال�صرداب، ويجب عمل درج م�صتق���ل لل�صرداب، ويف احلالت التي يتعذر 
فيها ذلك، يجب قطع ا�صتمرارية فراغ الدرج يف الطابق الأر�صي، بوا�صطة جدار مانع لنت�صار احلريق يرتفع اإىل ال�صقف 

بحيث يكون الدخول اإىل ال�صرداب من اخلارج مبا�صرة.

تثبيت عالمات اإر�صادية داخل بيت الدرج للدللة على اأرقام الطوابق.٣-1٥/٢

 

عالقة الدرج بالمبنى
 

ال�صكل ٣-٢٠

1٣-٦
الدرج اخلارجي: عندما يكون الدرج اخلارجي جزء من �صبل الهروب، تطبق يف �صاأنه بالإ�صافة اإىل هذه ال�صروط، �صروط 

الدرج الداخلي با�ص�ت�ث�ن�اء �صروط احلماية من احلريق.

1/1٣-٦
يجوز يف بع�ص الأحوال اخلا�صة التي ي�صمح بها الدفاع املدين اأن ين�صاأ الدرج اخلارجي من هيكل معدين، ب�صرط اأن يكون 

معاجلا للحماية من العوامل اجلوية.

٢/1٣-٦
يف�ص���ل الدرج اخلارجي عن املبنى بجدران من�صاأة من مواد غ���ر قابلة لالحرتاق ذات مقاومة للحريق بالدرجة املطلوبة 
وتغط���ي الفتح���ات املطلة على الدرج باأبواب مانع���ة للحريق تغلق تلقائيا ونوافذ ذات زجاج م�صل���ح مقاوم للحريق وفقا ملا 

يلي:
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يف حدود م�صافة قدرها ) ٣ م (اأفقي�ًا، و راأ�صي�ًا، وُع�م�ْق�ًا.٣-1٦/٢/1

ل داعي لذلك يف الطابق الأخر، اإذا مل يكن الدرج مو�صال اإىل ال�صطح.٣-1٦/٢/٢

يجب و�صع عالمات اإر�صادية على اأبواب الدرج للدللة على رقم الطابق الذي توؤدي اإليه.٣-1٦/٣

17-٣
اجل�ص���ور وال�صرف���ات واملم���رات اخلارجية: عندما تكون اجل�ص���ور وال�صرفات اخلارجية جزء من �صب���ل الهروب، تطبق يف 

�صاأنها �صروط الدرج اخلارجي بالإ�صافة اإىل هذه ال�صروط.

1/17-٣
يجب اأن ل يقل ارتفاع جوانب الفتحات املطلة على ال�صرفات اأو اجل�صور اأو املمرات اخلارجية عن ) ٢ مرت( وتكون من�صاأة 

من الطوب ) الطابوق( اأو اخلر�صانة.

يجب اأن يكون العر�ص كافيا ل�صتيعاب الأ�صخا�ص الذين �ص�ي�ص�تع�ملونها �ص�ريطة اأن ل تقل عن ) 1.٥ م(.٣-17/٢

1٣-٨
املنح���درات: ه���ي الطريق املائل، البديل عن الدرج يف النتقال من م�صتوى اإىل اآخر يف �صبل الهروب، وينطبق علها ما جاء 

يف �صروط الدرج ب�صفة عامة، اإ�صافة لهذه ال�صروط.

يجب اأن تكون الأر�صيات متينة وخ�صنة وغر قابلة لالنزلق.٣-1/1٨

يجب اأن تكون ن�صبة امليل واحد يف جميع اأجزاء املنحدر.٣-1٨/٢

يجب ا�صتعمال الب�صطة، عند تبديل اجتاه امل�صار.٣-1٨/٣

يجب اأن ل تزيد ن�ص�بة املنحدرات عن 1 :1٠.٣-4/1٨

 
ن�صبة املنحدرات  1 : 1٠

1٣-٩ 
املخ���رج النهائ���ي ل�ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ  (:يجب اأن ينتهي م�ص�ار اله���روب اإىل خمرج نهائي يوؤدي بدوره اإىل 

خارج املبنى، اأو اإىل الطريق العام.

1/1٣-٩
يجوز يف احلالت التي ت�صمح بها ال�صروط اخلا�صة، اأن ينتهي ) ٥٠ %( من �صبل الهروب على الأكرث يف مكان داخل املبنى 

يف م�صتوى املخرج النهائي ) الأر�صي عادة( �صريطة اأن يتوفر يف هذا املكان ما يلي:

1/1/1٣-٩
اأن يكون الو�صول من نهاية امل�صار مثل اأ�صفل الدرج اإىل املخرج النهائي �صهال وا�صحا دون اأية عوائق، واأن ل تزيد امل�صافة 

عن ) 1٥ م(.

يجهز ب�صبكة مر�صات مياه تلقائية.٣-1/1٩/٢

٢/1٣-٩
يجوز اأن ينتهي م�صار الهروب اإىل ال�صطح، اإذا توفرت له جميع �صروط �صبل الهروب، وبحيث يتوفر منه طريق اآخر �صالك 

واآمن يوؤدي بدوره اإىل الطريق العام.
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٣/1٣-٩
يج���ب اأن يك���ون ات�صاع املخرج اأو املخارج النهائية كافيا لت�صريف الأ�صخا����ص املفرو�ص تواجدهم يف املبنى، ول يقل باأية 

حال عن ات�صاع �صبل الهروب التي ت�صب فيه.

٣-٢٠
خمارج �ص�بل الهروب )  خمارج الطوارئ (الأف�ق�ي�ة: املخرج الأفقي هو املخرج الذي يوؤدي اإىل منطقة اآمان داخل املبنى 
اأو خارج���ه، توفر ملجاأ اآمنا لالأ�صخا�ص الذين يتعر�ص���ون خلطر احلريق، يف املباين واحلالت التي تن�ص عليها ال�صروط 

الوقائية للمباين ح�صب ال�صتغالل.

 

مخارج سبل الهروب األفقية

ال�صكل ٣-٢٢ 

1/٣-٢٠
يف حال���ة اعتب���ار كال اجلانبن منطقتي اآمان، يجب توفر خمرج اآخر بالجت���اه املعاك�ص على نف�ص احلاجز بحيث ي�صبح 

كل من اجلانبن، منطقة اآمان بالن�صبة لالأخرى مع تثبيت العالمات الإر�صادية املنا�صبة.

٣-٢/٢٠
يج���وز اأن تكون املخارج املوؤقتة بديال عن ن�صف املخ���ارج الأ�صلية يف املبنى على الأكرث، ب�صرط توفر �صروط امل�صافة، واأن 

تت�صمن املخارج املوؤقتة على الأقل درجا واحدا يوؤدي اإىل خمرج نهائي.

٣-٣/٢٠
يج���ب اأن تك���ون م�صاحة منطقة الآمان كافية ل�صتيعاب احلد الأعلى م���ن الأ�صخا�ص املفرو�ص تواجدهم يف كال اجلانبن 

على اأ�صا�ص ) ٠.٣ م٢( لل�صخ�ص الواحد.

4/٣-٢٠
يج���وز اأن تك���ون منطقة الأمان خارج املبنى يف مبنى جماور، اأو ج�صر اأو ممر، بحيث توؤدي بدورها اإىل الطريق العام وفقا 

لل�صروط العامة ل�صبل الهروب.

٣-٥/٢٠
يج���ب اأن تك���ون مناطق الآمان التي توؤدي اإليها املخارج املوؤقتة تابعة مل�صتغل اأو م�صتاأجر واحد اإل يف احلالت اخلا�صة التي 

يوافق عليها الدفاع املدين.

يف كل الأحوال ل يجوز تركيب اأقفال على املخارج املوؤقتة اأو اأية و�صائل متنع ا�صتعمالها يف اأي وقت من الأوقات.٣-٦/٢٠

٢1-٣
و�ص�ائ���ل الهروب اخلا�ص����ة: وهي الدرج احللزوين، ال�ص�لم القائم الثابت ) بح���اري(، ال�ص�لم الثابت املائل، درج الطوارئ 

الآلية.

يجوز ال�صماح با�صتخدام و�صائل خا�صة للهروب وفقا لهذه ال�صروط، يف احلالت التالية:٣-٢1/1

املباين القائمة، حيث يتعذر تنفيذ �صبل الهروب املنا�صبة وفقا لل�صروط.٣-٢1/1/1

٢/1/٢1-٣
يف ح���الت حم���دودة، وخلدم���ة عدد حمدد م���ن الأ�صخا�ص، مثل غ���رف الآليات، وغرف���ة امل�صعد على ال�صط���ح والأبراج 

وامل�صانع، وما �صابه ذلك.

٣/1/٢1-٣
يج���وز اأن تك���ون و�صائل الهروب اخلا�صة، اإح���دى الو�صائل املذكور يف هذه ال�صروط، اأو اأي���ة و�صائل اأخرى يعتمدها الدفاع 

املدين.
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٢/٢1-٣
ي�صمح با�صتخدام الدرج احللزوين، خلدمة خم�صة اأ�صخا�ص على الأكرث، ولرتفاع ثالثة طوابق فقط، على اأن يكون الدرج 

باملوا�صفات التالية:

القطر ل يقل عن ) 1.٥م(.٣-٢/٢1/1

عر�ص الدرج ل يقل عن ) 1٩ �ص�م( عند نقطة تبعد ) ٣٠ �ص�م( عن املركز.٣-٢/٢/٢1

ارتفاع الدرجة ل يزيد عن ) ٢٥ �ص�م( وجمال الرتفاع ل يقل عن ) ٢م(.٣-٣/٢/٢1

 
ال�صكل ٣-٢٣

٣/٢1-٣

ال�صل���م القائ���م الثابت ) بح���اري (:ي�صمح با�صتعمال �صلم قائم ثابت على اجلدار ) بح���اري( يف حالت ا�صتثنائية خلدمة 
عدد قليل من الأ�صخا�ص العاملن يف املوقع فقط، على اأن يركب له حاجز على جانبية ميتد هذا احلاجز اإىل م�صافة مرت 
واح���د ف���وق م�صتوى ال�صطح الذي ينتهي اإليه ال�ص�لم ويف حالة ارتفاع ال�صلم اأكرث من ) ٩م( يجب اأن يغطى بكامله بحاجز 

من ال�صبك للحماية من ال�صقوط.

4/٢1-٣

ال�صلم املائل الثابت: يجوز ا�صتعمال ال�صلم املائل الثابت �صريطة اأن ل تزيد زاوية امليل مع الأفق عن ) ٦٠ درجة( وب�صرط 
اأن تك���ون الدرج���ات بعر����ص ل يقل عن ) 1٣ �صم( ول يزيد البع���د بينهما عن ) ٢٠ �ص�م(. يج���ب اأن تن�صاأ جميع الو�صائل 
املذك���ورة من م���واد غر قابلة لالحرتاق، ومعاجلة للحماية من ال�صداأ والعوامل اجلوي���ة كما يجب اأن تكون متينة وثابتة، 

ومرتابطة مع البناء ب�صكل قوي.

٥/٢1-٣
درج الط���وارئ الآيل: يج���وز يف احل���الت التي ي�صمح بها الدفاع املدين ا�صتعمال الدرج ال���ذي يعمل ذاتيا بحيث تنزل عند 

ا�صتعمالها وترتفع ذاتيا عند تركها بوا�صطة ثقل موازنة، ب�صرط اأن تكون من نوع معتمد من الدفاع املدين.

٣-٢٢
النواف���ذ اخلارجية: ل يجوز تثبي���ت احلواجز والعوائق على نوافذ الوجهات اخلارجية املوج���ودة فوق الطابق الأر�صي من 

البناء ما مل تكن �صهلة الفتح ومبوجب موافقة خا�صة من الدفاع املدين.

1/٣-٢٢
عن���د ا�صتخ���دام النواف���ذ اخلارجية خم���ارج للط���وارئ، يتوجب اأن تك���ون فتحاته���ا ذات ات�صاع يكفي خل���روج الأ�صخا�ص 

ب�صهولة.

 

نوافذ الواجهات الخارجية

ال�صكل ٣-٢4





الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق 
في المستشفيات
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قرار رقم )12/ /1/و/15/دف( وتاريخ )1425/8/8هـ(

اإن جمل�س الدفاع املدين
 بع���د الإط���الع عل���ى الفق���رة )ج( من امل���ادة التا�صعة م���ن نظام الدف���اع املدين ال�ص���ادر باملر�ص���وم امللكي الك���رمي رق���م )م/1٠( وتاريخ 
)14٠٦/٥/1٠ه����( ومراع���اة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة الق�صاي���ا والأمور املتعلقة بال�صالمة واحلماية م���ن الأخطار وما ي�صمن وقاية 

املواطنن و�صالمة الرثوات واملمتلكات العامة واخلا�صة.

يقرر ما يلي: 
اأوًل: املوافقة على اإ�صدار لئحة �صروط ال�صالمة واحلماية من احلريق يف امل�صت�صفيات بال�صيغة املرفقة.

ثانيًا: على املديرية العامة للدفاع املدين التن�صيق واملتابعة لتنفيذ مقت�صى الالئحة.
ثالثًا: على اجلهات العامة املعنية حكومية اأو اأهلية تنفيذ ما يخ�صها من هذه الالئحة.

رابعًا: يتم ن�صر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�صمية ويعمل بها من تاريخ ن�صرها.
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الفصل األول

)تعاريف(

مادة )١(
 التعاريف:

يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:
1- امل�صت�صفى: كل مكان يعد ل�صتقبال املر�صى وامل�صابن والك�صف عليهم وعالجهم وتنوميهم.

2- املخارج: هي الأبواب التي توؤدي اإىل اخلروج املعتاد من امل�صت�صفى.
3- خمارج الطوارئ: هي الأبواب املعدة للخروج غر املعتاد يف مواجهة احلالت الطارئة.

4- النظام: نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي الكرمي رقم )م/1٠( وتاريخ )14٠٦/٥/1٠ه�( وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.
5- اجلهات املخت�صة: وزارة الداخلية )املديرية العامة للدفاع املدين( واجلهات الأخرى احلكومية ذات العالقة.

6- امل�صئول عن ال�صالمة: وفقًا ملفهوم املادة )اخلام�صة والع�صرون( من نظام الدفاع املدين هو ال�صخ�ص من من�صوبي اجلهة )اأو الغر( 
املعن اأو املكلف ليكون م�صئوًل عن جميع ما يتعلق باأعمال ال�صالمة والأمن والإ�صراف على العاملن يف هذا احلقل مبا يتفق مع ما ورد بهذا 
ال�ص���اأن يف ه���ذه الالئحة واإخطار الدفاع املدين بكل حادث من �صاأنه اأن يولد خطرًا عل���ى ال�صالمة وحتدد واجباته وم�صئولياته وفقًا لالئحة 

املخت�ص باأعمال ال�صالمة والأمن ال�صناعي ال�صادر يف هذا ال�صاأن.
7- املوا�صفات: ويق�صد بها ما يلي: 

اأ- املوا�صفات القيا�صية ال�صعودية: يق�صد بها املوا�صفات القيا�صية ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.
ب- املوا�صفــات العامليــة: هي املوا�صفات الأجنبية املعتمدة من الهيئة العربية ال�صعودي���ة للموا�صفات واملقايي�ص ويراعى يف هذه احلالة 
تقدمي وثائق ر�صمية تثبت توافر جميع قواعد وا�صرتاطات ال�صالمة يف املادة اأو الآلة حمل املوا�صفات واأن تعتمدها الهيئة العربية ال�صعودية 

للمو�صفات واملقايي�ص.
8- مندوب الدفاع املدين: هو ال�صخ�ص اأو الأ�صخا�ص املفو�صون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين اأو اأحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ص 
و�صبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات وفقًا للقواعد والإجراءات املحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك بغر�ص التاأكد من �صالمة املبنى ومعدات 

اأدوات ال�صالمة ومكافحة احلريق.
9-  ممــرات الهــروب: يطلق عليها م�صالك اأو طرق الهروب وهي املمرات التي ي�صتخدمها �صاغلوا املبنى من اأماكن وجودهم داخل املبنى 
للو�ص���ول اإىل م���كان اآمن خارج املبنى بال�صرع���ة املنا�صبة يف حالة تعر�ص املبنى لأية اأخطار تهدد حي���اة الأ�صخا�ص وت�صمل املمرات الأفقية، 

الردهات، و�صالمل الطوارئ.
10- املخــرج/ خمــرج الطابــق: عبارة عن باب اأو فتحة يت�صل مبمر اأو ردهة يوؤدي اإىل طري���ق النجاة ويجب اأن توؤدي خمارج الطوابق 

غر الأر�صية اإىل �صلم حممي يعترب جزءًا من طريق النجاة و يوؤدي يف النهاية اإىل خارج املبنى.
11- خمرج نهائي : هو نهاية اأي طريق جناة يف مبنى )عادة يكون لها باب( يوؤدي اإىل مكان اآمن خارج املبنى ي�صمى مكان التجمع.

12- خمــرج الطــوارئ: هو املخرج املخ�ص����ص ل�صتخدامه يف حالت الطوارئ فقط بالإ�صافة اإىل املخ���ارج الأخرى لتنفيذ خطة اإخالء 
املبنى.

13- �صلم الطوارئ: هو ال�صلم املخ�ص�ص لال�صتخدام يف حالت الطوارئ فقط وذلك لإخالء املبنى من �صاغليه.
14- ات�صاع وحدة اخلروج: هي امل�صافة العر�صية املطلوبة ملرور �صخ�ص واحد وتقدر ب� )٥٥�صم(.

15- ات�صــاع )عر�ــس( املخرج: هو امل�صافة اخلا�صة لعر�ص املخ���رج ويجب األ تقل باأي حال من الأحوال عن ات�صاع وحدتي خروج وبحد 
اأدنى )1٠٥�صم(.

16- ات�صاع طريق النجاة: هو العر�ص الكلي الذي ي�صمح لل�صر من طريق النجاة ويجب األ يقل عن )٢4٠�صم(.
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الفصل الثاني

)الشروط واألحكام العامة(

مادة )2(
جم���ال تطبي���ق الالئحة: تطبق هذه الالئح���ة على امل�صت�صفيات احلكومية والأهلي���ة)٣٠ �صريرًا فاأكرث( القائمة حالي���ًا اأو املزمع ترميمها اأو 

تو�صعتها اأو حتديثها اأو اإن�صائها بعد �صدور هذه الالئحة.

مادة )3(
تتعل���ق ه���ذه الالئحة ب�صروط ال�صالمة ومتطلب���ات الدفاع املدين فقط دون التعر����ص لباقي ال�صروط واملتطلبات الت���ي تدخل يف اخت�صا�ص 

اجلهات الأخرى ذات العالقة.

مادة )4(
وفق���ًا ملفه���وم املادة ع�صرين من نظام الدفاع املدين ل يجوز الرتخي�ص باإن�صاء م�صت�صفى اأو تو�صعته اأو حتديثه اأو ترميمه قبل اأن يقوم طالب 
الرتخي����ص بتق���دمي دار�صة فنية معدة من قب���ل اأحد املكاتب الهند�صية ال�صت�صاري���ة املخت�صة باأعمال ال�صالمة والإن���ذار ومكافحة احلريق 

املعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين تو�صح مدى اللتزام باملوا�صفات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة.

مادة )5(
يك���ون املكت���ب الذي اأعد الدار�ص���ة الفنية ملتطلبات ال�صالمة واحلماية م���ن احلريق والتعليمات الواردة بهذه الالئح���ة م�صئوًل اأمام املديرية 
العامة للدفاع املدين اأو اأحد فروعها واجلهات احلكومية الأخرى ذات العالقة حتى ولو مل يكن م�صرفًا على تنفيذ م�صروع العمل بامل�صت�صفى، 
م���ن حي���ث جدية املقاول يف اللتزام مبا ورد يف الدرا�ص���ة الفنية، وعلى املكتب اللتزام بتقدمي تقارير �صهرية اإىل اأقرب مركز للدفاع املدين 
مل�ص���روع امل�صت�صفى منذ الب���دء يف العمل التنفيذي للم�صروع وحتى ت�صليمه تو�صح مراحل العمل وم���دى اللتزام مبتطلبات ال�صالمة الوقائية 
ال���واردة يف هذه الالئحة، وعند انتهاء امل�صروع يقدم املكتب �صه���ادة نهائية توؤكد مطابقة املن�صاأة جلميع متطلبات لئحة ال�صالمة واحلماية 

من احلريق يف امل�صت�صفى.

مادة)6(
يكون م�صئول ال�صالمة م�صئوًل عن جميع ما يتعلق بعمله ح�صب ما ورد يف لئحة املخت�ص باأعمال ال�صامة ال�صادرة واإبالغ كل ما يلزم اإبالغه 

لإدارة امل�صت�صفى لتوفره اأو �صيانته فورًا.

مادة )7(
تكون اإدارة امل�صت�صفى م�صئولة مبا�صرة عن تنفيذ كل ما يتعلق بال�صالمة ومكافحة احلريق بامل�صت�صفى واأي تهاون اأو تق�صر يف هذا ال�صدد 

يعترب من قبيل الإهمال اجل�صيم الذي يعر�ص مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها نظامًا.

مادة )8(
يلت���زم امل�صئول عن ال�صالم���ة يف امل�صت�صفى بتخ�صي�ص �صجل ي�صمى )�صجل ال�صالمة واأجهزة الإنذار ومكافحة احلريق( وفقًا للنموذج املعد 
م���ن قب���ل املديرية العامة للدفاع املدين تخت���م �صفحاته بختم اإدارة اأو مركز الدفاع املدين املخت�ص وت���دون فيه جميع الفحو�صات ال�صهرية 
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والختب���ارات الدورية لو�صائل ومعدات الإطف���اء واملراقبة والإنذار وتاريخها واجلهة القائمة بها واملع���دات والأدوات والأ�صاليب امل�صتخدمة 
والنتائ���ج وعملي���ات الإ�ص���الح وغرها من البيانات كما يج���ري تخ�صي�ص جزء من ال�صج���ل لعمليات فح�ص و�صيان���ة امل�صت�صفى والأجهزة 
والإن�صاءات  الكهربائية ويحتفظ بال�صجل يف اإدارة امل�صت�صفى ليكون يف جميع الأوقات حتت ت�صرف مندوب الدفاع املدين لالإطالع وتدوين 

املالحظات واملخالفات واجلزاءات.

مادة )9(
يج���ب عل���ى امل�صئول عن ال�صالمة يف امل�صت�صفى اإبالغ مركز الدفاع املدين املخت�ص كتابيًا بجدول �صنوي اأو مرحلي مبوعد اإجراء الختبارات 
الدوري���ة واجلهة القائمة به وذل���ك لالتفاق على موعد منا�صب حل�صور مندوب الدفاع املدين خالل الختبارات واإثبات ذلك بتوقيع مندوب 

الدفاع املدين يف ال�صجل.

مادة )١0(
يج���ب عل���ى اإدارة امل�صت�صفى تدريب موظفي الأمن وال�صالمة وم�صريف وم�صرفات اأجنحة التنومي يف امل�صت�صفى على اأعمال ال�صالمة والإطفاء 
والإنق���اذ والإ�صع���اف والإخالء اإم���ا يف مدار�ص ومعاهد التدريب ال�صعودي���ة املتخ�ص�صة واملعتمدة من قبل املديري���ة العامة للدفاع املدين اأو 
ب���دوارات معاه���د اأو مراكز الدفاع املدين عل���ى اأن تتحمل اجلهة طالبة التدريب التكاليف اأو ح�صتها م���ن تكاليف الدورة على اأ�صا�ص تكلفة 

املتدرب الواحد.

مادة )١١(
يت���م التفتي����ص على امل�صت�صفيات اخلا�صعة له���ذه الالئحة بق�صد �صبط املخالف���ات والتحقيق فيها وفقًا لن�صو�ص لئح���ة التفتي�ص وال�صبط 
والتحقي���ق ال�ص���ادرة عن وزير الداخلية رئي�ص جمل�ص الدفاع املدين ويتم توقيع العقوبة املن�صو�ص عليها وفقًا لنظام الدفاع املدين واللوائح 

والتعليمات ال�صادرة عن جهات الخت�صا�ص.
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الفصل الثالث

)اشتراطات ومتطلبات السالمة والحماية في المستشفيات(

مادة )١2( 
املوقع:

1-  يجب اأن يكون املبنى م�صتوفيًا ل�صرتاطات الرتخي�ص ال�صادرة من وزارة ال�صئون البلدية والقروية وكذلك املتطلبات التي ت�صعها اجلهات 
الأخرى ذات العالقة كوزارة ال�صحة وعلى وزارة ال�صئون البلدية والقروية باعتبارها اجلهة �صاحبة الخت�صا�ص يف منح الرتاخي�ص التاأكد 

من ا�صتيفاء كافة ال�صروط وموافقة اجلهات املعنية قبل منح الرتخي�ص.
٢- اأن يك���ون موق���ع امل�صت�صفى مبناأى عن الأماكن اخلطرة وم�ص���ادر الإزعاج كاأماكن تخزين املواد البرتولية، الغ���ازات، املواد الكيميائية، 
امل�صتودع���ات الرئي�صي���ة، جم���اري ال�صيول، الور�ص ... الخ، ويج���ب اللتزام بامللحق اخلا����ص بالأماكن اخلطرة وم�ص���ادر الإزعاج و�صروط 

تواجدها بامل�صت�صفيات املرفق مع الالئحة )جدول رقم )٥((.
٣- يج���ب مواف���اة الدفاع املدين مبخطط تف�صيلي مو�صحًا به احلدود وما جاورها ومبينًا عليه و�صائل ال�صالمة والوقاية وت�صهيالت الإخالء 
والإنق���اذ والإطف���اء لل�صروط الواردة بهذه الالئحة وذلك عند النتهاء من الت�صاميم النهائية وقبل ال�صروع يف ت�صليم الأر�ص ملقاول التنفيذ 
اأو قب���ل الب���دء يف اأعم���ال التو�صعة اأو الرتميم ل�صتطالع راأيه يف حال���ة اإجراء اأي تعديالت على املخطط اأثن���اء التنفيذ يجب الرجوع للدفاع 

املدين مرة اأخرى لأخذ املوافقة عليها.
4- يج���ب توف���ر الطرق واملداخل املنا�صبة التي تو�صل اإىل املبنى واأن تكون مت�صع���ة وت�صتوعب مرور �صيارات الإطفاء والإنقاذ كبرة احلجم 
مب���ا ي�صم���ن و�صولها اإىل املبنى وال�صرفات والفتحات التي ت�صكل جزءًا من طرق النج���اة وكذلك اإىل ماآخذ مياه الإطفاء املخ�ص�صة للمبنى 

ويف حالة زيادة طول املبنى على ال�صارع عن )٥٠(مرتًا يجب توفر املداخل على كال اجلانبن.

مادة )١3(
 اإن�صاءات املباين:

1. يج���ب اأن تك���ون كافة املباين والإن�صاءات من مواد غر قابلة لال�صتعال مبا يف ذل���ك ال�صقوف الأ�صا�صية وامل�صتعارة ومينع ا�صتخدام املواد 
التي ت�صتعل اأو تطلق غازات �صارة عند تعر�صها للحرارة اأو يف مواد العزل.
٢. اأن تكون الهياكل الإن�صائية مقاومة للحريق ملدة ل تقل عن )4( �صاعات.

٣. يتم حتديد عدد النزلء مبعدل �صخ�ص لكل )1٥( مرتًا مربعًا من امل�صاحة الإجمالية للدور.
4. يجه���ز املبن���ى الرئي�ص���ي للم�صت�صفى واملباين التابعة مثل العي���ادات اإذا كانت م�صتقلة باملزالق الهند�صية لتي�ص���ر حترك املعوقن ب�صهولة 

واأمان.
٥. يج���ب ع���دم ا�صتعمال الأدوار الواقع���ة حتت م�صتوى �صطح الأر�ص )الأقبي���ة( غرفًا لتنومي املر�صى اأو م�صتودع���ات للتخزين اأو مطابخ اأو 
اأماك���ن لتجهي���ز الوجب���ات اأو مطاعم للعام���ة اأو للعاملن اأو ور����ص لل�صيانة، وميكن ا�صتخدامه���ا كمواقف لل�صي���ارات اأو للمختربات الطبية 
اأو غ���رف للت�صوي���ر الطبي اأو حلفظ امللفات الطبي���ة، واإذا توفرت خمارج الطوارئ الكافية ميكن ا�صتخدامه���ا بعد موافقة الق�صم املخت�ص 

بالدفاع املدين كقاعات للمحا�صرات والجتماعات.
٦. يخ�ص����ص يف كل م�صت�صف���ى طابق حتت م�صتوى �صط���ح الأر�ص )قبو( ل�صتخدامه كملجاأ من جهة وكم�صت�صفى طوارئ من جهة ثانية على 

اأن تتوافر فيه كافة ا�صرتاطات املخابئ العامة وعنا�صر املقاومة �صد الق�صف والتلوث ويجهز باخلدمات واملواد الالزمة.
7. يج���ب األ تقل التك�صي���ة اخلارجية حلوائط املبنى اخلارجي واجلدران واأ�صقف طرق النجاة وغ���رف املر�صى عن الدرجة )اأ( وهي املواد 
غر القابلة لالحرتاق طبقًا للموا�صفات القيا�صية الدولية رقم )11٨٢( لعام )1٩7٩م(. واأل تقل مواد تك�صية باقي احلوائط والأ�صقف عن 

الدرجة )ب( وهي مواد منخف�صة القابلية لال�صتعال طبقًا ملوا�صفات اجلمعية الأمريكية لختبار املواد رقم )٨4(.
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٨. يجب اأن تكون مواد تغطية الأر�صيات غر قابلة لال�صتعال واأن تكون الت�صاقها بالأر�ص كاماًل لتفادي تعرث املرور فوقها.
٩. يجب اللتزام باملوا�صفات القيا�صية ال�صعودية اإن وجدت اأو العاملية املعتمدة فيما يتعلق ب�صالمة التمديدات امليكانيكية والكهربائية.

1٠. يجب توفر نظام تاأري�ص منا�صب وكذلك نظام مانع لل�صواعق.

مادة )١4(
 قطاعات احلريق:

1. يق�ص���م املبن���ى تبعًا لو�صع���ه اإىل قطاعات يتم ف�صلها بوا�صطة حواجز )جدران( مقاوم���ة للحريق بهدف احلد من خماطر احلريق ومنع 
انت�صاره من قطاع لآخر ولت�صهيل املكافحة ولتي�صر عملية الإخالء.

٢. تتم التجزئة وفقًا ملوا�صفات الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص وتراعى العتبارات الآتية:
اأ- اعتب���ار كل جن���اح اأو ق�ص���م اأو عنرب للمر�صى قطاع حريق م�صتقل اأو اأي جزء من الدور يزيد ا�صتيعابه عن )٥٠( �صخ�صًا اأو يزيد اأي �صلع 

فيه عن )4٠( مرتًا.
٢- اأن ت�صكل مناطق ال�صالمل وطرق النجاة قطاعات حريق منف�صلة.

٣- يعت���رب كل ق�ص���م من اأق�ص���ام امل�صت�صفى قطاع حريق م�صتقل )ق�ص���م التنومي، العيادات اخلارجية، ق�صم اجلراح���ة، ق�صم الأ�صعة والعالج 
الفيزيائي، �صالت الطعام اأو النتظار وغرها(.

٣. تف�ص���ل الفتح���ات الراأ�صية عن بقية اأجزاء املبنى بجدار مقاوم للحريق ملدة ل تقل عن )�صاعة واحدة( وفتحات الأبواب ل تقل مقاومتها 
ع���ن )4٥( دقيق���ة، ويج���ب ف�صل الفراغ الراأ�صي كاملن���اور وبيت الدرج وبئر امل�صعد ع���ن املبنى بجدران واأبواب مانع���ة للحريق، واأن ت�صكل 

مناطق الأخطار ال�صناعية مثل الغرف امليكانيكية وغرف املفاتيح اأو املحولت الكهربائية وغرها قطاعات حريق منف�صلة.
4. اأن تف�صل مناطق التنومي والعالج عن مناطق اخلدمات واأن تكون العيادات اخلارجية مبعزل عن اأق�صام التنومي.

٥. يجب اأن تكون اجلدران الفا�صلة لقطاعات احلريق حمكمة بحيث متتد ب�صكل عر�صي من اجلدار اإىل اجلدار املقابل ومن اأر�صية الطابق 
اإىل �صقف���ه مب���ا يحقق اإغالق كافة الفراغات مبا فيها الفراغات غ���ر الظاهرة مثل الفراغ الواقع بن ال�صق���ف امل�صتعار وال�صقف الأ�صا�صي 

للمبنى.

مادة )١5(
 ال�صرتاطات اخلا�صة بو�صائل النجاة:

1. يج���ب توف���ر و�صائ���ل النجاة الكافية لكل مبنى من املب���اين مو�صوع هذه الالئحة مبا ي�صمح باإخالئه م���دة ل تزيد عن )ثالث دقائق( يف 
حالت الطوارئ.

٢. يج���ب اأن تك���ون املخ���ارج وطرق النج���اة متباعدة بقدر الإم���كان واأل يقل ع���دد املخارج بكل طاب���ق عن )خمرجن( يوؤدي���ان اإىل طريق 
النجاة.

٣. يج���ب اأن ت���وؤدي نهاية طريق النجاة اإىل خمارج نهائية تو�صل اإىل خارج املبنى مع حتدي���د اأماكن لتجمع الأ�صخا�ص الذين يتم اإخالءهم 
على اأن يتوفر فيها الهواء النقي و�صروط ال�صالمة حتى ميكن تقدمي امل�صاعدات الالزمة لهم والقيام باإجراءات احل�صر.

4. يج���ب اأن تك���ون اأبواب املخارج �صهلة الفتح من الداخل ومقاومة للحريق ملدة )�صاعة( على الأقل وتفتح للخارج بالدفع ول ي�صمح برتكيب 
�صتائ���ر حتجبه���ا عن الأنظار كم���ا ل ي�صمح برتكيب اأي مرايا بالق���رب منها حتى ل ينتج عن ذلك ا�صطراب���ات اأو خطاأ يف حتديد اجتاهات 

اخلروج.
٥. يجب األ تزيد امل�صافة التي يقطعها ال�صخ�ص من اأية نقطة داخل غرف اأو اأجنحة النوم اإىل خمرج الطوارئ اأو الدرج املحمي عن )1٥( 

مرتًا اأو عن )1٠( اأمتار يف القبو ول تزيد عن )7.٥( مرتًا يف النهاية املغلقة جدول رقم )٣(.



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
بمؤسسات التعليم العالي 196

٦. يت���وىل م�صئ���ول ال�صالمة يف امل�صت�صفى و�صع العالمات الدالة يف داخل وخارج املبنى على ال�صرفات والنوافذ التي تعترب من و�صائل النجاة 
وي�صرتط اأن تكون مطلة على الطريق العام حيث ميكن و�صول �صيارات الإنقاذ وبحيث ل ت�صتعمل اإل مبعرفة فرقة الإنقاذ بالدفاع املدين يف 

حالة ال�صرورة الق�صوى وعند وجود اأ�صخا�ص حم�صورين بن هذه الأماكن ويتعذر خروجهم اإىل اأي طريق جناة باملبنى.
7. يج���ب اأن تك���ون اأب���واب )خمارج( غرف التن���ومي وخمارج كافة الأق�ص���ام بات�صاع كاف ي�صمح مب���رور املقاعد املتحرك���ة والنقالت وكافة 

التجهيزات املتنقلة التي يتم توفرها باملوقع واأن ل يقل عر�ص املمرات الرئي�صية باأي حال عن )٢4٠( �صم.
٨. يطبق البند ال�صابق على طرق النجاة واملخارج حتى ميكن اإخالء املر�صى واملقعدين بو�صائل النقل املذكورة يف حالت الطوارئ.

٩. يراع���ى اأن ت�صي���د ال�صالمل امل�صتخدمة كجزء من طرق النجاة طبق���ًا للموا�صفات العربية ال�صعودية للمبن���ى بحيث يكون الدرج من مواد 
غ���ر قابل���ة للحري���ق ويتوفر فيها الع���زل اجليد �صد الدخان واحل���رارة وحتقق احلماية الالزم���ة لالأ�صخا�ص واأن ت���زود باحلواجز الالزمة 

)الدرابزين( لتاأمن ا�صتخدامها.
1٠. يجب اأن تفتح اأبواب نهاية طرق النجاة على طرق اأو ممر م�صتو وبعيدًا عن فتحات نظم التهوية وم�صارف الغازات.

11. يج���ب غل���ق املمرات غر النافذة باأبواب م�صمتة تفت���ح للداخل ومتيز بعالمات غر م�صيئة بعبارة )غر نافذ( ول ي�صمح باإن�صاء غرف 
املر�صى يف هذه املمرات.

1٢. ل تعترب امل�صاعد وال�صالمل الكهربائية من م�صالك النجاة ول ت�صتخدم يف حالت الطوارئ اإل مبعرفة رجال الإنقاذ بالدفاع املدين.
1٣. يجب اأن ل يقل م�صلك النجاة عن )٢ مرتًا( واأن تكون هذه امل�صافة خالية من اأي عوائق اإن�صائية اأو لوازم اإ�صاءة اأو لفتات معلقة.

14. حتدد عدد املخارج الالزمة للمبنى ح�صب ما هو مو�صح باجلدول املرفق رقم )4(.
1٥. تزود املخارج وطرق النجاة واملمرات والردهات وال�صالمل املو�صلة اإليها بالفتات اإر�صادية واأ�صهم م�صيئة با�صتمرار ت�صر اإليها بو�صوح 
ودق���ة بحي���ث ميكن جلميع الن���زلء واملرتددين على املوقع روؤيتها من اأي م���كان كما يتم ت�صميم لوحات تت�صم���ن تعليمات ال�صالمة الواجب 
عل���ى الأ�صخا����ص اإتباعها يف حالت الطوارئ وتثبت يف اأماكن ظاه���رة مبختلف اأق�صام وطوابق املبنى. ويج���ب اأن تكون اللوحات والالفتات 

الإر�صادية ح�صب الت�صاميم املعتمدة من قبل الدفاع املدين ومكتوبة باللغة العربية ويجوز اإ�صافة لغات اأخرى.
1٦. عدم اإ�صغال املمرات باأي مواد اأو مفرو�صات تعيق احلركة اأو الو�صول اإىل اأجهزة مكافحة احلريق.

17. ي�صم���ح با�صتخ���دام الأقف���ال يف دور الرعاية ال�صحية ملختلي العق���ل اأو امل�صاجن اأو املوقوفن داخل امل�صت�صفي���ات ب�صرط اأن تكون هناك 
حرا�صات دائمة على مدار ال�صاعة ت�صمح بنقل م�صتخدمي املبنى اإىل اأماكن اأخرى اآمنة يف حالت الطوارئ.

1٨. يج���ب اأن تك���ون غرف العمليات وغرف العناية املرك���زة يف امل�صت�صفيات لها اأهمية خا�صة من حي���ث ت�صميمها بحيث تكون بالقرب من 
خمارج الطوارئ اأو تخ�ص�ص لها خمارج و�صالمل خا�صة بها.

مادة )١6( 
حماية واإنارة ممرات الهروب:

1. يج���ب حماي���ة ممرات الهروب وفق���ًا ملا تن�ص عليه املوا�صف���ات العربية ال�صعودية اخلا�ص���ة بحماية املباين مع مراع���اة اأن تكون حوائط 
واأ�صق���ف واأر�صيات ممرات اله���روب وال�صالمل والردهات املو�صلة اإليها من مواد مقاومة للحريق واأن تكون طبقة التك�صية اخلارجية لها من 

الدرجة)اأ( )مواد غر قابلة لالحرتاق(.
٢. يتم اإنارة كافة اللوحات والالفتات والأ�صهم اخلا�صة باملخارج وممرات الهروب ب�صفة دائمة لياًل ونهارًا ويكون م�صدر الإ�صاءة مزدوجًا 
اأي يغذي من امل�صدر الرئي�صي للكهرباء باملبنى بالإ�صافة اإىل م�صدر احتياطي )اإنارة طوارئ( ويراعى اأن يكون نظام اإنارة الطوارئ تلقائي 
الت�صغيل فور انقطاع التيار الكهربائي الرئي�صي ل�صمان ا�صتمرار اإ�صاءة هذه الأماكن حتت كل الظروف كما يجب اإنارة م�صارات اخلروج مبا 
يحق���ق الإ�ص���اءة الوا�صحة لأر�صيات و�صائل اخلروج بالكامل مبا يف ذلك الزوايا وتقاطعات املم���رات والأبراج وال�صالمل والب�صطات واأبواب 

املخارج وغرها.
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مادة )١7(
 مناطق التجمع:

ه���ي املناطق التي يتم حتديده���ا داخل وخارج املبنى لتجميع الأ�صخا�ص الذين يتم اإخالئهم م���ن القطاعات التي يحدث بها اخلطر بهدف 
اإنقاذهم وحمايتهم وتقدمي امل�صاعدات الالزمة لهم وتنق�صم اإىل نوعن:

1. مناطق التجمع الداخلية:
يت���م حتديده���ا داخ���ل املبنى وتكون غالبًا يف الرده���ات املت�صعة التي توؤدي اإليه���ا عدة خمارج وم�صالك هروب ويج���ب اأن تت�صل هذه 
املناط���ق بطريق���ي جناة على الأقل يوؤديان مبا�صرة اإىل خارج املبنى حيث مناطق التجمع اخلارجية ويجب اأن يتوفر فيها �صبل الأمان 
والتهوية الكافية وت�صتخدم هذه الأماكن يف جتمع الأ�صخا�ص الذين يتم اإخالئهم من القطاعات التي يحدث بها اخلطر على اأن تتم  
عملي���ة الإخ���الء ب�صورة دقيقة مع حتديد القطاعات الت���ي تخدمها وجتهيزها بالالفتات الإر�صادي���ة والأ�صهم واللوحات التو�صيحية 
امل�صيئة. وتعترب هذه الأماكن مناطق جتمع موؤقتة حلن زوال اخلطر نهائيًا من املبنى اأما يف حال ا�صتفحاله � ل قدر اهلل � فيتم على 

الفور اإخالء الأفراد منها اإىل مناطق التجمع اخلارجية.
2. مناطق التجمع اخلارجية:

هي املناطق التي يتم حتديدها خارج املبنى ح�صب طاقته ال�صتيعابية ويجب اأن تكون مت�صلة مبا�صرة باملخارج النهائية املوؤدية اإليها 
واأن يتوفر فيها كافة و�صائل الأمن وال�صالمة والتهوية الطبيعية واأن يتي�صر و�صول �صيارات وفرق اخلدمات العامة اإليها، ويتم يف هذه 

املناطق جتميع �صاغلي املبنى عن طريق املخارج ومن مناطق التجمع الداخلية عند ال�صرورة.

مادة )١8(
 ال�صالمة الوقائية لتنفيذ اأعمال البناء:

يكون مقاول تنفيذ بناء اأو ترميم اأو �صيانة امل�صت�صفى م�صئوًل م�صئولية كاملة اأمام املديرية العامة للدفاع املدين اأو اأحد فروعها حيال التزام 
املهند�ص���ن اأو م�ص���ريف العمال اأو العمال ملتطلب���ات ال�صالمة املهنية وال�صالمة ال�صناعية و�صالمة الأ�صخا����ص، ول يعفيه من امل�صئولية اإبرام 
عقود مع مقاويل الباطن ويلتزم باإن�صاء ق�صم خمت�ص لل�صالمة مل�صروع امل�صت�صفيات تتلخ�ص مهمته بعدم تنفيذ اأي عمل اإل بعد اإعطاء اإذن 
مكتوب ي�صتويف به �صالمة العاملن يف امل�صروع والعناية بال�صالمة ال�صناعية واأي تهاون اأو تق�صر يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�صيم 

الذي يعر�ص مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها نظامًا.

مادة )١9(
 �صالمة املعامل واملختربات:

تلت���زم اإدارة امل�صت�صف���ى باإخ�صاع مراكز الأبحاث والتي تتعامل مع املواد امل�صعة داخل امل�صت�صفيات للتعليمات التنظيمية ال�صادرة من مدينة 
املل���ك عبدالعزي���ز للعلوم والتقنية ووزارة الداخلية )الأمن العام( بخ�صو�ص التعامل م���ع املواد امل�صعة وما يطلق عليها ا�صطالح )النفايات 

القذرة( ومراعاة لئحة املعامل  واملختربات ال�صادرة يف هذا ال�صاأن.
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المالحق

)الجداول(
جدول )1(

معدات مكافحة احلريق يف امل�صت�صفيات

احلالت املطلوبةالنوع
1- معدات الإطفاء اليدوية

جميع الطوابقاأ- طفايات يدوية 

2- الرتكيبات الثابتة
جميع الطوابقاأ- �صبكة خراطيم مطاطية

اأعلى من ٣ طوابق وبارتفاع اأقل من ٣٠م اأو طابقن مب�صاحة تزيد عن 1٠٠٠م٢ب_ �صبكة فوهات جافة

اأماكن التجمعات يف امل�صت�صفى كال�صتقبال واأماكن النتظار )الهول واللوبي( فقطج_ �صبكة فوهات خارجية

3- الأنظمة التلقائية الثابتة

اأ- �صبكة تلقائية ملر�صات مياه مكافحة احلريق
ال�ص���رداب وجمي���ع طواب���ق امل�صت�صفى والأماك���ن املحددة ح�صب ما ج���اء يف الأنظمة 

التلقائية ملكافحة احلريق.
اأماكن اخلطورة اخلا�صة حيث ل ميكن ا�صتخدام املياهب- �صبكة تلقائية ملر�صات مواد اأخرى

4- معدات اإنذار احلريق
يف جميع الطوابقاأ- �صبكة اإنذار يدوي

ب- �صبكة اإنذار تلقائي
يف جميع الطوابق خا�صة التي لي�ص بها مر�صات مياه اإطفاء احلريق واملمرات كذلك 

يف اأماكن اخلطورة اخلا�صة وجماري التكييف

جدول )2(

اخلدمات الهند�صية اخلا�صة بالوقاية من احلريق يف امل�صت�صفيات

احلالت املطلوبةالنوع
اخلدمات الهند�صية اخلا�صة بالوقاية من احلريق1

ح�صب املوا�صفات العاملية املعتمدة من الدفاع املديننظام التهوية1

ال�صرداب و�صبل الهروب )خمارج الطوارئ(عالمات اإر�صادية م�صاءة٢

ال�صرداب و�صبل الهروب )خمارج الطوارئ(�صبكة اإنارة للطوارئ٣

جميع اأق�صام امل�صت�صفىم�صدر احتياطي للكهرباء4

اإذا زاد الرتفاع عن ٦ اأدوار اأو ٢٠ مرتًا اأيهما اأقلم�صعد حريق٥

وفقًا لالحتياطات الوقائية يف املجالت الهند�صيةاأبواب حريق تعمل تلقائيًا٦
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جدول )3(

ح�صاب م�صافة النتقال وامل�صافة املبا�صرة يف امل�صت�صفيات

احلالت واملالحظاتالطابقامل�صافة بالأمتاراملوقع

--الأر�صي1٥امل�صافة املبا�صرة داخل غرف اأو اأجنحة النوم

م�صافة النتقال من باب غرف اأو اأجنحة النوم اإىل 
املخرج اأو الدرج املحمي

اأي طابق٢٠
لوجود اأكرث من خمرج واحد ولوجود 

املمرات الداخلية

يف حالة النهاية املغلقةاأي طابق7.٥النهاية املغلقة

جدول )4(

كيفية حتديد عدد املخارج

العر�س ال�صايف الأدنى للمخرجعدد املخارجعدد الأ�صخا�س

1٠٥�صم٢عدد اأق�صاه )٢٠٠( �صخ�ص

1٢٢�صم٠٥�صم )٢٠٠( �صخ�صلمخرجوجود املمرات الداخليةخمرات٢عدد اأق�صاه )٣٠٠( �صخ�ص

1٥٢�صم٢عدد اأق�صاه )٥٠٠( �صخ�ص

1٥٢�صم٣عدد اأق�صاه )7٥٠( �صخ�ص

1٥٢�صم4عدد اأق�صاه )1٠٠٠( �صخ�ص

جدول رقم )5(

الأماكن اخلطرة وم�صادر الإزعاج و�صروط وجودها بامل�صت�صفيات

امل�صافة خارج امل�صت�صفىامل�صافة من داخل امل�صت�صفىالأماكن اخلطرةالعدد

1
مول���دات + م�صخات املي���اه التي تدار 

بالديزل
-تو�صع يف غرف م�صتقلة ومف�صولة عن املبنى

٢
خزانات غاز الوقود والغازات الأخرى 

القابلة لال�صتعال
يو�صع يف غرف م�صتقلة مع وجود نظام مقاومة حريق 

خا�ص بها
بج���وار  وجوده���ا  من���ع 

امل�صت�صفيات

٣٠٠ مرتًا-املواد الكيميائية القابلة لال�صتعال٣
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امل�صافة خارج امل�صت�صفىامل�صافة من داخل امل�صت�صفىالأماكن اخلطرةالعدد

٢٠٠ مرتًا-امل�صتودعات الرئي�صية ذات احلركة4

٥
الور����ص اخلا�ص���ة ب�صيان���ة ال�صيارات 

واملعدات والأعمال احلرفية
٢٠ مرت عن املبن���ى الرئي�صي وغرف التنومي يف مبنى 

م�صتقل ويف�صل وجود عزل �صوتي
بج���وار  وجوده���ا  مين���ع 

امل�صت�صفيات

الغاليات احلرارية٦
تو�ص���ع داخل غ���رف يف البدروم ومعزول���ة �صوتيًا مع 

وجود نظام مقاومة حريق خا�ص بها
-----------

معدات التكييف )ال�صلرات(7
تو�ص���ع على قواع���د خا�صة متنع و�ص���ول الهتزازات 
التاب���ع  اخلدم���ات  مبن���ى  يف  وتو�ص���ع  وانتقاله���ا 

للم�صت�صفى
------------



الئحة شروط السالمة ووسائل اإلطفاء والمراقبة 
واإلنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات 
واالجتماعات والمؤتمرات واألفراح والمسارح 

ومباني األنشطة المماثلة
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المملكة العربية السعودية

          وزارة الداخلية

    مجلس الدفاع المدني

الئحة
شروط السالمة ووسائل اإلطفاء والمراقبة واإلنذار الواجب توافرها 

في قاعات المحاضرات واالجتماعات والمؤتمرات واألفراح والمسارح 

ومباني األنشطة المماثلة
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وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة

أمور السالمة، والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحريق

الئحة

شروط السالمة ووسائل اإلطفاء والمراقبة واإلنذار الواجب توافرها في قاعات

المحاضرات واالجتماعات والمؤتمرات واألفراح والمسارح ومباني األنشطة المماثلة

�صــدر قــرار �صمــو وزيــر الداخليــة ورئي�ــس جمل�ــس الدفــاع املــدين رقــم 10 /ك/و/ 1/دف وتاريخ 
1410/3/23 ه باملوافقــة علــى �صيغــة اللوائــح التف�صيليــة املو�صحــة للمهــام وامل�صئوليات التــي تتعلق  

مبعاجلة اأمور ال�صالمة العامة واحلماية املدنية ومتطلبات مكافحة احلرائق، بناء على ما تق�صي به 
الفقــرات( ج،د،و،ح(  مــن املــادة التا�صعــة من نظــام الدفاع املدين ال�صــادر باملر�صوم امللكــي رقم م/10 

وتاريخ1406/10/5هـ. ون�صرت يف جريدة اأم القرى يف عددها رقم )3283(  وتاريخ 1410/4/19هـ
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

قرار جمل�س الدفاع املدين
قرار رقم 10 /ك/و/ 1/دف وتاريخ 1410/10/23ه

اإن جمل�س الدفاع املدين
بع���د الإط���الع عل���ى الفق���رة ) ج( م���ن امل���ادة التا�صعة م���ن نظام الدف���اع امل���دين ال�ص���ادر باملر�ص���وم امللكي الك���رمي رق���م م/ 1٠ وتاريخ 

14٠٦/٥/1٠ه�
وبعد الإطالع على الفقرات )ج،د،و،ح(  من املادة التا�صعة من نظام الدفاع املدين.  وبناًءا على ما جاء مبح�صر اللجنة التح�صرية للمجل�ص 
امل���وؤرخ يف 14٠7/7/1٥ه ومراع���اة لتنفيذ اللوائح  التي تعالج كافة الق�صايا، والأم���ور املتعلقة بال�صالمة واحلماية من الأخطار، وما ي�صمن 

وقاية املواطنن و�صالمة الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة.

يقرر ما يلي:
اأوًل:  املوافق���ة عل���ى �صيغة اللوائح التف�صيلية واملو�صحة للمهام، وامل�صئوليات الت���ي تتعلق مبعاجلة اأمور ال�صالمة العامة واحلماية املدنية، 

ومتطلبات مكافحة احلرائق.
ثانًيــا: على املديرية العام���ة للدفاع املدين تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح، والتاأكد من تطبيق ن�صو�صها وموادها بكل دقة، كما له احلق 

يف الإ�صراف على تنفيذ ما تن�ص عليه هذه املواد من عقوبات وغرامات واردة كمخالفات يف نظام الدفاع املدين. 
ثالًثــا: عل���ى اجلهات املعنية حكومية، اأو اأهلي���ة تنفيذ ما يخ�صها من مواد وتطبيق  ما يتعلق مبهامه���ا يف حدود ال�صالحيات وامل�صئوليات 

املعطاة لها مبوجب نظام الدفاع املدين.
رابًعا: يتم تنفيذ العمل بهذه اللوائح بعد ثالثة �صهور من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين        
نايف بن عبد العزيز         

  
•�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين  �صعبة الوثائق والدرا�صات. 	

•�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين  ل�صعبة التن�صيق واملتابعة. 	
•�صورة مع بيان اللوائح مللف اللوائح. 	

•�صورة مللف قرارات املجل�ص. 	
•�صورة لالأمانة العامة ملجل�ص الدفاع املدين  مللف ال�صادر مع امل�صودة. 	
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ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

املديرية العامة للدفاع املدين
اإدارة الأنظمة واللوائح

لئحة
�صروط ال�صالمة وو�صائل الإطفاء واملراقبة والإنذار الواجب توافرها يف

قاعات املحا�صرات والجتماعات واملوؤمترات والأفراح وامل�صارح ومباين الأن�صطة املماثلة

القسم األول

أواًل: تعاريف:

يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:
1. قاعة املحا�صرات:

ه���ي املبن���ى اأو اجلزء من املبنى املخ�ص�ص لإلقاء املحا�صرات اأو عق���د الندوات العلمية اأو الأدبية اأو ال�صيا�صية اأو غرها وامل�صمم ل�صتقبال 
ا يف وقت واحد. ما يزيد على ٣٠ ثالثن �صخ�صً

2. قاعة الجتماعات واملوؤمترات:
هي املبنى اأو اجلزء من املبنى املخ�ص�ص لعقد الجتماعات اأو املوؤمترات اأو املهرجانات وامل�صمم ل�صتقبال ما يزيد على ٣٠ ثالثن �صخ�صا 

يف وقت واحد.

3. قاعات اأو ق�صور الأفراح:
هي املبنى اأو اجلزء من املبنى لإقامة الأفراح اأو احلفالت باأنواعها وامل�صمم ل�صتقبال ما يزيد على ٣٠ ثالثن �صخ�صا يف وقت واحد.

4. امل�صرح اأو قاعة العر�س:
يق�صد به املبنى اأو اجلزء من املبنى املخ�ص�ص لأداء اأو التدريب على اأداء العرو�ص امل�صرحية اأو التمثيلية اأو مواد الفنون ال�صعبية اأو خالفها 

ا يف وقت واحد. وامل�صمم ل�صتقبال ما يزيد على ٣٠  ثالثن �صخ�صً

5. مباين الأن�صطة املماثلة:
ه���ي كل مبن���ى اأو جزء من مبن���ى خم�ص�ص ملمار�صة اأحد الأن�صطة املماثلة لالأن�صطة امل�صار اإليها يف )4 ،٣ ،٢ ،1(  اأعاله كمعار�ص الكتب اأو 
ا يف  الأ�صغ���ال اليدوي���ة اأو معار�ص الفنون املختلف���ة اأو متاحف الآثار وغرها بحيث تكون م�صممة ل�صتقبال م���ا يزيد على ٣٠ ثالثن �صخ�صً

وقت واحد وب�صرط األ ي�صدر لها لئحة م�صتقلة.
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6. النظام:
 نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم م/ 1٠ وتاريخ 14٠٦/1٠/٥ه و وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.

7. لئحة التفتي�س وال�صبط والتحقيق واجلزاءات:
ه���ي الالئح���ة ال�ص���ادرة u1٥٩٣ عن �صمو وزير الداخلية ورئي����ص جمل�ص الدفاع املدين بتحديد اإجراءات التفتي����ص، وال�صبط والتحقيق يف 

املخالفات والتجاوزات اخلا�صة باأعمال الدفاع املدين واجلزاءات املقررة عليها.

8. مندوب الدفاع املدين:
ه���و ال�صخ����ص اأو الأ�صخا����ص املفو�صون م���ن قبل املديرية العامة للدف���اع املدين، اأو اأحد مراكزه���ا بالقيام بالتفتي�ص عل���ى املن�صاآت و�صبط 
وحتقي���ق املخالفات والتجاوزات اخلا�صة باأعمال الدفاع امل���دين وفقا للقواعد والإجراءات املحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك، بغر�ص التاأكد 

من �صالمة املن�صاأة، ومعدات واأدوات ال�صالمة ومكافحة احلريق، وتوقيع اجلزاءات والغرامات املحددة لكل منها.

9. اجلهة املخت�صة:
وزارة الداخلية، واملديرية العامة للدفاع املدين، واجلهات العامة الأخرى ذات العالقة برتخي�ص املن�صاأة ون�صاطها.

10 . امل�صئول عن املن�صاأة:
وفًق���ا لن����ص املادة اخلام�صة والع�صرين من نظام الدفاع املدين هو ال�صخ�ص من من�صوبي املن�صاأة اأو الغر املعن اأو املكلف ليكون م�صئوًل عن 

جميع ما يتعلق باأعمال ال�صالمة والأمن يف املن�صاأة كما يعترب مالك املن�صاأة اململوكة ملكية خا�صة امل�صئول يف جميع الأحوال.

11 . املوا�صفات: يق�صد بها:
)اأ(  املوا�صفات القيا�صية العربية ال�صعودية، وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.

)ب( املوا�صف���ات العاملي���ة، ويق�ص���د بها اأنه يف حالة عدم وجود املوا�صف���ات القيا�صية العربية ال�صعودية  تك���ون موا�صفات الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة، اأو موا�صف���ات دول ال�ص���وق الأوروبية امل�صرتكة هي الواجبة املراعاة. اأما اإذا كانت الآلة امل���راد ا�صتخدامها  م�صنعة يف غر تلك 
الدول فاإن موا�صفاتها املتعلقة بال�صالمة يجب اأن تكون معتمدة من اجلهات احلكومية املخت�صة بالدول امل�صنعة كما يجب يف جميع الأحوال 

تقدمي وثيقة تثبت توافر جميع قواعد ال�صالمة بالآلة يف املادة اأو الآلة حمل البحث »وذلك يف حالة عدم وجود املوا�صفات ال�صعودية.

ثانيًا:
ل يجوز الرتخي�ص باإقامة اأي حمطة اأو ترميم اأو تو�صعة اأو جتديد ترخي�ص للقائم منها قبل اأن يقوم طالب الرتخي�ص بتقدمي درا�صة فنية 
مع���دة م���ن اأحد املكاتب الفنية املتخ�ص�ص���ة باأعمال ال�صالمة واملعتمدة من املديرية العامة للدفاع امل���دين تو�صح مدى اللتزام باملوا�صفات 
وال�صرتاطات والقواعد الواردة ومتنح املحطات القائمة وقت �صدور هذه الالئحة مهلة زمنية ل تزيد على �صنة ميكن متديدها �صنة اأخرى 
باأم���ر من اأم���ر املنطقة وفقا ملا يحدده الدفاع املدين وطبيعة العمل املراد تنفيذه ل�صتكمال ال�صرتاطات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة، 

وعلى املخت�ص بالبلديات مراعاة التقيد باأن يكون منح الرتخي�ص اأو جتديده وفقا ملا ورد بهذه الالئحة من قواعد وا�صرتاطات.

ثالثًا:
يك���ون املكت���ب الذي اأعد الدرا�صة املذك���ورة اأعاله م�صئول اأمام اجله���ات املخت�صة عن جدية الدرا�صة ودقتها، ومراقب���ة تنفيذها كما يلتزم 
بتق���دمي �صهادة نهائية للدفاع املدين توؤكد متام تنفيذ متطلبات ال�صالمة وو�صائل الإطفاء الواردة بالدرا�صة املعتمدة من الدفاع املدين. كما 
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يكون م�صئوًل بالت�صامن مع طالب الرتخي�ص عن اأي تهاون اأو تق�صر يف هذا ال�صدد.
يق���وم املخت����ص باملديرية العامة للدفاع املدين بعد درا�صة الطلب وزيارة املوقع والوقوف على املحل اأو املن�صاأة املطلوب ترخي�صها للتاأكد من 
مالءم���ة املوقع للن�ص���اط املطلوب ترخي�صه باإعداد تقرير مبتطلبات ال�صالمة وو�صائل الإطفاء املنا�صبة �صمن احلدود الواردة بهذه الالئحة 
وعليه مراعاة حجم املن�صاأة اأو املحل ونوعية الن�صاط املطلوب ترخي�صه ومدى خطورة الجهزة والآلت واملواد امل�صتخدمة يف هذا الن�صاط، 
وما اإىل ذلك من اعتبارات تتحكم يف متطلبات ال�صالمة وو�صائل الإطفاء وعلى اجلهة املخت�صة بالبلديات مراعاة اأن يكون منح الرتخي�ص 

اأو جتديده وفًقا لقرير املخت�ص بالدفاع املدين فيما يتعلق بتوافر متطلبات ال�صالمة وو�صائل الإطفاء.

رابعًا:
يعت���رب امل�صئ���ول عن ال�صالمة يف املحطة م�صئول مبا�صرا عن عمل الفحو�صات ال�صهرية والختب���ارات الدورية )كل ٣ �صهور(  وذلك بالن�صبة 
للمن�صاأة ذاتها وجميع املعدات والرتكيبات الكهربائية وكذلك جميع و�صائل ال�صالمة ومعدات الإطفاء واإ�صالح اأي عطل اأو خلل فورا ول تخلى 
م�صئولية امل�صئول عن ال�صالمة اإذا كان غر �صاحب الرتخي�ص اأو امل�صتاأجر، اإل اإذا اأثبت اأن اإجراء الفحو�صات والختبارات واإ�صالح العطل 

اأو اخللل لي�ص يف حدود اخت�صا�صه الوظيفي واأنه قد قام برفع الأمر لذوي الخت�صا�ص.

خامسًا:
يلت���زم امل�صئ���ول ع���ن ال�صالمة يف حالة ح���دوث عطل اأو خلل ينطوي على درجة عالي���ة من اخلطورة مبا يهدد �صالم���ة الأرواح واملمتلكات اأن 
يق���وم ف���ورا باإغالق املحطة اأو اجلزء الذي ينط���وي على اخلطورة منها اإذا كان ذلك �صمن اخت�صا�صه الوظيفي اأو رفع الأمر فورا ل�صاحب 
الخت�صا����ص ال���ذي يجب عليه فورا وبدون تاأخر اتخاذ الإجراءات الالزمة لإغالق املحطة اأو اجلزء منها حتى يتم اإ�صالح العطل اأو اخللل 

ويعترب اأي اإهمال اأو تق�صر يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�صيم. 

سادسًا:
يلت���زم م�صئول ال�صالم���ة بتخ�صي�ص �صجل ي�صمى( �صجل ال�صالمة واأجهزة الإنذار ومكافحة احلري���ق (تختم جميع �صفحاته بختم اإدارة اأو 
مرك���ز الدفاع املدين املخت�ص وتدون فيه جميع الفحو�صات ال�صهرية والختبارات الدورية ملعدات ال�صالمة واأجهزة الإطفاء من حيث تاريخ 
الفح�ص واجلهة القائمة بالفح�ص اأو الختبار والأ�صاليب امل�صتخدمة وعمليات الإ�صالح وال�صيانة وغرها من البيانات وفقا للنموذج املعد 

من قبل الدفاع املدين. 
كم���ا يج���ري تخ�صي�ص جزء من ال�صجل لعمليات فح�ص املبنى واملعدات والأجهزة والرتكيبات الكهربائية وامليكانيكية  ويحتفظ بال�صجل يف 

اإدارة املحطة ليكون يف جميع الأوقات حتت  �صرف مندوب الدفاع املدين لالإطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات.

سابعًا:
يجوز للم�صئول عن ال�صالمة يف املحطة التن�صيق مع مركز الدفاع املدين املخت�ص لتحديد مبوعد

اإجراء الختبارات الدورية بح�صور مندوب الدفاع املدين بعد حتديد اجلهة التي تتوىل القيام به ويجب اإثبات ذلك يف �صجل ال�صالمة بتوقيع 
املندوب مع تدوين املالحظات.

ثامنًا:
يجب تدريب جميع العاملن باملحطة على اأعمال ال�صالمة والإ�صعاف يف مدار�ص اأو معاهد التدريب ال�صعودية املتخ�ص�صة واملعتمدة من قبل 
املديرية العامة للدفاع املدين اأو باأحد معاهد اأو مراكز الدفاع املدين وذلك بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين على اأن تتحمل اجلهة 

طالبة التدريب تكاليف اأو ح�صتها من تكاليف التدريب على اأ�صا�ص تكلفة املتدرب الواحد.
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تاسعًا:
يلت���زم امل�صئ���ول ع���ن ال�صالمة يف املحطة مبتابع���ة تنفيذ ال�صرتاطات ال���واردة بهذه الالئحة كما يلت���زم بالتن�صيق مع مرك���ز الدفاع املدين 
املخت����ص لو�صع خطة للتدخل والإخالء والإنقاذ والإطفاء يف اأوق���ات الطوارئ والإجراءات التي يجب على العاملن باملحطة اتخاذها حلن 

و�صول الدفاع املدين.

عاشرًا:
يج���ب توف���ر �صيارة اإ�صعاف على الأقل لكل من�صاأة على اأن تكون جمهزة بالتجهيزات الالزمة كما يجب اأن يكون العاملون / العامالت عليها 
موؤهل���ن ومدربن عل���ى الإ�صعافات الأولية ويجب اأن تكون ال�صيارة متفرغة وخم�ص�صة خلدم���ة املن�صاأة دون غرها خا�صة يف اأوقات ن�صاط 

املن�صاأة.

الحادي عشر:
يلتزم امل�صئول عن املن�صاأة( خا�صة �صالت وقاعات الأفراح(  بتحديد الطاقة ال�صتيعابية للمبنى وبخا�صة الطوابق العلوية وعليه اأن يو�صح 

ذلك للم�صتاأجر الذي يكون م�صئول عن اإعداد املدعوين
وعدم جتاوزهم للعدد املحدد.

ويلت���زم امل�صئ���ول عن املن�صاأة بو�ص���ع لوحات على اجل���دران ويف اأماكن بارزة حتدد الطاق���ة ال�صتيعابية للمن�صاأة وحتذر م���ن اأن زيادة عدد 
u1575 الأ�صخا�ص يهدد املوجودين باخلطر ويعوق  عمليات الإخالء والإ�صعاف ويعر�ص الطوابق العلوية للت�صدع والأنيهار.

الثاني عشر:
يج���ب اأن تك���ون من�ص���ة اأو خ�صب���ة امل�صرح مقامة من امل���واد عالية اجلودة واملقاوم���ة لالإ�صتعال واحلري���ق واأن يتم اإن�صاوؤه���ا وفقا للمقايي�ص 
واملوا�صف���ات العلمي���ة والفنية الدقيقة حيث تتحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأ�صخا�ص امل�صموح له���م باعتالئها ويكون امل�صئول عن املن�صاأة 

م�صئول عن تنفيذ ذلك مراقبته.

الثالث عشر:
يلت���زم امل�صئ���ول عن املن�صاأة بو�صع لوح���ات اإر�صادية وفقا لت�صميم املعتمد من الدفاع املدين ملنع التدخ���ن وحظر اإ�صعال اأي م�صدر للنران 

والإر�صاد عن املخارج وطرق النجاة ون�صر تعليمات ال�صالمة.
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القسم الثاني 

اأوًل: الرتكيبات والتمديدات الكهربائية:
يج���ب اأن يتم ت�صميم وتركيب كافة التجهيزات واخلدم���ات الكهربائية وامليكانيكية وفقا للموا�صفات العربية ال�صعودية، ومبعرفة جهة فنية 

متخ�ص�صة مع مراعاة ما يلي: 
1. اأن تكون كافة التمديدات والأ�صالك من الأنواع والأقطار املنا�صبة، واأن تكون معزولة عزل جيًدا وحممية �صد التلف اأو ارتفاع التيار.

٢. يراعى توفر التو�صيالت الأر�صية الالزمة جلميع الأجهزة والرتكيبات والدوائر الكهربائية طبًقا للموا�صفات العربية ال�صعودية.
٣. يراعى اإحكام غلق الفتحات والفجوات املخ�ص�صة للخدمات بحواجز وقائية. 

4. يجب توفر قواطع التيار الكهربائي املنا�صب واملوؤمنة �صد اأخطار املا�ص والقو�ص الكهربائي.
٥. يتم تركيب اأجهزة التدفئة التي تزيد قوتها األف كيلووات داخل طويقات من مادة غر قابلة لال�صتعال.

٦. اأن تكون الإ�صاءة كافية يف جميع اأجزاء املحل، كما يجب اأن تكون امل�صابيح من الأنواع املثبتة غر القابلة لالنفجار وتو�صع داخل حوافظ 
زجاجة ومينع ا�صتخدام امل�صابيح املدلة ب�صلك.

7. يج���ب توف���ر م�صدر احتياطي للطاقة الكهربائية لإ�صاءة اإ�صارات املخ���ارج وطرق النجاة ب�صفة م�صتمرة واأن تكون من النوع الذي يعمل 
تلقائًيا عند انقطاع التيار الرئي�صي.

٨. يتم تركيب جميع التمديدات والتجهيزات الكهربائية مبعرفة جهة فنية متخ�ص�صة كما يجب  املرور عليها، واإجراء ال�صيانة الالزمة لها 
ب�صفة دورية كل فرتة للتاأكد من �صالحيتها وتاليف ما قد يوجد من عيوب ويتم ذلك مبعرفة فنين متخ�ص�صن.

ثانًيا: اأجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
1. يجب توفر و�صائل التهوية الطبيعية وامليكانيكية مبا يكفل جتديد الهواء بكافة الأماكن وعدم تراكم الأبخرة اأو الغازات.

٢. يراع���ى اأن يت���م ت�صمي���م وتركيب و�صيانة كاف���ة اأنظمة التهوية امليكانيكي���ة والتكييف وجم���اري التهوية طبًقا ملوا�صف���ات الهيئة العربية 
ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص بحيث ل توؤدي اإىل انت�صار الدخان والغازات ال�صاخنة من جزء لآخر باملبنى.

٣. يج���ب األ ت�صتخ���دم �صالمل النج���اة والردهات كطرق اإرجاع لأنظم���ة التهوية ويف حالة ا�صتخدام فراغ ال�صقف كف���راغ لالإرجاع فيجب األ 
يتج���اوز امت���داده حدود حواجز احلريق الراأ�صية ما مل تكن هذه املناطق مزودة بكوا�صف للدخ���ان مت�صلة بنظام اإنذار اآيل للحريق لإعطاء 

حتذير مبكر بت�صرب الدخان ولإغالق نظام �صحب الهواء.
4. ت�صميم نظم التهوية امليكانيكية كاأنظمة م�صتقلة بالن�صبة ل�صالمل النجاة. 

٥. ت���زود وح���دات التكيي���ف املركبة يف احلوائط اخلارجي���ة للمبنى باإطار خارجي من األ���واح ال�صلب ملنع �صقوطها للخ���ارج يف حالة حدوث 
حريق.

ثالثًا: و�صائل النجاة واإنارة الطوارئ:

اأ (  خمارج الطوارئ:
عبارة عن باب اأو) فتحة(  يفتح للخارج ويت�صل مبمر اأو ردهة اأو درج يوؤدي اإىل طريق جناة يو�صل اإىل خارج املبنى وي�صتخدم هذا املخرج 
كو�صيل���ة لله���روب من املبنى اإىل مكان يتوف���ر فيه الأمن وال�صالمة عند حودث خطر  ويجب األ يقل عر����ص املخرج عن) 1٠٠(  �صم وطريق 

النجاة عن(  1٣٠(  �صم ويراعى ما يلي:
1. يج���ب توف���ر طرق النجاة ) م�صالك الهروب(  واملخارج الالزمة م���ن اأبواب رئي�صية اأو خمارج طوارئ لتمكن �صاغلي املبنى من النتقال 

اإىل خارج املبنى بال�صرعة املنا�صبة يف حالة ن�صوب حريق اأو التعر�ص لأية مواقف طارئة ت�صكل تهديًدا حلياة الأ�صخا�ص.
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٢. يجب توفر خمارج الطوارئ الالزمة والكافية لإخالء جميع املوجودين باملحل اأو املن�صاأة  يف اأق�صر وقت ممكن وفًقا لالأعداد واملوا�صفات 
التي �صرد ذكرها يف هذه الالئحة.

٣. يجب تخ�صي�ص خمارج( اأبواب(  الطوارئ ل�صتخدامها يف حالت الطوارئ فقط لتنفيذ خطة الإخالء عندما يتعر�ص املبنى واملوجودين 
فيه للخطر.

4. يجب اأن توؤدي جميع خمارج الطوارئ اإىل خارج املبنى حيث تتوافر عوامل الأمان وال�صالمة والهواء الطلق.
٥. اأن تكون اأبواب خمارج الطوارئ �صهلة الفتح وذاتية الرتداد وتو�صع عليها لوحات م�صيئة وا�صحة ول ي�صمح برتكيب �صتائر حتجبها عن 

الأنظار كما ل ي�صمح برتكيب اأي مرايا بالقرب منها حتى ل يت�صبب عن ذلك ا�صطراب اأو خطاأ يف حتديد اجتاهات اخلروج.
٦. يجب اأن يتم توفر املخارج الالزمة لكل مبنى وفًقا لالعتبارات واملعدلت املتعارف عليها عاملًيا طبًقا للعنا�صر الآتية:

اأ(  األ يقل ات�صاع وحدة املخرج وهي امل�صافة املطلوبة ملرور �صخ�ص واحد عن اإحدى وع�صرين بو�صة.
ب(  مع���دل تدف���ق الأ�صخا�ص من املخرج ويق�صد به عدد الأ�صخا����ص املمكن خروجهم من وحدة املخرج خالل دقيقة واحدة ويقدر بخم�صة 

ا. وع�صرين �صخ�صً
ج(  الوقت الالزم لالإخالء ويختلف باختالف نوع املبنى طبٌقا ملا يلي: 

ج 1- مباين النوع الأول : وهي املباين املقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق.
ج ٢- مباين النوع الثاين : وهي املباين املقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل �صمها مواد �صهلة الحرتاق  وينبغي اإخالوؤها خالل دقيقتن 

ون�صف.
ج ٣- مباين النوع الثالث : وهي املقامة من مواد �صهلة ال�صتعال وينبغي اإخالوؤها خالل دقيقتن.

ج 4- يتم ح�صاب ات�صاع وحدات خمارج الطوارئ املطلوبة وفق املعادلة التالية.
عدد الوحدات = عدد الأ�صخا�ص املوجودين يف املبنى )الطاقة ال�صتيعابية(  مق�صومة على الوقت. معدل تدفق الأ�صخا�ص من وحدة املخرج 

)٢٥( × الالزم لالإخالء
وحت�صب ك�صور الوحدة بوحدة كاملة.

يجب األ يقل ات�صاع خمرج الطوارئ عن وحدتن اأي )4٢(  بو�صة بحد اأدنى ) 1٠٠(  �صم.
اإذا طلب للمكان ثالث وحدات فاأكرث وجب اأن يكون له اأكرث من خمرج )باب(  طوارئ.

وملعرفة عدد اأبواب الطوارئ املطلوبة فينبغي ق�صمة عدد الوحدات املطلوبة على اأربعة وي�صاف للناجت واحد �صحيح.

ب  (    اأنارة طرق النجاة:
1. يج���ب اأن���ارة طرق النجاة وفًقا ملا تق�صي به املوا�صفات ال�صعودية اخلا�صة بحماية املباين مع مراعاة اأن تكونن حوائط واأ�صقف واأر�صيات 
ط���رق النج���اة وال�صالمل والردهات املو�صلة اإليها من مواد مقاومة للحريق، واأن تكون طبقة التك�صية اخلا�صة بها من الدرجة »اأ«( مواد غر 

قابلة  لالحرتاق طبقا للموا�صفة الدولية رقم 11٨٢/1٩7٩.
٢. يجب اأن تكون اأبواب املخارج وكذا الأبواب املوؤدية اإىل طرق النجاة من النوع املقاوم للحريق ويف�صل اأن تكون من النوع الذي يفتح للخارج 

بالدفع واأن تكون ذاتية الإغالق.
٣. يجب اإنارة املخارج بلوحات خروج م�صيئة كذا اإنارة طرق النجاة بو�صائل الإ�صاءة الكافية واللوحات امل�صيئة واأن يكون م�صدر الكهرباء 
مزدوًجا اأي اأنها تغذى من امل�صدر الرئي�صي للكهرباء، بالإ�صافة اإىل م�صدر اإنارة الطوارئ الذي يغذى من بطاريات قابلة لل�صحن تلقائًيا، 

ويراعى اأن يكون نظام اإنارة الطوارئ تلقائي الت�صغيل حال انقطاع التيار الكهربائي الرئي�صي.
4. يجب اأن تكون اللوحات الإر�صادية للخروج طبًقا للت�صميم املعتمد من الدفاع املدين. 
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القسم الثالث

و�صائل الإنذار واملراقبة والإخالء والإطفاء
تزود املن�صاأة بو�صائل الإطفاء املنا�صبة من الأنواع التي �صرد ذكرها  ويوؤخذ راأي مركز الدفاع املدين املخت�ص لتحديد الو�صائل املطلوبة بعد 
الإطالع على املخططات واإجراء املعاينة الالزمة، بحيث تتنا�صب معدات الإطفاء املطلوبة كًما وكيًفا مع املواقع املطلوب حمايتها والأخطار 
املحتم���ل حدوثها ومب���ا يتالءم مع طبيعة الن�صاط وم�صاحة املن�ص���اأة وحجم الن�صاط فيه وعدد العاملن بهاواملرتددي���ن عليها ..الخ. وفًقا ملا 

يلي:

اأ  (    طفايات احلريق اليدوية:
1. يج���ب جتهيز املح���ل بطريقة متكن �صاغليه من القيام بالإجراءات الأولية ملكافحة احلريق با�صتخ���دام الطفايات اليدوية املنا�صبة والتي 

تتوافق مع الأخطار املحتملة طبًقا لالحتياطات  الفعلية وتخ�ص�ص طفاية لكل(  1٠٠(  مرت مربع.
٢. ل يق���ل ع���دد الطفاي���ات باأي حمل مهما قلت م�صاحته عن عدد )٢( طفايتن بودرة كيميائي���ة جافة )1٢(  كجم وطفاية واحدة من ثاين 

اأك�صيد الكربون تزن) 1٠(  كجم للرتكيبات الكهربائية وتزداد كمية الطفايات وفًقا مل�صاحة املحل وخطورة الن�صاط الذي يزاوله.
٣. تكون طفايات احلريق اليدوية وفًقا للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية ال�صادرة من الهيئة العربية ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ص.

4. تو�صع طفايات احلريق اأو تعلق قريًبا من الأبواب واملخارج يف اأماكن ظاهرة ي�صهل الو�صل اإليها ل�صتخدامها عند اللزوم.
٥. يج���ب املحافظة عل���ى الطفايات بحيث تكون �صاحلة لال�صتخدام دائما واأن يتم فح�صها واختبارها واإعادة تعبئتها وفقا لتعليمات اجلهة 

ال�صانعة ومبعرفة جهة متخ�ص�صة يف فح�ص وتعبئة الطفايات ويو�صح تاريخ الفح�ص والتعبئة على بطاقة تل�صق على ج�صم كل طفاية.

ب( بكرات خراطيم الإطفاء:
تعري���ف: وه���ي تركيبات ثابتة مو�صلة ب�صفة دائمة مب�ص���در لالإمداد باملاء امل�صغوط وم�صممة ل�صرعة تن���اول اخلرطوم يف اأي اجتاه ميكن 

ل�صاغلي املبنى القيام بعملية املكافحة الأولية للحريق بدون تاأخر ويراعى فيها ما يلي:
1. يجب األ يقل قطر اخلرطوم عن(  ٢٠(  مليمرت.

٢. اأن تكون البكرات واخلراطيم طبًقا للموا�صفة القيا�صية ال�صعودية.
٣. يراعى تركيب البكرات يف الأماكن املنا�صبة وبالقرب من �صالمل بحيث ي�صهل الو�صول اإلهاوبارتفاع منا�صب واأن يزود كل خرطوم بقاذف 

للمياه وتخ�ص�ص بكرة بخرطوم لكل )٢٠٠(  مرت مربع من امل�صاحة.
4. يجب و�صع لوحات اإر�صادية تبن بو�صوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات اخلا�صة با�صتخدامها.

٥. يج���ب جترب���ة هذه الرتكيبات ب�صفة دورية للتحقق من �صالحيتها ومالءمته �صغط املياه املغذي لها، وحتى ل يتعر�ص اخلرطوم للجفاف 
والتلف نتيجة عدم ال�صتعمال.

ج  (    اأنابيب الإطفاء الرئي�صية ال�صاعدة اجلافة والرطبة:
تعريف: وهي عبارة عن موا�صر معدنية راأ�صية تركب بطول املبنى وتزود مبخارج حلنفيات احلريق  )جمل�ص اإطفاء(  بجميع طوابق املبنى، 

وتنق�صم اإىل نوعن:

1. اأنابيب جافة:
تركب باملباين التي يزيد ارتفاعها على(  1٢(  مرًتا ويقل عن �صتن مرًتا وتدفع مياه الإطفاء يف هذه الأنابيب عندما تدعو احلاجة اإىل ذلك 
فقط، با�صتخدام طلمبات �صيارات الإطفاء، وتركب على احلوائط اخلارجية للمبنى وتزود بو�صلة دخول من م�صتوى �صطح الأر�ص ويف مكان 
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ميكن ل�صيارات الإطفاء الكبرة احلجم اأن ت�صل اإليه ب�صهولة.

2. اأنابيب رطبة:
تت�صل مبا�صرة مب�صدر مائي حتت �صغط ولذلك فهي اأكرث فعالية حيث اأنها تعترب جاهزة يف اأي وقت لعمليات املكافحة وتركب باملباين التي 

ي�صل ارتفاعها اإىل �صتن مرًتا فاأكرث ويراعى بالن�صبة لأنابيب الإطفاء اجلافة اأو الرطبة ما يلي:
اأ(  يجب جتهيز �صندوق بجوار كل خمرج من خمارج احلنفيات يو�صع به خرطوم اإطفاء ومفتاح حنفية وقاذف مياه متعدد الأغرا�ص على 

اأن تكون هذه الأدوات من الطراز امل�صتخدم مبراكز الدفاع املدين.
ب(  يخ�ص�ص اأنبوب رئي�صي �صاعد لكل )٦٠٠(  مرت مربع من امل�صاحة بحيث ل يزيد بعد اأي جزء من م�صاحة اأر�صية اأي طابق عن )٥٠(  

مرًتا من �صمام الت�صريف )جمل�ص الإطفاء(.
ج(  اأن يتم ت�صميم وتركيب الأنابيب الرئي�صة ال�صاعدة اجلافة والرطبة طبًقا للموا�صفات القيا�صية ال�صعودية بذلك.

د  (    م�ص���در الإم���داد مبي���اه الإطفاء: يجب توفر م�صدر منا�ص ب لالإمداد باملاء الالزم ملكافح���ة احلريق لإمداد �صبكة الإطفاء )بكرات 
اخلراطي���م  الأنابي���ب الرئي�صية ال�صاعدة  �صبكات الر�صا�صات التلقائية(  بكميات املياه الالزمة وبال�صغط املنا�صب �صواء كان ذلك امل�صدر 
ه���و �صبك���ة مياه الإطفاء باملدينة، اإذا كان يف���ي الغر�ص، اأو اإن�صاء خزان مي���اه احتياطي لأعمال الإطفاء ويتم ذل���ك وفًقا ملوا�صفات الدفاع 
املدين، ومبا يتم�صى مع موقع وطبيعة املن�صاأة. ويراعى األ تزيد امل�صافة بن اأي نقطة يف املبنى واأقرب حنفية حريق اأو م�صدر مماثل لالإمداد 

باملاء عن مئة مرت.
ه� (    اأنظمة الإنذار والإطفاء الآلية:

1. يجه���ز املوق���ع بنظام الإنذار الآيل( روؤو�ص كا�صفة وح�صا�صة للحرارة اأو الدخان(  وكذا نظام الإطفاء التلقائي با�صتخدام ر�صا�صات املياه 
الأتوماتيكية اأو ا�صتخدام غاز ثاين اأك�صيد الكربون اأو الهالون.

ويتم ربط هذه الأنظمة بغرفة للمراقبة والتحكم جتهز بالتو�صيالت واللوحات التو�صيحية وو�صائل الت�صال الالزمة.
٢. يج���ب الرج���وع للدفاع املدين لتقدير مدى حاجة املحل اأو املوقع لأي من ه���ذه الأنظمة ويتوىل الدفاع املدين حتديد الأنظمة املنا�صبة بعد 

الرجوع اإىل املخططات ومعاينة املوقع.
٣. يتع���ن اأن تك���ون هذه الأنظم���ة وجتهيزاتها مطابق���ة للموا�صفات الفني���ة القيا�صية ال�صادرة ع���ن الهيئة العربية ال�صعودي���ة للموا�صفات 

واملقايي�ص.
4. يت���م تركي���ب وجتربة وت�صغيل و�صيانة هذه الأنظمة مبعرفة اجلهات اأو ال�صركات الفنية املتخ�ص�صة بعد اإجراء الدرا�صات الفنية الالزمة 

لتحديد النوعيات املالئمة. 
٥. يراعى اإجراء ال�صيانة الدورية وعمل التجارب الالزمة لهذه الأنظمة للتحقق من دوام �صالحيتها وفًقا للتعليمات الفنية جلهات الت�صنيع 

والرتكيب.
و  (    نظ���ام الإن���ذار اليدوي: تعريف: وهو النظام الذي يعمل بوا�صطة اأزرار تركب يف جميع اأرجاء املوقع ويرتتب على �صغط اأحدها اإطالق 
اأجرا����ص الإن���ذار باملوقع معلنة عن اخلطر، وينفذ ه���ذا النظام باملحال واملواقع التي ل تتطلب تعليمات و�ص���روط ال�صالمة بها تركيب نظام 

الإنذار الآيل.



الئحة المتطوعين ألعمال الدفاع المدني 
بالمملكة العربية السعودية
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المديرية العامة للدفاع المدني

 أالدارة العامة للحماية المدنية 

إدارة ا الستعداد والمواجهة 

شعبة المتطوعين

الئحة 
المتطوعين ألعمال الدفاع المدني 

بالمملكة العربية السعودية
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المادة األولى:
 التعاريف:

1- اأعمــال الدفــاع املــدين: يق�صد بها يف مفهوم ه���ذه الالئحة جميع الإجراءات والأعم���ال الأزمة حلماية ال�ص���كان واملمتلكات العامة 
واخلا�ص���ة من اأخطار احلر ائق والكوارث واحلروب واحلوادث املختلفة والأوبئة والأمرا�ص واإنقاذ واإ�صعاف واإغاثة املنكوبن وتاأمن �صالمة 
اأمل���و ا�صالت والت�صالت و�صر العم���ل يف املرافق العامة وحماية م�صادر التزود الوطنية وذلك يف زمن ال�صالم وحالت احلرب والطوارىء 

والكوارث.

2- جهــة التطــوع: هي اجله���ات احلكومية امل�صرح لها وفق اخت�صا�ص���ات اأو وفق ما يحدده وزير الداخلي���ة رئي�ص جمل�ص الدفاع املدين 
با�صتقبال املتطوعن وتدريبهحم.

3- املتطوع: هو ال�صخ�ص الذي يتقدم جلهة الخت�صا�ص بدافع من حبه لوطنه ورغبة يف امل�صاركة يف تنفيذ اأعمال وتدابر الدفاع املدين 
والإغاث���ة يف الداخ���ل واخلارج مبديا رغبت���ه وا�صتعداده التام يف ت�صخر كامل اأو بع�ص قدراته واإمكانت���ه يف خدمة البالد وامل�صاهمة يف دفع 
اأخطار احلوادث والكوارث احلروب بدون مقابل ومتعهًدا ببذل كل ما ي�صتطيع من جهد يف �صبيل اأداء العمل التطوعي يبتغي من اهلل الأجرو 

الثواب.

4- ويقت�صــر دور املــراأة على ما ينا�ص���ب قدرتها ول يتعار�ص مع الأحكام ال�صرعي���ة والعادات والتقاليد )مثل تق���دمي الإ�صعافات الأولية 
ورعاية الطفولة والأمومة يف مراكز اإيواء وا�صتقبال النازحن(.

المادة الثانية:
 ي�صرتط يف قبول املتطوع ما يلي:

•اأن يكون �صعودي اجلن�صية )ويجوز قبول غر ال�صعودي وفق �صروط يحددها وزير الداخلية رئي�ص جمل�ص الدفاع املدين(. 	
•اأن يكون لئقا طبيا للقيام باأعمال الدفاع املدين. 	

( �صتن عاما. • اأن ل يقل عمره عن )1٨( ثمانية ع�صر عاما ول يزيد عن )٦٠	
•اأن ل يتعار�ص عمله الأ�صا�صي مع عمله التطوعي. 	

•اإح�صار �صحيفة خلو �صوابق. 	

المادة الثالثة:
 ي�صنف املتطوعني اإىل الفئات الآتية:

اأ.متط���وع ع���ام: وه���ذا يتم تدريبه للعمل مبوج���ب خطة ت�صعها جهة التط���وع تو�صح فيها الطريق���ة والأ�صلوب لتنفيذ الأعم���ال املطلوبة منه 
بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين.

ب- متطوع متخ�ص�ص: وهو الذي ميار�ص عماًل فنيًا اأو مهنًيا اأو حرفًيا �صواء عن طريق الدرا�صة اأو اخلربة املهنية.

المادة  الرابعة:
 تكون م�صاركة املتطوع يف املجالت التالية:
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اأ- اإطفاء احلرائق ال�صغرة وحما�صرة احلرائق الكبرة حتى و�صول فرق الدفاع املدين.
ب- امل�صاركة يف عمليات الإنقاذ والبحث عن املفقودين.

ج- امل�صاركة يف عمليات الإ�صعافات الأولية ونقل امل�صابن ملراكز العالج.
د- امل�صاعدة يف عمليات الإخالء والإيواء وتقديحم اخلدمات الجتماعية.

ه�-  امل�صاركة يف تنفيذ خمتلف عمليات الإغاثة الداخلية واخلارجية.
و- امل�صاهمة يف اأعمال ال�صالمة واحلماية املدنية الأخرى.

ز- امل�صاركة يف اأعمال احلج.
ح- امل�صاهمة يف حما�صرة ومكافحة الأمر اأ�ص والأوبئة.

ط- املراقبة والبحث والإبالغ عن اأي مواد ي�صتبه فيها واتخاذ الحتياطات ال�صرورية حلن و�صول الفرق املتخ�ص�صة.
ي- توعية ال�صكان عن كيفية جتنب اآثار املواد الكيماوية وامل�صعة.

ك- امل�صاهمة يف تنبيه ال�صكان عن وجود الغارات اجلوية.
ل- توعية ال�صكان مبدلولت �صافرات الإنذار والحتياطات الواجب اتخاذها عند �صماعها.

م-  م�صاع���دة ال�ص���كان للو�صول اإىل املخاب���ىء وتقديحم اخلدمات الجتماعي���ة داخلها وتوعيتهم بالطرق ال�صحيح���ة حلماية اأنف�صهم من 
اأخطار احلروب.

ن- مراقبة املرافق الهامة واملن�صاآت احليوية والأحياء ال�صكنية من املخاطر التي قد تهددها. 
�ص- رفع الروح املعنوية لل�صكان وتذكية روح املقاومة وال�صمود لديهم.

ع- ت�صغيل و�صيانة املرافق العامة.
ف- اأي واجبات يتطلبها املوقف.

المادة الخامسة:
 يقوم املتطوع املتخ�ص�ص يف اأوقات ال�صالم واحلرب بالأعمال التخ�ص�صية والفنية واحلرفية التي يجيدها ويتهم تكليفه بها ول يتم تكليفه 

باأعمال تخالف تخ�ص�صه اإل بعد موافقته.

المادة السادسة: 
تتوىل جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتن�صيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفقا للتايل:

اأ- اإع���داد مراك���ز للتدري���ب يف مناطق اأو م���دن اململكة والعمل عل���ى تهيئتها وتزويدها باملدرب���ن وبو�صائل ومعدات التدري���ب الالزمة وفقاآ 
والأعداد املتوقعة من املتطوعن.

ب- اإعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات املتدربن والأعمال املطلوب مناحم تنفيذها.
ج-  يتم حتديد موعد بداية ونهاية الدورات التدريبية للمتطوعن بحيث تكون على فرتتن الأوىل تاأ�صي�صية للم�صتجدين ملدة اأ�صبوعن وملرة 

واحدة والثانية تن�صيطية كل عام ملدة اأ�صبوع ويجوز يف حالت احلروب عمل دورات تدريبية مكثفة وفقاآ ملتطلبات املوقف.
د- يج���وز بق���رار من وزي���ر الداخلية رئي�ص جمل�ص الدفاع املدين اأو من يفو�صه اإعفاء املتطوعن م���ن حملة املوؤهالت العلمية والتخ�ص�صات 

الفنية العالية من الدورة التدريبية.

المادة السابعة: 
اللتزامات واحلقوق واملزايا:

اأوًل: اللتزامات : يلتزم املتطوع بالتايل:
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اأ- احل�صور والنتظام اأثناء عقد الدورات التدريبية.
ب- تلبية النداء يف اأ�صرع وقت.

ج- التقيد بالأوامر والتعليمات ال�صادرة اإليه وعدم المتناع عن اأداء العمل املكلف به اأو رف�ص ال�صتمرار فيه بغر عذر.
د- اللتزام بال�صدق والأمانة وعدم اإف�صاء اأ�صرار العمل املكلف به.

ه�- اللتزام بال�صلوك والأدب العامة واحرتام روؤ�صاء وزمالءه.
و- اإ�صعار اجلهة املخت�صة عن اأي تغرات تطراأ على عنوان عمله اأو �صكنه.

ز- التطوع ملدة ل تقل عن �صنة تتجدد ح�صب  رغبة املتطوع.
ح- املحافظ���ة عل���ى العهد امل�صلمة له من مالب�ص ومع���دات واأدوات وا�صتخدامها يف الغر�ص املحدد لها مع �صم���ان اإعادتها عند تركه للعمل 

التطوعي اأو عدم النتظام فيه اإل تلحقه امل�صوؤولية.
ط- عدم الإدلء اأو الت�صريح باأي معلومات �صحفية اأو اإعالمية تتعلق بالعمل التطوعي.

ثانًيا: احلقوق واملزايا:
اأ- ي�صم���ح للموظ���ف ال�صعودي العام���ل يف الأجهزة احلكومية املتطوع يف اأعمال الدفاع املدين بالغياب ع���ن عمله براتب كامل بناء على قرار 
جمل�ص اخلدمة املدنية رقم ٢4٨/٣ وتاريخ 141٢/٥/٢7ه� اأول. ووفق ال�صوابط الواردة يف قرار جمل�ص اخلدمة املدنية يقحم 1٠٣1 وتاريخ 

٨/7/14٠٦ ه�. والتي تق�صي باللتزام بالقواعد الآتية:
1- موافقة كل من اجلهة التي تطوع لديها واجلهة التي يتبعها املوظف على م�صاركته يف اأعمال التطوع.

٢- ي�صدر الوزير املخت�ص اأو رئي�ص امل�صلحة املخت�صة القرار الإداري اخلا�ص بذلك.
٣- ل يحق للموظف املتغيب عن عمله احل�صول على اأية مزايا اأو بدلت �صوى الراتب وبدللنقل ال�صهري فقط خل!فى فرتة الغياب.

4- اأن ل يرتت���ب عل���ى فتح باب التط���وع الإخالل باأعمال الإدارة اأو الق�ص���م اأو الفرع الذي يتبعه املوظف املتط���وع وذلك لغياب اأكرث من 
موظف يف ذلك الق�صم اأو الفرع.

٥- ي�صتثن���ى م���ن هذه القاعدة الأ�صخا�ص الذين ي�صتلزم تركهم لأعمالهم ت�صليم م���ا بحوزتهم من عهد مثل )اأمن ال�صندوق( و)اأمن 
م�صتودع( وكذلك الوظائف التي يتعذر توفر البدل فيها فهوؤلء ل ي�صمح لهم بالتغيب للم�صاركة يف اأعمال التطوع.

٦- ل تزيد فرتات انقطاع املوظف عن عمله للم�صاركة يف اأعمال التطوع عن خم�صة واأربعن يوما ح�صب القرار خالل ال�صنة الواحدة.

ب- تق���وم جه���ة التطوع بتامن املالب�ص وال�صك���ن وو�صيلة النقل والإعا�صة املنا�صبة على نفقتها للمتط���وع لأداء عملها التطوعي يف حالة عدم 
توفر املبالغ الالزمة من التربعات والهبات املن�صو�ص عليها يف املادة )11( من هذه الالئحة.

ج- تعترب املدة التي يق�صيها املتطوع يف التدريب اأو يف العمل التطوعي امتدادا خلدمته الفعلية يف وظيفته الأ�صيلة.

د- يعالج املتطوع الذي ي�صاب خالل التدريب اأو ممار�صته العمل التطوعي يف امل�صت�صفيات وامل�صتو�صفات احلكومية.

ه����- يج���وز للوزير املخت�ص منح املتطوع الذي يقوم باأعمال بطولية غر عادية مكافاأة مالي���ة، وفق ال�صوابط واحلدود التي ي�صدرها رئي�ص 
جمل�ص الدفاع املدين.

و- مع عدم الإخالء مبا تقرره الأنظمة الأخرى يعامل املتطوع يف حالة الوفاة اأو الإ�صابة وفق ما يلي:
1- اإذا توف���ى املتط���وع اأو اأ�صي���ب بعجز كل���ي دائم اأو بعاهة كلي���ة متنعه من العمل ب�ص���ورة قطعية وكان ذلك ب�صبب العم���ل اأو التدريب 
التطوع���ي ي�صرف ل���ه اأو لذويه ال�صرعين تعوي�صا قيمته )�صبع���ن األف ريال �صعودي( ويكون ال�صرف م���ن ح�صاب الترب عات والهبات 
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املالية يف حالة توفرها اأو من ميزانية جهة التطوع.
٢- اإذا اأ�صيب املتطوع بعجز اأو عاهة جزئية ب�صبب العمل اأو التدريب التطوعي ي�صرف له ن�صبة من التعوي�ص املن�صو�ص عليه يف الفقرة 

ال�صابقة تعادل الن�صبة املئوية للعجز اأو العاهة.
٣- حتدد الن�صبة املئوية النهائية للعجز اأو العاهة مبوجب تقرير من اللجنة الطبية الع�صكرية بعد الت�صديق عليه من وزير الداخلية.

ز- لوزي���ر الداخلي���ة رئي����ص جمل�ص الدفاع املدين اأو م���ن ينيبه منح �صهادات ال�صك���ر والتقدير للمتطوعن الذي يبذل���ون جهودا ملمو�صة يف 
اأعمالهم.

ح- لوزي���ر الداخلي���ة رئي�ص جمل�ص الدفاع املدين بناء على اقرتاح جهة التطوع منح الأو�صم���ة والأنواط الع�صكرية للمتطوعن الذين ات�صمت 
اأعمالهم بالتفاين والت�صحية واإنكار الذات.

ط- يتمتع املتطوع الذي تتوفر فيه ال�صروط املحددة بالنظم الع�صكرية باأولوية اللتحاق باخلدمة بقوات الدفاع املدين.

ي- مين���ح املتط���وع الذي ي�صتم���ر يف تطوعه بانتظام )ملدة ثالث �صن���وات( متتالية �صهادات تدريب وخربة تعطي���ه الأف�صلية يف العمل بفرق 
ال�صالمة والأمن ال�صناعي باملن�صاآت العامة واخلا�صة عند توفر �صروط الوظيفة املطلوبة فيه.

ك- متنح جهة التطوع لكل متطوع بطاقة �صخ�صية وفق �صروط حتددها املديرية العامة للدفاع املدين.

المادة الثامنة:
ي�ص���كل مبن�ص���اآت القطاع اخلا�ص جمموعات تطوعية يف جمال اأعمال الدفاع امل���دين يف اإطار فرق العمل املطلوب ح�صب لوائح الدفاع املدين 

تقوم بامل�صاعدة يف تنفيذ اإجراءات الدفاع املدين داخل املن�صاة.

المادة التاسعة:
ي�صدر وزير الداخلية رئي�ص جمل�ص الدفاع املدين اأو من ينيبه القرارات اخلا�صة بفتح باب التطوع وحتديد مراكز الت�صجيل وت�صكيل اللجان 

الأزمة لتلقي الطلبات وفرز املتطوعن وقبول امل�صتوفن لل�صروط وفقًا لالحتياجات الفعلية ومتطالت املوقف.

المادة العاشرة:
يتوىل روؤ�صاء جلان الدفاع املدين باملناطق اأو من ينيبون تنفيذ اأعمال التفتي�ص على جمموعات املتطوعن باملن�صاآت اخلا�صة ومراكز الأحياء 

من حيث الكفاءة واكتمال التجهيزات ورفع الروح املعنوية وبث التناف�ص بن املتطوعن.

المادة الحادية عشرة:
يج���وز جله���ات التطوع قبول ت���رب عات وهبات املواطنن وال�ص���ركات واملوؤ�ص�صات اخلا�صة واجلمعيات اخلرية مالي���ة اأو عينية لغر�ص تاأمن 
مالب�ص واإعا�صة واإ�صكان وتنقالت ومكافاآت وجتهيزات املتطوعن على اأن يتم ال�صرف منها لالأغرا�ص املخ�ص�صة لذلك وفق ال�صالحيات 

وال�صروط الواردة بقرار جمل�ص الوزراء يقحم )٨٩( وتاريخ )14٢1/1٥/4ه�(.
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المادة الثانية عشرة:
يتكون زي املتطوع من:

اأ- غطاء حلماية الراأ�ص.
ب- فرهول اأو بدلة.

ج- حذاء.
د- اإ�صارة كتف.

ه�- لوحات حتمل رقم وا�صهم املتطوع تلب�ص على ال�صدر.

المادة الثالثة عشرة:
يف حال���ة قب���ول املتطوع غ���ر ال�صعودي فاإنه ي�صري عليه م���ا ي�صري على املتطوع ال�صع���ودي من حيث احلقوق والواجبات مب���ا ل يتعار�ص مع 

الأنظمة الأخرى.

المادة الرابعة عشرة:
يت�صم ا�صتدعاء املتطوعني بوا�صطة اإحدى الو�صائل الآتية:

اأ- الت�صال ال�صخ�صي.
ب- الت�صال الهاتفي.

ج- النداء الآيل.
د- �صافرات الإنذار.

ه�- و�صائل الإعالم املختلفة.
وعلى املتطوع تلبية النداء لأقرب مركز جتمع اأو اإدارة اأو مركز دفاع مدين واللتحاق مبجموعته ومبا�صرة املهام املوكلة اإليه.

المادة الخامسة عشرة:
ترف���ع تظلمات املتطوعن واقرتاحاتهحم للوزير اأو رئي�ص امل�صلح���ة امل�صتقلة التي يعمل بها، للتحقيق يف تلك التظلمات ودرا�صة القرتاحات 

واتخاذ ما يلزم من اإجراءات على �صوئها.

المادة السادسة عشرة:
ترف���ع تظلمات املتطوعن واقرتاحاتهحم للوزير اأو رئي�ص امل�صلح���ة امل�صتقلة التي يعمل بها، للتحقيق يف تلك التظلمات ودرا�صة القرتاحات 

واتخاذ ما يلزم من اإجراءات على �صوئها.

المادة السابعة عشرة:
يخ�صع املتطوعن يف حالت الطوارىء واحلروب من حيث ال�صبط والربط واملخالفات والتحقيق فيها لنظام اخلدمة الع�صكرية باململكة.

المادة الثامنة عشرة:
على وزارة املالية والقت�صاد الوطني مراعاة الأعباء املالية التي يتطلبها تنفيذ هذه الالئحة يف اإعداد واعتماد امليزانية كل عام.
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المادة التاسعة عشرة:
تت���وىل املديري���ة العامة للدفاع املدين بالتن�صيق مع جه���ات التطوع الأخرى اإ�صدار كافة التنظيمات والقواع���د والقرارات التنفيذية الالزمة 

لو�صع هذه الالئحة مو�صع التنفيذ.

المادة العشرون:
ملجل�ص الدفاع املدين حق تف�صر ن�صو�ص هذه الالئحة اأو اقرتاح التعديل اأو احلذف اأو الإ�صافة.



خطة اإلخالء في المنشآت الصادرة عن مديرية 
الدفاع المدني بمنطقة الرياض
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محضر بتاريخ ١4٢7/١0/٢٢هـ عقد برئاسة مدير 
عام الدفاع المدني بمنطقة الرياض خاص بتفعيل 

دور الجامعات في مجال السالمة والتوعية 
بمتطلباتها.
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تعميم معالي وزير التعليم العالي رقم 
١٢6/٢0/٢6 وتاريخ ١4٣٢/١/6هـ الموجه للجامعات 

بشأن تشكيل لجنة دائمة في الجامعة تكون 
مهمتها متابعة األمن والسالمة في الجامعة
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مهام اللجنة العليا لألمن والسالمة واللجنة 
الدائمة إلدارة الطوارئ المعدة من قبل جامعة 

الملك عبدالعزيز
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مهام اللجنة الدائمة للصحة واألمن والسالمة 
المعدة من قبل 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
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نموذج لخطة افتراضية لإلخالء واإليواء معدة من 
قبل جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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التنظيم اإلداري لإلدارة العامة للسالمة واألمن 
الجامعي بجامعة الملك سعود
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 جامعة الملك سعود
 وكالة الجامعة للمشاريع

 اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي

 محتوى العرض

 .نبذة عن اإلدارة: أوال
 .الهيكل التنظيمي: ثانيا
 .مهام اإلدارة: ثالثا
 .إستراتيجية أمن المنشآت الجامعية: رابعا

 .إستراتيجية السالمة الجامعية: خامسا
 .إستراتيجية الحركة المرورية: سادسا
 .أبرز منجزات اإلدارة: سابعا
 .الدورات والبرامج التدريبية: ثامنا
 .الخطط والبرامج المستقبلية: تاسعا
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 نبذة عن اإلدارة

هـ وهي ١٤٠٤/٣/٢٢أنشأت اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي بتاريخ 
(  تتبع الوكالة المساعدة للتشغيل بوكالة الجامعة للمشاريع ويتبع لها 

 -:إدارات هي ) سبع 
 إدارة أمن المنشآت الجامعية - ٢         إدارة المرور والمواقف - ١
 إدارة السالمة الجامعية  - ٤  إدارة المراقبة وغرف العمليات  - ٣
 إدارة شؤون العاملين - ٦             إدارة اإلرشاد والتدريب  - ٥
 إدارة الحاسب اآللي - ٧

 -: وحدات خارجية هي ) ستة( وكذلك يتبع لها 
 وحدة السالمة واألمن بمركز الدراسات الجامعية للبنات  - ١
 وحدة السالمة واألمن بأقسام العلوم والدراسات الطبية للبنات - ٢
 وحدة كلية المجتمع  - ٣
 وحدة سكن الطالبات  - ٤
 وحدة االسكان الخارجي  - ٥
 شرق لرياض  –وحدة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتع للبنات  - ٦

 الرؤية
 للجامعة واألمن السالمة خدمات توفير في التميز

 .وزائريها ومنسوبيها

 الرسالة
 البيئة وسالمة العامة السالمة مستوى رفع على العمل

 وإتقان، بفعالية المرورية الحركة وتنظيم واألمن،
 خالل من الجامعة لمنسوبي الشاملة الخدمة وتقديم

 مجتمع أطياف بين المتبادلة والثقة الفاعلة الشراكة
 .والسالمة األمن ورجال الجامعة

                     
 اإلدارة أهداف    

المحافظة على سالمة وأمن األفراد والمباني •
 .والممتلكات في وحدات الجامعة

 .تحقيق السالمة واألمن في جميع وحدات الجامعة•
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 الهيكل التنظيمي

قسم 
المراقبة 
وغرفة 
 العمليات

إدارة 
السالمة 
 الجامعية

وحدة 
كلية 

 المجتمع

وحدة 
 الملز

وحدة 
 عليشة

إدارة 
المرور 
والمواق

 ف

وحدة 
سكن 

 الطالبات

وحدة 
الدراسات 
التطبيقية 

شرق 
 الرياض

قسم 
اإلرشاد  
 والتدريب

قسم  السكرتارية
الحاسب  

 اآللي

قسم شئون   المستودع
 العاملين

 مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي
 

 مساعد مدير عام اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي

وحدة 
اإلسكان 
 الخارجي

إدارة أمن 
المنشئات 
 الجامعية

 مهام اإلدارة

 :تتولى اإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي المهام التالية
   .بالجامعةالسالمة واألمن إدارة جميع عمليات   -١
مباشرة التحقيق المبدئي في الحوادث التي تقع   -٢

   .الجامعةفي 
   .الجامعيةمراقبة مداخل ومخارج المدينة   -٣
   .الجامعيةإصدار تصاريح الدخول للمدينة   -٤
 .نشر التوعية بأمور السالمة واألمن العمل على  -٥
 .اإلشراف على حركة السير وتنظيم المواقف  -٦
   .باإلدارةالعمل على تطوير كفاءة العاملين   -٧

للمشاريع خطة إستراتيجية لإلدارة العامة للسالمة واألمن الجامعي،  الجامعة وكالة أكملت
 :وكانت اإلستراتيجية مقسمة على ثالث محاور رئيسية وهي كما يلي

 .أمن المنشآت الجامعيةاستراتيجية •
 .السالمة الجامعية استراتيجية•
 .الحركة المرورية استراتيجية•

 ونستعرض فيما يلي أبرز العناصر لكل إستراتيجية على حده،،
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 إستراتيجية أمن المنشآت الجامعية

استخدام أحدث التقنيات في مراقبة األماكن المختلفة  بالمدينة  -
 .  الجامعية

 .تأمين ومراقبة األسوار الخارجية للجامعة -
تأمين حركة دخول وخروج األفراد والمركبات من  بوابات  -

 .  الجامعة الخارجية
 التحكم اآللي ومراقبة مداخل ومخارج المنشآت -
 التحكم اآللي في الدخول لألبواب داخل المنشأة  -
 .وضع منظومات تفتيش آلية متطورة -
تأمين أنظمة إنذار الحريق للوحدات السكنية  وربطها بغرفة -

 .  العمليات
 .وضع برنامج تأمين سالمة مجاري السيول -
 .  تطوير البرامج التثقيفية والتوعية عن السالمة واألمن -
 .المراجعة والفحص الدوري لمخارج الطوارئ -
 .  وضع خطط إخالء روتينية وتدريب األفراد عليها -

 إستراتيجية السالمة الجامعية

  طبقا الخطرة والمواد للكيماويات مخازن إنشاء -
   العالمية للمواصفات

 والتدريب لإلخالء وخطط للحرائق وهمية تجارب إجراء-
 .عليها

  النفايات لمخازن متطورة آلية تفتيش منظومات وضع -
    والكيماويات

 الخاصة االحتياجات لذوي خاصة ومخارج مداخل توفير -
   ومساكنها الجامعة لمنشآت

 لذوي واالجتماعية الرياضية لألنشطة أماكن توفير -
   الخاصة االحتياجات

 والسالمة بالصحة الدائمة باللجنة الخاصة اللوائح نشر -
   بها المستفيدين وتعريف

   والسالمة خاصة توعية نشرات إعداد -
 إجراءات على الجامعة لمنسوبي التدريب دورات زيادة -

   والسالمة الصحة
   توعية نشرات إعداد -
   الممرات في إرشادية رقمية لوحات إعداد -
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 وسعادة  المدني الدفاع عام مدير معالي التجربة هذه حضر•
 .الكليات وعمداء الجامعة وكالء

 بمعداتهم المدني الدفاع رجال من عدد التجربة في شارك•
 بإخالء قامت عمودية طائرات  )٣( وعدد وآلياتهم

 مستشفى إسعاف الى باالضافة المبنى داخل المحتجزين
 من طالب ١٥٠٠ عدد إخالء تم كما .الجامعي خالد الملك

 دقيقة ١١ حوالي العملية تنفيذ واستغرق الكلية منسوبي

 خطة اإلخالء

 إخالء خطة المدني الدفاع مع بالتعاون للمشاريع الجامعة وكالة أقامت للسالمة اإلستراتيجية الخطة ضن
 والمعامل الطالب كثافة حيث من المبنى ألهمية ) ٤ مبنى( العلوم كلية مبنى اختيار تم وقد وهمية،

 . وغيرها المياه بعوامل لالشتعال القابلة المختلفة

 إستراتيجية الحركة المرورية

 .إلكترونيا المواقف وإدارة التحكم -
   .المواقف تظليل -
 الدخول لتنظيم إلكترونية ومنظومات إرشادية لوحات -

 .الكترونيا لها االستيعابية السعة وتحديد المواقف من والخروج
    إلكترونية مرور منظومة وضع -
 المدينة داخل التقاطعات وتخطيط توزيع وإعادة دراسة -

   سنوات خمس كل الجامعية
 وإيجاد  العالية المرورية الكثافة مناطق مراقبة استمرارية -

 . لها الدائمة الحلول
 .الجامعية المدينة ضمن عام نقل منظومة إنشاء -
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 مهام إدارة المرور والمواقف

 في التحقيق وإجراء المخالفات وضبط المرور نظام تطبيق -١
 . المرورية الحوادث

 .االختناقات ومنع المرور انسيابية تحقيق على العمل  -٢
 من الطريق مستعملي وسالمة أمن تحقيق على العمل  -٣

 .والمشاة السيارات سائقي
 .للمواقف السيارات دخول عملية تنظيم  -٤
 .بالمواقف السيارات حراسة  -٥
 .ذالك ينظم لما وفق السيارات دخول تصاريح صرف  -٦

 حسب السير أنظمة تخالف التي للمركبات مخالفة إعطاء يتم
 :التالية اإلجراءات

 أفراد قبل من مرورية مخالفة وتحرير المخالف ضبط يتم -     
   .الجامعي المرور

   .المخالفة لتسجيل الرياض مرور إلى المخالفة إحالة يتم -     
   الرياض مرور قبل من تسجيلها بعد المركبة عن الفسح يتم -     

 المخالفات المرورية

 تصاريح المواقف

 حيث .المبنى أو الكلية حسب الجامعة لمواقف التصاريح صرف يتم
 إلى التصاريح هذه تصنيف وتم لذلك خاصة نماذج توجد

 :يلي كما فئات عدة
   .خاصة تصاريح -
 .المساندة والعمادات الكليات عمداء تصاريح -
 التدريس هيئة أعضاء تصاريح -
 .والمقاولين والطالب الموظفين تصاريح -
 الخاصة االحتياجات ذوي تصاريح -
 . الطوارئ تصاريح -
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 أبرز منجزات اإلدارة

 هذه تركيب اآلن وجاري لالسلكية االتصاالت أنظمة تحديث تم-
 .األنظمة

 تواجد وموقع سرعة يحدد الذي VMS نظام تركيب اآلن يتم  -
 .الجامعية  المدينة في والمرور والسالمة األمن دوريات

 اإلدارة إلجراءات المعرفي الدليل من األول الجزء إعداد تم   -
 من اإلدارة عمل ينظم والذي الجامعي واألمن للسالمة  العامة
 والوحدات اإلدارات عمل لربط يستخدم منهجي كود خالل

 .اإلدارة بهذه المرتبطة
 :التالي المواقع في أمنية مراقبة كاميرات شبكة إنشاء 
  للبنات  الجامعية الدراسات مركز - الخارجية األسوار  •

 بعليشة
 .الطبية والدراسات العلوم أقسام - الخارجية األسوار  •
 .طالب ــ المجتمع كلية  •
 ) والغدير – الربيع ( التدريس هيئة أعضاء سكن  •
   للطالبات التطبيقية الدراسات كلية - الخارجية األسوار  •
 )الرياض شرق (

 أبرز منجزات اإلدارة

 المراقبة أنظمة تحديث اإلدارة منجزات أحدث
 ذات مراقبة غرفة وإنشاء الجامعية بالمدينة

 )٣٨١( من الكاميرات عدد زادت عالية مواصفات
 -:على وتشتمل كاميرا )١٣٦٢( إلى كاميرا

   .المغلقة التلفزيونية الدوائر شبكة -   
 (VMS) المتغيرة التنبيه إشارات نظام  -   
 (Intercom) الداخلي االتصال نظام      

 .وتشغيله مركزي تحكم نظام إنشاء  -   
 والعمليات المراقبة غرفة منسوبي تدريب  -   

 .الصيانة وفنيي
 حـــافظات في المعلومــــات جميع توثيق -   

 .الحاجة عند إليها للرجوع إلكترونية
 
 
 



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
259بمؤسسات التعليم العالي

 .متدرب ٦٠٦ األمن في تدريبية دورات حضروا الذين المتدربين عدد إجمالي •
 خارجي وتدريب داخلي تدريب يتضمن تدريبي برنامج عمل تم فقد السالمة في أما  •

 )  ٥٢  ( عدد تدريب شمل والذي الرياض مدينة في الداخلي التدريب من االنتهاء وتم
 الجامعة منسوبي من ) ٢٦ ( وعدد اإلدارة منسوبات من )٥٥ ( عدد و اإلدارة منسوبي من

 العلمية الكليات موظفات و موظفين من والسالمة الصحة أصدقاء برنامج  ضمن
 :التالية الدورات البرنامج تضمن وقد التحضيرية السنه وموظفات

 إدارة المواد الخطرة -
 النفايات الطبية -
 التحقيق من تنفيذ اشتراطات السالمة -
 .اإلدارة بأمان -
 .اإلسعافات األولية -
 .العمل اآلمن -
 

 البرامج والدورات التدريبية

 البرامج والدورات التدريبية

 الدولة اسم البرنامج الرقم
عدد 

 المتدربين

 ٥ ماليزيا تنمية مهارات االتصال لمديري وحدة األمن والسالمة ١

 ٥ ماليزيا أساليب إدارة عمليات األمن في المنشآت الحيوية ٢

 ٥ مصر أساليب وحماية المنشآت واألهداف الحيوية ٣

 ١٠ مصر االتجاهات المعاصرة في اإلدارة العلمية ألمن المنشآت الحيوية ٤

 ٥ مصر التقنيات الحديثة في مجال األمن ٥

 ١٠ مصر تعزيز الوعي األمني لدى إدارات األمن في المنشآت الحيوية ٦

 ١٠ األردن تأمين وحراسة المنشآت الجامعية والتعليمية ٧

 ٨ األردن إداريين ـالتطوير واالتجاهات الحديثة ألعمال األمن والسالمة  ٨

 ٨ األردن مهارات اإلشراف األمني الفعال ٩

 ٥ األردن مهارات اإلشراف األمني الفعال ـ مدراء الوحدات ١٠

 ٥ األردن )مستبدلة(أساسيات ومهام رجل األمن بالمنشآت الحيوية  ١١

 ٧٦ المجموع ١٣



أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
بمؤسسات التعليم العالي 260

 الجامعية المدينة داخل الكاميرات عدد زيادة -
 الخارجية وبالوحدات المستحدثة بالمواقع وربطها
 .العمليات بغرفة وربطها الرياض، بمدينة

 والحركة الوقوف أنظمة ميكنة نظام انشاء-
 للمواقف االستيعابية الطاقة وزيادة المرورية
 .األدوار متعددة

 طالب من الجامعة لمنسوبي المستمر التدريب-
 في التعامل على وموظفات وموظفين وطالبات
 .الحرائق حاالت

 والسالمة األمن أفراد كفاءة مستوى رفع -
 .المتخصصة التدريب ببرامج والمرور

 ومباني الكليات وبوابات مداخل تأهيل إعادة -
 البطاقة واستخدام االلكتروني بالنظام الجامعة
 .الذكية

 خالل من والسالمة األمن خدمات مستوى رفع -
 .الحراسة وغرف الجامعية المدينة مداخل بوابات

 البرامج المستقبلية لإلدارة



نشرة أعمال مكافحة الحريق المعدة من قبل 
جامعة القصيم
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نشرات توعوية تثقيفية للسالمة صادرة 
عن الدفاع المدني
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