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أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

احلم ��د هلل رب العامل�ي�ن وال�ص�ل�اة وال�سالم على نبين ��ا حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم .تبذل اجلامعات ال�سعودية جهود ًا مقدرة من �أجل ت�أمني �سالمة
من�سوبيه ��ا ،والت�أكد من جاهزيتها دائم ًا ملواجهة �أي ظرف طارئ مبا ي�ضمن
بعد توفيق اهلل – عز وجل� -سالمة من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة.
�إن ق�ضايا و�أعمال ال�سالمة مل تعد من الأعمال امل�ساندة يف اجلامعات بل
�أ�صبحت ج ��زء ًا مكم ًال لوظائف اجلامعة الرئي�سة املمثلة يف التعليم والبحث
العلم ��ي وخدم ��ة املجتمع .لذل ��ك ي�أتي احلر� ��ص امل�ستمر والتطوي ��ر الدوري
ال�شرتاط ��ات ال�سالم ��ة من �أجل التقيي ��م الدقيق مل�ستلزمات ومعاي�ي�ر ال�سالمة؛ خا�صة ما يتعل ��ق منها ب�أخطار
الك ��وارث والأمط ��ار وال�سيول وط ��رق التعامل الأمث ��ل مع حاالت الط ��وارئ .وكذلك ما يرتب ��ط بخطط الإخالء
والإنق ��اذ وما يرتب ��ط بحماية املواد الكيميائية واملواد احلارقة وا�شرتاط ��ات ال�سالمة يف التعامل معها .لقد نال
قطاع ��ات الأم ��ن وال�سالمة يف اجلامعات ال�سعودية الكث�ي�ر من التطوير لتكون قادرة عل ��ى �أداء مهامها ولت�ؤدي
وظائفها على الوجه املطلوب.
وي�ض ��م هذا الدليل معظم اللوائ ��ح والأنظمة التي �أ�صدرتها امل�ؤ�س�سات الر�سمية و�ألزمت امل�ؤ�س�سات التعليمية
بتطبيقه ��ا يف جم ��ال ال�سالمة والأمن ،وهو ت�أكيد على طموح الوزارة يف �أن ي�سري عمل قطاعات الأمن وال�سالمة
يف �إطار م�ؤ�س�سي حتكمه وت�سريه الأنظمة واللوائح بعيد ًا عن االجتهادات التي قد ت�صيب �أو تخطيء؛ وقد يكلف
اخلطاء عندها الكثري والكثري – ال قدر اهلل.-
ويف هذا ت�أكيد على حر�ص امل�ؤ�س�سات الر�سمية املخت�صة بق�ضايا الأمن وال�سالمة �أن تكون اجلامعات �شريك ًا
رئي�س� � ًا يف تطبي ��ق ا�شرتاطات ال�سالم ��ة ،وبيئة تعليمي ��ة متميزة يف تطبي ��ق ال�سالمة و�شروطه ��ا ،وهي يف نف�س
الوق ��ت م�سئولية تتحملها اجلامعات ويجب عليها القي ��ام مب�س�ؤوليتها .وكلي ثقة بتقدير �أ�صحاب املعايل مديري
اجلامع ��ات ووكالء اجلامع ��ات وبخا�صة امل�سئولني عن قطاعات امل�شاريع والت�شغي ��ل وال�صيانة وال�سالمة والأمن
اجلامع ��ي ملثل هذه امل�سئوليات والعمل على تطبيقها ب ��كل كفاءة وفاعلية ،انطالق ًا من �أن ال�سالمة والأمن �أمانة
وم�سئولية ال منا�ص من �أهمية االلتزام بها.
ن�س�أل اهلل -عز وجل -التوفيق وال�سداد مبا يحقق تطلعات والة �أمرنا وعلى ر�أ�سهم خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز �آل �سعود و�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبدالعزيز
– حفظهما اهلل -الذين ال ي�ألون جهد ًا يف دعم اجلامعات ال�سعودية من �أجل �أن حتقق �أهدافها بتميز وجودة
عالية وتوفري كل ما من �ش�أنه خدمة �أبناء وبنات بالدنا حفظها اهلل وزادها رقي ًا وتقدم ًا .و�آخر دعوانا �أن احلمد
هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد عليه �أف�ضل ال�صالة والت�سليم.
وزير التعليم العالي

د .خالد بن محمد العنقري
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الئحة م�سئوليات املخت�ص ب�أعمال ال�سالمة والأمن ال�صناعي يف الوزارات وامل�صالح احلكومية واجلهات
ذات ال�شخ�صية املعنوية العامة وامل�ؤ�س�سات.
الدليل الإر�شادي لإعداد خطط �إخالء املن�ش�آت التعليمية .
الالئحة التنفيذية لعمليات الإخالء والإيواء .
املتطلبات الوقائية للحماية من احلريق يف مباين التعليم.
املتطلبات الوقائية للحماية من احلريق يف مواقف ال�سيارات وامل�ستودعات.
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الئحة ال�سالمة الواجب �إتباعها يف مواقع الإن�شاءات .
الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املطابع.
الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف ال�صيدليات وم�ستودعات الأدوية .
الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املعامل واملختربات .
الئحة �شروط ال�سالمة و�سبل احلماية الواجب توافرها يف م�ستودعات التخزين .
الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املكتبات.
متطلبات الوقاية للحماية من احلريق يف املباين (1430-1429هـ).
املتطلبات العامة ل�سبل الهروب ال�صادرة عن املديرية العامة للدفاع املدين.
الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف امل�ست�شفيات.
الئحة �شروط ال�سالمة وو�سائل الإطفاء واملراقبة والإنذار الواجب توافرها يف قاعات املحا�ضرات
واالجتماعات وامل�ؤمترات والأفراح وامل�سارح ومباين الأن�شطة املماثلة.
الئحة املتطوعني لأعمال الدفاع املدين باململكة العربية ال�سعودية .
خطة الإخالء يف املن�ش�آت ال�صادرة عن مديرية الدفاع املدين مبنطقة الريا�ض.
حم�ضر بتاريخ 1427/10/22هـ عقد برئا�سة مدير عام الدفاع املدين مبنطقة الريا�ض خا�ص بتفعيل
دور اجلامعات يف جمال ال�سالمة والتوعية مبتطلباتها.
تعميم معايل وزير التعليم العايل رقم  126/20/26وتاريخ 1432/1/6هـ املوجه للجامعات ب�ش�أن
ت�شكيل جلنة دائمة يف اجلامعة تكون مهمتها متابعة الأمن وال�سالمة يف اجلامعة.
مهام اللجنة العليا للأمن وال�سالمة واللجنة الدائمة لإدارة الطوارئ املعدة من قبل جامعة امللك
عبدالعزيز.
مهام اللجنة الدائمة لل�صحة والأمن وال�سالمة املعدة من قبل جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.
منوذج خلطة افرتا�ضية للإخالء والإيواء معدة من قبل جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.
التنظيم الإداري للإدارة العامة لل�سالمة والأمن اجلامعي بجامعة امللك �سعود.
ن�شرة �أعمال مكافحة احلريق املعدة من قبل جامعة الق�صيم.
ن�شرات توعوية تثقيفية لل�سالمة �صادرة عن الدفاع املدين.
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المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
مجلس الدفاع المدني

الئحة
مسئوليات المختص بأعمال السالمة واألمن الصناعي في الوزارات والمصالح
الحكومية و الجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات

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

�ص��در ق��رار �سم��و وزي��ر الداخلي��ة ورئي���س جمل���س الدف��اع امل��دين رق��م/١٠ك/و/٢/دف وتاري��خ
1410/4/24هـ باملوافقة على �صيغة اللوائح التف�صيلية املو�ضحة وامل�سئوليات التي تتعلق مبعاجلة �أمور
ال�سالمة العامة واحلماية املدنية ومتطلبات مكافحة احلرائق  ،بناء على ما تق�ضي به الفقرات (ج،د،و،ح)
من املادة التا�سعة من نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 10/وتاريخ ١٤٠٦/١٠هـ .ون�شرت
يف جريدة �أم القرى يف عددها رقم ( )٣٢٨٧وتاريخ1410/5/17هـ.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
قرار جمل�س الدفاع املدين
قرار رقم / ١٠ك/و/٢ /دف وتاريخ 141/4/٢٤هـ
�إن جمل�س الدفاع املدين
بعد الإطالع على املر�سوم امللكي رقم م ١٠ /وتاريخ  ١٤٠٦ /٥/ ١٠هـ ،ال�صادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين .
وبع ��د الإط�ل�اع على الفقرات (ج،د،و،ح) من امل ��ادة التا�سعة من نظام الدفاع املدين  .وبنا ًءا على م ��ا جاء مبح�ضر اللجنة التح�ضريية
للمجل� ��س امل� ��ؤرخ يف 1407/7/١٥هـ  ،ومراعاة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة الق�ضايا ،والأم ��ور املتعلقة بال�سالمة واحلماية من الأخطار،
وما ي�ضمن وقاية املواطنني و�سالمة الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على �صيغة اللوائح التف�صيلية واملو�ضحة للمهام ،وامل�سئوليات التي تتعلق مبعاجلة �أمور ال�سالمة العامة واحلماية املدنية،
ومتطلبات مكافحة احلرائق.
ثان ًي��ا  :عل ��ى املديرية العامة للدفاع املدين تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح ،والت�أك ��د من تطبيق ن�صو�صها وموادها بكل دقة ،كما له
احلق يف الإ�شراف على تنفيذ ما تن�ص عليه هذه املواد من عقوبات وغرامات واردة كمخالفات يف نظام الدفاع املدين .
ثال ًثا  :على اجلهات املعنية حكومية� ،أو �أهلية تنفيذ ما يخ�صها من مواد وتطبيق ما يتعلق مبهامها يف حدود ال�صالحيات وامل�سئوليات
املعطاة لها مبوجب نظام الدفاع املدين .
راب ًعا  :يتم تنفيذ العمل بهذه اللوائح بعد ثالثة �شهور من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
							

وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين

								

		
•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين.
•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين.
•�صورة مع بيان اللوائح مللف اللوائح.
•�صورة مللف قرارات املجل�س.
		
•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين.

نايف بن عبد العزيز

�شعبة الوثائق والدرا�سات.
ل�شعبة التن�سيق واملتابعة.

مللف ال�صادر مع امل�سودة.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املديرية العامة الدفاع املدين
�إدارة الأنظمة واللوائح
الئحة
م�سئوليات املخت�ص ب�أعمال ال�سالمة والأمن ال�صناعي يف الوزارات وامل�صالح احلكومية و اجلهات ذات ال�شخ�صية
املعنوية العامة وامل�ؤ�س�سات
القسم األول
�أو ًال :تخ�ضع لأحكام هذه الالئحة وف ًقا لن�ص املادة اخلام�سة والع�شرين من نظام الدفاع املدين جميع الوزارات وامل�صالح احلكومية و
اجلهات ذات ال�شخ�صية املعنوية العامة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر بتحديدها قرار وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين .
ثان ًيا  :تعاريف:
يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:
 .١م�سئول ال�سالمة والأمن ال�صناعي:
ه ��و ال�شخ� ��ص من من�سوب ��ي اجلهة �أو الغري املعني �أو املكلف لتويل �أعم ��ال وم�سئوليات ال�سالمة والأمن ال�صناع ��ي باملفهوم الوارد بهذه
الالئحة.
 .2النظام :نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م ١٠ /وتاريخ 1406/10/5ه و جميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.
 .٣الئح ��ة التفتي� ��ش وال�ضبط و التحقيق و اجلزاءات  :الالئحة ال�صادرة عن �سم ��و وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين بتحديد
�إجراءات التفتي�ش ،وال�ضبط ،و التحقيق يف املخالفات  ،والتجاوزات اخلا�صة ب�أعمال الدفاع املدين و اجلزاءات املقررة عليها.
 .٤من��دوب الدف��اع املدين  :هو ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املفو�ضون من قبل املديري ��ة العامة الدفاع املدين � ،أو �أحد مراكزها بالقيام
بالتفتي�ش ،و�ضبط ،وحتقيق املخالفات  ،والتجاوزات وفق اللقواعد ،والإجراءات املحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك ،بغر�ض الت�أكد من �سالمة
املبنى  ،ومعدات و�أدوات ال�سالمة ومكافحة احلريق .
 .٥اجله��ات املخت�ص��ة  :يق�صد بها وزارة الداخلية ورئي�س جمل�س الدف ��اع املدين  ،واملديرية العامة للدفاع املدين � ،أو �أي جهة �أخرى
يرى وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين �أو مدير عام الدفاع املدين خماطبتها ب�ش�أن تطبيق نظام الدفاع املدين �أو هذه الالئحة �أو
لوائح الدفاع املدين الأخرى ذات العالقة .
 .٦املوا�صفات  :يق�صد بها:
�أ) املوا�صفات القيا�سية العربية ال�سعودية  ،وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
ب) املوا�صف ��ات العاملية  ،ويق�صد بها �أنه يف حال ��ة عدم وجود املوا�صفات القيا�سية العربية ال�سعودية تكون موا�صفات الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة � ،أو موا�صف ��ات دول ال�سوقالأوروبية امل�شرتكة ه ��ي الواجبة املراعاة � .أما �إذاكانت الآلة �أو املادة م�صنوعة يف غري تلك الدول ف�إن
موا�صفاته ��ا يج ��ب �أن تكون معتمدة على اجلهات احلكومية املخت�صة بالدول امل�صنعة  ،كما يجب يف جميع الأحوال تقدمي وثيقة تثبت توافر
جميع قواعد ال�سالمة بالآلة � ،أو املادة حمل البحث.
ثال ًث��ا  :تلت ��زم اجلهة اخلا�ضعة لهذه الالئحة �إذا ما ر�أت التعاقد مع مقاول لتويل �أعمال ال�سالمة والأمن ال�صناعي والإطفاء والإنقاذ
والإ�سعاف �أن تت�أكد من التايل:
ومرخ�صا له مبمار�سة الن�شاط من قبل املديرية العامة الدفاع املدين .
متخ�ص�صا ومعتمدً ا
� .١أن يكون املقاول
ً
ً
� .٢أن يكون جميع العاملني لديهما من من�سوبي املقاول قد تلقوا التدريب الكامل واملنا�سب على الأعمال املتعاقدعليها يف �إحدى مدار�س �أو
معاه ��د التدري ��ب ال�سعودية املتخ�ص�صة واملعتمدة من املديرية العامة للدفاع املدين �أو معاهد الدفاع املدين ويجب يف جميع الأحوال �أن
تكون �شهادة �أو وثيقة التدريب معتمدة من املديرية العامة الدفاع املدين .
� .٣إل ��زام املقاول بتنفي ��ذ جميع تعليمات وا�شرتاطات ال�سالمة واحلماية املدين ة والأمن ال�صناع ��ي الواردة بنظام الدفاع املدين و جميع
اللوائح الفنية والتنظيمية والقرارات املتعلقة ب�أعمال الدفاع املدين .
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� .٤إل ��زام املق ��اول بالتن�سي ��ق املبا�شر والتعاون مع �إدارات ومراكز الدف ��اع املدين املخت�صة بالأعمال املتعاقد عليه ��ا و�إيجاد و�سيلة ات�صال
دائمة و�سريعة بغر�ض التن�سيق واال�ستفادة املتبادلة .
راب ًع��ا  :تلت ��زم اجله ��ات اخلا�ضعة له ��ذه الالئحة �إذا ما ر�أت تعي�ي�ن �أو تكليف �أ�شخا�ص م ��ن من�سوبيها لتويل �أعم ��ال ال�سالمة والأمن
ال�صناعي والإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف مراعاة مايلي:
متخ�ص�صا وذا خربة جيدة يف ممار�سة �أعمال ال�سالمة والإطف ��اء والإنقاذ والإ�سعاف و�أن
� .١أن يك ��ون ال�شخ� ��ص املراد تعينه �أوتكليف ��ه
ً
يك ��ون ق ��د تلقى التدريب الالزم على ممار�سة هذه الأعمال يف �إحدى املدار�س �أو املعاه ��د ال�سعودية املتخ�ص�صة واملعتمدة من املديرية
العام ��ة الدف ��اع املدين �أو �أن يكون قد �سبق له ممار�سة العمل املي ��داين بالدفاع املدين ال�سعودي ،ويجب يف جميع الأحوال �إثبات اخلربة
والتدريب.
 .٢رف ��ع البيان ��ات والوثائق وال�شهادات اخلا�صة بال�شخ�ص املراد تعيينه �أوتكليفه ل�ل��إدارة املخت�صة باملديرية العامة الدفاع املدين للنظر
فيها والت�أكد من �صحتها والتوجيه ب�إمتام التعيني �أو التكليف من عدمه.
� .٣أن تقوم اجلهة بتوفري جميع املالب�س والأجهزة الوقائية الالزمة ملمار�سة العمل و�أن تتوىل �إلزام املعني �أو املكلف بارتدائها خالل �أوقات
العمل.
 .٤يف ما عدا احلاالت التي تن�ص عليها اللوائح الفنية لل�سالمة والوقاية بغري ذلك اليجوز تكليف املعني �أو املكلف ب�أعمال ال�سالمة والإطفاء
ب�أعم ��ال �أخ ��رى � .أما �إذا كان التكليف ب�أعمال ال�سالمة والإطفاء ل�ساعات حمددة م ��ن �ساعات الدوام الر�سمي ،فيجوز يف هذه احلالة
فقط تكليف ال�شخ�ص ب�أي �أعمال �أخرى لتغطية باقي �ساعات الدوام الر�سمي املحددة يف نظام املوظفني �أونظام العمل والعمال.
خام�س��ا  :تلت ��زم اجلهات اخلا�ضعة لهذه الالئح ��ة ب�إتباع تعليمات املديرية العامة الدفاع املدين ب�ش� ��أن حتديد عدد م�سئويل ال�سالمة
ً
والأمن ال�صناعي بكل جهة وف ًقا لطبيعة ن�شاط اجلهة وعدد العاملني بها واملرتددين عليها وعلى تلك اجلهات ا�ستطالع ر�أي املديرية العامة
للدفاع املدين يف هذااخل�صو�ص.
�ساد�س��ا  :يلت ��زم م�سئ ��ول ال�سالمة والأمن ال�صناع ��ي يف اجلهات اخلا�ضعة له ��ذه الالئحة بتخ�صي�ص �سجل ي�سم ��ى (�سجل ال�سالمة
ً
و�أجه ��زة الإن ��ذار ومكافح ��ة احلري ��ق ) وف ًقا للنموذج املع ��د من قبل املديري ��ة العامة الدفاع امل ��دين  ،تختم جميع �صفحاته بخت ��م �إدارة �أو
مرك ��ز الدف ��اع املدين املخت�ص وتدون فيه جمي ��ع الفحو�صات ال�شهرية واالختب ��ارات الدورية وعمليات ال�صيانة لأجه ��زة ومعدات ال�سالمة
ومكافحة احلريق من حيث تاريخ الفح�ص واجلهة القائمة به واملعدات والأ�ساليب املتبعة يف الفح�ص والنتائج وعمليات ال�صيانة والإ�صالح
وغريها من البيانات،كما يجري تخ�صي�ص جزء من ال�سجل لعمليات فح�ص املبنى و�صيانته وكذلك املعدات والأجهزة والرتكيبات املوجودة
باملن�ش� ��أة �أو املح ��ل ويحتفظ بال�سجل يف �إدارة املحل �أو املن�ش�أة ليكون حتت ت�صرف مندوب الدفاع املدين يف جميع الأوقات للإطالع وتدوين
املالحظات و املخالفات والغرامات وغريها.
�ساب ًع��ا  :يج ��وز للم�سئول عن ال�سالمة والأمن ال�صناعي يف اجلهات اخلا�ضعة لهذه الالئحة �إبالغ مركز الدفاع املدين املخت�ص مبوعد
�إج ��راء االختب ��ارات الدورية واجلهة القائمة به وذل ��ك لالتفاق على ح�ضور مندوب الدفاع املدين خ�ل�ال �إجراءاالختبارات و�إثبات ذلك يف
�سجل ال�سالمة بتوقيع مندوب الدفاع املدين .
ثام ًن��ا  :ال تخل ��ي م�سئولي ��ة امل�سئول عن ال�سالمة والأمن ال�صناعي �س ��واء كان مقاو ًال �أو كان من من�سوبي اجله ��ة �إال �إذا �أثبت بالدليل
القاط ��ع �أن ��ه قد قام ب�إطالع اجلهات العليا املخت�ص ��ة باجلهة عن جميع املخالفات والتجاوزات املتعلقة ب�أعم ��ال ال�سالمة والإنذار والإطفاء
خارجا عن حدود التزاماته التعاقدية �أواخت�صا�صاته الوظيفية .
والإنقاذ والإ�سعاف وكان تاليف هذه املخالفات �أو التجاوزات ً
تا�س ًع��ا  :يك ��ون امل�سئ ��ول عن ال�سالمة والأم ��ن ال�صناعي م�سئ ��و ًال �أمام اجله ��ات املخت�صة عن �أعم ��ال اخلا�ضعني لإ�شراف ��ه ،وكيفية
ممار�سته ��م للعم ��ل ،ويجب علي ��ه يف جميع الأحوال التحقيق يف �أي �إهمال �أو تق�صري يف هذا اخل�صو� ��ص وتوقيع اجلزاءات املنا�سبة �إذا كان
ذلك �ضمن حدود اخت�صا�صه الوظيفي� ،أو رفع الأمر ل�صاحب االخت�صا�ص و�إثبات ذلك يف �سجل ال�سالمة .
عا�ش��را  :يلت ��زم امل�سئول عن ال�سالمة والأم ��ن ال�صناعي بالتن�سيق املبا�شر مع الدفاع املدين لو�ضع خط ��ة تف�صيلية للتدخل ومكافحة
ً
احلريق يف �أوقات الطوارئ والإجراءات التي يجب على املعينني �أو املكلفني ب�أعمال ال�سالمة اتخاذها حلني و�صول فرق الدفاع املدين .
ح��ادي ع�ش��ر :يجب �إخ�ضاع جميع العاملني يف جمال ال�سالمة والإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف �سنويا لدورات تدريبية تن�شيطية ملدة ال
تزيد على �أ�سبوعني لدى �إحدى مدار�س �أو معاهد التدريب املتخ�ص�صة واملعتمدة من الدفاع املدين .
ثاين ع�شر :يجوز لوزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين بنا ًءا على الدرا�سة املرفوعة ل�سموه من املديرية العامة الدفاع املدين
بخ�صو�ص كل حالة على حدة الإعفاء من �شرط �أو �أكرثمن �شروط هذه الالئحة .
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القسم الثاني
الواجبات وامل�سئوليات ت�شكيل فريق ال�سالمة :
يتوىل م�سئول �أو مدير ال�سالمة ت�شكيل فريق ال�سالمة بالتن�سيق مع قيادات املوقع وفق ما تقت�ضيه طبيعة املوقع وم�ساحة من�ش�آته وحجم
الأن�شطة التي تزاول به ومدى خطورتها وكثافة العاملني واملرتددين عليه ومدى �أهميته القومية والإدارية ويف �إطار هذه املعلومات قد يكتفي
بتعي ��ي ن�شخ�ص واحد يكون م�سئو ًال عن كاف ��ة �أعمال ال�سالمة ويتوىل تدريب العاملني للمعاونة يف حاالت الطوارئ ،وذلك �إىل جانب عملهم
الأ�صل ��ي ،وق ��د ي�ستلزم الأمر تعيني فريق متفرغ من رجال ال�سالم ��ة م�ؤهل ومدرب يتوىل مراقبة حالة ال�سالمة باملبنى ،وكذا �أعمال الوقاية
من �أخطار احلريق ومكافحته بو�سائل الإطفاء املتاحة والقيام ب�أعمال الإنقاذ والإ�سعاف ات الأولية حتت �إ�شراف م�سئول ال�سالمة باملوقع،
وفيما يلي عر�ض لواجبات ومهام م�سئول ال�سالمة ثم رجل ال�سالمة (ع�ضوفريق ال�سالمة)
واجبات ومهام مسئول أو مدير السالمة

�أو ًال :الواجبات العامة :
عل ��ى م�سئ ��ول ال�سالم ��ة �إعداد خطة ال�سالمة باملوق ��ع ،بحيث ت�شمل حتديدً ا دقي ًق ��ا للواجبات واملهام لتكونب مثاب ��ة �إطار عام خلدمة
ال�سالم ��ة والوقاي ��ة والإنق ��اذ ومكافحة احلريق والإ�سع ��اف ودلي ًال مر�شدً ا يف �سبي ��ل حماية الأرواح واملمتلكات مب ��ا يكفل حتقيق الأهداف
الآتية:
 .١و�ضع وتنفيذ ا�شرتاطات الوقاية من احلريق .
 .٢طلب وتوزيع �أجهزة ومعدات مكافحة احلريق .
 .٣تنظيم �أعمال الإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف والإخالء يف كافة الأحوال والظروف وحتديد املعدات والو�سائل الالزمة لذلك.
 .٤اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية املوقع وحمتوياته والعاملني فيه واملرتددين عليه من كافة الأخطار.
 .٥حتدي ��د �أماكن اخلطورة باملوقع كالأفران واملواقد عناب ��ر الت�شغيل املخازن وامل�ستودعات املحوالت والتمديدات واملولدات الكهربائية
�أماك ��ن تخزي ��ن وا�ستخدام الو�سائل القابلة لال�شتعال واملواد الكيميائية ..الخ .وتنفيذ اال�شرتاط ��ات الوقائية بها بكل دقة وعناية مع اتخاذ
االحتياطات الكافية ملواجهة ما قد ينجم عنها من �أخطار.
 .٦تقدير وتوزيع معدات وو�سائل الإنذار والإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف باملوقع على النحوالتايل:
�أ) و�سائل الإنذار ومعدات ك�شف احلريق :
كتجهي ��زات الإن ��ذار الآيل (كا�شف ��ات احل ��رارة والدخان) عل ��ى �أن تت�صل بغرف ��ة للتحكم واملراقب ��ة وتزود بلوح ��ات تو�ضيحية جتهز
بالعالم ��ات والإ�ش ��ارات ال�ضوئية وال�سمعية وتخ�ضع هذه الغرف واللوحات للرقابة الدائمة خ�ل�ال �أربع وع�شرين �ساعة يوم ًيا  ،كذا �صناديق
الإنذار اليدوية التي تعمل بك�سر الزجاج ومن ثم �إطالق جر�سال �إنذار باملبنى .
ب) معدات مكافحة احلريق و ت�شمل :
 .١جتهيزات الإطفاءالتلقائي التي قد يتطلبها املوقع.
 .٢حنفي ��ات احلري ��ق (جمل�سالإطف ��اء) م�صادر مياه الإطف ��اء �سواء كانت من �شبكة احلري ��ق العمومية �أو من خزان ��ات �أخرى باملبنى
جمموع ��ات �ض ��خ املياه خراطيم الإطف ��اء التي تعمل على حنفيات احلريق ق ��واذف املياه بكرات اخلراطيم املتحرك ��ة طفايات حريق يدوية
متنوع ��ة ح�س ��ب نوع اخلطر (بودرة كيميائية جافة ثاين �أك�سيد الكربون رغوة هالون) بطانيات مقاومة للحريق مالب�س واقية �أقنعة و�أجهزة
تنف�س �أدوات ومهمات متنوعة .
ج) معدات الإنقاذ:
كمع ��دات الإقتح ��ام حب ��ال وبطاني ��ات وف�ؤو�س وعت�ل�ات �أدوات ل�سد الأنابيب املك ��ورة معدات ف�ص ��ل التي ار الكهربائي قف ��ازات عازلة
ومق�صات..الخ.
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د) معدات الإ�سعاف:
�صنادي ��ق �إ�سعاف �أولية كاملة املحتويات لع�ل�اج اجلروح واحلروق جبائر بطانيات طبية نقاالت و�أجهزة �إنعا�ش �أقنعة واقية للخروج من
مناطق الدخان والغازات وغري ذلك مما تتطلبه طبيعة العمل باملوقع.
 .٧تنفيذ تعليمات ال�سالمة ال�صناعية والأمن ال�صناعي باملن�ش�آت ال�صناعية خا�صة يف ما يتعلق ب�صالحية الآالتومطابقتها للموا�صفات
القيا�سية املعتمدة و�أن يكون العمال املعنيون عليها م�ؤهلني ومتخ�ص�صني وعلى دراية كافية بطرق ت�شغيل الآالت و�إيقافها وما قد ينجم عنها
من �أخطار وكيفية مواجهتها.
 .٨تنفيذ لوائح و تعليمات الدفاع املدين اخلا�صة بحماية وت�أمني املن�ش�آت.
 .٩و�ض ��ع نظ ��ام الختبار وفح�ص طفايات احلريق وبكرات اخلراطيم وال�صمامات وخزان ��ات ال�ضغط والقواذف وغريه من م�ستلزمات
التدخل ومكافحة احلريق و�أن تكلف جهة متخ�ص�صة لإجناز �أعمال ال�صيانة واالختبار.
 .١٠خطة الإخالء ومتارين الإطفاء والإنقاذ:
�أ )عل ��ى مدي ��ر ال�سالمة و�ضع خط ��ة متكاملة لعملية الإخ�ل�اء وي�ؤخذ يف االعتبار ع ��دد العاملني املوجودين يف خمتل ��ف �ساعات الدوام
ومتو�س ��ط ع ��دد املراجعني وال ��زوار والأماكن ذات املخاطر اخلا�صة الت ��ي يحتمل �أن تكون عر�ضة للحريق �أكرث م ��ن غريها ومنافذ الهروب
واملخارج و�أماكن التجميع بعيدً ا عن اخلطر مع حتديد و�سائل التدخل واملكافحة وتوزيع الأدوار على رجال ال�سالمة والعاملني بحيث يعرف
كل فرد الدور املنوط به والأعمال املكلف بها و اجلهات التي يجب �إبالغها.
ب ) وم ��ن ال�ض ��روري تنفيذ اخلطة يف برنامج تدريبي منظ ��م و�إخ�ضاعها للمراجعة وفقا ملقت�ضيات الظ ��روف ومتغرياتها ،واال�ستعانة
بجهات االخت�صا�ص خا�صة الدفاع املدين وال�شرطة والهالل الأحمر ،كما يجب �إجراء جتارب وتدريبات عملية ملكافحة احلرائق ،ت�ستخدم
فيها بع�ض طفايات احلريق ومعدات الإطفاء الأخرى كما يتم جتربة �أنظمة الإنذار والإطفاء باملوقع.
 .١١تنظيم خدمة احلرا�سة :
يج ��ب و�ض ��ع خطة �أمنية تكفل ال�سيطرة عل ��ى املبنى والتحكم يف مداخله وخمارج ��ه مبعرفة �أفراد احلرا�س ��ة  ،ويو�ضح بها الإجراءات
الأمنية الواجب على احلرا�س �إتباعها حيال العاملني والزائرين واملراجعني وما يحملون معهم من �أ�شياء وذلك طبقا ملا تقت�ضيه طبيعة كل
موقع.
ويج ��ب التدقيق يف اختيار احلرا�س وتوعيته ��م بوجباتهم مع �إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لهم للإملام ب�أ�س�س ومبادئ الأمن و ال�سالمة
و�أداء عملهم ب�شك ملر�ضي.
 .١٢ن�ش ��ر الوع ��ي الوقائي ومبادئ ال�سالم ��ة بني العاملني باملوقع وعمل لوح ��ات �إر�شادية ون�شرات وقائية مب�سط ��ة لتحقيق هذا الهدف
والتح�ضري لعقد ندوات يف هذا املجال يدعى �إليها بع�ض رجال الدفاع املدين �أو م�ست�شاري ال�سالمة والأمن ال�صناعي لإلقاء املحا�ضرات.
 .١٣عل ��ى م�سئ ��ول ال�سالمة املرور امل�ستم ��ر على من�ش�آت املوقع للت�أكد م ��ن تنفيذ اال�شرتاطات الوقائية وم ��ن �صالحية و�سائل مكافحة
احلريق ومعدات الإنذار والإنقاذ والإ�سعاف واتخاذ الإجراء الفوري حيال �أي ق�صور.
 .١٤عل ��ى م�سئ ��ول ال�سالمة حتقي ��ق التعاونوالتن�سيق مع اجلهات املعني ��ة ب�أعمال ال�سالمة ك الدفاع امل ��دين وال�شرطة والهالاللأحمر..
الخ.
ثان ًيا  :واجبات م�سئول ال�سالمة والأمن ال�صناعي عند تلقي الإنذار بوقوع حادث:
 .١يتوجه فو ًرا ملكان احلادث بعد الت�أكد من �إخطار مركز الدفاع املدين املخت�ص.
 .٢عليه التحقق من ف�صل التي ار الكهربائي و�إغالق حماب�س الغاز مبكان احلادث وتنفيذ خطة الإخالء وقت الطوارئ.
 .٣حما�صرة النريان وتطويقها يف حالة حدوث حريق و�إطفائها بو�سائل الإطفاء املتوفرة بالتعاون مع رجل ال�سالمة باملوقع ،وذلك حلني
و�صول فرقة الإطفاء.
 .٤مالحظة خلو الطرق واملمرات من العوائق لت�سهيل �أعمال فرق الإطفاء والإنقاذ.
 .٥يعاون ويقدم الإر�شادات الالزمة لإنقاذ امل�صابني و�إخالء الأ�شخا�ص.
 .٦ي�ساعد يف خمتلف الأعمال ح�سبما تتطلبه طبيعة احلادث.
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متاما .
 .٧يتابع املوقف حتى انتهاء احلادث ً
 .٨بعد �إخماد احلريق ي�ضع خدمة للمراقبة واملالحظة للت�أكد من عدم جتدد اال�شتعال.
 .٩يق ��دم لرئا�ست ��ه تقري ��ر ًا تف�صيل ًيا عن كيفية وقوع احلادث و�أ�سباب ��ه وما نتج عنه من خ�سائ ��ر يف الأرواح �أو�إ�صابات �أو خ�سائر مادية
واجله ��ود الت ��ي بذلها ومعاون ��وه ويو�ضح بتقريره ما قد يوجد من ق�ص ��ور يف الإمكانات �أو يف تنفيذ اال�شرتاط ��ات ومرئياته حول الإجراءات
املطلوبة ملنع تكرار مثل هذا احلادث م�ستق ًبال.
 .١٠يراق ��ب عملي ��ات �إعادة الت�شغيل مبكان احلادث خا�ص ��ة بالن�سبة لتو�صيالت الغاز والرتكيبات الكهربائي ��ة بعد �إقرار الفنيني بعدم
وجود خطورة من �إعادة الت�شغيل.
واجبات ومهام رجل السالمة (عضو فريق السالمة)
�أ ًوال :الواجبات العامة :
 . ١الإملام باملبنى املعني به وما به من مداخل وخمارج و�أبواب طوارئ ،كذا كافة حمتوياته من معدات و جتهيزات والغر�ض من وجودها
وطرق ت�شغيلها و�إيقافها عندال�ضرورة .
 .٢الإمل ��ام الكام ��ل ب�إجراءات الوقاي ��ة املطبقة باملبنى وبو�سائل ومعدات و جتهيزات الإنذار والإطف ��اء والإ�سعاف املوجودة به و�أنواعها
ومواقع ت�شغيلها.
.٣التحقق من �صالحية و�سائل معدات الإطفاء والإنقاذ باملوقع ومن �إجراءال�صيانة الدورية لها يف املواعيد املحدد.
 .٤مالحظة عمال امل�ؤ�س�سات وال�شركات العاملة باملبنى و�إيقاف الأعمال التي ت�ضر بقواعد ال�سالمة و�إ�شعار م�سئول ال�سالمة بذلك.
 .٥التحق ��ق م ��ن �صالحية وخلو و�سائ ��ل الهروب (خمارج �سالمل ممرات طرق ��ات) من املعوقات ومن �سالم ��ة وو�ضوح لوحات اخلروج
والالفتات الإر�شادية مع مراقبة خمارج الطورائ والت�أكد من �صالحيتها وا�ستخدامها يف الأغرا�ض املخ�ص�صة من �أجلها.
� .٦إزال ��ة املخلفات التي مت�س ال�سالمة والت�أكد من عدم وج ��ود �أي خملفات قابلة لال�شتعال �أوت�شك خلطورة على املبنى و�إ�شعار م�سئول
ال�سالمة ب�أي مالحظات.
 .٧الت�أك ��د م ��ن �إغالق جميع الأبواب بعد ان�صراف العاملني ومن ف�صل الت ��ي ار الكهربائي وغلق م�صادر الغاز عن خمتلف التجهيزات
والآالت.
 .٨املرور الدائم باملبنى �أثناء الدوام وبعد خروج العاملني والرتكيز على �أماكن اخلطورة (املطابخ واملواقد والأفران املخازن وامل�ستودعات
غرف امليكانيكا والكهرباء والتكييف وحماب�س الغاز واملياه) واتخاذ الإجراء الفوري حيال ما قد يوجد من مالحظات.
 .٩التفتي�ش على املبنى من اخلارج والت�أكد من �سالمته وعدم وجود �أي مواد خطرة �أوخملفات بجواره.
 . ١٠يق ��وم بتحري ��ر تقري ��ر يومي عن ��د نهاية نوبته ي�ضمن ��ه كافة مالحظاته وم ��ا اتخذه من �إج ��راءات ويعر�ض يف حين ��ه على م�سئول
ال�سالمة.
ثان ًيا  :واجبات رجل ال�سالمة عند تلقي الإنذار بوقوع حادث:
 .١ت�شغيل جهاز الإنذار اليدوي و�إخطار غرفة العمليات �أو عامل الهاتف لإ�شعار املخت�ص.
 .٢االنتق ��ال ف ��و ًرا مل ��كان احلادث ومواجهته مبع ��دات التدخل املتاحة باملوقع كطفاي ��ات احلريق اليدوية �أوبك ��رات اخلراطيم املتحركة
بالن�سبة للحرائق.
.٣التحقق من غلق جميع حماب�س الغاز وف�صل التيار الكهربائي و�إيقاف القوى املحركة مبكان احلادث.
� .٤إر�شاد العاملني واملوجودين باملبنى �إىل �أقرب املخارج ،حتى يتم خروجهم وجتميعهم يف املكان املخ�ص�ص لذلك ،مع مراعاة اجلن�س
والظروف ال�صحية �إعطاء �أولوية اخلروج للن�ساء واملر�ضى والأطفال وكبارال�سن.
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 .٥املعاونة يف �إنقاذ امل�صابني وتقدمي الإ�سعافات الأولية لهم و�سرعة نقل من ت�ستدعي حالتهم �إىل امل�ست�شفيات.
 .٦ا�ستعجال و�صول النجدات وحتديد املعدات والإمكانات املطلوبة يف حالة عدم كفاية الو�سائل املتاحة عن مواجهة احلادث.
 .٧جتميع البيانات واملعلومات عن احلادث و�إعداد تقرير يعر�ض على م�سئول ال�سالمة .
خدمة اإلسعاف المتخصصة
�إن رج ��ل ال�سالم ��ة يجب �أن يكون م�ؤه ًال ومدر ًبا على �أعم ��ال الإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف وحا�ص ًال عل ��ى دورة تدريبية من�أحد املعاهد
املتخ�ص�صة واملعتمدة من قبل املديرية العامة الدفاع املدين �،إال �أن واجباته بالن�سبة لأعمال الإ�سعاف تكون حمدودة مبتطلبات الإ�سعافات
الأولية .
وحيث �أن بع�ض املواقع واملن�ش�آت يتعر�ض �أفراده اللإ�صابات املختلفة نتيجة مبا�شرة العمل �أوالتدريب مثل امل�صانع التي تعمل يف جمال
املواد اخلطرة كالكيماويات والغازات مدن الألعاب واملالهي املالعب الريا�ضية  ..الخ.
يف ه ��ذه احلاالت تق�ضي قواعد ال�سالمة بتعيني م�سعفني متخ�ص�صني ومفرغني لهذا العمل ويكونون م�ؤهلني وذوي خربة ويعملون حتت
�إ�شراف طبيب مقيم �أو ميكن ا�ستدعا�ؤه على وجه ال�سرعة عند اللزوم ويزودون بالأدوية وو�سائل العالج الالزمة.

***
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المنشأت التعليمية
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الالئحة التنفيذية لعمليات اإلخالء
واإليواء

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
اإلدارة العامة للحماية المدنية
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قرار رقم (/2/12و/12/دف) وتاريخ (1422/8/8هـ) .
�إن جمل�س الدفاع املدين
بعد االطالع على املر�سوم امللكي الكرمي رقم (م ) ١٠ /وتاريخ ( 1406/5/١٠هـ) ال�صادرباملوافقة على نظام الدفاع املدين.
وبعد االطالع على الفقرة (هـ ).من املادة الأوىل والفقرة (ح) من املادة الثانية ع�شرة من نظام الدفاع املدين.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على �إ�صدار الالئحة التنظيمية لعمليات الإخالء والإيواء بال�صيغة املرفقة.
ثان ًيا :على اجلهات ذات العالقة تنفيذ ما يخ�صها من هذه الالئحة.
ثال ًثا :على املديرية العامة للدفاع املدين التن�سيق واملتابعة لتنفيذ مقت�ضى هذه الالئحة.
راب ًعا :يتم ن�شر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�سمية والعمل بها من تاريخ ن�شرها.
نايف بن عبدالعزيز
									
وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين
							

•�ص /مع �صورة الالئحة ملعايل وزير املالية واالقت�صاد الوطني  -ع�ضو جمل�س الدفاع املدين
			
•�ص /مع الالئحة ملعايل وزير التخطيط  -ع�ضو جمل�س الدفاع املدين
			
•�ص /مع الالئحة ملعايل وزير ال�صحة  -ع�ضو جمل�س الدفاع املدين
			
•�ص /مع الالئحة ملعايل وزير الزراعة واملياه  -ع�ضو جمل�س الدفاع املدين
			
•�ص /مع الالئحة ملعايل وزير التجارة  -ع�ضو جمل�س الدفاع املدين
•�ص /مع الالئحة ملعايل وزير ال�صناعة والكهرباء  -ع�ضو جمل�س الدفاع املدين		
			
•�ص /مع الالئحة ملعايل وزير املوا�صالت  -ع�ضو جمل�س الدفاع املدين
		
•�ص /مع الالئحة ملعايل نائب رئي�س احلر�س الوطني امل�ساعد  -ع�ضو جمل�س الدفاع املدين
		
•�ص /مع الالئحة ملعايل رئي�س هيئة الأركان العامة  -ع�ضو جمل�س الدفاع املدين
		
•�ص /مع الالئحة ملعايل ل�سعادة مدير عام الدفاع املدين -ع�ضو جمل�س الدفاع املدين

التخاذ ما يلزم.
التخاذ ما يلزم.
التخاذ ما يلزم.
التخاذ ما يلزم.
التخاذ ما يلزم.
التخاذ ما يلزم.
التخاذ ما يلزم.
التخاذ ما يلزم.
التخاذ ما يلزم.
التخاذ ما يلزم.
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الفصل األول
(تعريفات)
مادة ( : ) ١
يق�صد بامل�صطلحات الواردة يف هذه الالئحة ما يلي:
 -١الإخ�لاء :ه ��و نقل الأ�شخا�ص م ��ن الأماكن املعر�ضة �أو التي تعر�ضت لأخطار احلروب والك ��وارث والطوارئ املختلفة (طبيعية –
�صناعية – حربية ..الخ) �إىل �أماكن �آمنة.
 -٢الإي��واء :ه ��و �إيواء املت�ضررين يف �أماكن �آمنة تتوافر بها جميع امل�ستلزم ��ات ال�ضرورية ال�ستمرار احلياة ،حلني عودتهم �إن �أمكن
�إىل �أماكنهم الأ�صلية بعد �إعادة الو�ضع �إىل حالته الطبيعية.
 -٣موقع الإيواء :عبارة عن من�ش�أة عامة (كاملدار�س – ال�صاالت الريا�ضية – بيوت ال�شباب ..الخ) �أو خا�صة (كالفنادق وال�شقق
املفرو�شة والعمائر غري امل�أهولة بال�سكان وامل�ساحات اخلالية من قطع �أرا�ضي و�ساحات وعامة وغريها) والتي ت�ستخدم كمواقع �إيواء م�ؤقتة
لإ�سكان املت�ضررين الذين مت �إخالئهم من مناطق اخلطر.
 -٤منطقة اخلطر :هي املنطقة التي تتعر�ض �أو تعر�ضت لكوارث (خماطر) طبيعية �أو غري طبيعية.
 -٥املنطقة الآمنة :هي املنطقة التي يتم �إخالء ال�سكان �إليها – املعر�ضني �أو الذين تعر�ضوا للخطر.
 -٦املت�ضرر :هو ال�شخ�ص الذي يتعر�ض لأخطار احلروب والكوارث املختلفة والتي جتربه على النزوح من مكان لآخر.
 -٧النظام :ويق�صد به نظام الدفاع املدين ال�صادر بالأمر امللكي رقم (م( ١٠ /وتاريخ ( 5١٤٠٦/10ه)
 -٨الكارث��ة :كل م ��ا يحدث من حريق� ،أو هدم� ،أو �سيل� ،أو عا�صف ��ة� ،أو زلزال� ،أو �أي حادث �آخر من �ش�أنه �أن يلحق ال�ضرر� ،أو يهدد
باخلطر حياة الأفراد �أو املمتلكات العامة واخلا�صة (كما عرفها نظام الدفاع املدين يف مادته الثانية) .
 -٩اجلهات امل�شاركة يف عمليات الإخالء والإيواء :هي اجلهات التي يعتمد عليها يف تنفيذ �أعمال الدفاع املدين وف ًقا ملا ن�صت
عليه املادة (الثالثة) من نظام الدفاع املدين.

***
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الفصل الثاني
(مهام الجهات المشاركة)
دون الإخ�ل�ال بامله ��ام وامل�س�ؤولي ��ات ال ��واردة يف الالئحة التنفيذي ��ة ملهام وم�س�ؤولي ��ات ال ��وزارات والأجهزة احلكومي ��ة والئحة ت�شكيل
واخت�صا� ��ص جل ��ان الدفاع املدين يف املناطق واملدن ال�صادرة بقرار جمل�س الدفاع املدين رق ��م /٩ت/و ٤ /وتاريخ  ١٤٠٧ /10/٢٦ه تتوىل
اجلهات التي تقوم بتنفيذ �أعمال الدفاع املدين املهام امل�سند �إليها مبوجب هذه الالئحة على النحو التايل:
مادة ( : ) 2
وزارة املالية واالقت�صاد الوطني:
�أ) توفري العمالة الالزمة لتحميل وتنزيل ون�صب اخليام مع توفري �أعداد اخليام الالزمة.
ب) توف�ي�ر م�ستلزم ��ات الإغاثة املختلف ��ة (غذاء – غطاء – فر�ش – ك�ساء ..ال ��خ)  ،وفق ما ن�صت عليه الئح ��ة الإغاثة الفورية داخل
اململكة ال�صادرة بالرقم /4/١٢و 4/وتاريخ  ١٤٢١/3/24ه.
ج) تتوفري وجبات الطعام للقائمني على تنفيذ �أعمال الدفاع املدين يف حاالت الطوارئ.
مادة ( : ) 3
وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية:
�أ) توفري العمالة الالزمة لنظافة مواقع الإيواء املختلفة.
ب) الك�شف عن املواد الغذائية امل�ؤمنة للمت�ضررين يف مواقع الإيواء قبل توزيعها.
ج) احلفاظ على �صحة بيئة مواقع الإيواء.
د) فت ��ح و�ش ��ق الط ��رق داخل النطاق العم ��راين يف املنطقة املت�ضررة و�إ�صالح ما تل ��ف منها من ت�أثري الك ��وارث لت�سهيل عملية الإخالء
والإيواء و�إغاثة امل�صابني.
مادة ( : ) 4
وزارة ال�صحة:
�أ) و�ض ��ع اخلط ��ط التف�صيلي ��ة لعمليات الإخالء والإي ��واء للم�ست�شفي ��ات واملراكز الطبي ��ة وامل�ستو�صفات العامة واخلا�ص ��ة من النزالء
واملراجعني يف حاالت الطوارئ وذلك بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها يف املناطق.
ب) تقدمي كافة اخلدمات الطبية والعالجية و�إعطاء اللقاحات الالزمة.
مادة ( : ) 5
وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية:
�أ) توفري الرعاية االجتماعية للأطفال وكبار ال�سن مبواقع الإيواء.
ب) تقدمي امل�ساعدات الإغاثية عن طريق اجلمعيات اخلريية التابعة للوزارة مثل( :الغذاء – الك�ساء ..الخ) .
ج) رعاية الأطفال وال�شيوخ والن�ساء الذين فقدوا ذويهم ب�أ�سباب الكوارث وتوفري اخلدمات الالزمة لهم.
د) توفري و�سائل الرتفيه للمت�ضررين مبواقع الإيواء للتخفيف من �آالمهم ورفع روحهم املعنوية.
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مادة ( : ) 6
وزارة التجارة:
�أ) ح�ص ��ر كاف ��ة التجار واملوردين يف بيانات تو�ضح بها �أ�سمائه ��م وعناوينهم و�أرقام االت�صال بهم مع حتديد الن�شاط الذي ميار�سه كل
منهم والكميات املتوفرة لديهم لغر�ض ال�سحب منها �أوقات الطوارئ املختلفة مع تزويد الدفاع املدين ب�صورة من هذه البيانات.
ب) و�ضع خطة متوينية عامة ت�ضمن توفري االحتياجات ال�ضرورية من املواد الغذائية الأ�سا�سية يف الأ�سواق �أوقات الطوارئ املختلفة.
مادة (: )7
وزارة ال�صناعة والكهرباء:
�أ) �إعالن حاالت الإخالء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين.
ب) ر�صد الإ�شعاعات املغر�ضة و�سرعة الرد عليها.
ج) �إي�ض ��اح الط ��رق املراد ا�ستعمالها لعمليات الإخ�ل�اء والتعريف مبواقع الإيواء عن طريق و�سائل الإع�ل�ام ح�سب املوقف بالتن�سيق مع
املديرية العامة للدفاع املدين.
مادة (: )8
وزارة الإعالم:
�أ) �إعالن حالة الإخالء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتن�سيق مع املدرية العامة للدفاع املدين.
ب) ر�صد الإ�شاعات املغر�ضة و�سرعة الرد عليها.
ج) �إي�ض ��اح الط ��رق املراد ا�ستعمالها لعمليات الإخ�ل�اء والتعريف مبواقع الإيواء عن طريق و�سائل الإع�ل�ام ح�سب املوقف بالتن�سيق مع
املدرية العامة للدفاع املدين.
مادة (: )9
وزارة الربق والربيد والهاتف:
�أ) توفري و�سائل االت�صاالت ال�ضرورية مبواقع الإيواء ز
ب) توفري مكاتب بريد خلدمة مواقع الإيواء ح�سب احلاجة.
ج) �إعداد اخلطط التف�صيلية لعمليات الإخالء يف املرافق التابعة لها تن�سي ًقا مع املدرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.
مادة (: )10
وزارة املوا�صالت:
�أ) و�ض ��ع اخلط ��ط الالزم ��ة بالتن�سيق مع �ش ��ركات النقل املختلف ��ة مثل �شركات النق ��ل اجلماعي لتوفري الع ��دد املنا�سب من احلافالت
و�سيارات النقل الكبرية ال�ستخدامها يف عمليات الإخالء بالتن�سيق مع املدرية العامة للدفاع املدين.
ب) �ضرورة التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة بالنقل الربي والبحري واجلوي و�سكة احلديد لتوفري و�سائل النقل الالزمة لتنفيذ �أعمال
الدفاع املدين �أوقات الطوارئ بالتن�سيق مع املدرية العامة للدفاع املدين.
وخ�صو�صا ال�سريع ��ة ال�ستخدامها عند احلاجة وذل ��ك لغر�ض القيام
ج) العم ��ل عل ��ى �إعداد وتهيئ ��ة بع�ض الطرق كمهابط للطائ ��رات
ً
ب�أعمال الإغاثة والإخالء الطبي وغريها.
د) �إعادة فتح الطرق و�إ�صالح ما تلف منها من ت�أثري الكوارث يف املناطق املت�ضررة والطرق امل�ؤدية ملواقع الإيواء لت�سهيل عملية الإخالء
والإيواء و�إغاثة امل�صابني.
هـ) فتح الطرق امل�ؤقتة عند ت�ضرر الطرق �أو اجل�سور ال�ستعمالها ول�سرعة �إخالء املت�ضررين و�إغاثتهم.
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مادة (: )11
وزارة املعارف:
�أ) و�ض ��ع الرتتيب ��ات والتنظيم ��ات بخ�صو� ��ص حتويل بع�ض املدار�س واملعاه ��د والكليات التابعة له ��ا �إىل مراكز �إ�سع ��اف �أو مواقع �إيواء
للمت�ضررين مع تزويد املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق بتلك الإجراءات.
ب) و�ضع اخلطط التف�صيلية لعملية �إخالء املدار�س واملعاهد والكليات التابعة لها من الطلبة والعاملني بها يف �أوقات الطوارئ املختلفة
بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.
ج) �إج ��راء التج ��ارب الفر�ضي ��ة لعملية �إخالء املرافق التابعة للوزارة م ��ن مدار�س ومعاهد وكليات بالتن�سيق م ��ع مديرية الدفاع املدين
باملناطق.
د) و�ضع كافة و�سائل النقل املتاحة واخلا�صة ب�إدارة التعليم لغر�ض ا�ستخدامها لعمليات الإخالء يف حاالت الطوارئ.
ه� �ـ) ت�شكي ��ل جلان توعية يف املدار� ��س للقيام بعملية توعية و�إر�شاد الط�ل�اب مبتطلبات مواجهة حاالت الط ��وارئ من عمليات (�إخالء،
�إيواء� ،إغاثة) .
مادة (: )12
وزارة الزراعة واملياه:
�أ) توف�ي�ر املي ��اه النقي ��ة ال�صاحلة لل�شرب واال�ستعمال الآدمي يف حال ��ة عدم وجود خدمات م�صلحة املي ��اه وال�صرف ال�صحي باملناطق
املنكوبة واملت�ضررة ومواقع الإيواء.
ب) �إيجاد م�صادر احتياطية للمياه.
ج) و�ضع القواعد والأ�س�س اخلا�صة بكيفية ا�ستخدام املياه و�سيارات نقل املياه الأهلية يف حاالت الطوارئ مع بيان حقوقهم وواجباتهم
والتن�سيق يف ذلك مع اجلهات ذات العالقة.
مادة (: )13
وزارة التعليم العايل:
�أ) و�ض ��ع اخلط ��ط التف�صيلية لعملية �إخالء الطالب والطالبات والعاملني بامل�ؤ�س�سات التعليمية التابعة لها من جامعات وكليات ومعاهد
�أوقات الطوارئ املختلفة بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.
ب) �إقام ��ة الن ��دوات وال ��دورات العلمية املتخ�ص�صة يف جم ��ال �إدارة الكوارث املختلفة م ��ن عمليات (الإخالء – الإي ��واء – الإغاثة –
الإخالء الطبي – �إعادة الأو�ضاع ومعاجلة الآثار النف�سية واالجتماعية للمت�ضررين ..الخ) .
ج) و�ض ��ع الرتتيب ��ات والتنظيمات الالزمة بخ�صو�ص حتويل بع�ض مباين اجلامعة �إىل مراكز �إ�سعاف �أو مواقع �إيواء بالتن�سيق مع وزارة
ال�صحة واملديرية العامة للدفاع املدين يف هذا ال�ش�أن.
مادة (: )14
وزارة البرتول والرثوة املعدنية:
و�ضع اخلطط التف�صيلية لعمليات �إخالء املرافق التابعة لها وامل�شرفة عليها من �شركات وم�ؤ�س�سات خمتلفة وذلك بالتن�سيق مع املديرية
العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.
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مادة (: )15
وزارة الدفاع والطريان:
�أ) �إبالغ الدفاع املدين بالغارات اجلوية والأخطار احلربية.
ب) م�ساندة الدفاع املدين بالآليات والتجهيزات والقوة الب�شرية يف حدود الإمكانيات وح�سب الظروف.
مادة (: )16
الرئا�سة العامة لرعاية ال�شباب:
�أ) توعية ال�شباب وذلك عن طريق ا�ستغالل جميع املنا�سبات ال�شبابية املختلفة) ريا�ضية –ثقافية – اجتماعية ..الخ) لتعريفهم بكيفية
مواجهة الكوارث وتعليمات الإخالء والإيواء الواجب اتباعها قبل و�أثناء وبعد الكارثة.
ب) و�ض ��ع الرتتيب ��ات الالزمة ال�ستخدام جميع مرافق الأندية الريا�ضية وبيوت ال�شباب يف خمتلف املناطق كمواقع �إيواء �أو م�ست�شفيات
�أو مراكز �إ�سعاف وذلك بالتن�سيق مع وزارة ال�صحة واملديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.
ج) و�ض ��ع اخلط ��ط التف�صيلية لعملية �إخالء املرافق الريا�ضية املختلفة عند ح ��دوث �أي طارئ ال قدر اهلل مع �إجراء التجارب الفر�ضية
الالزمة وذلك بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.
مادة (: )17
الرئا�سة العامة لتعليم البنات:
�أ) و�ض ��ع اخلط ��ط التف�صيلية لعملية �إخالء املدار�س والكليات واملعاهد التابعة لها وامل�شرفة عليها من الطالبات والعاملني بها يف �أوقات
الطوارئ املختلفة وذلك بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها.
ب) و�ض ��ع الرتتيب ��ات والتنظيمات الالزمة لتحويل بع�ض املباين التابعة لها �إىل مواقع �إيواء ومراكز �إ�سعاف والتن�سيق يف ذلك مع وزارة
ال�صحة واملديرية العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق.
ج) و�ضع كافة و�سائل النقل املتاحة واخلا�صة ب�إدارة التعليم لغر�ض ا�ستخدامها لعمليات الإخالء يف حاالت الطوارئ.
د) ت�شكي ��ل جلان توعي ��ة يف املدار�س للقيام بعملية توعية و�إر�ش ��اد الطالبات مبتطلبات مواجهة حاالت الط ��وارئ من عمليات) �إخالء،
�إيواء� ،إغاثة) .
مادة (: )18
املديرية العامة للدفاع املدين:
�أ) �إعداد خطة للإخالء والإيواء والإغاثة بالتن�سيق مع كافة اجلهات ذات العالقة.
ب) �إدارة موقع الكارثة مبا يف ذلك �إدارة عمليات الإخالء والإيواء.
ج) ا�ستدعاء متطوعي الدفاع املدين للم�شاركة يف عمليات الإخالء والإيواء والإغاثة عند احلاجة.
د) التن�سيق مع كافة �أجهزة الدولة فيما يخ�ص عمليات الإخالء والإيواء والإغاثة.
هـ) �إجراء التجارب الفر�ضية بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
و) تعيني �ضابط ممن تتوفر فيه الكفاءة لإدارة عمليات الإخالء و�آخر لإدارة عمليات الإيواء والإ�شراف عليها.
مادة (: )19
مديرية الأمن العام:
�أ) حفظ النظام يف مناطق الكوارث وحرا�سة الأماكن املت�ضررة.
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ب) حفظ النظام يف مواقع الإيواء املختلفة.
ج) تنظي ��م �أعمال ال�سري واملرور �أثن ��اء تنفيذ خطط الإخالء والإيواء و�إيجاد امل�سارات البديلة لت�سهيل دخول وخروج فرق الطوارئ �إىل
املناطق املت�ضررة.
د) تنظيم توجيه وا�ستدعاء ا�ستخدام ال�سيارات اخلا�صة و�سيارات النقل وغريها يف عمليات الإخالء وتوجيهها للدفاع املدين.
هـ) تنظيم وا�ستخدام امللكيات العقارية اخلا�صة غري امل�أهولة ال�ستخدامها لأغرا�ض الإيواء عند احلاجة.
مادة (: )20
احلر�س الوطني:
�أ) م�ساندة الدفاع املدين يف حاالت الطوارئ مبا يتطلب يف تنفيذ خطط الإخالء والإنقاذ والإ�سعاف والإغاثة.
ب) تقدمي �أي م�ساعدة مثل ال�سكن والإعا�شة ح�سب الإمكانيات املتاحة.
ج) و�ضع اخلطط التف�صيلية يف عمليات �إخالء املرافق التابعة لها وامل�شرفة عليها بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها
باملناطق.
مادة (: )21
املديرية العامة حلر�س احلدود:
�أ) يتوىل حر�س احلدود الإبالغ الفوري ملديرية الدفاع املدين باملنطقة عند و�صول النازحني باعتباره خط الدفاع الأول على احلدود.
ب) امل�شارك ��ة بالقي ��ام بعمليات �إخ�ل�اء املت�ضررين عن طريق البحر يف اجل ��زر ال�سعودية بوا�سطة و�سائل النق ��ل البحري (القوارب –
ال�سفن  .. -الخ) عندما يتطلب الأمر ذلك.
ج) امل�شارك ��ة يف ت�سهيل و�صول فرق الطوارئ ومنها ف ��رق الإخالء �إىل مواقع املت�ضررين على احلدود �أو ال�سواحل البحرية مع امل�شاركة
يف املحافظة على النظام مع اجلهات املعنية يف منطقة احلدود.
د) توجي ��ه القادم�ي�ن �إىل املناط ��ق احلدودية و�إر�شاد التائهني وتقدمي العون لهم بالتعاون مع اجله ��ات الر�سمية ذات العالقة يف حاالت
الطوارئ.
مادة (: )22
م�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي:
�أ) توفري املياه ال�صاحلة لل�شرب واال�ستخدام الآدمي.
ب) توفري خدمات ال�صرف ال�صحي التي تتنا�سب واملوقف.
مادة (: )23
امل�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني:
�أ) و�ض ��ع الرتتيب ��ات والتنظيمات الالزمة ال�ستعمال بع�ض املباين التابعة له ��ا كمواقع �إيواء ومراكز �إ�سعاف وذلك بالتن�سيق مع املديرية
العامة للدفاع املدين وفروعها باملناطق ووزارة ال�صحة.
ب) و�ض ��ع خط ��ط تف�صيلية لإخالء املراف ��ق التعليمية من (كلي ��ات ،معاهد ،ومراكز) م ��ن الطالب والعاملني به ��ا يف �أوقات الطوارئ
املختلفة بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين.
ج) �إجراء جتارب افرتا�ضية لعملية �إخالء املرافق التابعة للم�ؤ�س�سة من (كليات ومعاهد ومراكز) بالتن�سيق مع الدفاع املدين.
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الفصل الثالث
(اإلجراءات التنفيذية)
مادة (: )24
اجلهات املخت�صة ب�إ�صدار �أوامر الإخالء:
�أ) يف حالة �إخالء منطقة كاملة ي�صدر الأمر من املقام ال�سامي.
ب) يف حالة �إخالء حمافظة كاملة ي�صدر الأمر من وزير الداخلية �أو نائبه بنا ًء على تو�صية من مدير عام الدفاع املدين.
ج) يف حالة �إخالء مدينة ي�صدر الأمر من �أمري املنطقة بناء على تو�صية مدير الدفاع املدين يف ملنطقة.
د) يف حالة �إخالء حي من املدينة �أو من�ش�أة ي�صدر الأمر من مدير الدفاع املدين يف املنطقة.
ه� �ـ) ملدي ��ر الدفاع املدين باملنطقة حق �إخالء ال�س ��كان يف حالة احتمال �أو توقع حدوث �أي خطر يهدد الأرواح واملمتلكات مع اتخاذ كافة
الإجراءات الالزمة.
مادة (: )25
�إعداد وتنفيذ خطط الإخالء والإيواء:
تت ��وىل املديري ��ة العامة للدفاع املدين )الإدارة العامة للحماية املدنية) م�سئولية �إعداد خطط الإخالء والإيواء والتح�ضري لها وتنفيذها
بالتن�سي ��ق م ��ع اجلهات ذات العالقة يف تنفيذ �أعمال وتدابري الدفاع املدين �أوق ��ات الطوارئ والكوارث  u1608واحلروب وفق هذه الالئحة
بعد اعتماد تلك اخلطة من �صاحب ال�صالحية.
مادة (: )26
و�سائل �إبالغ تعليمات الإخالء:
يت ��م �إب�ل�اغ �أوامر وتعليم ��ات الإخالء بعدة و�سائل خمتلفة عل ��ى �أن تفي تلك الو�سائ ��ل بالغر�ض املطلوب على �أن يت ��م تو�ضيح النداءات
امل�ت�رددة وكيفيته ��ا وكذا �أماكن املت�ضررين وطرق الو�صول �إىل هذه الأماكن و�أي بيانات �أخرى تقت�ضيها امل�صلحة العامة بهذا ال�ش�أن و�إبالغ
الأ�شخا�ص املقيمني باال�ستجابة للأوامر وعدم خمالفتها على �أن ت�شمل تلك التعليمات والأوامر ما يلي:
 -١نوع اخلطر وم�صدره.
 -٢منطقة اخلطر املطلوب �إخالئها وال�سبل املتاحة لها لذلك.
 -٣املناطق الآمنة و�سبل الو�صول �إليها.
� -٤أماكن ونقاط جتمع املت�ضررين املطلوب �إخالئهم.
وت�شمل و�سائل �إبالغ تعليمات الإخالء التايل:
�أ) و�سائل الإعالم املختلفة )املرئية – امل�سموعة – املقروءة)
ب) ال�سيارات املجهزة مبكربات ال�صوت.
ج) مكربات ال�صوت يف امل�ساجد.
د) �أي و�سائل �أخرى حتقق الغر�ض املطلوب.
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مادة (: )27
�أنواع الإخالء:
� اً
أول :الإخ�ل�اء االختي ��اري :ويق�صد به رحيل بع�ض ال�سكان برغبتهم وعلى نفقتهم اخلا�صة من الأماكن التي ي�ست�شعرون وجود �أخطار
بها� ،إىل �أماكن �أخرى �أكرث �أم ًنا جتنب لأي خطر قد يلحق بهم.
إلزاما وذلك مبعرفة الدفاع املدين ،ويلج�أ �إليه عندما
ثان ًيا :الإخالء الإجباري :ويق�صد به �أن يتم �إجالء الأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر � ً
ت�ستدعي ظروف احلرب ذلك� ،أو التهديد مبوقع كارثة معينة والإخالء الإجباري قد يكون كالتايل:
 -١تب ًعا حلجمه (جزئي – كلي):
�أ) الإخ�لاء الإجب��اري اجلزئ��ي :وه ��و �إخالء جزئي من منطق ��ة �أو مدينة �أو حي ويت ��وىل الدفاع املدين و�ضع خط ��ة م�سبقة ويتم
تنفيذها بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات ذات العالقة.
ب) الإخالء الإجباري الكلي :وهو �إخالء جميع �سكان الأماكن املعر�ضة للخطر وال ي�سمح لأحد منهم بالبقاء وذلك يف حالة توقع
اعت ��داء بالأ�سلح ��ة النووية �أو اجلرثومية �أو توقع وقوع كارثة معينة �أو لظروف املعارك بن ��اء على طلب القوات امل�سلحة ويتوىل الدفاع املدين
و�ضع خطة م�سبقة لذلك ويتم تنفيذها بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات امل�شاركة.
 -٢تب ًعا لزمن حدوثه(قبل وقوع الكارثة – وبعد وقوع الكارثة):
�أ) قبل وقوع الكارثة :وهذا يكون عند توقع كارثة ما يف منطقة �أو مكان معني فتتم عملية الإخالء م�سب ًقا.
ب) بعد وقوع الكارثة :ويف هذا النوع تتم عملية الإخالء �أثناء �أو بعد وقوع الكارثة طب ًقا للخطط امل�سبقة التي و�ضعها الدفاع املدين
لهذا الغر�ض وذلك وف ًقا لأحكام هذه الالئحة.
مادة (: )28
الإجراءات التنفيذية:
يراعى عند القيام يف تنفيذ عملية الإخالء والإيواء اتباع اخلطوات الرئي�سية التالية:
 -١الإنذار والتحذير.
� -٢إخالء ال�سكان واالن�سحاب
� -٣إيواء املت�ضررين
� -٤إعادة الأو�ضاع �إىل ما كانت عليه �ساب ًقا.
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الفصل الرابع
(اإلجراءات الفنية واإلدارية)
مادة (: )29
�شروط اختيار مواقع الإيواء:
 )١يجب �أن تتوافر باملوقع موارد املياه وو�سائل الإ�ضاءة.
 )٢يجب �أن يكون قري ًبا من الطرق واملوا�صالت �إذا تي�سر ذلك.
 )٣يتم جتهيز وحتديد �سعة مع�سكرات الإيواء و�أق�سامها املختلفة مبعرفة املخت�صني يف هذا املجال من اجلهات املعنية.
 )٤يجوز للدفاع املدين ا�ستخدام من�ش�آت الدولة(كاملدار�س وبيوت ال�شباب وال�صاالت الريا�ضية ..الخ) لأغرا�ض الإيواء وكذا امللكيات
اخلا�صة (كالفنادق وال�شقق املفرو�شة واملباين غري امل�أهولة بال�سكان) للغر�ض نف�سه مقابل تعوي�ض عادل وفق ما ن�صت عليه املادة (الثانية
ع�شرة) فقرة (د) من نظام الدفاع املدين وبناء على قرار من وزير الداخلية.
� )٥أن يكون �سطح الأر�ضية منحدرة بدرجات منا�سبة ل�ضمان ت�صريف املياه.
� )٦أن تكون الرتبة م�سامية ت�ساعد على امت�صا�ص املاء.
� )٧أن تكون منطقة املوقع خالية من الأوبئة والأمرا�ض واحل�شرات ال�ضارة الناقلة للعدوى.
 )٨يج ��ب الت�أك ��د م�سب ًقا من �أن املباين التي �سيوج ��ه لها املرحلني �صاحلة لال�ستخدام وال يوجد بها �أي عيب ي�شكل خطورة على ال�سكان
و�إذا كان ��ت هذه املباين من النوع القدمي فيجب ت�شكيل جلن ��ة هند�سية من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية ووزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان
واملديري ��ة العام ��ة للدفاع امل ��دين للت�أكد من �صالحيتها للإيواء من عدم ��ه وتقرير الإ�صالحات املطلوبة لها مع مراع ��اة توفري �أماكن العمل
وال�سكن مبواقع الإيواء ملن�سوبي الدفاع املدين والإ�شراف عليها واجلهات امل�شاركة املكلفني ب�إدارة مواقع الإيواء والإ�شراف عليها.
مادة (: )30
�إدارة مع�سكرات الإيواء:
اً
وم�سئول عن �إدارتها وذلك مبعاونة من �ضباط و�أفراد
 )١يع�ي�ن مدي ��ر عام الدفاع امل ��دين �أو من يفو�ضه م�شر ًفا ملوقع الإيواء يكون كف ًوا
الدفاع املدين واملتطوعني الذين يتم اختيارهم لهذا الغر�ض.
 )٢يتم حتديد وترقيم مواقع الإيواء لي�سهل الو�صول لها.
� )٣إيجاد مراكز �إ�سعافات �أولية ورعاية �صحية لتوفري اخلدمات الطبية املنا�سبة للمت�ضررين مبواقع الإيواء.
 )٤توفري مركز للإطفاء تابع ملديرية الدفاع املدين باملنطقة.
 )٥توف�ي�ر مرك ��ز توعي ��ة ورعاي ��ة اجتماعي ��ة وترفيهية ،لرفع ال ��روح املعنوي ��ة للمت�ضررين وذل ��ك بالتعاون م ��ع وزارة العم ��ل وال�شئون
االجتماعية.
 )٦توف�ي�ر مرك ��ز توزيع بحيث يتم فيه ،طب ًقا للبيانات امل�سلمة يف مركز اال�ستعالمات ،جم ��ع �شمل الأ�سر و�إ�سكانهم مع بع�ضهم البع�ض
و�إذا تعذر ذلك يتم توزيعهم يف �أماكن قريبة بقدر الإمكان.
 )٧توف�ي�ر مراك ��ز ا�ستعالمات و�إح�صاء يتم فيها ا�ستقبال املت�ضررين وت�سجيل املعلوم ��ات الالزمة و�إر�شادهم �إىل �أماكن التوزيع وعمل
الإح�صائيات الالزمة لهم.
 )٨ت�أمني مواقع الإيواء بو�سائل ال�سالمة وطفايات احلريق اليدوية الالزمة وخمارج الطوارئ املنا�سبة من قبل الدفاع املدين.
مادة (: )31
جتهيز مع�سكرات الإيواء:
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 -١توفري الأمن واحلرا�سات الالزمة ملوقع الإيواء وذلك بالتن�سيق مع الأمن العام.
 -٢توف�ي�ر اخلدم ��ة الإعالمية والثقافية مبوقع الإيواء مثل (الندوات الديني ��ة والثقافية وتوفري بع�ض الكتب وال�صحف املفيدة لالطالع
والتثقيف) وذلك بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة مثل وزارة الإعالم وامل�ؤ�س�سات ال�صحفية املختلفة.
 -٣ا�ستالم الودائع والأ�شياء الثمينة من املت�ضررين مقابل �إي�صال ر�سمي وردها لأ�صحابها فور طلبها.
� -٤إعداد �سجالت لتدوين �أ�سماء املت�ضررين وحاالتهم االجتماعية وال�صحية مع مراعاة جمع �شتات الأ�سر.
 -٥تعيني م�شرف اجتماعي خا�ص بالرجال وكذلك م�شرفة اجتماعية خا�صة بالن�ساء.
 -٦توفري حاويات نفايات باملوقع.
 -٧ت�أمني و�سائل االت�صاالت ال�ضرورية من (هاتف – بريد وغري ذلك) بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
 -٨توف�ي�ر مي ��اه ال�ش ��رب النقية بالتن�سيق م ��ع وزارة املياه �أو م�صلح ��ة املياه وال�صرف ال�صح ��ي �سواء عن طريق �إيج ��اد خزانات ثابتة
وتغذيتها (ب�سيارات نقل املياه) التابعة لها �أو وحدات تنقية للمياه �أو متديد خطوط �أنابيب من �شبكة املياه العامة �إىل املوقع.
 -٩توفري دورات مياه كافية واحدة خا�صة بالرجال و�أخرى خا�صة بالن�ساء.
 - ١٠تو�صيل التيار الكهربائي وذلك بالتن�سيق مع اجلهة املخت�صة.
 - ١١تق ��دمي املالب� ��س والأغطي ��ة والأدوية وت�أمني امل ��واد الغذائية الالزمة لرواد املع�سك ��رات و�أن تكون الوجب ��ات الغذائية طب ًقا ملا ورد
بالئحة الإغاثة الفورية داخل اململكة.
� -١٢إيجاد وجتهيز �أماكن لل�صالة يف موقع الإيواء وتزويدها بامل�ستلزمات الالزمة لأداءال�صالة.
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الفصل الخامس
مادة (: )32
متطلبات عمليات الإخالء والإيواء:
عند البدء يف �إخالء منطقة معينة يجب الأخذ يف االعتبار اخلطوات التالية:
 -١جتهي ��ز غرف ��ة عمليات للتوجيه والإ�ش ��راف على عمليات الإخالء والإيواء ومتابعة الأو�ضاع ويف�ض ��ل �أن تكون ب�إ�شراف مدير الدفاع
املدين باملنطقة �أو بقيادة �ضابط كفء لهذه املهمة ل�ضمان �سري العمليات على الوجه الأكمل.
 -٢حتديد املناطق املعر�ضة للأخطار حتديدً ا جغراف ًيا دقي ًقا.
� - ٣إعداد خرائط متعددة للمنطقة املهددة باخلطر ،تتناول املعلومات الآتية:
�أ) الأخطار املحتملة.
ب) التوزيع ال�سكاين وعددهم.
ج) �شبكات الطرق واملوا�صالت.
د) �شبكات ال�صرف ال�صحي والكهرباء.
هـ) املرافق احليوية العامة واخلا�صة.
و) �أي معلومات �أخرى هامة.
 -٤حتديد �أ�سهل و�أقرب الطرق التي ت�سلكها و�سائل النقل املختلفة للعمليات مع الأخذ يف االعتبار الطرق البديلة لذلك.
 -٥حتدي ��د ن ��وع الإخالء املراد تنفيذه )جزئي – كلي) وحتدي ��د مناطق الإيواء والأماكن التي يراد نق ��ل املت�ضررين �إليها )مدار�س –
فنادق – نواد – عمائر غري م�أهولة – مع�سكرات �إيواء ..الخ).
 -٦ت�صني ��ف املواقع اال�سرتاتيجية املعر�ضة لو�سائل التدم�ي�ر من العدو ح�سب تعر�ضها التناق�صي للخطر وف ًقا للمعلومات املتوفرة لدى
�أجهزة اال�ستخبارات والقوات امل�سلحة وي�ؤخذ يف االعتبار املناطق (ال�صناعية – ال�سكك احلديدية – الكباري – الطرق – املوانئ مناطق
التجمع ال�سكاين).
 -٧جتهي ��ز خط ��ط التوعية عرب و�سائ ��ل الإعالم املختلفة وذلك بالتن�سي ��ق مع اجلهات املخت�صة ذات العالق ��ة بهدف توعية اجلماهري
وتهيئتهم للتعاون مع اجلهات املخت�صة بحيث ت�شمل النقاط التالية:
�أ) الإجراءات التي يجب عملها قبل ترك املنزل.
ب) الأ�شياء التي يجب ا�صطحابها قبل مغادرة املنزل (�إثبات �شخ�صية – جموهرات –نقود ..الخ).
ج) حتدي ��د خط ��ط م�ستقل ��ة لنقل و�إخالء املرافق الت ��ي تتطلب اتخاذ �إجراءات خا�ص ��ة مثل (ال�سجون – امل�ست�شفي ��ات – دور الرعاية
االجتماعية – دور احل�ضانة – املدار�س..الخ).
 -٨حتديد مناطق الإيواء يف �أماكن �آمنة وبعيدة عن اخلطر طب ًقا للبيانات واملعلومات امل�ستقاة من اجلهات املعنية باململكة.
مادة (: )33
مراحل الإخالء والإيواء:
�أ) مرحلة الإعداد والتح�ضري وت�شمل:
 -١حتديد نوع الكارثة واملخاطر املحتمل وقوعها.
 -٢حتديد املنطقة التي تنفذ فيها خطة الإخالء وكذا املنطقة التي �سيتم فيها الإيواء.
� -٣إع ��داد بيان ��ات دقيقة منظمة ع ��ن عدد الأفراد الذين �ست�شملهم خطة الإخالء وو�سائل النق ��ل الالزمة والطرق التي �ست�سلكها وف ًقا
للخطة املو�ضوعة.
 -٤توفري امل�أوى والطعام والك�ساء واخلدمات الطبية يف مع�سكرات اال�ستقبال والإيواء.
� -٥إع ��داد التعليم ��ات الواجب �إبالغها للنازحني بحيث تكون وا�ضحة وغري معقدة خا�صة و�أن جناح خطة الإخالء يتوقف بدرجة كبرية
على تفهم اجلهور وجتاوبهم مع فرق الإخالء.
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� -٦إعداد �سجالت �إح�صائية ملناطق الرتحيل والإيواء.
 -٧حتديد مناطق اجلمهور للرتحيل ويجب �أن تكون قريبة من م�ساكنهم.
� -٨إعداد منوذج �إخالء وترحيل وكذا بطاقات ترحيل للأ�شخا�ص املت�ضررين بحيث ت�شمل النقاط التالية( :اال�سم – الهوية – احلالة
االجتماعي ��ة – ع ��دد �أف ��راد الأ�س ��رة – احلالة ال�صحي ��ة – الأمتعة اخلا�صة ب ��ه والأ�شياء امل�ص ��رح حملها وجهة الرتحي ��ل – ا�سم مع�سكر
اال�ستقبال – حمطة القيام – حمطة الو�صول – و�سيلة االنتقال).
 - 9يعطى كل مت�ضرر بطاقة خا�صة به ،بحيث ي�صنف املت�ضررين ح�سب ال�سن واحلالة االجتماعية �إىل �أربع فئات وت�أخذ كل فئة بطاقة
ذات لون خا�ص متميز عن غريه على النحو التايل:
�أ) �أطفال من اجلن�سني �أقل من ( � )١٣سنة (اللون الأخ�ضر)
ب) املتزوجون من اجلن�سني (اللون الأزرق)
ج) العزاب من اجلن�سني (اللون الأحمر)
د)امل�سنني املعوقني (اللون الأ�صفر)
ب) مرحلة التنفيذ:
وت�شمل الإ�شراف على التنفيذ ومراعاة �سريه طب ًقا للخطة املو�ضوع وف ًقا ملا يلي:
� -١إعالن تنفيذ اخلطة بوا�سطة و�سائل الإعالم املختلفة (كالإذاعة والتلفزيون ومكربات ال�صوت ..الخ.
 -٢يت ��م الرتحيل الفعلي مبعرفة ج ��ال الدفاع املدين العاملني مبحطات القيام والو�صول �إىل �أماكن التجمع والطرق امل�ؤدية �إليها ويجب
�أن يحملوا عالمات مميزة ليتمكن اجلمهور من التعرف عليهم وطلب معاونتهم.
 -٣حتديد طرق املوا�صالت بعالمات �إر�شادية وتعزز بدوريات املرور والأمن.
 -٤تراعى الأولوية يف الرتحيل للأهم فاملهم ويجب مراعاة هذا عند و�ضع اخلطط من قبل اجلهات املخت�صة مع مراعاة �إعطاء �أولوية
الرتحيل للم�سنني واملر�ضى والأطفال والن�ساء ثم بقية الفئات.
 -٥يجري �إخالء امل�ؤ�س�سات وامل�صاحلة احلكومية وفق توجيهات جلان الدفاع املدين باملناطق واملحافظات �إذا كان هناك �ضرورة لذلك
مع املحافظة على �سرية ما يحويه املوقع.
ج) �إعادة الأو�ضاع:
بعد انتهاء الكارثة و�إعادة الأو�ضاع �إىل طبيعتها ي�سمح بعودة املت�ضررين �إىل مواقعهم الأ�صلية ومبا�شرة حياتهم العادية .

***

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

47

المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق
في مباني التعليم

المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم
ال�صفحة

1-6

رقـم الـجـدول

ا�ســم الـجــدول

1-6

�صالحية املباين من الناحية الإن�شائية ال�ستعمالها يف الأغرا�ض التعليمية.

2-6

ح�ساب م�سافة االنتقال وامل�سافة املبا�شرة ملباين التعليم.

3-6

معدات مكافحة احلريق ملباين التعليم ح�سب الفئة واالرتفاع والت�صنيف الإن�شائي.

4-6

توزيع معدات الإنذار من احلريق يف مباين التعليم.

5-6

اخلدمات الهند�سية اخلا�صة بالوقاية يف مباين التعليم.

مباين التعليم:
املباين �أو �أجزائها املخ�ص�صة لأغرا�ض التعليم ،وهي التي ت�أوي عدد  6طالبا منتظمني بدوام ال يقل عن � 4ساعات
يومي ًا ومبا ال يقل عن � 12ساعة يف الأ�سبوع ،كريا�ض الأطفال واملدار�س متهيدي -ابتدائي -حتى الثانوي ،واملعاهد
املهنية والتطبيقية وما يف حكمها.

1/1-6

املدار�س املخ�ص�صة لتعليم املعاقني ،تدر�س كل حالة على حدة ،لو�ضع ال�شروط الوقائية الإ�ضافية املنا�سبة ح�سب الأحوال.

2-6

خطورة احلريق :ت�صنف خطورة احلريق يف مباين التعليم خطورة خفيفة.

3-6

املتطلبات الإن�شـائية:

1/3-6

يجب تطبيق �شـروط الباب الأول لتوفري �سالمة الهيكل الإن�شائي من �أخطار احلريق.

2/3-6

حتدد �صالحية املباين من الناحية الإن�شائية ال�ستعمالها يف �أغرا�ض التعليم بناء على جدول رقم " 2-1ت�صنيف
املباين من حيث مقاومتها للحريق" واجلدول التايل �" 1-6صالحية املباين من الناحية الإن�شائية ال�ستعمالها يف
الأغرا�ض التعليمية".
صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في األغراض التعليمية
حسب المساحة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي
امل�ساحة واالرتفاع

الت�صنيف الإن�شائي
النوع الأول

ي�صلح جلميع احلاالت.

النوع الثاين والرابع

ي�صلح للمباين بارتفاع ال يزيد عن طابقني.

النوع الثالث واخلام�س

مباين م�ؤقتة ال تتعدى م�ساحة ف�صل واحد وب�شروط خا�صة.
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جدول 1-6
3/3-6

يجب �أن تراعى ال�شروط التالية يف حتديد موقع الف�صول الدرا�سية يف املبنى:

1/3/3-6

ال يجوز �أن تكون الف�صول الدرا�سية للأطفال دون املرحلة االبتدائية يف ال�سرداب �أو فوق الأر�ضي.

2/3/3-6

ال يجوز �أن تكون الف�صول الدرا�سية االبتدائية الدنيا يف دور �أعلى من الدول الأول.

3/3/3-6

يجوز �أن تكون الف�صول الدرا�سية يف ال�سرداب �شريطة توفري درج �أو خمرج على اجلدار اخلارجي
ي�ؤدي �إىل اخلارج مبا�شرة ،وحممية ب�شبكة مر�شات مياه تلقائية.

4/3/3-6

يجب �أن تطل جميع الف�صول الدرا�سية على الواجهة اخلارجية للمبنى مبا�شرة.

4-6

اال�سـتعمال املختلط :

1/4-6

يف حالة كون مباين التعليم جزءا من مباين ذات ا�ستعمال �آخر ،يجب الف�صل يف ما بينهم لي�صبح كل جزء قطاع
حريق م�ستقل تتوفر له �سبل هروب م�ستقلة.

2/4-6

ال يجوز �أن يكون اال�ستعمال املختلط من نوع ينطوي على خطورة حريق عالية �أو غر�ض �صناعي.

3/4-6

يجب الف�صل بني الأجزاء املخ�ص�صة للتعليم والأجزاء املخ�ص�صة لأغرا�ض �أخرى ملحقة.

4/4-6

تعامل املباين �أو �أجزائها املخ�ص�صة لأغرا�ض �أخرى غري التعليم ح�سب نوع ا�ستخدامها.

5-6

ال�سـيطرة على انت�شـار احلريق :يجب تطبيق �شروط الباب الأول �إ�ضافة لهذه ال�شروط.

1/5-6

االنت�شـار الأفقي :يجب �أن ال تزيد م�ساحة قطاع احلريق عن ( 2000مرت.)2

1/1/5-6

يف�صل بني مناطق اال�ستخدام املختلفة عن التعليم ،ويعترب كل منها قطاع حريق مـ�سـتقتل.

2/1/5-6

تف�صل مناطق �أو �أماكن اخلطورة.

3/1/5-6

كل ف�صل درا�سـي يعترب قطاع حريق ثانوي م�سـتقل.

2/5-6

االنت�شار الر�أ�سي :يف�ضل �أن تف�صل الفتحات الر�أ�سية عن بقية �أجزاء املبنى بجدار مقاوم للحريق ملدة ال تقل عن �ساعة
واحدة ،وبفتحات �أبواب ال تقل مقاومتها عن  45دقيقة.

3/5-6

االنت�شار اخلارجي :يجب ف�صل مباين الف�صول الدرا�سية عن بع�ضها البع�ض بوا�سطة جدران مانعة للحريق مقاومتها
ال تقل عن �ساعة واحدة.

1/3/5-6

حيثما ت�شرتك مباين تعليمية مع نوع خمتلف من املباين بجدار مانع للحريق ،يجب �أن ال تقل مقاومة ذلك اجلدار عن
�أعلى املتطلبات لأي منهما.

4/5-6

و�صول �آليات الإطفاء :يجب �أن يتي�سر و�صول �آليات ومعدات الدفاع املدين ملباين التـعـلـيـم.

1/4/5-6

يجب �أن تتمكن فرق الإطفاء من االقرتاب من مباين التعليم بخراطيم مياه الإطفاء املو�صلة بفوهة م�آخذ مياه احلريق
�أو خزان الإمداد باملياه.
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2/4/5-6

يج ��ب �أن تتمكن فرق الإطفاء من الو�ص ��ول �إىل فتحات الإنقاذ �أو ال�شرفات بوا�سطة الدرج �أو �أية معدات �أخرى لتنفيذ
عمليات الإنقاذ.

6-6

�سـبل الهروب (خمارج الطوارئ):

1/6-6

يجب تطبيق ال�شروط العامة ل�سـبل الهروب (خمارج الطوارئ) �إ�ضافة لهذه ال�شروط.

2/6-6

الطاق ��ة اال�ستيعابية )اال�ستيعاب) :يقدر اال�ستيعاب وفق ًا ملا جاء يف باب �سـبل الهروب (خمارج الطوارئ) جدول
 ،)4-3وبالن�سبة لأماكن اال�ستخدامات الأخرى يحدد اال�ستيعاب لكل منها وفقا لطبيعة ا�ستعمالها.

3/6-6

ال�سـعـ ��ة :يح�سب قيا� ��س عر�ض �سبل الهروب على �أ�سا� ��س عدد الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمونه ��ا كما جاء يف الباب
الثالث "�سـبل الهروب (خمارج الطوارئ)".

4/6-6

م�ساف ��ة االنتق ��ال :يجب �أن ال تزيد م�سافة االنتقال من �أية نقطة للو�صول �إىل املخرج النهائي �أو �إىل الدرج املحمي
عن الأرقام املذكورة يف اجلدول (.)2-6

5/6-6

امل�سـاف ��ة املبا�شـ ��رة م ��ن �أية نقطة داخ ��ل الف�صول �إىل املخرج �أو ال ��درج املحمي ال تزيد ع ��ن ( 15مرت) ،وال تزيد
عن( 10مرت) يف ال�سرداب.
حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة لمباني التعليم
املوقع

امل�سـافة املبا�شرة داخل الف�صل الدرا�سي
م�سـافة االنتقال من باب الف�صل �إىل املخرج
�أو الدرج املحمي
النهاية املغلقة

احلالة واملالحظات

امل�سافة بالأمتار

الطابق

15

الأر�ضي

---

10

ال�سرداب

---

15

ال�سرداب

عند وجود �أكرث من خمرج واحد.

20

طوابق �أخرى

يف حالة املمرات الداخلية.

30

طوابق �أخرى

يف حالة املمرات اخلارجية.

6

�أي طابق

يف حالة النهاية املغلقة.

جدول 2-6
املمرات :يجب توفري ال�شروط العامة للمرات كما جاءت يف باب �سـبل الهروب (خمارج الطوارئ) �إ�ضافة لهذه ال�شروط:

6/6-6
1/6/6-6

يجب �أن تكون املمرات منظمة وان�سيابية بحيث ت�ؤدي مبا�شرة �إىل املخارج.

2/6/6-6

املمرات املتدرجة ،يجب �أن يركب لها حواجز (درابزين) وفق ًا لل�شروط.

3/6/6-6

يج ��ب �أن يك ��ون عر�ض املمرات كافيا ال�ستيعاب تدفق الأ�شخا�ص الذين �سي�ستعملونها ب�شرط �أن ال تقل عن ( 2مرت)
للمرات الرئي�سية و ( 1.5مرت) للممرات الفرعية.
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4/6/6-6

يج ��ب �أن تك ��ون املمرات خارجية ما �أمك ��ن ،ويجوز قبولها يف الداخ ��ل �إذا تعذر ذلك ،ب�شرط �أن تك ��ون من�ش�أة وفق ًا
ل�شروط الباب الأول.

5/6/6-6

املم ��رات داخ ��ل الف�صول ال تقل ع ��ن ( 1.10مرت) للممر الذي يخدم �صفني من املقاع ��د ،و (� 90سـم) للممر الذي
يخدم �صف ًا واحد ًا.

6/6/6-6

يجب �أن ال يبعد �أي مقعد عن املمر الداخلي �أكرث من م�سافة �ستة مقاعد.

7/6-6

املخارج :يجب توفري ال�شروط العامة للمخارج كما جاءت يف باب �سـبل الهروب (خمارج الطوارئ).

1/7/6-6

يجب �أن ت�ؤدي املخارج جميعها �إىل اخلارج مبا�شرة � ،أو �إىل درج �أو ممر حممي من احلريق ومف�صول عن املبنى بف�سحة عازلة.

2/7/6-6

يجب �أن يكون عدد املخارج وفق ًا لل�شروط العامة بحيث ال تقل عن خمرجني متباعدين �إىل �أطراف املبنى وعلى اجلدار
اخلارجي ،ي�ؤدي كل منهما �إىل اخلارج.

3/7/6-6

يجب �أن يتوفر يف كل ف�صل خمرجني متباعدين ي�ؤديان �إىل اخلارج �أو �إىل ممر حممي ي�ؤدي �إىل خمرجني يف احلاالت التالية:

1/3/7/6-6

�إذا زاد ا�ستيعاب الف�صل عن ( )50طالب ًا .

2/3/7/6-6

�إذا زاد عدد ا�ستيعاب الف�صل عن ( )30طف ًال (ريا�ض الأطفال)

3/3/7/6-6

�إذا زادت م�ساحة الف�صل عن (90م� )2أو عمقه (15م)

4/7/6-6

يج ��ب �أن تكون النوافـذ املخ�ص�صة للتهويـة ،بقيا� ��س ال يقل عن م�ساحـة ( 0.5م� )2أو (� 50سم عر�ض × � 100سـم
ارتف ��اع) وارتف ��اع عتبتها عن �سطح البالط (� 110سم) ،وذلك لال�ستفادة منها يف �أعمال الإنقاذ ،تفتح من الداخل
ب�سهولة دون احلاجة لأدوات �أو �أقفال خا�صة.

8/6-6

الدرج :يجب �أن تطبق ال�شروط العامة ل�سـبل الهروب (خمارج الطوارئ)� ،إ�ضافة �إىل هذه ال�شروط.

1/8/6-6

املنحدرات :يجب توفري املنحدرات يف املباين التعليمية ال�ستخدامات املعاقني.

2/8/6-6

يجب �أن ال يقل عدد الدرج عن درجني لكل طابق ،متباعدين على �أطراف املبنى وعلى اجلدار اخلارجي ي�ؤدي كل منهما
�إىل اخلارج مبا�شـرة.

3/8/6-6

يجب �أن يكون الدرج حممي ومف�صول عن املبنى بف�سحة عازلة حممية من احلريق وت�ؤدي �إىل اخلارج مبا�شرة.

4/8/6-6

يجب �أن يكون عر�ض الدرج كافيا لعدد الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمونه و ال يقل عن جمموع عر�ض املمرات التي ت�صب فيه.

5/8/6-6

يف حال ��ة ال�سم ��اح با�ستعمال قاعات التجم ��ع يف الطوابق العليا �أو ال�سـفـلي من املبنى يج ��ب �أن يكون الدرج بعر�ض �أكرب،
والب�سطة مب�ساحة كبرية لال�سرتاحة.

9/6-6

املخرج النهائي :يف جميع الأحوال ،يجب �أن ت�ؤدي جميع �سبل الهروب �إىل خمرج نهائي ي�ؤدي �إىل اخلارج مبا�شرة.

10/6-6

الأق�سـام ذات اال�ستخدامات الأخرى ،يف مباين التعليم تطبق ب�شـ�أنها ال�شروط اخلا�صة بها �أو الأعلى �أيهما �أكرث وقاية.

7-6

معدات مكافحة احلريق والإنذار :يجب تطبيق �شروط الباب الأول �إ�ضافة لل�شروط الواردة يف اجلدول .3-6
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1/7-6

يج ��ب تركيب �إنذار يدوي يف ال�صاالت متعددة الأغرا�ض ،وممرات الإدارة ،وممرات الف�صول املغلقة يف جميع املراحل،
با�ستثناء ممرات الف�صول املك�شوفة.

2/7-6

يج ��ب تركي ��ب �إنذار تلقائي يف ال�ص ��االت متعددة الأغرا�ض ،والور�ش ��ة ،واملخترب ،واملكتبة ،واملخ ��زن ،وكذلك يف �أماكن
اخلطورة اخلا�صة ،وجماري التكييف ،وال�سرداب يف جميع املراحل.

3/7-6

يج ��ب تركي ��ب و�سيلة �إنذار عام (على �شكل �صافرة �أو جر�س على �أق ��ل تقدير) م�سموع يف جميع �أنحاء املدر�سـة وب�صوت
مميز �أو ر�سائل �شفهية ت�شغل من الإدارة.

4/7-6

يج ��ب �أن تك ��ون معدات احلريق والإنذار م ��ن حيث الت�صميم والتنفي ��ذ وال�صيانة وفق ًا لال�شرتاط ��ات اخلا�صة مبعدات
الإطفاء والإنذار �أو دليل الدفاع املدين.

5/7-6

يجوز للدفاع املدين عند الرتخي�ص� ،أن يطلب معدات �إ�ضافية كبديل عن بع�ض االحتياطات الوقائية املطلوبة وفق ًا لل�شروط.
معدات مكافحة الحريق لمباني التعليم
حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
احلاالت املطلوبة

النوع
 1معدات الإطفاء اليدوية:
1

طفايات يدوية

جميع الطوابق

 2الرتكيبات الثابتة:
1

�شبكة خراطيم مطاطية

جميع الطوابق

2

�شبكة فوهات جافة

�أكرث من �أربعة طوابق (�أر�ضي  +ثالثة طوابق) وبارتفاع �أقل من  28مرت �أو طابقني
مب�ساحة �إجمالية تزيد عن  1000مرت مربع.

3

�شبكة فوهات رطبة

بارتف ��اع �أعل ��ى من  28مرت �أو �أكرث من طابقني مب�ساح ��ة تزيد عن  1000مرت مربع
للطابق الواحد.

4

�شبكة فوهات خارجية

يف �سـاحات اجلامعات واملعاهد العليا.

 3الأنظمة التلقائية الثابتة:
1
2

�شبك ��ة تلقائي ��ة ملر�شـات مي ��اه مكافحة ال�سرداب ،الأدوار العليا التي تزيد عن �أربعة �أدوار ،املباين املن�ش�أة من النوع الثالث
واخلام�س.
احلريق
�شبكة تلقائية ملر�شـات مواد �أخرى

�أماكن اخلطورة اخلا�صة حيث ال ميكن ا�ستخدم املياه.

 4معدات �إنذار احلريق:
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1

�شبكة �إنذار يدوي

يف ال�ص ��االت متع ��ددة الأغرا�ض ،ومم ��رات الإدارة ،وممرات الف�ص ��ول املغلقة يف
جميع املراحل با�ستثناء ممرات الف�صول املك�شوفة.

2

�شبكة �إنذار تلقائي

يف الور� ��ش ،واملخت�ب�رات ،واملخازن ،واملكتبة ،و يف ال�ص ��االت متعددة الأغرا�ض مع
�إنذار يدوي ،وكذلك يف �أماكن اخلطورة اخلا�صة ،وجماري التكييف ،وال�سرداب.
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جدول 3-6
توزيع معدات اإلنذار من الحريق فـي مبانـي التعلـيم
مرحلة نــوع
التعليم النظام

�أق�ســـام املبنــــى
ممرات
الف�صول
املغلقة

ريا�ض
�أطفال
ابتدائي
متو�سط
ثانوي

8-6

*

يدوي

املالحـظـات

ممرات
القاعة املخترب الور�شة املكتبة
الإدارة
*

تلقائي

*

يدوي

*

تلقائي

*

يدوي

*

تلقائي

*

يدوي

*

تلقائي

*

*
*
*
*
*

*

يجب تركيب و�سيلة �إنذار عام (على �شكل
�صافرة �أو جر�س على �أقل تقدير) م�سموع
يف جميع �أنحاء املدر�سـة وب�صوت مميز �أو
ر�سائل �شفهية ت�شغل من الإدارة.

*
*

*

*

*

جدول 4-6
اخلدم ��ات الهند�سي ��ة :يجب االلتزام مبا جاء يف الباب الرابع "املتطلبات العامة للخدمات الهند�سية" ،مع الرتكيز على ما
ورد يف اجلدول (.)5-6

 1/8-6للدفاع املدين طلب معدات �إ�ضافية �أو كبديل عن بع�ض ال�شروط الوقائية الأخرى.
الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني التعليم
احلاالت املطلوبة

النوع
1

نظام تهوية

ح�سب املوا�صفات العاملية املعتمدة من الدفاع املدين

2

عالمات �إر�شادية م�ضاءة

ال�سرداب و�سبل الهروب(خمارج الطوارئ)

3

�شبكة �إنارة للطوارئ

ال�سرداب و�سبل الهروب(خمارج الطوارئ)

4

م�صدر احتياطي للكهرباء

اجلامعات.

5

م�صعد حريق

�إذا زاد االرتفاع عن �ستة �أدوار �أو  20مرت �أيهما �أقل.

6

�أبواب حريق تعمل تلقائيا

وفقا لالحتياطات الوقائية يف املجاالت الهند�سية.
جدول 5-6
أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
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المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق
في مواقف السيارات والمستودعات

المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات
الفهر�س
الباب احلادي ع�شر :املتطلبات الوقائية للحماية من احلريق يف مباين امل�ستودعات
ال�صفحة الرمز
ومواقف ال�سيارات.
مباين امل�ستودعات
1-11
173
خطورة احلريق
2-11
املتطلبات الإن�شـائية
3-11
اال�ستعمال املختلط
4-11
ال�سـيطرة على انت�شار احلريق
5-11
 1/5-11االنت�شـار الأفقي
االنت�شـار الر�أ�سـي
2/5-11
االنت�شـار اخلارجي
3/5-11
 4/5-11و�صول �آليات الدفاع املدين
�سـبل الهروب
6-11
الطاقة اال�ستيعابية
2/6-11
ال�سـعـة
3/6-11
م�سـافة االنتقال
4/6-11
امل�سـافة املبا�شرة
5/6-11
املمرات
6/6-11
املخارج
7/6-11
الدرج
8/6-11
املخرج النهائي
9/6-11
معدات مكافحة الإنذار ومكافحة احلريق
7-11
اخلدمات الهند�سـية
8-11
�شـروط وقائية خا�صـة "مواقف ال�سيارات"
9-11
مباين م�ستودعات "مواقف" ال�سيارات
1/9-11
ال�سيطرة على انت�شار احلريق
4/9-11
 1/4/9-11املنحدرات ملواقف ال�سيارات حتت م�ستوى الأر�ض
 2/4/9-11الأر�ضية
 3/4/9-11اجلدار اجلانبي
معدات مكافحة الإنذار ومكافحة احلريق
5/9-11
اخلدمات الهند�سية
6/9-11
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المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات
فهر�س اجلداول
ال�صفحة

رقـم الـجـدول ا�ســم الـجــدول
1-11

�صالحية املباين من الناحية الإن�شائية ال�ستخدامها يف �أغرا�ض التخزين.

2-11

م�سـاحة قطاع احلريق يف مباين امل�ستودعات تبعا لدرجة خطورتها.

3-11

ح�ساب م�سافة االنتقال وامل�سافة املبا�شرة ملباين امل�ستودعات.

4-11

معدات مكافحة احلريق يف مباين امل�ستودعات ح�سب الفئة واالرتفاع والت�صنيف الإن�شائي.

5-11

اخلدمات الهند�سية اخلا�صة بالوقاية يف مباين امل�ستودعات.

6-11

معدات مكافحة احلريق يف مباين مواقف ال�سيارات ح�سب الفئة واالرتفاع والت�صنيف الإن�شائي.

7-11

اخلدمات الهند�سية اخلا�صة بالوقاية يف مباين مواقف ال�سيارات.

المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات
1-11

مباين امل�ستودعات:
املب ��اين �أو �أجزائها املخ�ص�صة للأغرا�ض تخزين امل ��واد اخلام ،واملنتجات امل�صنعة �أو ن�صف امل�صنعة ،وقد يكون هذا النوع من
املباين م�سـتقل �أو جزء من مبنى عمليات الت�صنيع �أو البيع ،وتنق�سـم مباين امل�ستودعات من حيث اخلطورة �إىل فئات كالتايل:

1/1-11

الفئـة ( �أ ) مباين ذات اخلطورة اخلفيفة والتي يخزن فيها مواد غري قابلة لالحرتاق ،مثل مواد البناء ،والأجهزة،
وقطع الغيار.

2/1-11

الفئـ ��ة ( ب ) مب ��اين ذات اخلطورة املتو�سطة والت ��ي يخزن فيها مواد قابلة لالحرتاق� ،أو م ��واد غري قابلة لالحرتاق
ومغلفة مبواد قابلة لالحرتاق مثل الكرتون ال�سميك واحلبيبات البال�ستيكية �أو الرغوية �أو ن�شارة اخل�شب وغريها.

3/1-11

الفئـ ��ة ( ج ) مب ��اين ذات خط ��ورة عالي ��ة والتي يخزن فيها امل ��واد اخلطرة بوجه ع ��ام ،والغ ��ازات وال�سوائل القابلة
لال�شتع ��ال ،واملواد ال�شدي ��دة القابلية لالحرتاق مثل اخل�ش ��ب والورق والألياف على �شكل �سائ ��ب ،وكذلك البال�ستك
الرغوي وما �شابه ذلك

2-11
1/2-11

خط ��ورة احلري ��ق :ت�صنف خطورة احلريق يف مب ��اين امل�ستودعات ح�سب نوع عمليات التخزين الت ��ي تقوم يف هذه املباين
وهي كما يلي:
خطورة خـفـيـفـة الفئـة ( �أ ) :وهي مباين امل�ستودعات التي تكون حمتوياتها �ضعيفة االحرتاق بحث ال يحتمل ا�شتعال
احلري ��ق ذاتي ��ا ،كما بني يف اجل ��دول  1-1يف الب ��اب الأول "املتطلبات الوقائي ��ة العامة للمباين" كامل ��واد الغري قابلة
لالحرتاق ،مثل مواد البناء ،والأجهزة ،وقطع الغيار.
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2/2-11

خط ��ورة متو�سـطـة الفئـة ( ب ) :وهي مباين امل�ستودع ��ات التي حترتق حمتوياتها ب�سرعة انت�شار متو�سطة� ،أو ينبعث
منها كمية ملحوظة من الدخان ،لكنها ال تنتج �أبخرة �سـامة ،وال حتدث انفجارات عند احرتاقها ،كما بني يف اجلدول
 1-1يف الب ��اب الأول "املتطلب ��ات الوقائية العامة للمباين" مثل امل�ستودعات التي يخزن فيها مواد قابلة لالحرتاق� ،أو
م ��واد غري قابلة لالحرتاق ومغلفة مبواد قابلة لالحرتاق مث ��ل الكرتون ال�سميك ،واحلبيبات البال�ستيكية �أو الرغوية،
ون�شارة اخل�شب ،وما يف حكمها.

خط ��ورة عـاليـ ��ة الفئـ ��ة ( ج ) :وهي مباين امل�ستودع ��ات التي حترتق حمتوياتها ب�سرع ��ة فائقة� ،أو تنتج �أبخ ��رة �سامة �أو
انفج ��ارات كم ��ا بني يف اجل ��دول  1-1يف الباب الأول "املتطلب ��ات الوقائية العامة للمباين" �أو هي الت ��ي يخزن فيها املواد
3/2-11
اخلط ��رة بوج ��ه عام ،والغ ��ارات وال�سوائل القابل ��ة لال�شتعال ،وامل ��واد ال�شدي ��دة القابلية لالحرتاق مث ��ل اخل�شب والورق
والألياف على �شكل �سائب ،وكذلك البال�ستك الرغوي وما �شابه ذلك.
3-11

املتطلبات الإن�شـائية:

يجب تطبيق �شـروط االحتياطات الوقائية يف املجاالت الهند�سية ب�صورة عامة لتوفري �سـالمة الهيكل الإن�شائي من �أخطار
1/3-11
احلريق.
حت ��دد �صالحية املباين م ��ن الناحية الإن�شائي ��ة ال�ستخدامها يف �أغرا� ��ض التخزين بناء على جدول رق ��م " 2-1ت�صنيف
 2/3-11املب ��اين م ��ن حيث مقاومته ��ا للحريق" واجلدول الت ��ايل �" 1-11صالحية املباين م ��ن الناحية الإن�شائي ��ة ال�ستخدامها يف
�أغرا�ض التخزين".
صالحية المباني من الناحية اإلنشائية
الستخدامها في أغراض التخزين حسب درجة خطورة محتوياتها
درجة اخلطورة

الت�صنيف الإن�شائي
النوع الأول والثاين فقط

مباين اخلطورة العالية

النوع الأول والثاين  ،والثالث ب�شروط خا�صة

مبني اخلطورة املتو�سطة

جميع الأنواع والنوع اخلام�س ب�صورة م�ؤقتة و�شروط خا�صة

مباين اخلطورة اخلفيفة
جدول 1-11

4-11
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اال�سـتعمال املختلط:

1/4-11

يف حال ��ة ك ��ون مباين امل�ستودع ��ات جزءا من مباين ذات ا�ستعمال �آخر ،يجب الف�ص ��ل يف ما بينهم لت�صبح كل منها
قطاع حريق م�ستقل تتوفر له �سبل هروب م�ستقلة.

2/4-11

تعامل �أجزاء املباين املخ�ص�صة لأغرا�ض �أخرى غري التخزين ،ح�سـب نوع ا�ستخدامها.

3/4-11

يجب الف�صل بني الأجزاء املخ�ص�صة للم�ستودعات و �أجزائها املخ�ص�صة لأغرا�ض �أخرى ملحقة.
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5-11

ال�سـيطرة على انت�شـار احلريق :يجب تطبيق �شروط الباب الأول �إ�ضافة لهذه ال�شروط.

1/5-11

االنت�شـار الأفقي :يجب �أن ال تزيد م�ساحة قطاع احلريق عن املحدد يف اجلدول .2-11

1/1/5-11

حماية ال�سـرداب ب�أن يزود ب�شـبكة مر�شـات ميـاه احلريق �إذا زادت م�سـاحته عن ( 150مرت مربع(

3/1/5-11

يجب الف�صل ما بني اال�ستعماالت املختلفة ،ب�صرف النظر عن امل�ساحة.

4/1/5-11

يجب ف�صل مناطق اخلطورة اخلا�صة ،ب�صرف النظر عن امل�ساحة.
مساحة قطاع الحريق في مباني المستودعات تبعا لخطورة محتوياتها

نوع اخلطورة مبباين امل�ستودعات

م�ساحة قطاع احلريق باملرت املربع ح�سب الطابق
الطابق الأر�ضي

ال�سرداب والأدوار العليا

خطورة خفيفة

 5000مرت مربع

 1500مرت مربع

خطورة متو�سطة

 3000مرت مربع

 1000مرت مربع

خطورة عالية

 1000مرت مربع

 500مرت مربع
جدول 2-11

2/5-11

االنت�شار الر�أ�سي� :إذا تعددت الطوابق ،يعترب كل طابق قطاع حريق منف�صل.
االنت�شار اخلارجي :اجلدران اخلارجية التي تقع على حدود العقار ،من جهة اجلار يجب �أن تكون مبنية من اخلر�سانة
والطوب.
و�صول �آليات الإطفاء :يجب �أن يتي�سر و�صول �آليات ومعدات الدفاع املدين ملباين امل�ستودعات.

6-11
1/6-11

�سـبل الهروب (خمارج الطوارئ ):
يجب تطبيق ال�شروط العامة ل�سـبل الهروب (خمارج الطوارئ) �إ�ضافة لهذه ال�شروط.
الطاقة اال�ستيعابية (اال�ستيعاب) :يقدر اال�ستيعاب وفق ًا ملا جاء يف باب �سـبل الهروب (خمارج الطوارئ) جدول ،4-3
وبالن�سبة لأماكن اال�ستخدامات الأخرى يحدد اال�ستيعاب لكل منها وفقا لطبيعة ا�ستعمالها.
ال�سـعـ ��ة :يح�س ��ب قيا�س عر�ض �سبل الهروب على �أ�سا�س عدد الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمونها كما جاء يف الباب الثالث
"�سـبل الهروب (خمارج الطوارئ)" ،على �أن ال يقل عر�ض املمرات الرئي�سـية يف مباين امل�ستودعات عن ( 2مرت)
والفرعية عن ( 1.5مرت) ب�أي حال.

3/5-11
4/5-11

2/6-11
3/6-11
4/6-11

م�ساف ��ة االنتق ��ال :يجب �أن ال تزيد م�سافة االنتقال من �أية نقطة للو�صول �إىل املخرج النهائي �أو �إىل الدرج املحمي عن
الأرقام املذكورة يف اجلدول (.)3-11

5/6-11

امل�سافة املبا�شرة :يجب �أن ال تزيد م�سافة االنتقال من �أية نقطة للو�صول �إىل املخرج النهائي �أو �إىل الدرج املحمي عن
الأرقام املذكورة يف اجلدول (.)3-11
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حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة لمباني المستودعات
املوقع

الطابق

نوع اخلطورة

امل�سـافة املبا�شرة داخل الق�سم

�أر�ضي

ال�سرداب

خفيفة �أو متو�سطة

15

10

عالية

7.5

7.5

خفيفة

40

20

متو�سطة

30

15

عالية

20

10

خفيفة �أو متو�سطة

7.5

7.5

عالية

ال يجوز

ال يجوز

م�سـافة االنتقال �إىل املخرج �أو
الدرج املحمي
النهاية املغلقة

جدول 3-11

62

6/6-11

املم ��رات :يج ��ب توفري ال�ش ��روط العامة للم ��رات كما ج ��اءت يف الباب الراب ��ع "�سـبل اله ��روب (خمارج
الطوارئ)" .على �أن ال يقل عر�ض املمرات الرئي�سـية عن ( 2مرت) والفرعية عن ( 1.5مرت) ب�أي حال.

1/6/6-11

�إذا مل تك ��ن �أماك ��ن التخزين ثابتة واملم ��رات غري وا�ضحة ،يجب تخطيط املم ��رات بال�صبغ العاك�س،
لتو�ضيح املمرات وم�سـاحات العمل �أو التخزين.

2/6/6-11

يجب �أن تكون املمرات بني �أماكن التخزين وا�ضحة ومنظمة بحث ت�ؤدي �إىل اخلارج.

7/6-11

املخ ��ارج :يجب توف�ي�ر ال�شروط العامة للمخارج كما جاءت يف الب ��اب الرابع "�سـبل الهروب (خمارج
الطوارئ).

1/7/6-11

يج ��ب �أن يكون عدد املخارج وفق ًا لل�شروط العام ��ة بحيث ال تقل عن خمرجني متباعدين �إىل �أطراف
املبنى وعلى اجلدار اخلارجي ،ي�ؤدي كل منهما �إىل اخلارج.

2/7/6-11

يجب �أن ت�ؤدي املخارج جميعها �إىل اخلارج مبا�شرة� ،أو �إىل درج �أو ممر حممي من احلريق ومف�صول
عن املبنى بف�سحة عازلة.

3/7/6-11

يج ��وز قب ��ول خمرج واحد يف مباين امل�ستودعات ذات درجة اخلط ��ورة اخلفيفة �أو املتو�سطة ،بعد �أخذ
موافقة الدفاع املدين� ،إذا توفرت ال�شروط التالية:

1/3/7/6-11

�أن ال يزيد العمق �أو امل�سافة املبا�شرة داخل الق�سم عن  15مرت.

2/3/7/6-11

�أن ال تزيد م�سافة االنتقال من باب الق�سم �إىل املخرج النهائي �أو الدرج املحمي عن  30مرت.

3/3/7/6-11

�أن ال تزيد م�سافة االنتقال للنهايات املغلقة عن  7.5مرت.

4/3/7/6-11

�أن تتوفر بقية �شروط �سبل الهروب.
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8/6-11

الدرج :يجب �أن تطبق ال�شروط العامة ل�سـبل الهروب (خمارج الطوارئ)� ،إ�ضافة �إىل هذه ال�شروط.

1/8/6-11

يجب �أن ال يقل عدد الدرج عن درجني لكل طابق ،متباعدين على �أطراف املبنى وعلى اجلدار اخلارجي
ي�ؤدي كل منهما �إىل اخلارج مبا�شـرة.

2/8/6-11

يجب �أن يكون الدرج حممي ومف�صول عن املبنى بف�سحة عازلة حممية من احلريق وت�ؤدي �إىل اخلارج مبا�شرة.

9/6-11

املخ ��رج النهائ ��ي :يف جميع الأحوال ،يج ��ب �أن ت�ؤدي جميع �سبل الهروب �إىل خم ��رج نهائي ي�ؤدي �إىل
اخلارج مبا�شرة.

10/6-11

الأق�سـ ��ام ذات اال�ستخدام ��ات الأخرى ،يف مب ��اين امل�ستودعات ذات اخلطورة الأعل ��ى تطبق ب�شـ�أنها
متطلبات الوقاية اخلا�صة بها �أو الأعلى �أيهما �أكرث وقاية.

7-11

معدات مكافحة احلريق والإنذار :يجب تطبيق �شروط الباب الأول لتوفري �سالمة الهيكل الإن�شائي من
�أخطار احلريق� ،إ�ضافة لل�شروط الواردة يف اجلدول (.)4-11

1/7-11

يج ��ب �أن تك ��ون معدات احلريق والإنذار من حي ��ث الت�صميم والتنفيذ وال�صيان ��ة وفق ًا لال�شرتاطات
اخلا�صة مبعدات الإطفاء والإنذار �أو دليل الدفاع املدين.

2/7-11

يج ��وز للدف ��اع املدين� ،أن يطلب معدات �إ�ضافية �أو بديلة عن بع�ض االحتياطات الوقائية املطلوبة وفق ًا
لل�شروط.
معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار في مباني المستودعات
حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع

1

معدات الإطفاء اليدوية:
1

2

3

احلاالت املطلوبة

طفايات يدوية

جميع الطوابق واحلاالت.

الرتكيبات الثابتة:
1

�شبكة خراطيم مطاطية

جميع الطوابق واحلاالت.

2

�شبكة فوهات جافة

غري مطلوبة.

3

�شبكة فوهات رطبة

غري مطلوبة.

4

�شبكة فوهات خارجية

يف مباين امل�ستودعات ذات اخلطورة العالية.

الأنظمة التلقائية الثابتة:
1
2

�شبكة تلقائية ملر�شـات مياه مكافحة احلريق ال�سرداب ،يف مباين امل�ستودعات ذات اخلطورة املتو�سطة �أو العالية.
�شبكة تلقائية ملر�شـات مواد �أخرى

�أماكن اخلطورة اخلا�صة حيث ال ميكن ا�ستخدم املياه.
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معدات �إنذار احلريق:

4

1

�شبكة �إنذار يدوي

يف جميع الطوابق واحلاالت

2

�شبكة �إنذار تلقائي

يف مباين امل�س ��تودعات ذات اخلطورة املتو�س ��طة �أو العالي ��ة ،و�أماكن اخلطورة
العالية يف امل�ستودعات ذات اخلطورة اخلفيفة.
جدول 4-11

اخلدمات الهند�س ��ية :يجب االلت ��زام مبا جاء يف الباب الرابع "املتطلبات العامة للخدمات الهند�س ��ية ،مع الرتكيز على ما
8-11
ورد يف اجلدول (.)5-11
 1/8-11للدفاع املدين طلب معدات �إ�ضافية �أو كبديل عن بع�ض ال�شروط الوقائية الأخرى.
الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق في المباني المستودعات
احلاالت املطلوبة

النوع
1

نظام تهوية

ح�سب املوا�صفات العاملية املعتمدة من الدفاع املدين.

2

عالمات �إر�شادية م�ضاءة

ال�سرداب و�سبل الهروب(خمارج الطوارئ)

3

�شبكة �إنارة للطوارئ

ال�سرداب و�سبل الهروب(خمارج الطوارئ)

4

م�صدر احتياطي للكهرباء

غري مطلوب.

5

م�صعد حريق

غري مطلوب.

6

�أبواب حريق تعمل تلقائيا

وفقا لالحتياطات الوقائية يف املجاالت الهند�سية.
جدول 5-11

9-11
1/9-11

�شـروط وقائية خا�صـة "مواقف ال�سيارات"
مباين م�ستودعات "مواقف" ال�سيارات:
مباين مواقف ال�سيارات :هي املباين امل�ستعملة يف تخزين ووقوف ال�سيارات ب�شكل م�ستمر �أو م�ؤقت ،وتعترب يف هذا املفهوم
تابع ��ة ملب ��اين امل�ستودعات ،لذا تطبق ال�شروط الوقائية للحماية من احلريق يف مباين امل�ستودعات ب�شكل عام على مواقف
ال�سيارات �إ�ضافة لهذه ال�شروط اخلا�صة ,و تنق�سـم مباين مواقف ال�سيارات من الناحية املعمارية �إىل فئات كالتايل:

1/1/9-11

الفئـة ( �أ ) مباين مفتوحة اجلوانب تقاد فيها ال�سيارة ملكان وقوفها وعند اخلروج.

2/1/9-11

الفئـة ( ب ) مباين مغلقة اجلوانب تقاد فيها ال�سيارة ملكان وقوفها وعند اخلروج.

3/1/9-11

الفئـة ( ج ) مباين ميكن �إدخال ال�سيارة ملكان وقوفها و�إخراجها ب�شـكل �آيل.

2/9-11

64

خطورة احلريق :ت�صنف خطورة احلريق يف مباين مواقف ال�سيارات باعتبارها خطورة متو�سطة كما بني يف اجلدول
 1-1يف الباب الأول "املتطلبات الوقائية العامة للمباين".
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3/9-11

املتطلبات الإن�شائية:
يج ��ب تطبي ��ق �شروط الباب الأول لتوف�ي�ر �سالمة الهيكل الإن�شائ ��ي من �أخطار احلريق ،وما ج ��اء يف املتطلبات
الإن�شائية لهذا الباب.

4/9-11
1/4/9-11

ال�سيطرة على انت�شار احلريق
املنحدرات ملواقف ال�سيارات حتت م�ستوى الأر�ض:

1/1/4/9-11

ال تعت�ب�ر منح ��درات دخ ��ول وخروج ال�سيارات �سـب ًال لله ��روب� ،إال �إذا خ�ص�ص جزء منه ��ا لذلك حممي بحاجز
واقي ،وتتوافر فيه ال�شروط العامة ل�سبل الهروب.

2/1/4/9-11

يج ��ب �أن ال تزي ��د ن�سبة املنحدر من و �إىل ال�س ��رداب عن ( )10:1كما يجب �أن يتوف ��ر منحدران متباعدان على
الأق ��ل ،ويف�ضل �أن يكونا عل ��ى جهتني متقابلتني ،ويف حالة تعذر ذلك يقرر الدف ��اع املدين ما يراه منا�سب ًا ح�سب
احلالة.

2/4/9-11
1/2/4/9-11
3/4/9-11

الأر�ضية:
يج ��ب عمل ميول يف �أر�ضية ال�سرداب ت�ؤدي �إىل قنوات لتجميع املياه �أو الزيوت املن�سكبة وت�صريفها عرب فتحات
ت�صريف �أر�ضية ،ثم �إىل فا�صل زيوت ومنه �إىل املجاري العامة ،وفق ًا للأ�صول الهند�سية.
اجلدار اجلانبي:

1/3/4/9-11

تغطى النوافذ اجلانبية املطلة على ال�شارع العام بالزجاج امل�سلح� ،أو ال�سلك ال�شبكي ال�سميك ملنع دخول �أعقاب
ال�سجائر واملهمالت وغريها.

2/3/4/9-11

�إذا كان ��ت جوانب مواقف ال�سيارات مفتوحة بن�سب ��ة ال تقل عن  %25من م�ساحة اجلدار اخلارجي للمبنى وعلى
جهتني متقابلتني ،يعترب ذلك املوقف مفتوح وميكن اال�ستغناء عن نظام املر�شـات التلقائية ملياه �إطفاء احلريق.

5/9-11

معدات مكافحة احلريق والإنذار :يجب توفري متطلبات الباب الرابع "املتطلبات العامة للخدمات الهند�سية" �إ�ضافة
لل�شروط الواردة يف اجلدول (.)6-11

1/5/9-11

يج ��ب �أن تك ��ون معدات احلريق والإن ��ذار من حيث الت�صمي ��م والتنفيذ وال�صيانة وفق� � ًا لال�شرتاطات اخلا�صة
مبعدات الإطفاء والإنذار �أو دليل الدفاع املدين.

2/5/9-11

ال يج ��وز تنفيذ �أية �إن�شاءات �أو تركيب �أي ��ة معدات تتعلق بتخزين �أو تزويد ال�سيارات بالوقود يف املبنى� ،إال ب�إذن
خا�ص من الدفاع املدين وب�شروط خا�صة.

3/5/9-11

يجوز للدفاع املدين� ،أن يطلب معدات �إ�ضافية �أو بديلة عن بع�ض االحتياطات الوقائية املطلوبة وفق ًا لل�شروط.
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معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار في مباني مواقف السيارات
حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

احلاالت املطلوبة

معدات الإطفاء اليدوية:
1

2

طفايات يدوية

جميع الطوابق واحلاالت.

الرتكيبات الثابتة:

3

1

�شبكة خراطيم مطاطية

جميع الطوابق واحلاالت.

2

�شبكة فوهات جافة

غري مطلوبة.

3

�شبكة فوهات رطبة

جميع الطوابق.

4

�شبكة فوهات خارجية

داخل �سور امل�شاريع الكبرية.

الأنظمة التلقائية الثابتة:
�شبكة تلقائية ملر�شـات مياه مكافحة احلريق مواقف ال�سيارات حتت م�ستوى الأر�ض (ال�سرداب) ،ومغلقة اجلوانب.

1
2
4

�شبكة تلقائية ملر�شـات مواد �أخرى

�أماكن اخلطورة اخلا�صة حيث ال ميكن ا�ستخدم املياه.

معدات �إنذار احلريق:
1

�شبكة �إنذار يدوي

يف جميع الطوابق واحلاالت.

2

�شبكة �إنذار تلقائي

يف مواقف ال�سيارات مغلقة اجلوانب.
جدول 6-11

6/9-11

اخلدم ��ات الهند�سي ��ة :يجب االلتزام مبا جاء يف الباب الرابع "املتطلبات العامة للخدمات الهند�سـية" مع الرتكيز على
ما ورد يف اجلدول (.)7-11

 1/6/9-11التهوية وت�صريف الدخان:
2/6/9-11

يجب توفري التهوية امليكانيكية �أو الطبيعية املنا�سبة وفق ًا للموا�صفات العاملية املعتمدة من الدفاع املدين.

3/6/9-11

يجب �أن يكون نظام التهوية امليكانيكية يف ال�سرداب منف�صال عن �أي نظام �آخر يف املبنى ،ويجب �أن ي�صمم ليعمل
على وحدتني منف�صلتني ،للتغلب على �أ�سـو�أ الظروف.

4/6/9-11

للدفاع املدين طلب معدات �إ�ضافية �أو كبديل عن بع�ض ال�شروط الوقائية الأخرى.
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الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في المباني مستودعات ومواقف السيارات
احلاالت املطلوبة

النوع
1

نظام تهوية

ح�سب املوا�صفات العاملية املعتمدة من الدفاع املدين.

2

عالمات �إر�شادية م�ضاءة

ال�سرداب  ،جميع الطوابق.

3

�شبكة �إنارة للطوارئ

ال�سرداب  ،جميع الطوابق.

4

م�صدر احتياطي للكهرباء

مطلوب يف مواقف ال�سيارات املغطاة.

5

م�صعد حريق

املباين التي تزيد عن �أربعة طوابق.

6

�أبواب حريق تعمل تلقائيا

وفقا لالحتياطات الوقائية يف املجاالت الهند�سية.
جدول 7-11

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

67

الئحة إطالق صفارات اإلنذار في حالتي
السلم والحرب

قراروزاري(تعديل)
رقم/٢/٦/١٢و/١/دف وتاريخ ١٤١٩/٦ /٨هـ
�أن وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين
وبعد الإطالع على نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م ١٠ /وتاريخ 1406/٥/١٠هـ .
وبعد الإطالع على املادة الأوىل فقرة(�أ) من نظام الدفاع املدين ب�ش�أن تنظيم قواعد وو�سائل االنذار من االخطار والغارات اجلوية.
وا�ستن ��ادًا عل ��ى ما ورد بالفقرة(ح(من املادة الثانية ع�شرة من نظام الدف ��اع املدين والتي تن�ص على �أن((يتوىل وزير الداخلية ورئي�س
جمل�س الدفاع املدين �إ�صدار �أي قرارات متليها م�صلحة الدفاع املدين)) واحلا ًقا للقرار رقم /٢/١٢/و/٦/دف وتاريخ ١٤١٨ /12/٢٢هـ
واملت�ضمن املوافقة على الئحة تنظيم قواعد وو�سائل االنذار يف حالتي ال�سلم واحلرب.
يقرر مايلي:
� اً
أول :تكون �صالحيات الأمر ب�إطالق �صافرات االنذار على النحو التايل:
� -١صالحيات وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين يف احلاالت التالية:
�أ -التهديد احلربي يف زمن ال�سلم.
ب -الت�سرب الإ�شعاعي يف �أجواء اململكة والقادم من خارج اململكة.
 -٢تكون �صالحيات مدير عام الدفاع املدين يف احلاالت التالية:
�أ -الأخطار احلربية يف زمن احلرب وذلك جلميع ال�صافرات ح�سب املوقف
ب -الأخطار ال�صناعية (ت�سرب غازات �سامة) ويكون جلزء من ال�صافرات الإلكرتونية وال�صافرات املتنقلة ح�سب املوقف.
ج -الأخطار الطبيعية:
 .iالزالزل جميع ال�صافرات ح�سب املوقف
 .iiال�سيول ال�صافرات املتنقلة وال�صافرات املثبتة على ال�سدود والتابعة لوزارة الزراعة واملياه.
 iiiاحلرائق الكبرية حزء من ال�صافرات املتنقلة ح�سب املوقف..
 .ivجتارب �صافرات االنذار جميع ال�صافرات الثابتة واملتنقلة وكذلك.ال�صافرات التابعة للجهات الأخرى .
ثان ًيا :جميع احلاالت اخلا�صة ب�صالحيات مدير عام الدفاع املدين يحاط بها احلاكم الإداري لل�سلطة �أواملحافظة.
ثال ُث��ا :ملدي ��ر ع ��ام الدفاع امل ��دين تفوي� ��ض ال�صالحيات املخولة ل ��ه مبوجب هذا الق ��رار ملديري الدفاع امل ��دين ور�ؤ�ساء غ ��رف العمليات
باملناطق.
راب ًعا :على مدير عام الدفاع املدين تنفيذه و�إبالغه 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 رقم/٢/١٢و/٦/دف وتاريخ ١٤١٨/١٢/٢٢هـ
�إن جمل�س الدفاع املدين
وبعد االطالع على املر�سوم امللكي رقم م ١٠/وتاريخ  ١٤٠٦/٥/١٠ه ال�صادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين،
وبعد االطالع على املادة االوىل فقرة (�أ) من نظام الدفاع املدين ب�ش�أن تنظيم قواعد وو�سائل االنذار من االخطار والغارات اجلوية،
وبعد االطالع على ما مت �إتخاذه من �إجراءات تن�سيقيه مع اجلهات ذات العالقة بهذه الالئحة.
يقرر مايلي
�أو ًال :املوافقة على الئحة تنظيم قواعد وو�سائل االنذار يف حالتي ال�سلم واحلرب بال�صيغة املرفقة.
ثان ًيا :تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التن�سيق مع كافة اجلهات ذات العالقة لإعداد اخلطط الالزمة لتنفيذاملهام وامل�سئوليات
الواردة يف هذه الالئحة.
ثال ًثا :على اجلهات املعنية تنفيذ مهام هذه الالئحة والعمل بها كل فيما يخ�صه اعتبار ًا من تاريخه ....واهلل املوفق.

نايف بن عبدالعزيز
									
وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين
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الباب األول
مقدمة:
ا�ستن ��ادًا على املادة الأوىل من نظ ��ام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م ١٠/وتاريخ١٤٠٦/10هـ بنا ًءا على قرار جمل�س الوزراء
رق ��م ٢٥وتاري ��خ 1406/1/٢٣هـ .الفقرة(�أ)) والفقرة(ط) ت�سند م�سئولية�إب�ل�اغ ال�سكان باخلطر �سواء كان يف حالة ال�سلم �أو احلرب اىل
املديرية العامة للدفاع املدين والتحقيق ذلك حتدد مهامها يف جمال االنذار باالتي:
 -١اع ��داد وحتدي ��ث خطط االنذار بالتعاون مع اجلهات املعني ��ة يف وزارة الدفاع والطريان مباي�ضمن �سرع ��ة و�صول االنذار ومترير البالغ
لل�سكان يف حالة الغارات اجلوية �أو االعتداءالربي �أو البحري على حدود اململكة العربيةال�سعودية.
 -٢تن�سيق خطط االنذار مع:
• وزارة الدفاع والطريان /القوات اجلوية.
• م�صلحة االر�صاد وحماية البيئة.
• مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
• املرا�صد الزلزالية.
• وزارة الزراعة واملياه.
ل�ضم ��ان �سرع ��ة االنذار ومترير البالغ يف حالة الكوارث القدرية وكذلك ال�صناعية والتقني ��ة يف اململكة العربية ال�سعودية �أو املمتدة لها من
دول �أخرى.
 -٣التن�سي ��ق مع وزارة الربق والربيد والهاتف حيال ا�ستخدام الهات ��ف يف االنذار اجلماعي للم�شرتكني وكذلك العمل على �ضمان ا�ستمرار
االت�صاالت يف مراكز العمليات واملرافق الأخرى الهامة.
 -٤التن�سي ��ق م ��ع وزارة االعالم بخ�صو�ص ا�ستخدام و�سائل االعالم املرئية وامل�سموع ��ة واملقر�ؤة يف انذار ال�سكان عند احتمال وقوع اخلطر
وعمل اخلطط الكفيلة ل�ضمان �سرعة ودقة معلومات البالغ.
 -٥و�ضع وا�صدار املوا�صفات الفنية النظمة االنذار تن�سي ًقا مع الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلهات العلميةا لأخرى.
 -٦تغطية جميع مدن وقرى اململكة العربية ال�سعودية ب�شبكة �أنذار بال�صافرات الثابتة مبايكفل �سرعة االنذار يف حالة وجود �أي خطر يهدد
حياة وممتلكات ال�سكان مع مالحظة التو�سع العمراين وال�صناعي املطرد ومايتطلبه من �صافرات جديدة.
 -٧متابعة �صيانة نظام االنذار والت�أكد امل�ستمر من �صالحيته وجاهزيته.
 -٨متابعة حالة �أنظمة االنذار املوجودة لدى اجلهات االخرى مبا ي�ضمن �صالحيتها وجاهزيتها يف �أي وقت.
 -٩حتديد نغمات االنذار ومدلوالتها.
 -١٠توعية ال�سكان مبدلوالت نغمات االنذار با�ستخدام جميع الو�سائل املنا�سبة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة.
� -١١إج ��راء التجارب الدورية لو�سائل االنذار املتوفرة للت�أك ��د من �صالحيتها وجاهزيتها و�إعالم املواطنني مبدلوالتها واالجراءات الواجب
اتخاذها عند �سماعها وفق خطة ت�ضعها وتنفذها املديرية العامة للدفاع املدين تن�سي ًقا مع اجلهات االخرى ذات العالقة.
 -١٢التن�سي ��ق م ��ع الوزارات واجلهات احلكومي ��ة االخرى لتوفري �صافرات ان ��ذار يف املن�ش�آت التابعة لها بحيث تق ��وم هذه اجلهات بتغطية
مرافقه ��ا ووحداته ��ا ال�سكنية ب�صاف ��رات انذارح�سب املوا�صفات املعتمدة م ��ن الدفاع املدين وربط ت�شغيل ه ��ذه ال�صافرات بغرف عمليات
الدفاع املدين على ان تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين حتديد تلك اجلهات.
 -١٣تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين حتديد اجلهات املذكورة يف الفقرة()12ال�سابقة والتي لديها من�ش�آت ووحدات �سكنية.

72

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

تعاريف
�أ -االنذار:
االنذار هو �إعالم ال�سكان بوا�سطة و�سائل االنذار املختلفة عن وجود او زوال �أي م�صدر من م�صادر االخطار القدرية (الطبيعية) وال�صناعية
واحلربي ��ة امله ��ددة حلياتهم او ممتلكاتهم وانف ��اذ توجيهات وتعليمات الدفاع امل ��دين التخاذ التدابري الالزمة حلماي ��ة االرواح واملمتلكات
اخلا�صة والعامة والرثوات الوطنية.
ب -و�سائل االنذار.
•�صافرات االنذار الثابتة واملتحركة
•و�سائل االعالم امل�سموعة واملرئية واملقر�ؤة
•مكربات ال�صوت  -الهاتف
•�أي و�سائل اخرى لنقل املعلومة
ج -الغر���ض م��ن االن��ذار بوا�سط��ة و�سائ��ل االنذار املختلف��ة ومن خ�لال اال�ش��ارات ال�صوتية املمي��زة وامل�سموعة يف
ال�ش��وارع والطرق��ات وامليادي��ن العامة ومن داخل املباين يعل��م ال�سكان بوجود خطر يهددحياته��م وعليهم التوجه �إىل
املخاب��ئ واملنازل وقف��ل االبواب وال�شبابيك واتخاذ تدابري احلماية املنا�سبة واال�ستم��اع من خالل املذياع والتلفاز �إىل
تعليمات الدفاع املدين.
د� -إ�شارات الإنذار.
وه ��ي م�صطلح ��ات �سرية لغوي ��ة �أورقمية ت�ستخدم بني عمليات قي ��ادات القطاعات اجلوية وغرف عمليات مديري ��ات الدفاع املدين ل�ضمان
�سرعة ودقة الأبالغ وعددها ثالث ا�شارات هي-:
 .١انذار مدين �أ�صفر وتعني ر�صد اخلطر والتنبية لأحتمال وقوعة.
 .٢انذار مدين احمر وتعني ب�أن اخلطر وقع �أو �أو�شك الوقوع ويف فرتة ق�صريةجدا.
 .٣انذار مدين �أبي�ض وتعني زوال اخلطر.
هـ -نغمات االنذار.
ويق�صد بها اال�صوات املميزة التي ت�صدرها �صافرات االنذار ومدلول كل منها.
وقد حددت نغمات االنذار امل�ستخدمة يف اململكة العربية ال�سعودية ويف دول جمل�س التعاون اخلليجي بثالث نغمات هي-:
 .١النغمة االوىل :وهي عبارة عن نغمة متقطعة ت�ستمر ملدة دقيقة واحدة وتدل على االنذار املبكر لقرب وقوع اخلطر.
 .٢النغمة الثانية :وهي نغمة مذبذبة ت�ستمر ملدة دقيقة واحدة وتدل على قرب �أو وقوع اخلطر.
 .٣النغمة الثالثة :وهي نغمة م�ستمرة ملدة دقيقة واحدة وتدل على زوال اخلطر.

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

73

الباب الثاني
المواصفة الفنية القياسية
� -١صافرة انذار ينت�شر �صوتها يف جميع االجتهات.
 -٢يجب ان يكون انطالق ال�صوت لل�صافرة يف حدود ١٢٣دي�سبل على ان اليقل انطالق ال�صوت عن ٨٠دي�سبل يف �أي منطقة �سكنية باملدينة
املخ�ص�صة .هذا ويجب ان تقوم ال�شركة املنفذة للم�شروع ب�أعمال امل�سح الالزمة وتو�ضح ذلك على خرائط تعتمد من الدفاع املدين.
 -٣تزود الكابينة بجهاز ار�سال وا�ستقبال /عمل وفك رموز باال�ضافة اىل توابعها ويجب ان ي�ؤمن جهاز االر�سال واال�ستقبال عملية االر�سال
واال�ستقبال حالة املعلومات من و�إىل غرفة العمليات باملنطقة وغرفة عمليات ال�صيانة .Mcc-sMc3
 -٤م�صدر طاقة من بطارية م�ضمونة لت�شغيل حد ادنى ملدة ٣٠دقيقة بطاقة كاملة يف حالة انقطاع التيار .كما يجب ان تكون جميع االجهزة
الكهربائي ��ة وتو�صيالته ��ا تعمل على � ٦٠سايكل ٢٢٠/فولت وتردد  / ٥٠التيار الكهربائي العام ذا فاز واحد بقوة  ١١٠ومطابقة للموا�صفات
واملقايي�س املعتمدة من الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
 -٥غطاء حديدي يو�ضع على الكابينة حلمايتها من ال�شم�س.
 -٦يتم اختبار اق�صى طاقة لل�صاف�ؤة بنغمة ٢٠كيلو هريت�س ٤٠دي�سبل من م�سافة  ١مرت من م�صدرال�صوت.
ويج ��ب ان تعر� ��ض املعلوم ��ات االتي ��ة على االق ��ل يف �شا�ش ��ات احلا�سب االيل بغرف ��ة العملي ��ات بالقيادة وغرف ��ة عمليات ال�صيان ��ة ومواقع
الوح ��دات باملحط ��ات البعيدة وهي فولتية البطارية جزئية امل�ضخم  ،الت�ضخيم الكام ��ل مع ال�سماعات ون�سبة ال�ضو�ضاء لال�شارة ()SIN
والتقريرالفوري.
 -٧االختبار الذاتي لل�صافرة :تبث الر�سائل االتية من بيانات خفيفة اتوماتيكيا ويف حينه لكل من غرفة العمليات بالقيادة وغرفة عمليات
ال�صيانة ووحدات املحطات البعيدة دون ان تطلبها والبيانات الواردة هي-:
�أ -تداخل االنذار(،باب الكابينةمفتوح).
ب� -ضعف البطارية ب�سبب انقطاع التيار.
ج -انقطاع التيار الرئي�سي.
 -٨ال�سالمة ال�صوتية للنظام:
يج ��ب �أن تركب لوحات ثابت ��ة تو�ضح التعليمات التحذيرية باللغة العربية والإجنليزية ح�سب ما هومو�ضوع �أدناه ويف جميع وحدات املحطات
البعيدة التي تركب فيها�أجهزةاالنذار.
صافرات إنذار الدفاع المدني

تـحـذيـر

تعمل هذه الصافرة اتوماتيكيا .وأن صوتها ربما يكون ضا ًرا بسمعك بمجرد سماعها غطى
أذنيك وابتعد عن موقعها بسرعة.
 -٩االحوال البيئية:
•حتمل الطق�س عند الت�شغيل 20ْ-اىل ْ60
•حتمل الطق�س عند التخزين 65ْ-اىل ْ% 125
•الرطوبة � -صفراىل % ٩٥
•االعم ��دة والتجهي ��زات احلامل ��ة� :إذا مل يتاح تركيب وح ��دات املحطات البعيدة على ا�سط ��ح منا�سبة فيمك ��ن تركيبها على اعمدة
حديدية بارتفاع ال يقل عن ١٥مرت ًا ،كما يجب اال يقل ارتفاع كابينات او توابع تركب على االعمدة عن ٦امتار من �سطح االر�ض.
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 -١١لال�ستعمال امل�ستمر يجب ان تتوفر موا�صافت الوحدات البعيدة مع متطلبات النظام احلايل.
 -١٢يجب ان تتطابق كل العنا�صر يف انظمة ال�صافرات للمقايي�س واملوا�صفات ال�صادرة منالهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفاتواملقايي�س.
 -١٣يج ��ب اال تق ��ل �شدة ال�صوت ل�صافرات االنذار املتنقلة التي تركب على ال�سيارات ع ��ن ١٢٣دي�سبل على بعد افقي قدرة ( )١مرت واحد
من انبعاث ال�صوت مع اال�شارة ال�ضوئية(ال�سفتي) يف جميع االجتاهات من ال�صافرة.
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الباب الثالث
االشتراطات العامة
�أو ًال :خطط الإنذار والإبالغ:
تت ��وىل املديري ��ة العامة للدفاع املدين بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالق ��ة (وزارة الدفاع  -م�صلحة الأر�صاد  -وحماية البيئة  -مدينة امللك
عبدالعزي ��ز للعل ��وم والتقنية -وزارة االعالم  -وزارة ال�شئون اال�سالمية واالقاف  -وزارة الربق والربيد والهاتف  -وزارة الزراعة واملياه -
املرا�صد الزلزالية) �إعداد وحتديث خطط واجراءات االنذار.
ثان ًيا :نظم االت�صاالت
جتهي ��ز غرف قي ��ادة العمليات يف اجله ��ات ذات العالقة ب�أجهزة االت�ص ��االت املنا�سبة والكفيل ��ة ل�ضمان �سرية االت�ص ��االت وحتقيق الدقة
وال�سرعة يف االبالغ لغرف عمليات الدفاع املدين يف حدود منطقتها.
تلتزم كل جهة من اجلهات امل�شار اليها بتوفري �أجهزة التوثيق املنا�سبة جلميع و�سائل الت�صال بني غرف عملياتها وغرف عمليات مديريات
الدفاع املدين باملناطق.
ترب ��ط غ ��رف عمليات اجلهات احلكومي ��ة (وزارة الدفاع القوات اجلوي ��ة م�صلحةاالر�صاد وحماية البيئة مدينة املل ��ك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية وزارة الزراعة واملياه) بغرف عمليات الدفاع املدين يف حدود منطقتها بخطوط هاتفية مبا�شرة وقنوات ات�صال ال�سلكي.
تربط غرفة العمليات املركزية بالدفاع املدين مبحطات االذاعة والتلفاز بوا�سطة خطوط هاتفية مبا�شرة(�ساخنة) وقنوات ات�صال ال�سلكية
وادخ ��ال نظ ��ام االت�صال املبا�شر من غرفة العمليات املركزية باملديرية العامة للدفاع املدين بجميع غرف عمليات مديريات املناطق وغرف
العمليات باالدارات بخطوط هاتفية مبا�شرة(�ساخنة) وقنوات االت�صال الال�سلكية.
ترب ��ط غرفة العملي ��ات املركزية باملديرية العامة للدفاع املدين بجميع غرف عمليات مديريات املناطق وغرف العمليات باالدارات بخطوط
هاتفية مبا�شرة(�ساخنة) وقنوات االت�صال الال�سلكية.
ت�سجيل جميع قنوات االت�صال ال�سلكية و�أرقام هواتف جميع اجلهات املرتبطة بغرف العمليات وابرازها يف مكان وا�ضح للعاملني يف غرف
العمليات عالوة على حفظ جميع املعلومات امل�شار اليها وغريها من املعلومات الهامة يف جهاز احلا�سب الآيل.
ثال ًثا� :إختبار �شبكات االنذار
 .1يجري اختبار جلميع و�سائل االنذار امل�ستخدمة يف اململكة العربية ال�سعودية يف متام ال�ساعة الثانية ع�شرظه ًرا بالتوقيت الزوايل للمملكة
العربية ال�سعودية بواقع مرتني �سنوي ًا.
(�أ) اليوم االول ل�شهر حمرم من العام الهجري.
(ب) اليوم االول ل�شهر رجب من العام الهجري
 .2ت�ستخدم النغمة الثالثة من نغمات االنذار والتي تعني زوال اخلطر الختبارال�صافرات.
 .3جت ��رب و�سائ ��ل االنذار الأخرى بالطرق الفني ��ة التي ت�ضمن الت�أكد من �صالحية تلك الو�سائ ��ل وجاهزيتها لال�ستخدام مع مراعاة عدم
�أزع ��اج ال�سكان ويج ��ري ذلك بالتن�سيق بني املديرية العامة للدفاع املدين واجلهات امل�سئولة عن و�سائل االنذار(الهاتف  -االذاعة  -التلفاز
 مكربات ال�صوت يف امل�ساجد). .4تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين التن�سيق مع و�سائل االعالم املختلفة لإبالغ ال�سكان قبل موعد اجراء التجربة بثالثة �أيام واعالمهم
مبدلوالت النغمات والهدف من اجراء التجارب.
راب ًعا :الوثائق:
يجب �أن تكون املقرتحات والتعليمات وطريقة الت�شغيل مكتوبة باللغة العربية واالجنليزية واملقرتحات والكتيبات املطلوبة هي-:
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 -١و�صف مف�صل للنظام.
 -٢املوا�صفات الفنية مع االجزاء الداخلية الجزاء ال�صافرة.
 -٣تعليمات الرتكيب.
 -٤تعليمات الت�شغيل.
 -٥تعليمات وبرامج ال�صيانة.
(التعليمات اعاله مطلوبة لكل وحدة بعيدة)
 -٦يجب ان يوفر برنامج ت�شغيلي وتدريبي و�صيانة باحدث امل�ستويات.
 -٧اربع خرائط تو�ضح مواقع ال�صافرات.
 -٨بيان بجميع قطع الغيار و�ضمان من اجلهة ال�صانعة االلتزام بتوفري القطع املطلوبة ملدة ال تقل عن�٢٥سنة.
 -٩توفري قطع الغيار لتلك االجزاء القابلة للتلف والتي تو�صي اجلهة ال�صانعة بتخزينها يف الكبائن املحمية.
خام�سا :احكام عامة:
ً
 -١على جميع الوزارات واجلهات املخاطبة باحكام هذه الالئحة اتخاذ االجراءات والتدابرياالتية-:
�أ -تنفيذ املهام وامل�سئوليات املناطة بها وف ًقا ملا ورد هذه الالئحة.
ب -تعي�ي�ن من�س ��ق عام على م�ست ��وى الوزارة يت ��وىل التن�سيق مع املديري ��ة العامة للدفاع املدين واالجه ��زة االخرى املعني ��ة ب�أعمال القيادة
وال�سيطرة والتن�سيق.
ج -اعداد اخلطط الفر�ضية والتدريبية ب�صفة دورية للت�أكد من كفاءة وفعالية نظام االنذار بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاعاملدين.
 -٢عل ��ى جمي ��ع اجله ��ات والهيئات العامة واخلا�صة التعاون مع الدف ��اع املدين وت�سهيل مهمته يف تركيب �صاف ��رات االنذار يف االماكن التي
يحددها مبا يحقق امل�صحلة العامة وال ي�ضر باالخرين.
 -٣عل ��ى جمي ��ع املواطنني واملقيمني املحافظة على ما يو�ضع من �صافرات ف ��وق املباين التابعة لهم وعدم العبث بها واالبالغ عن من يخالف
ذلك ليتم احالته اىل اجلهات املعنية ملحا�سبتة واتخاذ االجراءات النظامية بحقة.
 -٤دون امل�سا� ��س مب ��ا ورد يف الئح ��ة مهام الوزارات وامل�صالح احلكومي ��ة ال�صادةر بقرار جمل�س الدفاع املدين رق ��م /٩ت /و/ع وتاريخ٢٦
 ١٤٠٧/١٠/ه على جميع الوزارات واملن�ش�آت التابعة لها او التي تقوم باال�شراف عليها ب�صافرات انذار ح�سب املوا�صفات املعتمدة من الدفاع
املدين وتربط بغرفة عمليات الدفاع املدين باال�ضافة اىل اجراءال�صيانة الالزمة لها و�ضمان عدم االنطالق اخلاطئ.
�ساد�سا :مهام وم�سئوليات اجلهات احلكومية:
ً
 -١مهام ومسؤليات وزارة الدفاع والطيران
المادة االولى:
تق ��وم وزراة الدف ��اع والطريان عن طريق قيادة عملياتها بابالغ قيادات عمليات الدفاع املدين عن االخطار احلربية والغارات اجلوية ليقوم
الدفاع املدين باالنذار من خالل و�سائل االنذاراملتوفرة.
المادة الثانية:
التن�سي ��ق م ��ع املديرية العامة للدف ��اع املدين العداد خطط االنذار وحتديد و�سائل وقنوات وجهات متري ��ر على امل�ستوى الوطني ل�ضمان دقة
و�سرعة و�صواللبالغ.
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المادة الثالثة:
تت ��وىل ال ��وزارة التن�سيق مع املديري ��ة العامة للدفاع املدين لتهيئ ��ة غرف قيادات العملي ��ات ومراكز قيادات القطاع ��ات وجتهيزها بو�سائل
االت�صال ال�سلكية والال�سلكية ل�ضمان اكرث من و�سيلة ات�صال ال�ستخدام املتوفر يف حالة عطل االخرى.
المادة الرابعة:
عل ��ى وزارة الدفاع والطريان تغطية مرافقها ووحداتها ال�سكنية ب�صافرات انذار ح�سب املوا�صفات املعتمدة من الدفاع املدين تربط ب�شبكة
االنذار العامة وميكن ت�شغيلها من قبل الدفاع املدين من خالل مراكز التحكم لدى الدفاع املدين �أو عن طريق مراكز قيادة عمليات ومراكز
القطاعات يف وزارة الدفاع والطريان.
المادة الخامسة:
وزارة الدفاع والطريان م�سئولة م�سئولية تامة عن �صيانة �شبكات الإنذار يف مرافقها والت�أكد من �صالحيتها وجاهزيتها لال�ستخدام و�ضمان
عدم االنطالق اخلاطئ.
المادة السادسة:
التعاون مع املديرية العامة للدفاع املدين يف كل ما يتعلق بالإنذار.
 -٢مهام ومسئوليات وزارة الزراعة والمياه
المادة االولى:
تغطي ��ة املناط ��ق امل�أهولة املعر�ضة للغرق نتيجة �أﻧﻬي ��ار ال�سدود �أو الفي�ضان ��ات �أو �سقوط امطارغزيرة ب�شبكة �أنذاروف ًق ��ا ملوا�صفات الدفاع
املدين وتربط مبراكز التحكم يف الدفاع املدين ال�ستخدامهايف تنبيه ال�سكان يف حاالتالطوارئ.
المادة الثانية:
تق ��وم وزارة الزراع ��ة واملياه بتغطية مرافقه ��ا ومن�ش�أتها ال�سكانية ب�صاف ��رات االنذار ح�سب املوا�صفات املعتمدة م ��ن الدفاع املدين وتربط
ب�شبكة االنذار العامة لت�شغيلها من قبل الدفاع املدين من خالل مركز التحكم لدى الدف اعاملدين.
المادة الثالثة:
القيام ب�صيانة �شبكات االنذار التابعة للوزارة وت�شغيلها والت�أكد من جاهزيتها واال�شراف عليها.
المادة الرابعة:
توفري و�سيلة ات�صال �سلكية وال �سلكية مبا�شرة مع غرف قيادات عمليات الدفاع املدين ل�ضمان �سرعةالبالغ.
 -٣مهام ومسئوليات وزارة الشئون االسالمية واالوقاف
المادة االولى:
تق ��وم ال ��وزارة بالتن�سيق م ��ع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعه ��ا حيال ا�ستخدام مكربات ال�صوت يف امل�ساج ��د كو�سيلة �أنذار يف حاالت
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الط ��وارئ الب�ل�اغ ال�س ��كان وحتذيرهم من االخط ��ار املحتمل وقوعها واعط ��اء التعليمات واالر�ش ��ادات الواجب اتباعها م ��ن خالل مكربات
ال�صوت.
المادةالثانية:
على وزارة ال�شئون اال�سالمية واالوقاف واملديرية العامة للدفاع املدين اعداد اخلطط اخلا�صة بذلك.
المادة الثالثة:
الت�أكي ��د عل ��ى �أئمة وم�ؤذين امل�ساجد م ��ن متكني رجال الدفاع املدين املخت�ص�ي�ن با�ستخدام مكربات ال�صوت يف امل�ساج ��د كو�سيلة �أنذار يف
حاالت الطوارئ.
 -4مهام ومسئوليات وزارة البرق والبريد والهاتف
المادة االولى:
تق ��وم الوزارة بتوفري و�سائ ��ل االت�صال لربط غرف ومراكز عمليات الدفاع املدين مع اجلهات احلكومي ��ة ذات العالقة ل�ضمان �سرعة ودقة
نقل املعلوماتوالتعليمات.
المادة الثانية:
تق ��وم ال ��وزارة بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع امل ��دين حيال امكانية ادخال نظام اخلدمة الهاتفي ��ة وا�ستخدامه كو�سيلة انذار يف حالة
الطوارئ البالغ ال�سكان واعطاء التعليمات واالر�شادات الالزمة.
المادة الثالثة:
عمل حماية للهواتف ال�ساخنة واالخرى املبا�شرة التي ت�ستخدم يف مترير املعلومات اثناء تنفيذخطط االنذار وخطط الدفاع املدين االخرى
مبا يكفل عملها ب�صورة دائمة وخا�صة وقت الذروة التي تقع عند ا�ستخدام جزء كبري من هواتف ال�شبكة يف وقت واحد.
المادة الرابعة:
توفري فرق ال�صيانة الالزمة ال�صالح االعطال التي تتعر�ض لها و�سائل االت�صال باململكة يف �أوقات الطوارئ وت�أمني و�سائل ات�صال بديله بني
املناطق املت�ضرره وغرف العمليات.
 -5مهام ومسئوليات وزارة االعالم
المادة االولى:
تت ��وىل ال ��وزارة م�سئولية التنظيم والتخطيط ال�ستخ ��دام كافة و�سائل االعالم املرئية وامل�سموعة العط ��اء التعليمات والتوجيهات لل�سكان يف
حاالت الطوارئ بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدنيواجلهات املعنية االخرى.
المادة الثانية:
تتوىل الوزارة بالتن�سيق مع وزارة الربق والربيد والهاتف واملديرية العامة للدفاع املدين واجلهات املعنية االخرى يف حاالت الطوارئ واعطاء
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التعليمات والن�صح واالر�شاد لهم.
المادة الثالثة:
اع ��داد برام ��ج توعية وار�شاد من قب ��ل املخت�صني يف هذا املجال بالتن�سيق م ��ع املديرية العامة للدفاع املدين وتقدميه ��ا لل�سكان يف االوقات
املنا�سبةبا�ستخدام كافة و�سائل االعالم املتاحة وتدريب مقدمي الربامج واملذيعني على كيفية القاء البيانت واملعلومات يف حاالت الطوارئ
بحيث ال يثري القلق والرعب يف نفو�س ال�سكان.
المادة الرابعة:
توف�ي�ر و�سائ ��ل االت�ص ��ال ال�سلكي ��ة املبا�شرة(ال�ساخن ��ة) م ��ع غرفة العملي ��ات املركزي ��ة باملديري ��ة العامة للدف ��اع املدين ل�سرع ��ة اي�صال
املعلومةوالبالغ.
المادة الخامسة:
جتهيز غرف قيادة عمليات الدفاع املدين بالتجهيزات املطلوبة المكانية البث املبا�شر عنطريق غرف العمليات جلميع حمطات االذاعة.
المادة السادسة:
ت�أمني املحطات االذاعية والتلفزيونية املتنقلة ال�ستخدامها يف مواقع الكوارث لنقل املعلومات ال�ضرورية الحاطة ال�سكان.
 -6مهام ومسئوليات مصلحة االرصاد وحماية البيئة
المادة األولى:
ر�ص ��د عنا�ص ��ر الطق�س واملناخ املختلفة وحتليلها للتعرف عل ��ى احلالة اجلوية ال�سائدة واملتوقعة للتعرف عل ��ى طبيعتها وما ميكن ان ت�سببه
م ��ن خماط ��ر وح ��وادث ،فاذا ات�ضح ان هناك ح ��االت جوية �سائدة او متوقعة ميك ��ن ان ت�سبب بع�ض احلوادث او الك ��وارث ال �سمح اهلل يتم
ا�ص ��دار التحذي ��رات املنا�سبة وذلك طبق ًاوبن ��اء ًا على تعليمات و�ضوابط املنظمة العاملية لالر�صاد .ث ��م تر�سل هذه التحذيرات اىل اجلهات
امل�ستفيدة.
المادة الثانية:
يف حال ��ة الك ��وارث الكيميائية او اال�شعاعية تقوم م�صلحة االر�صاد وحماية البيئة بتحليل دقيق من احلالة اجلوية ال�سائدة واملتوقعة للتعرف
على اجتاه الرياح و�سرعتها وتزويد الدفاع املدين مبعلومات وخرائط للطق�س عن املناطق املنكوبة لغر�ض املكافحة الوقائية اواالخالء.
المادة الثالثة:
يف حال ��ة ح ��وادث ت�س ��رب املواد البرتولية يف مي ��اه البحر تقوم م�صلح ��ة االر�صاد وحماي ��ة البيئةبتحليل احلالة اجلوي ��ة والبحرية ال�سائدة
واملتوقع ��ة للتع ��رف على اجتاه وم�سار هذا التل ��وث وابالغ الدفاع املدين بذلك لغر� ��ض حماية املواقع احليوي ��ة وال�شواطئ وجماالت االحياء
البحرية ومكافحة هذاالتلوث.
المادة الرابعة:
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التن�سي ��ق مع املديرية العامة للدفاع املدين لو�ضع الرتتيبات واالجراءات الكفيلة لنقل كافة املعلومات املذكورة يف الفقرة ١،٢،٣من م�صلحة
االر�صاد وحماية البيئة �إىل غرف ومراكز عمليات الدفاع املدين.
 -7مهام ومسئوليات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
المادة األولى:
تبلي ��غ الدف ��اع املدين ع ��ن كل ما ي�ستوج ��ب االنذار يف جم ��ال املخاطر الطبيعي ��ة والبيئية م ��ع حتديدامل�ش ��اكل املتعلقة بها وايج ��اد احللول
املنا�سبةلها.
المادة الثانية:
ر�صد وحتليل التلوثات الكيميائية واال�شعاعية واجلرثومية وتبليغ الدفاع املدين عن كل ماي�ستوجب االنذار ومتابعة احللة حتى انتهائها.
المادة الثالثة:
متابعة كافة املوا�ضيع املتعلقة باملخاطر الطبيعية وال�صناعية التي تقع �ضمن اخت�صا�صات املدينة بالتن�سيق مع الدفاع املدين وتبليغ الدفاع
املدين عن كل ما ي�ستوجب االنذار يف هذا املجال مع متابعة احلالة وتقدمي اال�ست�شارات حتى انتهاء الو�ضع.
المادة الرابعة:
ر�صد الزالزل والهزات االر�ضية وا�شعار الدفاع املدين يف حينه لكل ما ي�ستوجب االنذار.
المادة الخامسة:
توفري و�سائل االت�صال ال�سلكية املبا�شرة(ال�ساخنة) مع غرفة العمليات املركزية باملديرية العامة للدفاع املدين ل�سرعة اي�صال املعلومة.
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الباب الرابع
االشتراطات الفنية ألنظمة اإلنذار
حتدد هذه املوا�صفات اخلطوط املطلوبة لأي �أنظمة �إنذار ثابتة تركب يف اململكة العربية ال�سعودية:
�أو ًال :ي�شمل النظام على االتي:
 -١مركزان للتحكم يف كل منطقة تتكون من غرفة عمليات رئي�سية وغرفة عمليات لإدارةال�صيانة والطوارئ.
 -٢جهاز متنقل لعمل االختبارات.
 -٣وحدات املحطات البعيدة (.)RTU
ثاني ًا:يجب �أن ي�صمم النظام بحيث ميكن ت�شغيله بوا�سطة المكانيات التالية:
 -١اال�شارات الال�سلكية (.)VHF-UHF
 -٢الهاتف الرقمي.
-٣يدو ًيا من موقع ال�صافرة.
ثالث ًا :يجب �أن ال تقل نغمات �صافرات االنذار عن ثالث ا�شارات باال�ضافة اىل امكانية خماطبة اجلمهور ويجب ان
تتوافق الذبذبات امل�ستعملة ( )VHF-UHFمع موا�صفات الذبذبة املعتمدة من قبل الدفاع املدين.
راب ًعا -:يجب �أن ت�شتمل غرفة العمليات الرئي�سية وغرفة عمليات ادارة ال�صيانة والطوارئ على التايل:
 -١كابينة حتكم يركب بها االتي
 -٢جهاز كمبيوتر ي�شمل-:
�أ -وح ��دة معاجل ��ة مركزي ��ة� DX 2- CPU 80486سرعته ��ا  ٦٦ميج ��ا هريت�س  MHZم ��ع اختيار االح ��دث واال�سرع يف اجهزة
الكمبيوتر.
ب 4MB – RAM -
ج -هارد د�سك �سعة 100MB
د -د�سك مرن بكثافة عالية مقا�س  3.5بو�صة و5.25بو�صة
هـ -حمول ر�سم قرافيكي SVGA
 -3جهاز مراقبة ملون ١٤بو�صة  SVGA 102مفتاح ولوحة باللغة العربية واالجنليزية.
 -٤فارة مايكرو�سوفت
 -٥طابعة دوك�س ماتريك ٢٤خط
 -٦خريطة بارتفاع ١,٥م وعر�ض ١,٨م تو�ضح عليها �صافرات االنذارالعاملة
 -٧جهاز ت�سجيل
 -٨جهاز ار�سال وا�ستقبال مع � DTMFأو احدث و�سيلة متطورة لعمل وفك الرموز
 -٩ب ��رج مثلث بكامل جتهيزاته لالت�ص ��االت يركب بغرفة عمليات ال�صيانة والطوارئ وبارتفاع ي�ؤمن و�صول اال�شارة من غرفة التحكم اىل
ال�صافرات.
 -١٠وحدة كهرباء ت�ستمر عند انقاطاع التيار بطاقة ت�شغيلية ال تقل عن�١٢ساعة.
 -١١توفري القطع اال�ضافية ال�ضرورية املعتمدة من قبل ال�شركة ال�صانعة.
 -١٢يجب ان تتيح اال�سطوانة املرنة الت�سهيالت االتية كحد�أدنى-:
�أ -تعر�ض اال�سطوانه املرنة بياين قرافيكي باللغتني العربيةواالجنليزية.
ب -يتم اختبار جميع وظائف الت�شغيل لوحدات املحطات البعيدة با�ستعمال فارة املايكرو�سفت لتو�ضيح املدينة املراد ت�شغيلها ب�ضغط مفتاح
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الفارة لتختار املدينة حيث تو�ضح ال�شا�شة موقع وحالة الت�شغيل يف كل وحدةباملدينة.
ج -يتاح لفني الت�شغيل اختبار ال�صافرات جميعا �أو ان يختار من جدول ال�شا�شة
د -يجب �أن يطبق نظام امني مينع ت�شغيل النظام دون التفوي�ض بت�شغيله.
ه� �ـ -ت�سج ��ل كافة التعليمات م ��ن القيادة بوا�سطة غرف ��ة العمليات باملنطقة وغرفة عملي ��ات ال�صيانة واال�ستجاب ��ات امل�ستعملة من وحدات
املحطات البعيدة مع مواعيد الت�شغيل بوا�سطة النا�سخة وتخزيها يف الهارد�سك.
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الباب الخامس
اشتراطات السالمة والحماية النظمة االنذار
 -١مقاومة �ضغط الإنفجارات :يجب�أن يتحمل النظام ٣بار �ضغط زائد وملدة ٣٠جزء من الثانية.
 -٢مقاومة ال�صدمات االر�ضية� :أن تكون قاد ًرا على حتمل �صدمة ار�ضية بقوة ١٥وحدة ار�ضية.
 -٣مقاوم ��ة الت�أكل واملعاجل ��ات ال�سطحية :يجب �أن تقاوم القطع واملواد والعوامل الكيميائية م ��ث لغازاخلردل ،كما يجب �أن تكون الكابينة
التي ت�ضخم البطاريات متنف�سة.
 -٤املقاومة �ضد النب�ضات الكهرومغناطي�سية :يجب ان يقاوم النظام وبقدر كايف النب�ضات الكهرومغناطي�سية .EMP
 -٥الت�أري�ض:
يجب ان يتم ت�أري�ض كل االجزاء يف املحطات البعيدة وغرفة عمليات القيادة وغرفة عمليات ال�صيانة كما يجب ان ال تزيد املقاومة الق�صوى
الت ��ي تقا� ��س من نقط ��ة الت�أري�ض اىل االر�ض ع ��ن� ٥أوم  ،ويج ��ب ان ي�صمم النظام ملقاوم ��ة ال�صواعق ب�شكل ي�ضمن عمله حت ��ت ا�شد�أنواع
ال�صواعق ال�شبيهة مع �أو�ضاع الطق�س املوجود فياململكة.

84

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

الئحة األنشطة المقلقة للراحة أو
الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة

قراررقم (/١/٣/١٢و/٩/دف) وتاريخ (١٤٢٥ /٢٢هـ).
�إن وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين
بع ��د الأط�ل�اع على املادة الثامنه من نظام الأن�شطة املقلقة للراحة �أو اخلطرة �أو امل�ضرة بال�صحة �أو البيئة ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي
رقم( )٨٥وتاريخ (١٤٢٥ / ٤/٦هـ).
وبعد الأطالع على حم�ضر اجتماع اللجنة رقم( )7مل�ؤرخ يف(/١1425/4هـ)
يقرر مايلي:
� اً
أول :املوافق ��ة عل ��ى الالئحة التنفيذية مبا ت�ضمنته من ت�صنيفات لنظام الأن�شط ��ة املقلقة للراحة �أو اخلطرة او امل�ضرة بال�صحة �أو البيئة
بال�صيغة املرفقة بالقرار.
ثان ًيا :تتوىل كل جهة �إعداداللوائح اخلا�صة بها وفق ت�صنيفها املرفق بالالئحة .
ثال ًثا :على اجلهات احلكومية املعنية تنفيذ ماورد بهذه الالئحة .
راب ًعا :تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التن�سيق واملتابعة لتنفيذ مقت�ضى هذه الالئحة .
خام�سا :ين�شر القرار والالئحة املرفقة يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من تاريخ �صدوره.
ً

86

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

الالئحة التنفيذية األساسية لنظام األنشطة المقلقة للراحة
أو الخطرة أو المضرة بالصحة أوالبيئة
المادة األولى:
تعاريف:
 -١النظام :نظام الأن�شطة املقلقة للراحة �أو اخلطرة �أو امل�ضرة بال�صحة �أو البيئة ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي ( )٨٥وتاريخ (/ ٤/٦
١٤٢٥هـ) .و الأنظمة الأخرى ذات العالقة .
 -٢الأن�شطة اخلا�ضعة للنظام :هي الأن�شطة املحددة بالت�صنيفات ال�صادة ر من اجلهة املخت�صة واملرفقة بهذه الالئحة وتعترب جز ًءا
ال يتجز�أ منها.
 -٣اجله��ات املخت�ص��ة  :هي اجلهات العامة املخولة مبوج ��ب مهامها و�إخت�صا�صاتها بالرتخي�ص �أ و الأ�ش ��راف �أو الرقابة على الأن�شطة
اخلا�ضعة للنظام.
اً
م�سئول ع ��ن التقيد مبا ورد
� -٤صاح��ب الرتخي���ص :ال�شخ� ��ص الطبيع ��ي �أو املعنوي ( الأعتب ��اري) ال�صادر الرتخي�ص ب�أ�سم ��ه ويعترب
بالنظام والالئحة والتعليمات ال�صادة ر عن اجلهات املخت�صة .
 -٥الرتخي���ص :ه ��و الوثيق ��ة ال�صادرة من اجلهة املخت�ص ��ة والتي حتدد طبيعة الن�ش ��اط وو�صفه وحجم وم ��كان �أو �أماكن ممار�سته وما
�إىل ذل ��ك م ��ن �شروط �سوا ًء كان مبقاب ��ل �أو بدون .وين�سحب و�صف الرتخي�ص على الت�صريح ال�صادر م ��ن الدفاع املدين �أو �أي من اجلهات
املخت�صة وفق نظامها باملراقبة �أو الأ�شراف على الن�شاط.
 -٦املفت�ش �أو املفت�شون :هو ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص .املحدد �أو املحددون من جهة الأخت�صا�ص املخولون وفق تنظيمها الأداري يف دخول
املحالت اخلا�ضعة للنظام وف ًقا للإجراءات املحددة بهدف الت�أكد من عدم وجود خمالفات للنظام �أو للوائح والتعليمات.
 -٧الوق��ت الر�سم��ي ملمار�س��ة الن�شاط :هو الوقت الذي يتم حتديده بالأتفاق بني جهة الأخت�صا� ��ص ووزارة الداخلية اجلهات الأمنية
ملمار�سة الن�شاط خالل �ساعات النهار �أو الليل ويعترب العمل خارج هذا الوقت خمالفة للنظام.
المادة الثانية :
حت ��دد الت�صنيف ��ات املرفق ��ة بالالئحة الأن�شط ��ة اخلا�ضعة للنظام والالئح ��ة وف ًقا الخت�صا�ص ��ات اجلهة �صاحبة الت�صني ��ف ويجوز تعديل
الت�صنيف من قبلها وي�سرى التعديل بعداعتماده من وزير الداخلية .
المادة الثالثة :
 -١تُفو� ��ض اجله ��ة املخت�صة وفق ت�صنيفها املرف ��ق بالالئحة بو�ضع لوائح فرعية تت�ضم ��ن ال�شروط واملوا�صفات الفني ��ة و الأدارية الالزمة
للرتخي� ��ص ب�إن�ش ��اء �أو ت�شغيل حمل ملمار�سة ا ًيا من الأن�شط ��ة الواردة بالت�صنيف وحتديد �أماكن و�ش ��روط ممار�سته مبا يحقق منع الأقالق
للراح ��ة �أو اخلط ��ورة �أو الأ�ض ��رار بال�صحة �أو البيئة  .وبعد مناق�شته ��ا من اللجنة املن�صو�ص عليها باملادة الثامن ��ة من النظام تقوم الأمانة
العامة جمل�س الدفاع املدين برفعها لوزير �أو رئي�س اجلهة لإ�صداره ويتم التعديل بنف�س الألية .
 -٢تلت ��زم جه ��ة الرتخي� ��ص بالأمتناع عن الرتخي�ص ب�إن�ش ��اء �أو ت�شغيل حمل ملمار�س ��ة �أي من الأن�شطة اخلا�ضعة للنظ ��ام وفق الت�صنيفات
املختلفة دون احل�صول على موافقة كتابية بعدم املمانعة من اجلهات املخت�صة الأخرى.
المادة الرابعة :
ُنفو�ض اجلهة املخت�صة ب�إتخاذ الأجراءات الالزمة لتنفيذ املادة ال�سابعة من النظام وتكون م�سئولة عن �صحة �إجراءاتها ونزاهة من�سوبيها،
مع مراعاة توحيد النماذج والأجراءات بني اجلهات املخت�صة قدر الأمكان.
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المادة الخامسة :
م ��ع مراع ��اة ما تق�ضي به الأنظمة من عقوبات يعاقب بغرامة ال تزيد عل ��ى ثالثني الف ريال مع غلق حمله حتى تتم �إزالة املخالفة ويف حالة
العود يجوز �إ�ضافة �إىل ذلك م�صادرة حمتويات املحل بحكم ق�ضائي كل من �أرتكب �أحد املخالفات التالية :
� -١إن�شاء �أو ت�شغيل حمل ملمار�سة ن�شاط من الأن�شطة اخلا�ضعة للنظام والئحتة التنفيذية بدون ترخي�ص.
� -٢إدخال تو�سعة � ،أو �إ�ضافة ن�شاط جديد بدون ترخي�ص.
� -٣إحداث تغيري من �ش�أنه تعديل كيفية الت�شغيل كل ًيا �أوجزائ ًيا دون موافقة اجلهات املخت�صة .
 -٤نقل الن�شاط من مكان �إىل مكان �آخر دون موافقة اجلهات املخت�صة .
 -٥التنازل عن الرتخي�ص دون موافقة اجلهة املخت�صة .
نظاما.
 -٦عدم تقدمي طلب جتديد الرتخي�ص خالل املدة املحددة ً
اً
أوم�سئول عن الت�شغيل �أو عدم �إخط ��ار جهة الأخت�صا�ص برغبته يف
 -٧ع ��دم قي ��ام �صاحب الرتخي�ص ب�إدارة املحل بنف�س ��ه �أو تعيني مدي ًرا �
نظاما.
تغيري املدير �أو امل�سئول خالل املدة املحددة ً
 -٨عدم متكني املوظفني املكلفني بالتفتي�ش من دخول املحل �أو �إعاقة عملهم.
المادة السادسة :
تُفو� ��ض اجلهات املخت�صة بن ��ا ًء على ما ت�صدره من �شروط وموا�صفات فنية و�إدارية بو�ضع و�إ�ص ��دار جداول للمخالفات والغرامات املرتتبة
عليها بحيث ال تزيد عن (خم�سة الأف ريال) وتلحقهذه اجلداول بال�شروط واملوا�صفات وتعترب جز ًءا منها.
المادة السابعة :
يتم �ضبط املخالفات والتحقيق فيها وف ًقا للإجراءات التالية :
 -١يتم �ضبط املخالفات والتحقيق فيها فقط من قبل املوظفني التي حتددهم اجلهة املخت�صة وفق تنظيمها الأداري وعلى اجلهة املخت�صة
تزويدهم ببطاقة خا�صة تو�ضح اجلهة و الأدارة و الأ�سم والوظيفة وما �إىل ذلك من معلومات.
 -٢على املوظف (املفت�ش) �إثبات �شخ�صيته للم�سئول عن الن�شاط حمل التفتي�ش و�أن يربز ب�صفة دائمة ويف مكان ظاهر البطاقة التي تثبت
�شخ�صيته ووظيفته.
 -٣يكون التفتي�ش خالل �ساعات دوام الن�شاط مع مراعاة عدم �إعاقة العمل قدر الأمكان.
 -٤عل ��ى �صاح ��ب الرتخي�ص �أو املدير �أو م�سئول الت�شغي ��ل م�صاحبة املفت�ش �أثناء التفتي�ش ويعد عدم وج ��ود �صاحب الرتخي�ص �أو املدير �أو
م�سئول الت�شغيل �أو الأمتناع عن م�صاحبة املفت�ش �إعاقة العمال التفتي�ش وخمالفة للنظام .وللمفت�ش �إثبات ذلك يف املح�ضر و�إمتام التفتي�ش
واليعتد يف هذه احلالة ب�أي اعرتا�ضات �أو مالحظات من �صاحبالن�شاط.
 -٥يقوم املفت�ش بتحديد خمالفة  /خمالفات و�إثباتها يف املح�ضر وحتديد العقوبة وف ًقا للنظام والالئحة �أو جداول الغرامات ال�صادرة عن
جهته.
 -٦يف حال ��ة �ضب ��ط خمالف ��ة تنطوي على درجة عالية من اخلطورة ف� ��إن على املفت�ش �إثبات ذلك يف املح�ضر وحتدي ��د العقوبة وف ًقا للنظام
والالئح ��ة �أو ج ��دول الغرام ��ات .ويجوز له مطالبة امل�سئول عن الن�شاط بوقف العمل كل ًيا �أوجزئي ًا حت ��ى تتم �إزالة املخالفة .ويف حالة امتناع
امل�سئول عن الن�شاط يقوم املفت�ش برفع تقريره �إىل رئي�سة املبا�شر.
 -٧يق ��وم الرئي� ��س بزيارة الن�شاط و الأط�ل�اع على نوعية املخالفة وتقدير خطورتها و�إذا ماثبت ل ��ه خطورتها وتهديدها للأرواح واملمتلكات
بالدرج ��ة الت ��ي ت�ستوجب �إغ�ل�اق الن�شاط �أو �أي جزء منه يت ��م �إ�ستدعاء �صاحب الن�ش ��اط ومطالبته بالأغالق ويف حال ��ة �إ�صراره على عدم
الأغالق تتم �إحالة الأمر فو ًرا للجنة امل�شكلة وف ًقا للمادة ال�سابعة من النظام للأمر بالأغالق امل�ؤقت ملدة ال تزيد عن (خم�سة �أيام) ك�إجراء
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�إح�ت�رازي م ��ع رفع الق�ضية فو ًرا لأمري املنطقة لإحالتها �إىل هيئة التحقيق و الأدع ��اء العام لتقرر ح�سب خطورة املوقف ا�ستمرار الأغالق �أو
رفعه �أو رفع الأمر للجهة الق�ضائية املخت�صة �إذا ر�أت �ضرورة لذلك.
 -٨يج ��وز للجه ��ة املخت�صة �إ�ضافة �شروط و�إجراءات �إ�ضافية بهدف �إ�ضفاء مزيد من الدق ��ة وال�ضبط والربط على �أعمال من�سوبيها خالل
التفتي�ش.
 -٩يلت ��زم من�سوبو املديري ��ة العامة للدفاع املدين املكلفني باجراء التفتي�ش بالأحكام وال�شروطال ��واردة بالئحة التفتي�ش وال�ضبط والتحقيق
يف خمالف ��ات نظ ��ام ولوائ ��ح الدفاع امل ��دين املدين ال�صادرة بق ��رار وزير الداخلي ��ة ورئي�س جمل� ��س الدفاع رق ��م/١/١٢و /٣١/وتاريخ٢٨
١٤٢٣/8/هـ
المادة الثامنة :
يفو� ��ض م�ساع ��د وزي ��ر الداخلية لل�شئون الأمني ��ة يف ت�شكيل جلنة �أو جلان للنظ ��ر يف املخالفات وتوقيع العقوب ��ات املن�صو�ص عليها يف املادة
ال�سابع ��ة م ��ن النظام فيما يندرج حتت �إخت�صا�ص ��ات املديرية العامة للدفاع املدين يف الرقابة و الأ�شراف عل ��ى الأن�شطة اخلا�ضعة للنظام
والالئحة وف ًقا للت�صنيف الوارد بهذه الالئحة .
المادة التاسعة :
لوزير الداخلية تف�سري ن�صو�ص هذه الالئحة .
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الئحة السالمة الواجب إتباعها في
مواقع اإلنشاءات

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

�ص��در ق��رار �سم��و وزير الداخلي��ة ورئي�س جمل���س الدفاع امل��دين رق��م (/ ١٠ك/و/١ /دف) وتاريخ
١٤١٠/٣/٢٣ه باملوافق��ة عل��ى �صيغ��ة اللوائ��ح التف�صيلي��ة واملو�ضحة للمه��ام وامل�سئولي��ات التي تتعلق
مبعاجل��ة �أم��ر ال�سالم��ة العامة واحلماية املدنية ومتطلب��ات مكافحة احلرائق ،بناء عل��ى ما تقت�ضي به
الفق��رات (ج ،د ،و،ح) م��ن املادة التا�سعة من نظام الدفاع امل��دين  .ون�شرت يف جريدة �أم القرى يف عددها
رقم ()٣٢٨٣وتاريخ  1410/4/19هـ.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
جمل�س الدفاع املدين
قرار رقم (/ ١٠ك/و/١ /دف) وتاريخ ١٤06/5/٢٣هـ
�إن جمل�س الدفاع املدين
بعد الإطالع على املر�سوم امللكي رقم (م )10/وتاريخ ١٤06/5/10هـ ال�صادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين.
وبعد الإطالع على الفقرات (ج  ،د  ،ح) من املادة التا�سعة من نظام الدفاع املدين ،وبناء على ما جاء مبح�ضر اللجنة التح�ضريية للمجل�س
امل� ��ؤرخ يف ١٤٠٧/7/15هـ ،ومراعاة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة الق�ضاي ��ا والأمور املتعلقة بال�سالمة واحلماية من الأخطار ،وما ي�ضمن
وقايةاملواطنني و�سالمة الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال  :املوافق ��ة عل ��ى �صيغة اللوائ ��ح التف�صيلية واملو�ضحة للمهام ،وامل�سئوليات التي تتعلق مبعاجلة �أم ��ور ال�سالمة العامة واحلماية املدنية
ومتطلبات مكافحة احلرائق.
ثان ًي��ا :عل ��ى املديرية العامة للدفاع املدين تنفيذ هذه اللوائح ،والت�أكد م ��ن تطبيق ن�صو�صها وموادها بكل دقة ،كما لها احلق يف الإ�شراف
على تنفيذ ما تن�ص عليه هذه املواد من عقوبات ،وغرامات واردة كمخالفات يف نظام الدفاع املدين.
ثال ًث��ا :عل ��ى اجله ��ات املعنية حكومية �أو �أهلية تنفيذ ما يخ�صه ��ا من مواد وتطبيق ما يتعلق مبهامها يف ح ��دود ال�صالحيات ،وامل�سئوليات
املعطاة لها مبوجب نظام الدفاع املدين.
راب ًعا :يتم تنفيذ العمل بهذه اللوائح بعد ثالثة �شهور من تاريخ �صدورها يف اجلريدة الر�سمية.

							
				
			

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

•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين �شعبة الوثائق والدرا�سات.
•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين ل�شعبة التن�سيق واملتابعة.
•�صورة مللف قرارات املجل�س.
•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين مللف ال�صادر مع امل�سودة.
•�صورة مع بيان اللوائح مللف اللوائح.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الئحة
قواعد السالمة وسبل الحماية الواجب إتباعها في مواقع اإلنشاءات
القسم األول
�أو ًال :تعاريف:
 .١مواقع الإن�شاءات :يق�صد بها مواقع الأعمال والأ�شغال الالزمة لت�أ�سي�س وت�شييد املباين والإن�شاءات امليكانيكية والكهربائية �إبتدا ًءا
من حفر الأ�سا�سات حتى اكتمال البناء.
 .2النظام :نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م ١٠ /وتاريخ  1406/5/١٠ه.
وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.
 .٣من��دوب الدف��اع امل��دين :ه ��و ال�شخ� ��ص �أو الأ�شخا�ص املفو�ضون من قب ��ل املديرية العامة للدف ��اع املدين� ،أو �أح ��د مراكزها بالقيام
بالتفتي�ش ،و�ضبط ،وحتقيق املخالفات ،والتجاوزات وفقا للقواعد ،والإجراءات املحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك  ،بغر�ض الت�أكد من �سالمة
املبنى ومعدات و�أدوات ال�سالمة ومكافحة احلريق و�ضبط املخالفات فيها وتوقيع اجلزء املن�صو�ص عليه ب�ش�أنها.
 .٤اجلهة املخت�صة :يق�صد بها وزارة الداخلية (املديرية العامة للدفاع املدين) واجلهات الأخرى ذات العالقة برخ�صة الإن�شاء.
 .٥امل�سئ��ول ع��ن ال�سالم��ة :وف ًقا ملفهوم املادة اخلام�سة والع�شرية من نظام الدفاع املدين ه ��و ال�شخ�ص من من�سوبي امل�ؤ�س�سة املعني �أو
املكلف ليكون م�سئو ًال عن جميع ما يتعلق ب�أعمال ال�سالمة  ،كما يعترب مالك املوقع اململوك (ملكية خا�صة) �أو ال�شخ�ص ال�صادر الرتخي�ص
با�سمه �أو م�ستغلها من الباطن م�سئو ًال يف جميع الأحوال وحتدد واجباته وم�سئولياته وف ًقا لالئحة ال�صادرة بهذا ال�ش�أن.
ثان ًيا:
يج ��ب عل ��ى �صاحب العمل الت�أكد من �أن املقاول املتعاقد معه مرخ�ص وم�ؤهل للقي ��ام بالأعمال املطلوبة كما يجب عليه �إلزامه باتخاذ جميع
الإج ��راءات الوقائي ��ة الالزمة حلماية العمال والآخرين ويف حالة وجود مهند� ��س م�شرف على عملية الإن�شاء يكون املهند�س امل�شرف م�سئو ًال
عن مراقبة ذلك.
ثال ًثا:
يلت ��زم امل�سئ ��ول عن ال�سالمة �إن وجد �أو املقاول املنفذ بو�ض ��ع لوحات �إر�شادية وف ًقا للت�صميم املعتمد من الدفاع املدين تبني للعاملني باملوقع
�أو الغري مواطن اخلطورة باملوقع ح�سب طبيعة الأعمال املنفذة ويكون على املهند�س امل�شرف مراقبة تنفيذ ذلك.
راب َع ًا:
يلتزم امل�سئول عن ال�سالمة �إن وجد �أو املقاول املنفذ بتفح�ص جميع الآالت والآليات والأجهزة وال�سقاالت امل�ستخدمة يف املوقع يوم ًيا للت�أكد
من �سالمتها و�صالحيتها وعليه وف ًقا الخت�صا�صه �إيقاف �أو طلب �إيقاف ومنع ا�ستخدام �أي �آلة �أو جهاز �أو �آلية يرى �أن ا�ستخدامها بحالتها
قد يت�سبب يف تهديد �سالمة العاملني يف املوقع �أو الغري.
خام�سا:
ً
يجب على �صاحب العمل واملهند�س امل�شرف الت�أكد من �أن املقاول املنفذ م�ؤهل ومرخ�ص له من قبل جهات االخت�صا�ص مبزاولة نوع وحجم
الإن�شاءات املطلوبة ح�سب نوع وحجم املن�ش�أة املراد �إقامتها.
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�ساد�سا:
ً
يلت ��زم امل�سئول ع ��ن ال�سالمة يف املن�ش�أة بتخ�صي�ص �سجل ي�سم ��ى (�سجل ال�سالمة ومكافحة احلريق) طب ًقا للنم ��وذج املعد من قبل الدفاع
امل ��دين  ،تخت ��م جميع �صفحاته بخت ��م الدفاع املدين تدون فيه جميع �إجراءات ال�سالمة املتخذة يف املوق ��ع وكذلك جميع احلوادث و�أ�سبابها
وامل�سئول عنها وفقا للنموذج املعد لذلك ويحتفظ بهذا ال�سجل يف املوقع لإطالع مندوب الدفاع املدين و�إبداء مالحظاته.
�ساب ًعا:
يف حال ��ة توق ��ف العم ��ل يف املوقع لأي �سبب من الأ�سباب يج ��ب على �صاحب العمل �إبالغ الدفاع املدين والبلدي ��ة بهذا التوقف ومدته ويجري
حترير حم�ضر بني �صاحب العمل والدفاع املدين يو�ضح فيه الإجراءات الوقائية التي يجب على �صاحب العمل اتخاذها حلني عودة ا�ستئناف
العم ��ل م ��ن جديد .ويعترب تهاون �صاح ��ب العمل �أو �إهماله يف تنفيذ الإج ��راءات الوقائية املطلوبة �إهماال ج�سيم ��ا يقت�ضي فر�ض اجلزاءات
املن�صو�ص عليها.
ثام ًنا:
يج ��وز للدف ��اع املدين �إذا ما ت�أكد �أنن طريقة العمل �أو �أن الأجهزة والآالت والآليات امل�ستخدم ��ة يف املوقع ت�شكل خطورة على �أرواح العاملني
باملوق ��ع �أو عل ��ى �أرواح وممتلكات الآخرين توجي ��ه املقاول املنفذ �أو �صاحب العمل �إىل مواطن اخلط ��ورة والأمر بوقف العمل فورا حتى يتم
اتخ ��اذ �إج ��راءات ال�سالمة املقرتحة ويف جميع الأحوال يعت�ب�ر �صاحب العمل واملقاول املنفذ م�سئولني بالت�ضامن ع ��ن �أي حوادث �أو �أ�ضرار
ت�صيب العاملني �أو الآخرين.
تا�س ًعا:
تق ��وم وزارة البلدي ��ات وفقا الخت�صا�صها ب�إعداد وتنفيذ اللوائح والتعليمات اخلا�صة مب�سئولية املهند�سني و�أ�صحاب الأعمال عن �أي خط�أ �أو
�إهمال �أو غ�ش مبا يكفل حما�سبتهم ب�صورة فورية وحازمة.
عا�شرا:
ً
يكون امل�سئول عن ال�سالمة �إن وجد �أو املقاول املنفذ م�سئو ًال يف جميع الأوقات عن توفري املالب�س واملعدات الوقائية الالزمة جلميع العاملني
باملوق ��ع و�ض ��رورة التزام العاملني باملوق ��ع با�ستخدام تلك املالب�س واملعدات الوقائية خالل جميع فرتات العم ��ل وكذلك التزامهم ب�إتباع كل
طرق ال�سالمة الواجبة.
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القسم الثاني
قواعد السالمة وسبل الحماية الواجب إتباعها في مواقع اإلنشاءات
امل�سئوليات:
تق ��ع م�سئولي ��ة تنفيذ هذه التعليم ��ات والتم�شي مبوجبها على املقاول و�صاح ��ب العمل ومراقب ال�سالمة باملوق ��ع ويتحملون مت�ضامنني كافة
امل�سئولي ��ات الت ��ي قد تنجم ع ��ن التق�صري �أو الإهم ��ال يف تنفيذ اال�شرتاطات الوقائي ��ة �أو تدبري معدات مكافحة احلري ��ق وف ًقا ملا ورد بهذه
الالئحة.
�أو ًال :واجبات مراقب ال�سالمة:
 .١تنفيذ ال�شروط الوقائية الواردة بهذه الالئحة.
 .٢تنفيذ ما تطلبه �سلطات الدفاع املدين من توجيهات وقائية.
 .٣تنظيم عملية �إخالء املوقع يف حاالت الطوارئ.
 .٤مالحظة تنفيذ تعليمات منع التدخني ومنع م�صادر اال�شتعال باملوقع.
� .٥إعداد لوحات �إر�شادية لتنظيم �أماكن اخلطورة مبختلف �أرجاء املوقع.
 .٦الإ�شراف على �صيانة معدات الإطفاء و�صالحيتهم لال�ستخدام.
 .٧يعترب م�سئوال مبا�شرة �أمام رئي�س العمل باملوقع.
 .٨ت�أمني احلرا�سة امل�ستمرة يف املوقع.
ثان ًيا� :شروط ال�سالمة املتعلقة با�ستخدام الروافع وملحقاتها:
 .١يج ��ب �أن تك ��ون الروافع وملحقاتها مرخ�صا با�ستخدامها باململكة ومن الأنواع املجهزة بو�سائل الأمان و�أن تكون مزودة بتعليمات ال�شركة
ال�صانع ��ة للرافع ��ة من حيث الت�شغيل �أو ال�صيانة �أو الت�صرف يف حالة حدوث �أعطال م ��ع مالحظة ترجمة هذه التعليمات �إىل اللغة العربية
وتلقينها لل�سائق والعمال املخت�صني مع عمل لوحات �إر�شادية بهذه التعليمات وتعليقها يف �أماكن بارزة بالرافعة.
 .٢يج ��ب حماي ��ة جمي ��ع الأجزاء املتحركة اخلط ��رة و�أن يكون جلمي ��ع �أذرع ومقاب�ض الت�شغي ��ل و�سائل للقفل حتول دون حت ��رك الأحمال �أو
�سقوطها.
 .٣تق�ض ��ي قواع ��د ال�سالمة مبراعاة ثبات وا�ستق ��رار الرافعة �أثناء ت�شغيلها لذلك يجب املخ�ص�صة لذل ��ك يجب جتنب ت�شغيلها فوق �أر�ض
رخوة �أو غري م�ستوية مع تثبيت الروافع بالركائز املخ�ص�صة لذلك بطريقة حمكمة حتول دون حتركها لأي �سبب عار�ض.
 .٤ال ي�سم ��ح بت�شغي ��ل �آلة ال�سح ��ب �أو الرفع �إال من نقطة واحدة ويج ��ب �أن تكون الر�ؤية وا�ضحة �أمام ال�سائ ��ق يف امل�سار كله و�أال وجب تعيني
م�ساعد له لتوجيهه.
 .٥يجب �أن تعمل مكابح (فرامل) جهاز ال�سحب والرفع �أوتوماتيك ًيا عند توقفه عن العمل لأي �سبب.
 .٦يجب ذكر احلمولة بامل�أمونة امل�صرح بها على القف�ص وااللتزام بوزن هذه احلمولة.
 .٧عند ا�ستخدام ال�شاحنات �أو عربات اليد املحملة يجب تثبيت �إطاراتها دون حتركها ويجب تثبيت احلمل ال ي�سمح بت�ساقط �أجزاء منه.
 .٨يجب �أن يكون جميع القائمني بت�شغيل معدات ال�سحب والرفع من الأ�شخا�ص امل�ؤهلني لهذه الأعمال و�أن ي�ستوفوا �شروط التعيني واالختبار
التي حتددها اجلهة املعنية.
ثال ًثا� :شروط ال�سالمة عند القيام ب�أعمال احلفر:
 .١يجب �أن تتم �أعمال احلفر مبعرفة الفنيني وحتت �إ�شراف اجلهة الهند�سية املخت�صة.

96

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

 .٢يف حال ��ة ا�ستخدام املتفجرات يف مواقع الإن�شاءات يجب احل�صول عل ��ى الت�صاريح الالزمة لذلك وتنفيذ ال�شروط والتعليمات ال�صادرة
من اجلهات املخت�صة لت�أمني املوقع وجماوراته.
 .٣يجب عمل دعائم م�ؤقتة ملنع �سقوط جوانب احلفر على العاملني.
 .٤يت ��م تدعي ��م املباين املجاورة لأعمال احلفر �إذا كان هناك احتمال لت�أثرها بهذه الأعمال ويتم عمل الدعائم قبل بداية احلفر وذلك على
جانب اجلهة القائمة بالإن�شاء ويتم التدعيم بالطرق الهند�سية التي يقررها املهند�سون الفنيون بالبلديات.
راب ًعا :ال�سقاالت:
تق ��ع غالبي ��ة احلوادث يف جمال الإن�شاءات نتيجة ل�سقوط الأ�شخا�ص �أو املواد وميك ��ن الوقاية من �سقوط الأ�شخا�ص من الأماكن العالية �إذا
كانت ال�سقاالت و�أماكن العمل جيدة الت�صميم ومزودة بق�ضبان واقية و�ألواح حلماية �أ�صابع الأقدام .لذلك يجب مراعاة الآتي:
 .١يج ��ب �أن يكون الت�صميم وتركي ��ب وا�ستخدام ال�سقاالت مطابقا ملوا�صفات الإدارات الهند�سية بالبلديات وتوىل مهند�سو البلدية التحقق
من ذلك عند مرورهم على املواقع.
 .٢يجب �أن تكون قاعة ال�سقالة على �أر�ض م�ستوية ومدكوكة ملنع حتركها.
 .٣يجب �أن تكون �ألواح ال�سقالة خالية من التنوءات التي تعرقل �سري العامل عيوبها.
 .٤يجب ربط وتثبيت جميع ال�سقاالت جيدً ا ل�ضمان ا�ستقرارها.
� .٥إذا زاد ارتفاع املبنى عن دورين ،يجب �أن تكون ال�سقاالت امل�ستخدمة من احلديد �أو الأملونيوم.
خام�سا :ال�سالمل:
ً
•يج ��ب �أن يك ��ون ط ��ول ال�سلم منا�س ًبا للعمل املراد �إجنازه وعن ��د متديد ال�سلم يجب �أن يربز م�سافة  ١,٠٦م�ت�ر فوق املكان املراد العمل
فوقه.
•يجب و�ضع ال�سلم بزاوية  % ٢٥من املرت عند قاعدته لكل مرت واحد من ارتفاعه الر�أ�سي.
•ترب ��ط ال�س�ل�امل قرب نقطة ارتكازها ملن ��ع حتركها على اجلانبني و�إذا مل يك ��ن ذلك ممك ًنا يجنب وجود �شخ� ��ص ليم�سك ال�سلم عند
قاعدته.
• يجب �أن يكون ال�سلم بحالة جيدة ودرجاته �سليمة وكاملة.
�ساد�سا :ا�ستخدام معدات الأعمال اخل�شبية:
ً
 .١يحظر ت�شغيل �آالت وماكينات الأعمال اخل�شبية �إال مبعرفة املدربني امل�ؤهلني لذلك.
 .٢تركيب املاكينات على �أر�ضيات �أو �أ�سطح منا�سبة  u1608وم�ستوية.
 .٣تزود جميع الآالت بواقيات حتول دون تالم�س �أي ع�ضو من �أع�ضاء اجل�سم �أو املالب�س للأجزاء املتحركة �أو الأ�سالك الكهربائية.
�ساب ًعا :االحتياطات الالزمة لأعمال اللحام والقطع:
يجب �أن تكون طبقا لالئحة �شروط ال�سالمة يف عمليات القطع واللحام وعلى الأخ�ص ما يلي:
 .١توفري التهوية الكافية يف مكان �أعمال اللحام �أو القطع �سواء للعمال �أو املعدات �أو املواد املراد حلامها �أو قطعها.
� .٢ضم ��ان ج ��ودة املواد العازلة للأ�سالك واملعدات الإ�ضافي ��ة و�ضمان �سالمة جميع التو�صيالت الكهربائي ��ة والت�أكد من وجود التو�صيالت
الأر�ضية.
 .٣حظر القيام بهذه الأعمال قرب املواد ال�سريعة اال�شتعال.
� .٤أن يقوم ب�أعمال اللحام �أو القطع فني �أو فنيون متخ�ص�صون.

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

97

ثام ًنا:الأعمال الكهربائية:
يراع ��ى اتخ ��اذ االحتياطات الوقائي ��ة لتاليف �أخطار التمدي ��دات والرتكيبات الكهربائي ��ة و�أن تكون حتت رقابة م�سئ ��ول ال�سالمة و�أن تتخذ
االحتياط ��ات الالزمة لت�أمني املحوالت واملولدات الكهربائية �إن وجدت مبا يكفل تفادي خماطرها وف ًقا لتعليمات وزارة ال�صناعة والكهرباء
والدفاع املدين.
تا�س ًعا :نظافة املوقع:
 .١على املقاول توفري �أعداد كافية من �صناديق القمامة تو�ضع يف �أماكن منا�سبة ويف�ضل تفريغها عند نهاية العمل اليومي.
 .٢يج ��ب تنظي ��ف جمي ��ع �أماكن العمل بعد انتهاء العم ��ل اليومي مبعرفة العاملني يف امل ��كان نف�سه و�إلقاء القمام ��ة والنفايات يف ال�صناديق
املخ�ص�صة لها.
 .٣يحظ ��ر عل ��ى عمال الدهانات تفريغ الطالء �أو املواد املذيبة يف البالوعات �أو ال�صناديق املخ�ص�صة للنفايات بل يجب و�ضعها يف �صناديق
خا�صة مقفلة ب�إحكام متهيدً ا للتخل�ص منها بالطريقة ال�صحيحة.
عا�شرا :تخزين ال�سوائل القابلة لال�شتعال واملواد الكيماوية:
ً
 .١يتم تخزين ال�سوائل القابلة لال�شتعال بعيدًا عن املناطق التي توجد بها خماطر احلريق ويحظر تخزين مواد كيماوية �أو م�ؤك�سدة تتفاعل
معا مع و�ضع الفتات �إر�شادية حتذيرية.
 .٢يراعى �أن يكون تخزين هذه املواد والو�سائل حمدودًا وبالقدر الالزم حلاجة العمل باملوقع فقط.
 .٣امل ��واد امل�ؤك�س ��دة تعترب م�صادر للأوك�سجني لذا يحظر تخزينها مع املواد القابلة لال�شتعال حت ��ى ولو كانت بطيئة اال�شتعال ولذلك يجب
ف�صلها عن املواد الأخرى.
حادي ع�شر :التعليمات املتعلقة بال�سالمة ال�صناعية:
 .١يجب على عمال الرافعات تطبيق قواعد ال�سالمة الفنية املطلوب مراعاتها ل�سالمة الآلة.
 .٢على العامل ارتداء املالب�س واخلوذات الواقية.
 .٣يزود املوقع ب�إ�شارات ولوحات ال�سالمة التي ت�شري �إىل املخاطر القائمة.
� .٤إ�ضاءة احلواجز لي ًال لتفادي ال�سقوط باحلفر.
 .٥عدم �إ�سكان العمال داخل املوقع.
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الئحة شروط السالمة والحماية من
الحريق في المطابع

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

�ص��در ق��رار �سم��و وزيرالداخلي��ة ورئي���س جمل���س الدف��اع امل��دين رق��م (/٢/١٢و/٢/دف) وتاري��خ
1421/1/27ه��ـ باملوافق��ة عل��ى هذه الالئح��ة .ون�شرت يف جري��دة �أم القرى يف عدده��ا رقم ()٣٨٠٢
وتاريخ 1421/4/12هـ .
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اململكة العربية ال�سعودية
وزارة الداخلية
جمل�س الدفاع املدين
قرار رقم/٢/١/١٢و/٢/دف ه وتاريخ  1421/1/٢٧هـ
�إن جمل�س الدفاع املدين
بعد الإطالع على املر�سوم امللكي رقم م ١٠/وتاريخ  1406/5/ ١٠هـ ال�صادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين .
وبعد الإطالع على الفقرات (ج ،د ،ح) من املادة التا�سعة من نظام الدفاع املدين .
يقرر مايلي:
�أو ًال :املوافقة على �إ�صدار اللوائح التالية بال�صيغة املرفقة :
�أ) الئحة �شروط ال�سالمة يف ور�ش الدهانات والطالءات وحمال بيعها.
ب) الئحة �شروط ال�سالمة و�سبل احلماية الواجب توافرهايف مراكز املعوقني.
ج) الئحة �شروط ومتطلبات املكاتب وال�شركات الهند�سية الإ�ست�شارية والفنية العاملة يف جمال ال�سالمة .
د) الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريقفي مراكز املعلومات.
هـ) الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريقفي املتاحف الإثرية .
و) الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريقفي املطابع.
ثان ًيا :على اجلهات ذات العالقة حكومية �أو �أهلية تنفيذ مايخ�صها من هذه اللوائح.
ثال ًثا :على املديرية العامة للدفاع املدين متابعة تنفيذ مقت�ضيات هذه اللوائح.
راب ًعا :يتم ن�شر هذا القرار واللوائح املرفقة بهفي اجلريدة الر�سمية والعمل بها من تاريخ ن�شرها.

									
							

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:
.١املطبعة :
هي املن�ش�أة املرخ�ص لها مبزاولة �أعمال الطباعة بوا�سطة الإالت و الإجهزة املعدة لطبع الإلفاظ �أو الر�سوم �أوال�صور على الورق �أوالقما�ش
�أو غري ذلك من املواد.
 .٢النظام:
نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م ١٠/وتاريخ  1406/5/10ه وجميع الإنظمة الإخرى ذات العالقة .
 .٣مندوب الدفاع املدين :
هو ال�شخ�ص �أو الإ�شخا�ص املفو�ضون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين � ،أو �أحد مراكزهابالقيام بالتفتي�ش ،و�ضبط ،وحتقيق املخالفات،
والتج ��اوزات وفق ��ا للقواع ��د ،و الإجراءات املحددة بالالئح ��ة اخلا�صة بذلك ،بغر�ض الت�أك ��د من �سالمة املبنى ومع ��دات و�أدوات ال�سالمة
ومكافحة احلريق.
.٤اجلهة املخت�صة :
يق�صد بها وزارة الداخلية ( املديرية العامة للدفاع املدين ) واجلهات الإخرى ذات العالقة برتخي�ص املن�ش�أة ون�شاطها.
 .٥امل�سئول عن ال�سالمة :
وف ًقا ملفهوم املادة اخلام�سة والع�شرية من نظام الدفاع املدين هو ال�شخ�ص (من من�سوبياملطبعة �أوالغري) املعني �أو املكلف ليكون م�سئو ًال عن
جمي ��ع م ��ا يتعلق ب�أعمال ال�سالمة و الإمنفي املطبعة � ،إ�ضاف ��ة �إىل م�سئولية مالك املطبعة (�صاحب الرتخي�ص �أو املدير امل�سئول عن املطبعة
الذي توافق عليه وزارة الإعالم) عن ال�سالمة يف جميع الإحوال.
.٦املوا�صفات :يق�صد بها:
(�أ) املوا�صفات القيا�سية العربية ال�سعودية  ،وهي املوا�صفاتال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفاتواملقايي�س.
(ب) املوا�صف ��ات العاملي ��ة  :وهي املوا�صفات الإجنبية املعتمدة من الهيئة العربية ملوا�صفات واملقايي�س ،ويراعى يف هذه احلالة تقدمي وثائق
ر�سمي ��ة تثب ��ت توافر جميع قواعد وا�شرتاطات ال�سالمة يف املادة �أو الإلة حمل املوا�صف ��ة  ،و�أن تعتمدها الهيئة العربية ال�سعودية املوا�صفات
واملقايي�س.
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الفصل الثاني
الشروط و اإلحكام العامة
المادة الثانية :
�إن ه ��ذه الالئح ��ة تتعلق ب�شروط ال�سالمة ومتطلبات الدفاع املدين دون التعر�ض لباقيال�شروط واملتطلبات التي تدخلفي اخت�صا�ص اجلهات
الإخرى ذات العالقة .
المادة الثالثة :
وف ًق ��ا لن� ��ص املادة الع�شرين من نظام الدفاع املدين ال يجوز الرتخي�ص ب�إن�شاء مطبعة �أو تو�سيعها �أوترميمها �أو حتديثها قبل �أن يقوم طالب
الرتخي� ��ص بتق ��دمي درا�سة فنية معدة من قبل �أحد املكاتب �أواجلهات الفنية املخت�صة ب�أعمال ال�سالمة و الإنذار ومكافحة احلريق املعتمدة
م ��ن قب ��ل املديرية العامة للدفاع املدين تو�ضح مدى الإلتزام باملوا�صفات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة � .أما املطابع القائمة وقت �صدور
هذه الالئحة فتعطى مهلة (�ستة �أ�شهر) لتطبق هذه الالئحة وما جاء بها من تعليمات .وعلى اجلهات املخت�صة بالبلديات مراعاة �أن يكون
منح الرتخي�ص �أوجتديده وف ًقا ملا ورديف الالئحة من�شروط ،ويجوز لأمري املنطقة متديد املهلة ملدة التتجاوز �ستة �أ�شهر.
المادة الرابعة :
يكون املكتب الذي �أعد الدرا�سة املذكورة �أعاله م�سئو ًال�أمام الدفاع املدين واجلهات الإخرى ذات العالقة عن جدية الدرا�سة ودقتها ومراقبة
تنفيذه ��ا .كم ��ا يلتزم بتقدمي �شهادة نهائية ت�ؤكد مطابقة املن�ش�أة للتعليمات و الإ�شرتاطات به ��ذه الالئحة  .كما يكون م�سئو ًال بالت�ضامن مع
مالك املطبعة واملقاول املنفذ عن �أي خط�أ �أو تهاون �أو تق�صرييف هذاال�صدد.
المادة الخامسة :
يعت�ب�ر امل�سئ ��ول عن املن�ش�أة م�سئو ًال مبا�ش ًرا عن عمل الفحو�صات ال�شهرية و الإختب ��ارات الدورية (كل ثالثة �أ�شهر) ،وذلك بالن�سبة للمركز
ذاته وجتهيزاته ،وكذلك جميع و�سائل ال�سالمة ومعدات الإطفاء واملراقبة و الإنذار اخلا�صة باملركز ،و�إ�صالح �أي عطل �أو خلل فو ًرا .ويعترب
نظاما.
�أي �إهمال �أو تق�صرييف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�سيم الذي يعر�ض مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها ً
المادة السادسة :
يلت ��زم م�سئ ��ول ال�سالم ��ة عند حدوث �أي عار�ض �أو حادث ينط ��وي على درجة عالية من اخلطورة يهدد �سالم ��ة الإرواح واملمتلكات مبحاولة
ف�ص ��ل �أو �إيق ��اف م�ص ��در اخلطورة  ،وع ��زل و�إخالء العاملني م ��ن �أماكن اخلطورة يف املبن ��ى  ،و�إبالغ مركز الدفاع امل ��دين املخت�ص فو ًرا،
للنظ ��ريف الإج ��راء الواجب اتخ ��اذه .ويعترب �إهماله �أو تهاونهفي هذا ال�ص ��دد من قبيل الإهمال اجل�سيم الذي يعر� ��ض للم�سئولية اجلنائية
نظاما.
عالوة على العقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها ً
المادة السابعة :
يلت ��زم امل�سئول ع ��ن ال�سالمة يف املن�ش�أة بتخ�صي�ص �سجل ي�سم ��ى (�سجل ال�سالمة ومكافحة احلريق) طب ًقا للنم ��وذج املعد من قبل الدفاع
امل ��دين  ،تختم جميع �صفحاته بخت ��م الدفاع املدين  ،ويخ�ص�ص لت�سجيل نتائج الفحو�صات ال�شهرية و الإختبارات الدورية لو�سائل ومعدات
الإطف ��اء واملراقبة و الإنذار وتاريخها واجلهات القائم ��ة بها وعمليات الإ�صالح وغريها من البيانات،كمايجرى تخ�صي�ص جزء من ال�سجل
لعملي ��ات فح�ص و�صيانة املبنى والتمديدات الكهربائي ��ة  .ويحتفظ بال�سجل يف �إدارة املطبعة ليكون يف جميع الإوقات حتت ت�صرف مندوب
الدفاع املدين للإطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات.
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المادة الثامنة :
يج ��وز للم�سئول عن املطبعة �إب�ل�اغ مركز الدفاع املدين املخت�ص مبوعد �إجراء الإختبارات الدوري ��ة واجلهة القائمة به ،وذلك لالتفاق على
موعد منا�سب حل�ضور مندوب الدفاع املدين كل الإختبارات ،ويثبت ذلك بتوقيع مندوب الدفاع املدين يف ال�سجل.
المادة التاسعة :
يجب تدريب جميع العاملني يف املطبعة على �أعمال ال�سالمة و الإطفاء و الإنقاذ و الإ�سعاف يف مدار�س ومعاهد التدريب الوطنية املتخ�ص�صة
واملعتمدة من املديرية العامة للدفاع املدين �أوب�أحد معاهد مراكز للدفاع املدين على �أن تتحمل اجلهة الطالبة للتدريب التكاليف.
المادة العاشرة :
يتم �ضبط خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها وف ًقا ملا ت�ضمنه نظام الدفاع املدين وماي�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح
�أو تعليمات تنظم هذه الإمور.
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الفصل الثالث
شروط ومتطلبات السالمة والحماية
المادة الحادية عشرة :
املوقع واملباين:
 .١يجب �أن يكون املوقع م�ستوف ًيا ال�شرتاطات الرتاخي�ص ال�صادرة من وزارة الإعالم مبوجب نظاماملطبوعات والن�شر ،وكذااجلهات الإخرى
ذات العالقة  .وعلى هذه اجلهات التحقق من توافر كافة الإ�شرتاطات واملتطلبات قبل منح الرخ�ص.
 .٢يج ��ب �أن تك ��ون املباين والإن�شاءات طب ًقا للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية ومتطلبات وزارة ال�شئون البلدية والقروية وفروعها ،مع مراعاة
�أن تكون احلوائط و الإ�سقف و الإر�ضيات والفوا�صل من مواد غري قابلة لال�شتعال ،و�أن تكون الإبواب من مواد مقاومة �أو من معدن.
 .٣يجب �إن�شاء �شبكة حماية من ال�صواعق للمبنى .
 .٤ال يجوز ممار�سة �أي ن�شاط غري ما هو مرخ�ص به.
 .٥يجب �أن تكون الإر�ضيات حمكمة �ضد الت�سرب �أو مزدوجة الإنحدار ،بحيث حتول دون ت�سرب ال�سوائل املن�سكبة �أو الإحبار.
 .٦يج ��ب �أن تك ��ون املم ��رات باملطابع خالية منالعوائق التي حت ��ول دون خروج الإ�شخا�ص ب�سرعة ،و�أن تكون الإب ��واب من النوع ذي الق�ضيب
مفتوحا طيلة �أوقات الدوام.
العر�ضي يفتح ب�سهولة  ،و�أن يبقى
ً
خمرجا للطوارئ.
 .٧يجب �أن يكون يف كل مطبعة على الإقل
ً
 .٨يجب �أن تكون جميع �أبواب خمارج املناطق اخلطرة يف املطبعة تفتح يف اجتاه م�سار اخلروج ب�سهولة من �أي نقطة .
 .٩يج ��ب تركيب �أنظم ��ة( )BUILDING MANAGEMENT SYSTEM-BMSللمباين الكبرية للتحكم يف جميع
�أجهزة املبنى وحتديد الإعطال �آل ًيا.
المادة الثانية عشرة :
�شروط ال�سالمة املتعلقة ب�أق�سام املطبعة :
 )١الق�سم الإداري:
�أ) يف�ضل الق�سم الإداري للمطبعة عنب اقي الإق�سام ويزود بباب قاطع للنار ملدة ال تقل عن �ساعة ون�صف.
ب) يزود هذا الق�سم بطفاية متعددة الإغرا�ض �أوبطفاية من الهالون تكون قرب الباب من الداخل �أواخلارج.
 )٢ق�سم الطباعة و الإنتاج:
�أ) يجب �أن تكون ماكينات الطباعة على �صف واحد �أو على �صفوف متوازية بحيث ال تعيق الدخول واخلروج يف حالة الإخالء.
ب) تزود كل مطبعة بطفاية هالون( )١٣٠١على الإقل تكون جاهزة لال�ستعمال.
ج) يج ��ب �أن تك ��ون التهوية جيدة وتعمل على جتدي ��د م�ستمر للهواء اخلارج ��ي،و�أن يو�ضع( )Hoodفوق حاوي ��ات الإحبار مركب عليها
�شفاطات �آلية وجماري هواء ل�سحب الإبخرة وطردها �إىل ارتفاع �أعلى من �أعلى نقطة باملن�ش�أة .
د) يجب الإ تقل امل�سافة بني ماكينات الإوف�ست عن(٢م
( )٣ق�سم التجليد:
�أ) يجب �أن تكون الكتب املعدة للتجليد ال تتجاوز العمل اليومي.
ب) يجب �أن يبقى الغراء امل�ستعمل يف التجليديف معزل ح ال �إنتهاء العمل.
 )٤ق�سم الت�صوير امليكانيكي واملونتاج:
�أ) يلزم �أن يكون الق�سم يف معزل عن الإق�سام ويكون به باب قاطع للنار ملدة ال تقل عن �ساعة ون�صف.
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ب) يلزم �أن يجهز الق�سم مبراوح �شفط �إىل اخلارج ولي�س داخل البناء.
ج) يجب على العاملي نفي هذا الق�سم �أن يرتدوا املالب�س والكمامات امل�شار �إليها يف ال�سالمة العمالية.
 )٥ق�سم امل�ستودعات:
�أ) يجري ف�صل م�ستودعات الورق عن ق�سم الطباعة والإنتاج بباب قاطع للنار ملدة ال تقل عن �ساعة .
ب) يج ��ري �إغ�ل�اق الب ��اب بو�سيلة ميكانيكية لدى الإنذار عن احلريق ،كما يجب �أن تكون �أجه ��زة الإغالق التلقائي عند درجات حرارة �أقل
من ( )١٠٠درجة .
ج) يجب تخزين لفات الورق على ر�صات بحيث يكون بينها �أوتادًا متنع انزالقها.
د) يزود امل�ستودع بنظامالر�شا�شات التلقائية .
ه� �ـ) يج ��ب تنفيذ قواعد و�ش ��روط التخزين ومتطلبات ال�سالم ��ة يف امل�ستودعات وف ًقا مل ��ا ت�ضمنته الئحة ال�سالم ��ة يف م�ستودعات التخزين
ال�صادرة عن الدفاع املدين .
المادة الثالثة عشرة :
احلماية من �أخطار املكائن وال�سكاكني الإلية :
 .١تعد ماكينات الطباعة وال�سكاكني �أواملق�صات الآلية من �أكرب م�سببات احلوادث يف املطابع ،ولذلك يجب �أن تكون مزودة بو�سائل ال�سالمة
املنا�سب ��ة  ،وخا�ص ��ة احلواج ��ز التي متنع دخ ��ول �أ�صابع العمال ب�ي�ن الإ�سطوانات املحربة �أو عن ��د ا�ستعمال الإت التجلي ��د وغريها ،ويف�ضل
احلواجز الإلكرتونية التي تطفئ اجلهاز�أتوماتيك ًيا.
 .٢يج ��ب ت�أمني التهوي ��ة اجليدة يف املطبعة وخا�صة يف الإماكن التي تن�ش�أ فيها �أبخرة الر�صا�ص �أو �أبخرة املواد الكيماوية وذلك للوقاية من
احلريق.
.٣يج ��ب �أن تك ��ون الإر�ضي ��ات والدوا�سات املحيطة باملكائ ��ن واملق�صات مانعة لالنزالق تف ��اديً �أخطارال�سقوط ،كم ��ا يجب طالء احلواجز
والربوزات املقامة حول هذه املكائن ب�ألوان وا�ضحة ت�سهل ر�ؤيتهالتميزها باللونني الإ�سود والإبي�ض.
.٤يجب تزويد املطبعة بالعربات اليدوية �أو الرافعات ال�صغرية املخ�ص�صة لنقل الكميات الكبرية من الإوراق من �أماكن تخزينها �إىل مكائن
الطباع ��ة ومنها �إىل ور�شة التجهيز ،مع مراعاة تواف ��ر املوا�صفات اخلا�صة بهذه العربات والرافعات ويف�ضل ا�ستعمال الرافعات الكهربائية
يف الإماكن املغلقة .
المادة الرابعة عشرة :
ال�شروط الواجب توافرها لتخزين املواد الكيميائية امل�ستخدمة يف املطابع:
 .١يجب تخزين املواد الكيميائية بعيدً ا عن �أي �أجهزة �أخرى ويف منطقة م�ستقلة.
 .٢يجب �أن حتفظ املواد الكيميائية يف علبها الإ�صلية �أويف علب مو�ضحة للعاملني.
 .٣يجب �أن حتفظ املواد الكيميائية عند درجة حرارة (٢٥م) .
 .٤يجب �أن تكون ن�سبة الرطوبة بها (� )%١٠أو�أقل.
 .٥يجب �أن تكون بعيدة عن املياه والإمطار.
 .٦يجب املحافظة على جميع املواد امل�ؤك�سدة معزولة ويوجد بينها فوا�صل.
 .٧يجب توفري التهوية الطبيعية وامليكانيكية مبا يكفل جتديد الهواء بكافة �أرجاء املكان وعدم تراكم الإبخرة والغازات.
 .٨يج ��ب عم ��ل �أرف ��ف حتف ��ظ عليها الإجه ��زة  ،بحيث تك ��ون مر�صو�صة يف �صف ��وف متوازي ��ة بجواربع�ضها ب�ش ��كل مينع �سقوطه ��ا وي�سمح
باحلركة.
 .٩يجب تخزين موادالطباعة و الإحبار يف خزائن معدنية ذات ثقوب للتهوية بغرفة خا�صة لذلك.
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المادة الخامسة عشرة :
ال�سالمة الكهربائية :
.١يجب �أن يتم ت�صميم كافة التجهيزات والرتكيبات الكهربائية مبعرفة اجلهات الفنية املتخ�ص�صة وطبقا للموا�صفات ال�صادرة عن الهيئة
العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
 .٢يج ��ب �أن تك ��ون الإجه ��زة واملعدات الكهربائية يف املطاب ��ع من النوع الذ يوفر احلماي ��ة �ضدخماطراحلرائقالنا�شئة م ��ن قابلية الإبخرة
والغازات والغبار لالنفجارو الإ�شتعال.
 .٣ينبغي ت�أري�ض جميع املعدات الكهربائية و الإجزاء املعدنية وفق املوا�صفات الفنية اخلا�صة بذلك.
.٤يجب �أن يتم تركيب قاطع عام وقواطع فرعية للتيار الكهربائي لتغذية جميع لوحات الكهرباءالفرعية واخلدمات الإخرى  ،وذلك للف�صل
واحلماية عند حدوث �أعطال.
المادة السادسة عشرة :
�أنظمة التهوية وتكييف الهواء:
 .١يجب ��ت وف�ي�ر و�سائ ��ل التهوية الطبيعية وامليكانيكي ��ة و�شفاطات الهواء مبا يكفل جتدي ��د الهواء بكافة �أرجاءاملوقع وع ��دم تراكم الإبخرة
والغازات �أوالغبار.
 .٢يراعى �أن يتم ت�صميم وتركيب و�صيانة هذه الإنظمة طب ًقا ملوا�صفات الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
المادة السابعة عشرة :
و�سائل وطرق النجاة :
 .١يجب توفري و�سائل النجاة الكافية بكل مبنى مبا ي�سمح ب�إخالئه خالل مدة ثالث دقائق على الإكرثيف حاالت الطوارئ.
 .٢يج ��ب توف�ي�ر عدد املخارج الالزمة وف ًقا للطاق ��ة الإ�ستيعابية للمبنى  ،وبحد �أدنى خمرجني على الإق ��ل� ،أحدهما الباب الرئي�سي والإخر
مخ رجطوارئ.
 .٣يجب الإ تزيد امل�سافة التي يقطعهاال�شخ�ص من �أي نقطة يف املبنى �إىل �أقرب طريقنجاة عن( )20مرتًا.
 .٤يت ��م تخ�صي� ��ص خم ��ارج الط ��وارئ ال�ستخدامها يف حالة الط ��وارئ لإخالء املبن ��ى عندما يتعر�ض �شاغل ��وه للخطر م ��ع تزويدها ب�إنارة
الطوارئ.
 .٥يج ��ب �أن ي� ��ؤدي خمارج الطوابق غري الإر�ضية �إىل �سالمل حممية ومن ثم �إىل خم ��ارج نهائية تو�صل �إىل خارج املبنى يف مكان يتوفر فيه
الأمن وال�سالمة والهواء الطلق.
 .٦يج ��ب �أن ي ��زود كل ق�سم من املبنى بباب ط ��وارئ جمهز بق�ضيب عر�ضاين يفتح للخارج ي�سمح ب�سرع ��ة �إخالء املوظفني والأ�شخا�ص و�أن
ي�شار ب�أ�سهم منارة ويكتب عليها باللغتني العربية و الإجنليزية (باب طوارئ).
المادة الثامنة عشرة :
تعليمات ال�سالمة الوقائية :
 .١يجب �أين كون املبنى جيد الت�صميم من حيث طرد الغبار من على املطابع.
 .٢يج با�ستعمال �أجهزة الطرد لعدم تكوين املركبات ال�ضارة على املطابع و الإجهزة .
 .٣يجب تزويد العمالف ي املخازن واملطابع الكبرية ب�أقنعة تنف�س فعالة وقفازات يدوية وبدالت عمل خا�صة .
 .٤يجب عند مالم�سة اجللد للمواد اخلطرة القابلة للنفاذ �أو احل�سا�سية غ�سل اليدين يف احلال باملاءوال�صابون املطهر.
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 .٥يج ��ب �أن يتلق ��ى العامل ��ون يف املطاب ��ع تدريبا متقدمايف جم ��ال ال�سالمة مع عقد دورات تدريبي ��ة با�ستمراريف �أعم ��ال ال�سالمة الإطفاء
الإ�سعاف.
 .٦ال يجوز �أن تكون املطابع �ضمن نطاق حمطات توزيع الوقود.
 .٧مينع التدخني منعا بات ايف كافة �أق�سام املطابع.
المادة التاسعة عشرة :
جتهيزات ومعدات مكافحة احلريق و الإنذار:
 .١يجب تزويد املن�ش�أة بطريقة متكن �شاغليها من القيام بالإجراءات الآلية ملكافحة احلريق با�ستخدام الطفايات اليدوية املنا�سبة (بودرة
كيميائية جافة ثاين �أك�سيدالكربون) والتي تتوافق مع الإخطاراملحتملة .
 .٢يجب �أن تكون الطفايات معتمدة ومطابقة للموا�صفات الفنية ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للمو�صفات واملقايي�س.
 .٣يجب �أن تو�ضع الطفايات يف �أماكن وا�ضحة ي�سهل ر�ؤيتها والو�صول �إليها.
 .٤يجب �أن حتمل كل طفاية تعليمات ت�شغيلها وتاريخ �أخر تعبئة و�صيانة .
 .٥يجب �أن تكون املطبعة جمهزة ب�أجهزة الإنذاروالك�شف املبكر عن احلريق.
 .٦تزويد املطبعة ب�شبكة �إطفاء مائية ذات �ضغط ثابت لتتيح حال ن�شوب احلريق التدخل الفوري.
 .٧يزود املوقع بالعدد الكايف من بكرات الإطفاء ،على �أن تغطي كافة �أرجاء املطبعة .
 . ٨تزود البكرات بقاذف من النوع الذي يعمل على ثالث حاالت (�إغالق ،دو�ش ،خط م�ستقيم)
 .٩يجب على �صاحب املطبعة وامل�سئول عن ال�سالمة املكلف اختبار ال�شبكة من قبل فنيني متخ�ص�صني (مرتني يف ال�سنة ) للت�أكد من خاللها
�أن البكرات لي�س فيهات�سرب و�أنها بحالة جيدة وجاهزة لال�ستعمال.
 .١٠يجب على �صاحباملطبعة �أن يت�أكد من �أن الفح�ص يتم بوا�سطة مهند�س متخ�ص�ص ومدرب وي�سجل ذلكفي �سجل ال�سالمة .
.١١طفايات احلريق يجب �أن توزع بالقرب من املاكينات وم�ستودعات الورق من نوع زنة (٦كغ) بحيث تتنا�سب واخلطرالقائم.
ً
خمططاكام ًال ملعدات وجتهيز الإطفاء والإنذار والإخالء �إ�ضافة �إىل �شروط
 .١٢على اجلهة امل�سئولة عن املطبعة تقدمي درا�سة فنية تت�ضمن
ال�سالمة الإخرى .
 .١٣ي�ستطل ��ع ر�أي ق�س ��م الدف ��اع املدين التابعة له املطبعة يف مدى مالءم ��ة معدات ال�سالمة و�أنظمة الإطفاء والإن ��ذار املقرتحة بعد عر�ض
املخططات اخلا�صة بذلك عليه.
المادة العشرون :
احلماية من خماطر الإحما�ض و الإحبار:
� .١إ�ضاف ��ة �إىل توف�ي�ر التهوية اجليدة يف خمتلف �أنحاء املطبعة يراعى عدم ترك الزي ��وت �أوال�شحوم �أو الإحبار �أو موادالتجفيف والتنظيف
حوالل مكائن �أو فوقها ،ويجب �أن تكون حاويات هذه املواد مغلقة ب�إحكام.
.٢حلماي ��ة العاملني م ��ن الت�سمم ب�أبخرة الر�صا�ص ومن الإ�صاب ��ة بالأمرا�ض اجللدية و�أمرا�ض احل�سا�سي ��ة املختلفة التي حتدثها الأحبارو
الأ�صباغ واملواد الكيميائية الأخرى يجب ا�ستعمال املالب�س الواقية املنا�سبة وخا�صة مايلي:
�أ) الكمامات الواقية من الإتربة والغبار والغازات و الإبخرة الكيماوية .
ب) القفازات الواقية من احلرارة ال�شديدة ومن املواد املن�سكبة .
ج) �أحذية ال�سالمة حلماية القدمني �أثناء عمليات التحميل والتفريغ.
د) النظارات الواقية حلماية العيون من الإ�ضاءة املتوهجة �أو ال�سوائل اخلطرة .
 .٣يجب �أنتقوم املطبعة بعمل الفحو�صات الطبية الدورية جلميع العاملني يف املطبعة .
 .٤يجب تزويد املطبعة ب�صندوق للإ�سعافات الإولية تو�ضع به الإدوية ومواد العالج املنا�سبة للإ�سعافات الإولية .
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المادة الحادية والعشرون :
النظافة :
.١يج ��ب �أن تبقي املطبعة نظيفة وخالية من الزي ��وت وال�شحوم ،و�إذاح�صل �شئ من ذلك فيجب الإ�ستعانة بن�شارة اخل�شب �أو الرمل اجلاف
للتخل�ص من الزيوت وال�شحوم.
 .٢يجب �أن تو�ضع قطع القما�ش املت�سخة بال�شحوم والزيوت يف �صندوق معدين يغلق �آل ًيا حلني التخل�ص منها نهائي ًا.
 .٣تزوداملطابع ب�أجهزة �شفط تركب على مكائن الطباعة التي يخرج منها �أطراف ورقية “حواف” وتو�صل موا�سري ال�شفط �إىل خارج �صالة
الإنتاج.
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الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق
في الصيدليات ومستودعات األدوية

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

الئحة
شروط السالمة والحماية من الحريق في الصيدليات
ومستودعات األدوية

ال�ص��ادرة بق��رار �سمو وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين رقم (/٢ ١٢و/ ١٩ /دف) وتاريخ
١٤٢٢/10/22ه .واملن�شور يف جريدة �أم القرى يف عددها رقم ( )٣٨٧٧وتاريخ ١٤٢٢ /10/29هـ.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
						
اململكة العربية ال�سعودية

الرقم..................:

وزارة الداخلية							

التاريخ................:

جمل�س الدفاع املدين 						

امل�شفوعات.............:

الأمانة العامة
قرار رقم /٢ /12و/ ١٩ /دف وتاريخ 1422/10/22ه.
�إن جمل�س الدفاع املدين
بع ��د الإط�ل�اع عل ��ى الفق ��رة (ج) م ��ن امل ��ادة التا�سع ��ة من نظ ��ام الدفاع امل ��دين ال�ص ��ادر باملر�س ��وم امللكي الك ��رمي رق ��م م ١٠ /وتاريخ
1406/5/10هـ
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف ال�صيدليات وم�ستودعات
الأدوية بال�صيغة املرفقة.
ثان ًيا :على اجلهات ذات العالقة حكومية �أو �أهلية تنفيذ ما يخ�صها من هذه الالئحة.
ثال ًثا :على املديرية العامة للدفاع املدين التن�سيق واملتابعة لتنفيذ مقت�ضى هذه الالئحة.
راب ًعا  :يتم ن�شر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�سمية والعمل بها من تاريخ ن�شرها.

								
						

�سلطان بن عبد العزيز

وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين بالنيابة
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ب�سم 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:
 .١ال�صيدلة:
العلم الذي له عالقة بتح�ضري �أو تركيب الأدوية �أو ما ي�شتق من علم ال�صيدلة.
 .٢ال�صيديل:
هو كل من يحمل �شهادة جامعية بدرجة البكالوريو�س من �إحدى كليات ال�صيدلة باململكة العربية ال�سعودية �أو ما يعادلها من كليات ال�صيدلة
الأخرى املعرتف بها يف اململكة.
 .٣ال�صيدلية وم�ستودعات الأدوية:
هي ال�صيدليات العامة �أو اخلا�صة �أو م�ستودعات الأدوية باجلملة �أو امل�ستودعات اخلا�صة �أو م�صانع الأدوية �أو املكاتب الطبية �أو خمتربات
التحاليل ال�صيدالنية.
 .٤النظام:
نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م ١٠ /وتاريخ  ١٤٠٦/5/10ه وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.
 .٥مندوب الدفاع املدين:
هو ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املفو�ضون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين� ،أو �أحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ش ،و�ضبط ،وحتقيق املخالفات،
والتج ��اوزات وفق ��ا للقواعد ،والإج ��راءات املحددة بالالئح ��ة اخلا�صة بذلك  ،بغر�ض الت�أك ��د من �سالمة املبنى ومع ��دات و�أدوات ال�سالمة
ومكافحة احلريق.
 .٦اجلهة املخت�صة:
يق�صد بها وزارة الداخلية (املديرية العامة للدفاع املدين) واجلهات الأخرى ذات العالقة برتخي�ص ال�صيدليات وم�ستودعات الأدوية.
 .٧امل�سئول عن ال�سالمة:
وف ًق ��ا ملفه ��وم املادة اخلام�سة والع�شرية من نظام الدفاع املدين هو ال�شخ�ص من من�سوبي امل�ؤ�س�سة املعني �أو املكلف ليكون م�سئو ًال عن جميع
ما يتعلق ب�أعمال ال�سالمة  ،كما يعترب مالك املوقع اململوك (ملكية خا�صة) �أو ال�شخ�ص ال�صادر الرتخي�ص با�سمه �أو م�ستغلها من الباطن
م�سئو ًال يف جميع الأحوال وحتدد واجباته وم�سئولياته وف ًقا لالئحة ال�صادرة بهذا ال�ش�أن.
 .٨املوا�صفات :يق�صد بها:
(�أ) املوا�صفات القيا�سية العربية ال�سعودية ،وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
(ب) املوا�صفات العاملية :وهي املوا�صفات الأجنبية املعتمدة من الهيئة العربية للموا�صفات واملقايي�س  ،ويراعى يف هذه احلالة تقدمي وثائق
ر�سمي ��ة تثب ��ت توافر جميع قواعد وا�شرتاطات ال�سالمة يف املادة �أو الآلة حمل املوا�صفة  ،و�أن تعتمدها الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س.
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الفصل الثاني
“الشروط واألحكام العامة”
المادة الثانية:
ه ��ذه الالئح ��ة تتعلق ب�شروط ال�سالم ��ة ومتطلبات الدفاع املدين فقط دون التعر� ��ض لباقي ال�شروط ال�صحية واملعملي ��ة املتعلقة بالأدوية �أو
امل�ستلزم ��ات الطبي ��ة الأخرى ،وما �إىل ذلك من �شروط تتعلق بتنظي ��م مزاولة املهنة والتي تخت�ص بها وزارة ال�صحة واجلهات الأخرى ذات
العالقة.
المادة الثالثة:
يلت ��زم امل�سئ ��ول عن ال�سالمة يف املن�ش� ��أة بتخ�صي�ص �سجل ي�سمى (�سجل ال�سالمة ومكافحة احلريق( طب ًق ��ا للنموذج املعد من قبل الدفاع
امل ��دين  ،تخت ��م جميع �صفحاته بختم الدفاع املدين  ،ويخ�ص�ص لت�سجيل نتائ ��ج الفحو�صات ال�شهرية واالختبارات الدورية لو�سائل ومعدات
الإطفاء واملراقبة والإنذار وتاريخها واجلهات القائمة بها وعمليات الإ�صالح وغريها من البيانات  ،كما يجرى تخ�صي�ص جزء من ال�سجل
لعملي ��ات فح� ��ص و�صيانة املكتبة والأجهزة والتمديدات الكهربائية ويحتفظ بال�سجل يف �إدارة املكتبة ليكون يف جميع الأوقات حتت ت�صرف
مندوب الدفاع املدين للإطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات.
المادة الرابعة:
يلت ��زم م�سئ ��ول ال�سالمة عند حدوث �أي عار� ��ض �أو حادث ينطوي على درجة عالية من اخلطورة يهدد �سالم ��ة الأرواح واملمتلكات مبحاولة
ف�صل �أو �إيقاف م�صدر اخلطورة  ،وعزل و�إخالء العاملني من �أماكن اخلطورة يف املكتبة  ،و�إبالغ مركز الدفاع املدين املخت�ص فو ًرا  ،للنظر
يف الإجراء الواجب اتخاذه .ويعترب �إهماله �أو تهاونه يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�سيم الذي يعر�ض للم�سئولية اجلنائية عالوة على
نظاما.
العقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها ً
المادة الخامسة:
يج ��ب تدري ��ب جميع العاملني �أو الن�سبة من العاملني الت ��ي حتددها املديرية العامة للدفاع املدين وف ًقا ملوق ��ع وطاقة كل املكتبة ،على �أعمال
ال�سالم ��ة والإطف ��اء والإنقاذ والإ�سع ��اف يف مدار�س ومعاهد التدريب الوطني ��ة املتخ�ص�صة واملعتمدة من املديري ��ة العامة للدفاع املدين �أو
التن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين يف حالة عدم وجود تلك املدار�س �أو املعاهد لعقد دورات لهذا الغر�ض بحيث تتحمل اجلهة الطالبة
للتدريب التكاليف.
المادة السادسة:
امل�سئول عن ال�سالمة :يعترب امل�سئول عن ال�سالمة م�سئو ًال مبا�ش ًرا عن عمل الفحو�صات ال�شهرية واالختبارات الدورية (كل ثالثة �أ�شهر) ،
وذلك بالن�سبة للمكتبة وجتهيزاتها  ،وكذلك جميع و�سائل ال�سالمة ومعدات الإطفاء واملراقبة والإنذار اخلا�صة باملكتبة  ،و�إ�صالح �أي عطل
�أو خل ��ل ف ��و ًرا .ويعترب �أي �إهمال �أو تق�صري يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�سيم الذي يعر�ض مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص
نظاما.
عليها ً
المادة السابعة:
وف ًق ��ا لن� ��ص املادة الع�شرين من نظام الدفاع املدين ال يج ��وز الرتخي�ص لأي م�ستودعات �أدوية جديدة �أو جتديده ��ا �أو تو�سيعها �أو ترميمها
�أو حتديثه ��ا قب ��ل �أن يقوم طالب الرتخي�ص بتقدمي درا�س ��ة معدة من قبل �أحد املكاتب �أو اجلهات الفنية ب�أعمال ال�سالمة والإنذار ومكافحة
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احلريق املعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين تو�ضح مدى االلتزام باملوا�صفات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة ومتنح م�ستودعات
الأدوية القائمة وقت �صدور الالئحة مهلة زمنية ملدة �سنة لتطبيق الوارد بهذه الالئحة من ا�شرتاطات وتعليمات.
المادة الثامنة:
يكون املكتب الذي �أعد الدرا�سة م�سئو ًال �أمام الدفاع املدين واجلهات الأخرى ذات العالقة عن جدية الدرا�سة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما
يلتزم بتقدمي �شهادة نهائية ت�ؤكد مطابقة املن�ش�أة للتعليمات واال�شرتاطات الواردة بهذه الالئحة.
المادة التاسعة:
يتم �ضبط خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها وف ًقا ملا ت�ضمنه نظام الدفاع املدين وما ي�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح
�أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
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الفصل الثالث
“شروط ومتطلبات السالمة والحماية”
المادة العاشرة:
املوقع والإن�شاءات:
 .١يجب �أن يكون موقع ال�صيدلية �أو م�ستودع الأدوية م�ستوف ًيا ملتطلبات اجلهات الر�سمية ذات العالقة كوزارة ال�صحة والبلديات وغريها.
� .٢أن ت�شيد املباين من مواد غري قابلة لال�شتعال ومقاومة للحريق ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات.
 .٣ال ي�سم ��ح ب�إقام ��ة ال�صيدلي ��ات �أو م�ستودعات الأدوية حت ��ت الأر�ض (البادروم) �أو �ضمن نطاق حمطات الوق ��ود �أو بالقرب من الأماكن
اخلطرة (ور�ش اللحام معامل وخمازن املواد الكيميائية وامل�شعة) .
 .٤يجب �أال تزيد م�ساحة م�ستودع الأدوية عن ( )١٠٠٠مرت مربع.
المادة الحادية عشرة:
الرتكيبات والتجهيزات الكهربائية:
 .١يج ��ب �أن يت ��م ت�صميم وتركيب كافة التجهي ��زات واخلدمات الكهربائية وامليكانيكية وفقا للموا�صف ��ات العربية ال�سعودية ،ومبعرفة جهة
فنية متخ�ص�صة.
� .٢أن تكون كافة التمديدات والأ�سالك من الأنواع والأقطار املنا�سبة ،و�أن تكون معزولة عزال جيدً ا وحممية �ضد التلف �أو ارتفاع التيار.
 .٣يراعى توفري التو�صيالت الأر�ضية الالزمة جلميع الأجهزة والرتكيبات والدوائر الكهربائية طب ًقا للموا�صفات العربية ال�سعودية.
 .٤يج ��ب توفري قواط ��ع التيار الكهربائي املنا�سب وامل�ؤمنة �ضد �أخطار املا�س والقو�س الكهربائ ��ي بكافة الأق�سام والتجهيزات بالإ�ضافة �إىل
تركيب قاطع عام ي�سمح بف�صل التيار الكهربائي عن املبنى يف حالة ال�ضرورة على �أن تركب يف مكان م�أمون باملبنى قري ًبا من اخلارج بحيث
ميكن الو�صول �إليه من املبنى �أو من الطريق العام ومينع وجود الأ�شخا�ص يف هذا املكان.
 .٥يج ��ب �أن تك ��ون الإ�ضاءة كافي ��ة يف جميع �أجزاء م�ستودع الأدوية ،كما يج ��ب �أن تكون امل�صابيح من الأنواع املثبت ��ة غري القابلة لالنفجار
وتو�ض ��ع داخ ��ل حوافظ زجاجة ومينع ا�ستخ ��دام امل�صابيح املدالة ب�سلك ويلزم �أن تك ��ون امل�صابيح وو�سائل التو�صيل م ��ن مفاتيح ومقاب�س
و�أفيا�ش وغريها من الأنواع املعتمدة ا�ستخدامها باململكة.
 .٦يج ��ب توف�ي�ر م�صدر احتياطي للطاقة الكهربائية لإ�ضاءة �إ�شارات املخ ��ارج وطرق النجاة ب�صفة م�ستمرة و�أن تكون من النوع الذي يعمل
تلقائ ًيا عند انقطاع التيار الكهربائي الرئي�سي وجتهز بها �إ�شارات ولوحات و�أ�سهم املخارج وطرق النجاة والأماكن الأخرى التي يتم حتديدها
مبعرفة �إدارة املوقع لت�سهيل عمليات الإخالء وخدمات الطوارئ و�إجناز الأعمال العاجلة ويلزم �أن يكون نظام �إنارة الطوارئ جمه ًزا بحيث
يعمل تلقائ ًيا فور انقطاع التيار الكهربائي الرئي�سي.
 .٧يت ��م �إجراء ال�صيان ��ة الدورية لكافة الرتكيبات واخلدمات الكهربائية كل (� )٣شهور مبعرف ��ة فنيني متخ�ص�صني للت�أكد من �صالحيتها
و�إ�صالح ما قد يوجد من عيوب.
المادة الثانية عشرة:
�أنظمة التهوية وتكييف الهواء:
 .١يراعى عند اختيار مواقع م�آخذ الهواء اخلارجية اخلا�صة بجهاز التكييف عدم جتاورها مع �أمكنة �أو م�صادر تكون عر�ضة ملخاطر ن�شوب
حريق.
 .٢يجب �أن يجد نوافذ �أو فتحات خا�صة يف واجهات املكتبات.
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 .٣يج ��ب �أن مت ��ر القنوات الرئي�سية جلهاز التكييف م ��ن خالل ممرات ر�أ�سية �أو �أفقية من�ش�أة من مواد غ�ي�ر قابلة لالحرتاق كوحدة مانعة
للحريق مع وجود فتحات منا�سبة ذات �أبواب مانعة للحريق لت�سهيل �إجراءات ال�صيانة.
 .٤عند اخرتاق قنوات التكييف للجدران والأ�سقف املانعة للحريق يف البناء يجب �أن تكون مقاومة للحريق بنف�س درجة مقاومة اجلدران.
 .٥يجب �أن يوجد نوافذ �أو فتحات خا�صة يف واجهات املبني.
المادة الثالثة عشرة:
تعليم ��ات ال�سالم ��ة الوقائية :االلتزام مبا ورد يف اللوائح التنفيذية لنظام مزاولة مهن ��ة ال�صيدلة ال�صادرة باملر�سوم امللكي رقم (م)١٨ /
يف (1398/3/١٨هـ) .
المادة الرابعة عشرة:
و�سائل مكافحة احلريق:
�أ) بالن�سبة لل�صيدلية:
 .١تزود ال�صيدلية بالعدد الالزم من طفايات احلريق اليدوية مبعدل طفاية بودرة كيميائية جافة ( ١٢كجم) لكل ( ٥٠مرتًا) من امل�ساحة
بحد �أدنى عدد ( )٢طفاية بودرة كيميائية جافة ( )١٢كجم لكل �صيدلية مهما �صغرت م�ساحتها.
 .٢ت ��زود ال�صيدلي ��ة بجهاز للك�شف املبكر عن احلريق مت�ص�ل�ا ب�إ�ضاءة خارجية حمراء �أو زرقاء اللون وجر� ��س �إنذار خارجي يعمالن عند
حدوث حريق.
ب) بالن�سبة للم�ستودع:
 .١يج ��ب �أن تك ��ون طفايات احلريق اليدوية مطابق ��ة للموا�صفات القيا�سية ال�سعودي ��ة ال�صادرة من الهيئة العربي ��ة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س ومعتمدة من الهيئة مبا يفيد ذلك.
 .٢تو�ضع طفايات احلريق �أو تعلق قري ًبا من الأبواب واملخارج يف �أماكن ظاهرة ي�سهل الو�صول �إليها وتناوله ال�ستخدامها عند اللزوم.
 .٣جتهز �أماكن تخزين وا�ستخدام الوقود ال�سائل بطفايات للرغوة �سعة (� )٢إىل ( )١٠جوالني بالإ�ضافة �إىل طفايات البودرة الكيمائية
اجلافة.
 .٤يج ��ب املحافظ ��ة على الطفايات بحيث تكون �صاحلة لال�ستخدام ب�صفة دائمة و�أن يتم فح�صها واختبارها و�إعادة تعبئتها وف ًقا لتعليمات
اجله ��ة امل�صنعة ومبعرفة جهة متخ�ص�صة يف فح� ��ص وتعبئة الطفايات مع �إي�ضاح تاريخ الفح�ص والتعبئة على بطاقة تل�صق على ج�سم كل
طفاية.
المادة الخامسة عشرة
و�سائل النجاة:
�أ) بالن�سبة لل�صيدلية:
يج ��ب �أن تتواف ��ر و�سائل اخلروج الالزمة طب ًقا مل�ساحة ال�صيدلية مبا يكفل �إخالئها خالل مدة (ثالث دقائق) يف حالة الطوارئ (كن�شوب
حريق مث ًال ال قدر اهلل) .
ب) بالن�سبة مل�ستودعات الأدوية:
 .١يج ��ب توف�ي�ر طرق النجاة واخلارج الالزم ��ة من �أبواب رئي�سية �أو خمارج ط ��وارئ مبا يحقق �إخالء امل�ستودع م ��ن الأ�شخا�ص والناقالت
بال�سرعة املنا�سبة يف حالة ن�شوب حريق.
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� .٢أن ت�ؤدي طرق النجاة �إىل خمارج نهائية تو�صل �إىل خارج املبنى حيث التهوية الكافية.
 .٣يج ��ب توف�ي�ر خمارج الط ��وارئ الالزمة ال�ستخدامها يف عملية �إخالء املبنى يف حاالت الطوارئ بحي ��ث ال تزيد امل�سافة عن  ١٥مرتًا ومبا
يكفل �إخالء امل�ستودع خالل مدة ال تزيد على ثالث دقائق.
 .٤بالن�سبة للم�ستودعات الكبرية امل�صممة لدخول ال�سيارات والناقالت للتحميل والتفريغ يراعى �أن تكون الأبواب املخ�ص�صة لذلك بات�ساع
كاف ومنا�سب لتي�سري خروج هذه الناقالت يف حاالت اخلطر.
 .٥تعر�ض خمططات املوقع على الدفاع املدين للتحقق من كفاية ومالءمة الطرق واملداخل واملخارج ح�سبما تقت�ضيه م�ساحة املوقع وطبيعة
العمل وعدد العاملني واملرتددين عليه.
� .٦إنارة طرق النجاة واملخارج وذلك بو�ضع �إ�شارات �ضوئية وا�ضحة لتي�سري عملية الإخالء واخلروج من املبنى.
ج) ت�ؤخذ املوافقة من الدفاع املدين على مدى مالئمة و�سائل النجاة للموقع بعد عر�ض املخططات عليه.
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اشتراطات إضافية خاصة بمستودعات األدوية
المادة السادسة عشرة
�إ�ضافة �إىل ال�شروط ال�سابقة يجب مراعاة اال�شرتاطات الآتية بالن�سبة مل�ستودعات الأدوية:
 .١يجب �أن يتوفر بامل�ستودع كافة متطلبات و�شروط ال�سالمة وفقا ملا تت�ضمنه الئحة �شروط ال�سالمة يف م�ستودعات التخزين ال�صادرة عن
الدفاع املدين.
 .٢يجب توفري مواد الإ�سعافات الأولية ال�ضرورية مبا يتوافق مع املخاطر املحتملة بامل�ستودع.
 .٣مينع ب�صورة قطعية �إجراء �أي تركيبات طبية �أو كيميائية داخل امل�ستودع.
� .٤أن يتم تق�سيم منطقة التخزين بامل�ستودعات �إىل منطقة ا�ستالم وت�سليم ومنطقة تخزين ذات �أرفف منا�سبة.
 .٥يجب �أن تكون مكاتب الإدارة واخلدمات ودورات املياه والأماكن امللحقة بامل�ستودع منف�صلة متاما عن منطقة التخزين.
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الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق
في المعامل والمختبرات

قراررقم(/١/ ١٢و/٢٠/دف) وتاريخ(١٤٢٤ /٥ /٥هـ )
�إن جمل�س الدفاع املدين.
بع ��د االط�ل�اع عل ��ى الفق ��رة (ج) من امل ��ادة التا�سعة م ��ن نظام الدف ��اع املدين ال�ص ��ادر باملر�س ��وم امللكي الك ��رمي رق ��م ( م )١٠/وتاريخ
(1406/5/10هـ).
ومراع ��اة لتنفي ��ذ اللوائح التي تعال ��ج كافة الق�ضايا والأمور املتعلقة ب ال�سالمة واحلماية من الأخط ��ار وماي�ضمن وقاية املواطنني و�سالمة
الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة .
يقرر يلي:
�أو ًال :املوافقة على �إ�صدار الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املعامل واملختربات بال�صيغة املرفقة :
ثان ًيا :على املديرية العامة للدفاعاملدين التن�سيق واملتابعة لتنفيذ مقت�ضى هذهالالئحة .
ثال ًثا :على اجلهات املعنية حكومية �أو �أهلية تنفيذ ما يخ�صها من هذهالالئحة .
راب ًعا :يتم ن�شر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�سمية ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.
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نايف بن عبدالعزيز

وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين

الئحة شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في المعامل والمختبرات
الفصل األول
“تعاريف”
مادة (:)١
التعاريف :ويق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة مايلي:
 -١املخت�بر �أو املعم��ل :هو مكان �أعدخ�صي�ص ًا للدرا�سات والتجارب (الكافة الفروع العلمية ) من �أجل الأبحاث واال�ستح�ضارات العلمية
واالكت�شافات والتحاليل �أو كافة الن�شاطات امل�شابهة التي تتطلب ا�ستعمال �أجهزة ومعدات وجتهيزات خا�صة وموادخمتلفة .
 -٢طاول��ة العم��ل :تت ��م فوقها التج ��ارب واال�ستخ�ضارات املخربي ��ة وتركب عليها االجه ��زة و � ٩٠سم) من �سطح االر� ��ض  .ويتم تزويد
طاوالت العمل -الأدوات ويكون ارتفاعها من ( ٨٠بالو�سائل الالزمة التي تتنا�سب وطبيعة العمل مثل( :املاء  ،الكهرباء  ،غاز البوتان  ،هواء
م�ضغوط ،بخار  ،غازات خمتلفة كالنرتوجني . ..الخ  .ويجب �أن تكون جمهزه بفتحات ت�صريف �صحي منا�سب.
 -٣جتهيزات �إ�ضافيه :التجهيز اال�ضايف ي�سمح بتنفيذ االعمال اال�ضافية امللحقة مثل تنظيف الأدوات والأجهزة  ،والتموين  ،التخزين،
املكاتب واال�سرتاحات  ،والتخل�ص منالنفايات.
 -٤امل��واد املتفج��رة  :هي مواد غري ثابتة وتتفكك ب�سرعة كبرية بفعل ال�ص ��دم �أو االحتكاك �أواحلرارة مولدة كميات كبرية من احلرارة
ومكونة �أحجام ًا كبرية جدً ا من الغازات قد ت�ؤدي اىل انفجار عنيف  ،وتتوقف �شدة االنفجار على نوع املادة الكيميائ املتفجرة .
 -5النظ��ام :نظ ��ام الدفاع امل ��دين ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي رق ��م(م )١٠/وتاريخ(1406/10/5ه) وجمي ��ع الأنظمة الأخرى ذات
العالقة.
 -٦مندوب الدفاع املدين :هو ال�شخ�ص �أو اال�شخا�ص املفو�ضون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين �أو �أحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ش
و�ضبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات وف ًقا للقواعد والإجراءاتاملحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك.
 -٧اجله��ة املخت�ص��ة :وزارة الداخي ��ة (املديري ��ة العامة للدفاع امل ��دين) واجلهات العامة الأخ ��رى ذات العالق ��ة برتخي�ص املختربات
واملعامل.
 -٨امل�س���ؤول ع��ن ال�سالم��ة  :وف ًقا ملفهوم امل ��ادة (اخلام�سة والع�شرين ) من نظ ��ام الدفاع املدين هو �شخ�ص(م ��ن من�سوبي املخترب �أو
غريهم) ممن تلقى تدريب ًا �أو لديه خربة يف هذا املجال يعني �أو يكلف ليكون م�سئو ًال عن جميع ما يتعلق ب�أعمال ال�سالمة والأمن يف املخترب
كم ��ا يعت�ب�ر ال�شخ� ��ص ال�صادر با�سمه الرتخي�ص م�سئ ��و ًال عن ال�سالمة يف جميع الأح ��وال وحتدد واجباته وم�سئوليات ��ه وف ًقا ملا ورد بالئحة
م�س�ؤوليات املخت�ص ب�أعمال ال�سالمة والأمن ال�صناعي.
 -٩املوا�صفات :ويق�صد بها:
(�أ) املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية  :وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
(ب ) املوا�صفات العاملية  :هي املوا�صفات االجنبية املعتمدة من الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س ويراعى يف هذه احلالة
تقدمي وثائق ر�سمية تثبت توافر جميع قواعد ال�سالمة بالآلة �أو املادة امل�ستخدمة .
وجروحا عند مالم�ستها للجلد �أو العيون وق ��د ت�ؤذي اجلهاز التنف�سي
 -١٠امل��واد الكيميائي��ة الأكال��ة  :هي املواد التي ت�سبب حرو ًق ��ا
ً
والرئتني عند ا�ستن�شاقها.
وتختلف خطورة كل مادة باختالف خوا�صها الفيزيائية والكيميائية و�أجزاء اجل�سم املعر�ضة لها وتنق�سم �إىل ق�سيمن:
(�أ) املواد الأكالة الأولية  :هي املواد التي ت�ؤدي اىل ت�سمم عام عند التعر�ض لها ولكنها ت�سبب اجلروح املو�ضعية .
(ب) امل��واد الأكال��ة الثانوي��ة  :هي املواد التي ت�ؤدي �إىل ت�سمم غري مو�ضعي بالإ�ضافة �إىل اجل ��روح املو�ضعية �أو ت�أكل مو�ضعي خلاليا
اجللد عندالتالم�س.
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 -١١ال�سوائل القابلة للإ�شتعال :هي ال�سوائل التي لها نقطة ومي�ض ترتواح من(٢١م) �إىل (٥٥م) .
ً
خملوطا قاب ًال لال�شتعال بحيث �إذا قربنا
( �أ) نقط��ة الومي���ض :ه ��ي �أدنى درجة حرارة تت�صاعد عندها من ال�سائل �أبخرة كافية تك ��ون
منها له ًبا ا�شتعل املزيج يف �صورة ومي�ض خاطف ينتهي مبجرد �إبعاداللهب.
(ب ) درجة حرارة اال�شتعال :هي درجة احلرارة الدنيا التي تطلق عندها املادة كمية من الأبخرة تكون كافية لتكوين املخلوط القابل
لال�شتع البحيث يظل هذا اال�شتعال م�ستم ًرا حتى لو �أبعد امل�صدر احلراري الذي �أحدث اال�شتعال � اًأول.
(ج) م��دى االنفج��ار �أواال�شتع��ال :ه ��و الن�سب ��ة املئوي ��ة احلجمية لبخ ��ار امل ��اء يف الهواء والت ��ي فوقها يك ��ون املزيج قاب ��ل لال�شتعال
�أولالنفجار.
 -١٢املواد امل�ؤك�سدة  :املواد التي تنتج عنها تفاعالت �شديدة االنت�شار للحرارة وانفجارات عند متا�سها مع مواد �أخرى .
 -١٣املوادال�سام��ة  :امل ��واد الت ��ي ت�سبب ت�أثريات حادة وخطرية �أو مزمنة وق ��د ت�ؤدي للوفاة عند ابتالعه ��ا �أو ا�ستن�شاقها �أو امت�صا�صها
عرباجللد.
 -١٤الغازات امل�ضغوطة  :هي غازات نقية �أو مزائج من جمموعة من الغازات يف ا�سطوانة �أو حاوية ال يتجاوز ال�ضغط فيها( ٤٠رطل/
بو�ص ��ة ) عن ��د درجة ح ��رارة (٢١م) �أو �ضغط يزيد عن(١٠٤رطل/بو�ص ��ة ) عند درجة حرارة (٤٥م) �أو �إىل م ��ادة �سائلة قابلة لال�شتعال
ب�ضغط بخار يتجاوز٤٠رطل /درجة ) عند درجة حرارة �أعلى من(٣٨م) .
 -١٥الغازات القابلة لال�شتعال� :أي غاز م�ضغوط تنطبق عليه متطلبات حدود اال�شتعااللدنيا ومدى حد اال�شتعال و�إنت�شاراللهب.
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الفصل الثاني
“الشروط واألحكام العامة “
مادة (:)٢
وف ًقا ملفهوم املادة (الع�شرون) من نظام الدفاع املدين ال يجوز الرتخي�ص لأي خمترب �أو جتديد ترخي�ص �أو ترميم �أو تو�سعة القائم منها قبل
�أن يق ��وم طال ��ب الرتخي�ص بتقدمي درا�سة فنية معدة من قبل �أحد املكاتب الفنية املتخ�ص�ص ��ة ب�أعمال ال�سالمة  ،و�أجهزة الإنذار واملراقبة
ومكافحة احلريق ،واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين تو�ضح مدى االلتزام باملوا�صفات ،واال�شرتاطات ،والقواعد الواردة بهذه
الالئح ��ة  ،ومتن ��ح املختربات القائمة وقت �صدور هذه الالئح ��ة مهلة زمنية ترتاوح بني (�ستة ا�شهر و�سن ��ة ) (وف ًقا حلجم املخترب وطبيعة
امل ��واد الت ��ي يتعامل معها) لتطبيق الوارد بهذه الالئحة من ا�شرتاطات وتعليم ��ات وعلى اجلهة املخت�صة مراعاة �أن يكون منح الرتخي�ص �أو
جتديده وف ًقا ملا هو وارد بهذه الالئحة .
مادة (:)٣
يك ��ون املكت ��ب الذي �أعد الدرا�س ��ة املذكورة �أعاله م�سئو ًال �أمام الدف ��اع املدين واجلهات الأخرى ذات العالقة عن جدي ��ة الدرا�سة  ،ودقتها
ومراقب ��ة تنفيذها ،كما يلتزم بتقدمي �شهادة ﻧﻬائية ت�ؤكد مطابقة املخترب للتعليمات واال�شرتاطات الواردة بهذه الالئحة  ،كما يكون م�سئو ًال
بالت�ضامن مع اجلهة �صاحبة املخترب عن �أي خط�أ� ،أو تهاون �أو تق�صري يف هذا ال�صدد.
مادة (:)٤
يعترب امل�سئول عن ال�سالمة يف املخترب م�سئو ًال مبا�شرا عن عمل الفحو�صات ال�شهرية واالختبارات الدورية كل(�شهر) عن الأجهزة املخربية
والرتكيب ��ات الكهربائي ��ة وكذلك عن و�سائل ال�سالمة ومعدات الإطفاء والإنذار و�إ�صالح �أي عط ��ل فور وقوعه  .ويجب على م�سئول ال�سالمة
يف املخت�ب�ر �إبالغ اجلهة املخت�ص ��ة مبوعد �إجراء االختبارات الدورية واجلهة القائمة به ،وذلك لالتفاق على موعد منا�سب حل�ضور مندوب
الدفاع املدين خالل االختبارات و�إثبات ذلك بتوقيع املندوب يف �سجل ال�سالمة .
مادة (:)٥
يلت ��زم امل�سئ ��ول عن ال�سالمة يف املخت�ب�ر بتخ�صي�ص �سجل ي�سمى (�سجل ال�سالمة ومكافحة احلريق) طبق� � ًا للنموذج املعد من قبل الدفاع
امل ��دين تخت ��م جميع �صفحاته بختم الدفاع امل ��دين ويخ�ص�ص لت�سجيل نتائج الفحو�ص ��ات ال�شهرية واالختبارات الدوري ��ة لو�سائل ومعدات
الإطف ��اء واملراقب ��ة والإنذار وتاريخها واجلهات القائمة بها ونتائج عمليات اال�صالح وغريها م ��ن البيانات ،كما يجري تخ�صي�ص جزء من
ال�سجل لعمليات فح�ص و�صيانة املبنى والتمديدات الكهربائية وامليكانيكية وغريها.
مادة (: )٦
يج ��ب تدري ��ب جميع العاملني يف املخترب على �أعمال ال�سالمة والإطفاء والإنق ��اذ والإ�سعاف والإخالء يف مدار�س ،ومعاهد التدريب الوطنية
واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين� ،أو التن�سيق مع املديرية  ،لعقد دورات تدريبية لهذا الغر�ض يف املناطق ،واملدن التي اليوجد
به ��ا مث ��ل ه ��ذه املدار�س �أو املعاهد بحيث تتحمل اجلهة طالب ��ة التدريب التكاليف �أو ح�صتها من تكاليف الدورة عل ��ى �أ�سا�س تكلفة املتدرب
الواحد ،ويجب يف جميع الأحوالإثبات عدد العاملني باملختربات وجن�سياتهم.
مادة (:)٧
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يلت ��زم امل�سئ ��ول عن ال�سالمة بو�ضع لوحات والفتات �إر�شادية وف ًقا للت�صميم املتخذ من الدفاع املدين ملنع التدخني وحظر �إ�شعال �أي م�صدر
للنريان واالر�شاد عن املخارج وطرق النجاة ون�شر تعليمات ال�سالمة .
مادة (:)٨
ه ��ذه الالئح ��ة تن�صب على متطلبات ال�سالمة ومكافحة احلريق دون التعر�ض �إىل باقي ال�شروط واملوا�صفات التي تقررها اجلهات الآخرى
ذات العالقة .
مادة (:)٩
تطبق هذه الالئحة على جميع املختربات �سواء كانت تابعة للقطاع احلكومي �أو الأهلي ( اخلا�ص) .
مادة (:)١٠
ال يجوز ت�شغيل املخترب �أو املعمل االبعد احل�صول على الرتخي�ص امل�شار �إليه.
مادة (:)١١
ملزم ��ا بتنفيذ �سائر ال�شروط الوقائية و يتوجب عليه احل�صول
يف حال ��ة بي ��ع املخترب اخلا�ص �أو ت�أجريه يعترب امل�شرتي �أو امل�ست�أجر اجلديد ً
على موافقة جهة الرتخي�ص على ذلك و�إخطار الدفاع املدين.
مادة (:)١٢
يت ��م ب ��ط خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها و ف ًقا ملا ت�ضمنه نظام الدفاع املدين وماي�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح
�أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
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الفصل الثالث “
اشتراطات ومتطلبات السالمة والحماية “
مادة (:)١٣
االحتياطات الوقائية العامة و ال�سلوك ال�شخ�صي يف املختربات و املعامل:
 . ١يزود املخترب مبر�ش مياه (لال�ستحمام) يكون عند املدخل وبعيدً ا عن املعدات و امل�آخذ الكهربائية .
 . ٢يجب �أن يزود املخترب ب�أحوا�ض غ�سيل للعيون يف مواقع منا�سبة .
 . ٣يجب �أن تو�ضع عالمات و �إ�شارات تبني مواقع املر�شات.
 . ٤تتخذ احلماية الالزمة للمرا�شات اخلارجية �ضد التجمد �شتاء واحلرارة �صيف ًا.
 . ٥يجب �أن يزود املخترب ب�صيدلية �إ�سعاف �أويل تتوافق موادها مع خماطر املخترب وتو�ضع يف مكان بارز.
 . ٦يجب �أن تكون جميع �أر�ضيات املخترب نظيفة وبحالة جيدة ومانعة لالنزالق.
متاما من العوائق ويتم عمل خطوط �إر�شادية بي�ضاء
 . ٧يج ��ب �أن تك ��ون املمرات العامة والطرق امل�ؤدية �إىل �أبواب اخلروج والطوارئ خالية ً
لتدل على اجتاه املخارج.
وخ�صو�صا الأحما�ض �أو
 . ٨يج ��ب �إزال ��ة �آثار كل م ��ادة ان�سكبت على الأر�ض خا�ص ��ة املذيبات �سريعة اال�شتع ��ال والزجاج املك�سور والزئب ��ق
ً
القلويات القوية �إذ يجب معادلتها �أو تخفيفها قبل �إزالتها.
 . ٩يجب �إحتواء املخترب على و�سائل �سحب الغازات والأبخرة ال�سامة وال�ضارة كما يجب �أن حتتوي على غرف ل�سحب الغازات التي يتم فيها
�إجراء التجارب التي حتتوي �أوتعطي غازات �أو �أبخرة �سامة .
 . ١٠يج ��ب الت�أك ��د من �أن كل التو�صي�ل�ات املطاطية للمكثف م�صانة جيدً ا ويجب احلذر لو�ضع ال�س ��دادة �إذ �أن املاء عادة يقل عندما تنفتح
ال�سدادة ويلزم فح�صها بانتظام.
 . ١١يج ��ب خ ��زن امل ��واد املتفجرة وكذلك املواد القابلة لال�شتع ��ال يف اماكن خا�صة بعيدً اعن اللهب �أو ا�شعة ال�شم� ��س �أو احلرارة الزائدة �أو
م�صادر حمتملة لل�شرارات الكهربائية وتفادي ا�صطدامها �أو �سقوط �أي �شيء عليها.
 . ١٢يجب �إعداد املعلومات الالزمة جلميع املواد الكيميائية امل�ستخدمة من كمية وطريقة نقلها وتخزينها ،و�صفاتها الفيزيائية  ،والكيميائية،
كدرج ��ة احل ��رارة ودرجة احل�سا�سية  ،وقابلي ��ة االنفجار واال�شتعال ،ودرجة التفاع ��ل مع املاء وطريقة التخل�ص من بقاي ��ا املواد الكيميائية
امل�ستخدمة .
 . ١٣يج ��ب توف�ي�ر مالب�س ومعدات الوقاية واحلماية املنا�سبة لكل خمترب مثل(البدل واملعاطف كمامات �أجهزة تنف�س نظارات واقية �أحذية
قفازات بطانيات مقاومة للحريق . ..الخ) مع الزام العاملني واملتدربني با�ستخدامها يف �أوقات العمل والتجارب.
 . ١٤مينع التدخني وتناول االطعمة وامل�شروبات ب�صورة قطعية يف جميع املختربات واملعامل وتعلق لوحات تو�ضيحية بذلك باللغتني العربية
والإجنليزية يف �أماكن بارزة .
 . ١٥يجب �أن يكون املخترب منظ ًما و مرت ًبا ب�صفة دائمة .
 . ١٦يجب �أن يعهد �إىل امل�سئول عن املخترب باملراقبة العامة يف �سائر �أق�سامة .
 . ١٧يجب �أن يبا�شر العمل يف املخترب بطريقة مرتبة ونظامية وعدم ترك طاولة العمل ملوثة بالنفايات واملعدات امل�ستعملة .
 . ١٨يج ��ب �إج ��راء التنظيف بعد كل مرحلة من مراحل التجربة وكذا غ�سل الأدوات والأواين التي ا�ستخدمت فيها مواد كيميائية �ضارة قبل
تركها للتنظيف النهائي.
 . ١٩الي�سم ��ح بال�ت�ردد على املختربات �إال للأ�شخا�ص امل�صرح لهم ،ويجب �أن تو�ضع الفتات على االبواب ويف املمرات تو�ضح ذلك كما ميكن
و�ضع �أنظمة �آلية ورقمية للدخول واخلروج تكفل اخل�صو�صية للمخترب.
 . ٢٠يج ��ب عم ��ل فح�ص دوري للعاملني مبخت�ب�رات الدرن ب�أ�شعة �أك�س على ال�صدر و للعاملني مبخت�ب�رات املواد امل�شعة بفح�ص كرات الدم
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البي�ضاء ،وقيا�س اجلرعات الإ�شعاعية التي يتعر�ضون لها ب�صفة دورية كما يتم تدريب جميع العاملني على طرق الإ�سعافات الأوليه و�إنعا�ش
القلب و�إر�شادهم �إىل الطرق ال�سليمة يف كل ما يخت�ص بالت�صرفات ال�شخ�صية داخل املخترب وكيفية ا�ستخدام الأجهزة بالطرق ال�صحيحة
لتجنب �أخطارها امليكانيكية .
 . ٢١يجب �أخذ احلذر ال�شديد من املركبات غري املعروفة للمواد الكيميائية الكا�شفة .
 . ٢٢على الكيميائيني امل�شرفني الت�أكد من �أن م�ساعديهم وحم�ضري املخترب مدركون لأية خماطر حمتملة .
 . ٢٣قب ��ل الب ��دء يف �أية جتربة يجب الت�أكد من �أن م�ستعملي املخترب على اطالع بكل خماطر املواد امل�ستعملة والنتائج املرتقبة  .والت�أكد من
�سبل الوقاية ال�صحية والعالج الالزم لذلك.
 . ٢٤يج ��ب ع ��دم ترك �أية جتربة يق ��وم بها خالل �إجرائها ويغادر املخترب م ��امل ي�ست�شري امل�شرف �سل ًفا و�إطالعه على م ��ا و�صلت �إليه  .و�إن
كان م ��ن ال�ض ��روري اال�ستمرار بها �أثناء الليل فيعمل على مراقبتها بني حني و�آخر من قب ��ل �شخ�ص متخ�ص�ص وم�ؤهل وعلى علم باملخاطر
املحتملة :ويتم ذلك بالتن�سيق مع امل�شرف امل�سئول.
 . ٢٥يجب وقف التجربة �إذا كانت فرتة تغيب العامل عنها طويله.
 . ٢٦يج ��ب ع ��دم العب ��ث ب�صناديق الإ�سعاف ��ات الأولية وعدم �سد الط ��رق امل�ؤدية �إليها وكذلك احل ��ال بالن�سبة لكمام ��ات التنف�س �أو مر�ش
الطوارئ واملالب�س الوقائية وعلب القواطع الكهربائية .
 . ٢٧يجب �أن يكون العاملون باملختربات من الفنيني وامل�ؤهلني واملتخ�ص�صني يف التعاملمع املواد امل�ستخدمة وخا�صة املواداخلطرة .
 . ٢8يجب عدم اجلري مطل ًقا يف املعامل واملختربات �أو يف املمرات.
 . ٢٩يجب عدم املزح بالأيدي نظ ًرا للنتائج اخلطرية املرتتبة على ذلك.
دوما عند فتح و�إغالق الأبواب �أو الدخول واخلروج من املخترب �أواملعمل.
 . ٣٠يجب التزام جانب احلذر ً
 . ٣١يجب عدم ت�شغيل �أي جهاز كهربائي (مروحة،خال ط  . ..الخ) قبل �أن تت�أكد من �أنها لن ت�سبب �أذى لأحد العاملني.
 . ٣٢يجب �أن يتعامل م�شرف املخترب ب�أق�صى درجات احلذر مع الآالت حني حتركها �إذ�أن حلظة �إهمال قد ت�ؤدي بحياة كل من يف املخترب.
 . ٣٣يجب اال يخاطر الدار�س بنف�سه عندما ي�ستعمل فمه لتعبئة ما�صة عن طريق الفم بل ي�ستعمل اً
بدل منها معبئة معتمدا.
 . ٣٤ال تدخل �أي �أنبوب �أو ق�ضيب زجاجي �أو ميزان حرارة داخل �سدادات بدون ا�ستعمال مداة م�شحمة �إذااقت�ضى الأمر.
 . ٣٥يجب �إتباع طريقة الو�ضع العمودي حلمل ق�ضيب �أو انبوب.
 . ٣٦يجب ا�ستعمال �أدوات ومعدات التجارب يف الأغرا�ض املخ�ص�صة من �أجلها.
 . ٣٧مفرغ ��ات اله ��واء وال ��دوارق تنطوي على خطورة �إذينبغي معاينته ��ا وفح�صها بانتظام الكت�شاف نقاط اخلط ��ر فيها وال�شقوق التي قد
حتدث بها.
كذلك املفرغات الزجاجية يجب �أن تكون حممية ب�شبكة من ال�سلك وال�سماح بدخول الهواء بالتدريج.
 . ٣٨التج ��ارب التي تت�ضم ��ن ا�ستعمال مواد كيميائية �سامة ينبغي �أن جتري يف حجرةمعقمة ويف مكان معزول داخل احلجرة كي ال يتعر�ض
العاملون يف جتارب �أخرى للخطر وينبغي �أن تكون الكمامات دائ ًما يف متناول اليد.
 . ٣٩يج ��ب احلر� ��ص ب�ش ��كل خا�ص حني ت�ستعمل كمي ��ات كبرية من املحاليل القابل ��ة لال�شتعال ب�أن تعزل هذه التج ��ارب وي�ستعمل الت�سخني
الكهربائي املغلق حيث �أن �أي �أبخرة م�شتعلة �أو لهب مك�شوف قد ت�ؤدي �إىل حريق و�إنفجار.
 . ٤٠يج ��ب �أن يك ��ون كل من يعمل باملخترب على علم ب�أماكن مفاتيح التحكم الرئي�سية للكهرب ��اء يف املخترب و�أماكن قواطع و�صمامات الغاز
واملاءوالت�أك ��د م ��ن �أن الطرق امل�ؤدي ��ة �إليها ال يوجد بها عوائق قد تعيق عمليات الإخالء يف حاالت الط ��وارئ على �أن يتوافر ن�سخة احتياطية
خلريطة املخترب مو�ضح عليها مواقع تلك املفاتيح والقواطع تكون خارج املبنى للرجوع �إليها عند احلاجة.
يكونوا�ضحا فتجنب هذه الأخطار وذلك
 .٤١عندما ي�شتمل العمل على مواد ع�ضوية جديدة �أو مل تعرف خ�صائ�صها جيدً ا ف�إناخلطر قد ال
ً
ب�أن تتعامل مع هذه املركبات بحر�ص �أكرب كي ال ت�سبب يف �أذى نف�سك �أوغريك.
 .٤٢يجب االنتباه �إىل �أن املحاليل التي تكون درجة ا�شتعالها اقل من)  )٦٠درجة مئوية�أو ماهو قريب منها ميكن �أن ت�شتعل من جراء �سخان
كهربائي قد �أطفى وال زال يحتفظ بحرارة ب�سيطة.
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 .٤٣يج ��ب ا�ستعم ��ال الت�سهي�ل�ات املعتم ��دة للتخل�ص م ��ن املحاليل القابلة لال�شتع ��ال وب�أمكانك الوق ��وف على التفا�صيل م ��ن امل�شرف على
املخترب.
 .٤٤يج ��ب تثبي ��ت �أنابيب االختبار والأوعية الزجاجي ��ة ب�أ�ستخدام احلامل املخ�ص�ص لذلك ويجب عدم الأم�س ��اك ب�أي جهاز كبري والأيدي
مبتلة.
 . ٤٥يج ��ب �أن يحت ��وي املخت�ب�ر عل ��ى مواق ��د كهربائيةال�ستخدامها ب ��دل مواقد اللهب وذل ��ك لتفادي ا�شتع ��ال ال�سوائل املتطاي ��ره والقابلة
لال�شتعال.
 . ٤٦يج ��ب الت�أكد من �أن جميع امل ��واد الكيميائية التي ت�ستخدم مدون عليها تعليمات تو�ضح خطورتها وطرق الوقاية منها وطريقة تخزينها
واملادة املنا�سبة لإطفائها.
� . ٤٧إيج ��اد حاويات خمتلفة للنفايات العادية والزجاجي ��ة والبيولوجلية والكيميايئية اخلطرةواملواد امل�شعة بحيث يتم التخل�ص من كل نوع
من هذه النفايات مبا ينا�سبة وال ي�سبب تلو ًثا للبيئة.
المادة(: )١٤
متطلبات الوقايةال�شخ�صية:
�أو ًال :الوقاية من الت�سمم:
 . ١يج ��ب الرج ��وع �إىل دليل املواد ال�سامة واخلطرة للتعرف على خماطر املادةالكيميائية التي يتعامل معها مع و�ضع ن�سخة من الدليل حتت
ت�صرف العاملني باملخترب.
 . ٢يجب التعامل بكميات قليلة من املاد ال�سامة وح�سب االحتياج.
 . ٣يجب ارتداء املعدات الوقائية اللزمة (كالقفازات  ،والقناع الواقي للجهازالتنف�سي واملعاطفالواقية).
 . ٤يجب تطهري املالب�س امللوثة �أو التخل�ص منهافو ًرا.
 . ٥يجب تهوية مكان العمل تهوية جيدة.
 . ٦يج ��ب �إج ��راء فحو�صات دوري ��ة للعاملني باملخت�ب�رات (كتحليل الب ��ول ،والدم،وغريها) و�أن يت ��م العر�ض على الطبيب ف ��و ًرا �إذا حدث
ت�سمم.
ثاني�� ًا :الوقاية م ��ن خماطر املواد الأكالة والغ ��ازات امل�ضغوطة واملواد الكيميائي ��ة امل�سببة لل�سرطان واملواد امل�شع ��ة واملواد الكيميائية
امل�ؤك�سدة واملواد املتفجرة واملواد القابلة لال�شتعال.
يجب احل�صول على موافقة من اجلهات ذات االخت�صا�ص قبل التعامل مع هذه املواد وح�سب الأنظمة ال�صادرة.
(�أ) �إر�شادات التعامل مع الغازات امل�ضغوطة:
 . ١حتديد نوعية الغاز �أي حمتويات اال�سطوانة.
 . ٢حتديد اخلوا�ص الفيزيائية والكيميائية للغاز امل�ستخدم.
 . ٣تخزين اال�سطوانات يف �أماكن خا�صة وعند درجات حرارة معينة.
 . ٤عدم ا�ستخدام ا�سطوانات الغاز مبا�شرة وبدون منظمات.
 . ٥عدم القذف باال�سطوانات بع�ضها فوق بع�ض �أثناء التحميل والتفريغ.
 . ٦تخزين ا�سطوانات الغاز ال�سامة والقابلة لاللتهاب والأكالة بكميات قليلة ويف �أماكن ذات تهويةجيدة.
 . ٧احكام و�ضع اال�سطوانات يف و�ضع عمودي.
(ب) التعليمات الوقائية من �أخطار املواد القابلة لال�شتعال:
 . ١يجب التعامل مع املواد القابلة لال�شتعال حتت �شافطات الأبخرة ويف مكان متجدد الهواء.
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 . ٢عند التعامل مع هذه املواد يجب �إطفاء جميع م�صادر اال�شتعال ذات اللهب املك�شوف.
 . ٣يجب ارتداء الكمامات الواقية والتي تخ�ص كل نوع من املواد امللتهبة.
 . ٤يجب ارتداء النظارات الواقية للعيون عند التعامل مع املواد امللتهبة.
 . ٥مينع منع ًا باتًا التدخني �أو ا�ستخدام اللهب املك�شوف عند ت�سرب املادة امللتهبة �أو عند�إن�سكابها.
 . ٦يجب عدم نقل املواد القابلة لال�شتعال مع مواد متفجرة �أو �سامة �أوم�شعة �أوم�ؤك�سدة.
 . ٧يجب جتنب عطب احلاويات عند التفريغ والتحميل.
 . ٨يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�شتعال مع املواد امل�ؤك�سد وخا�صة املواد الكيميائية التي ت�سبب خطرمعها.
 . ٩يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�شتعال حتت �أ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
 . ١٠يجب عدم تخزين املواد القابلة لال�شتعال مع الأحما�ض وخا�صةالأحما�ضاملعدنية.
 . ١١يجب عند التعامل مع مثل هذه املواد معرفة تفاعالتها اخلطرة مع املواد الكيميائية االخرى ومعرفة �صفاتها الفيزيائية.
ج -االحتياطات الواجب اتباعها يف حالة ن�شوب �أو اندالع احلريق:
 . ١يجب �أخذ احلذر الالزم لأنه قد يت�سبب عن احرتاق بع�ض �أنواع املواد القابلة لال�شتعال �إنت�شار غازات �سامة ومهيجة.
 . ٢يجب تربيد احلاويات باملاءخو ًفا من حدوث انفجارات نتيجة تبخر املوادالقابلة لال�شتعال.
 . ٣يجب ابعاد احلاويات عن منطقة احلريق.
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الفصل الرابع
“شروط السالمة في مباني المعامل والمختبرات”
مادة(:)١٥
ت�صنيف املختربات وحتديد فئاتها:
تنق�سم املختربات ح�سب نوعية وكميات املواد الكيميائية واخلطرة وال�سوائل والغازات امللتهبة �إىل الفئات الآتية:
 -١الفئ��ة (�أ) �شدي��دة اخلطورة :حيث ي�سمح فيها ب�أكرب كمية من ال�سوائل القابلة لال�شتعال �أو االحرتاق وهي ال�سوائل التي يكون لها
نقطة ومي�ض �أقل من درجة حرارة ال�صفر املئوية ودرجة غليان (٣٥م) �أو�أقل.
 -٢الفئة (ب) متو�سطة اخلطورة :حيث ي�سمح فيها بكمية من ال�سوائل القابلة لال�شتعال �أو االحرتاق �أقل من الفئة (�أ) وهي ال�سوائل
التي لها نقطة ومي�ض �أقل من(٢١م) وت�شتمل على املواد التي ت�شتعل تلقائ ًيا عند درجة احلرارة العادية واملواد ال�صلبة التي ت�شتعل ب�سهوله
عند متا�سها مع املاء �أو الهواء الرطب.
 -٣الفئة (ج) قليلةاخلطورة :ال ي�سمح فيها ب�أي كمية من ال�سوائل القابلة لال�شتعال مطل ًقا.
ويتم ت�صنيف وحدات املخترب �أو املعمل �إىل هذه الفئات اعتمادًا على كمية ونوعية وخطورة ال�سوائل املتهبة �أو القابلة لالحرتاق امل�ستخدمة
واملخزن ��ة يف �أوعي ��ة عادية �أو �آمنة �أو كبائن تخزين  .كما يعتمد ت�صنيف وحدات املخترب على م�ساحته ونظام الوقاية من احلريق امل�ستخدم
يف وحدة املخترب واالن�شاءات املقاومة للحريق املطلوب تنفيذها فيه.
� ً
أي�ضا ميكن تقليل اخلطورة يف وحدة املخترب بالتقليل من كمية ال�سوائل امللتهبة والقابلة لال�شتعال وذلك بنقلها �إىل غرف التخزين وت�أمني
الكميات الكافية لال�ستخدام وميكن حتويل وحدة املخترب �إىل وحدات خمترب منف�صلة وذات فئة خطرة �أقل وذلك ب�أ�ستخدام عوازل مقاومة
للحريق بني وحدات املخترب.
ثالث ًا :ا�شرتاطات وموا�صفات املختربات التي ت�ستخدم النظائر امل�شعة:
باال�ضافة �إىل ال�شروط الواجب توافرها يف املختربات البيولوجية يجب �أن تتوافر يف خمتربات النظائر امل�شعة ال�شروط الآتية:
 . ١يجب �أن تكون منا�ضد العمل ذات طبقة من الر�صا�ص متنع مرور الإ�شعاع.
 . ٢يجب �أن تكون الأبنية واجلدران من اخلر�سانة بعر�ض) �سميك) مينع مرورالأ�شعة �أو تزود بطبقة من الر�صا�ص.
 . ٣يجب �أن تزود الأبواب بطبقة من الر�صا�ص متنع مرور الإ�شعاع.
 . ٤يجب توفري �ألب�سة واقية من الإ�شعاع للعاملني.
 . ٥يج ��ب توف�ي�ر غرفة خا�صة لتخزين املواد امل�شعة تتميز بعدم م ��رور الأ�شعة عرب جدارها بحيث تكون اجلدران من اخلر�سانة �أوبها طبقة
من الر�صا�ص متنع مرور اال�شعاع ،وكذلك غرفة لتخزين املخلفات اال�شعاعية ال�صلبة باملوا�صفات نف�سها.
 . ٦يج ��ب توف�ي�ر خزان ر�صا�صي ل�صرف املخلفات الإ�شعاعية ال�سائلة بحيث ي�صرف �إليه ويحفظ ملدة ت�ضاهي ع�شرة �أ�ضعاف ن�صف العمر
للمادة امل�شعة ومن ثم ت�صرف للمجاري.
 . ٧املخلفات اال�شعاعية ال�صلبة يجب �أن تخزن يف امل�ستودع اخلا�ص بها ملدة ت�ضاهي ع�شرة �أ�ضعاف ن�صف العمر.
 . ٨الأجه ��زة الت ��ي ت�ستخ ��دم فيها الأ�شعة ف ��وق بنف�سجية ( )U . Vوالأ�شعة الأخرى يجب �أن يزود املخت�ب�ر بنظارات خا�صة للعاملني على
تلك االجهزة.
 . ٩يجب �أن يكون العاملون يف تلك املختربات على علم كامل بالأخطار والتعامل مع احلوادث املحتملة يف خمتربات النظائر امل�شعة.
 . ١٠يجب و�ضع مل�صقات حتذيرية على الأبواب توحي باخلطر الإ�شعاعي ومنع دخول غري املخت�صني كما يجب قيا�س ن�سبة الأ�شعاع ب�صورة
دورية و�أن ال تتعدى الن�سب امل�سموح بها.
 . ١١يجب الرجوع اىل التعليمات ال�صادرة من اجلهات ذات االخت�صا�ص للحماية من �أخطار الإ�شعاع.

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

131

راب ًعا :ا�شرتاطات وموا�صفات املختربات التي ت�ستخدم املواد املتفحرة:
 . ١يجب ت�صنيف منطقة العمل يف املخترب �إىل ق�سمني:
�أ -الق�سم الأول :حتتوي على خماطر انفجار بع�ض العبوات اجلاهزة.
ب  -الق�س ��م الث ��اين :حتتوي على تركيزات من املواد التي ميكن ان ينتج عنه �إ�صاب ��ات خطرة �أو قاتلة بالن�سبة للعاملني يف منطقة العمل يف
هذا املخترب.
 . ٢يج ��ب ع ��دم تخزين مواد مفاعله ت� ��ؤدي �إىل تفاعالت طاردة للحرار مثل البلم ��رة واالك�سدة ،والنرتج ��ة ،والبريو�أك�سيد )فوق االك�سدة
(والهدرجة  ،والتفاعالت الع�ضوية املعدنية.
 . ٣ا�ستعمال �أو تركيب مواد ي�شري تركيبها الكيميائي اىل خماطر كامنة  .ولكن خ�صائ�صها لي�ست حمدده.
 . ٤يجب �إتخاذ االحتياطات الكافية لتاليف تفاعالت ال�ضغط العايل يف الأجهزة.
 . ٥يجب �أن تكون جدران املخترب �أو املعمل خر�سانية م�سلحة.
 . ٦يجب �أن تكون جدران املخترب �أو املعمل قاطعة للنار.
 . ٧يجب �أن تكون ان�شاءات املخترب �أو املعمل الهند�سية م�صممةخ�صي�ص ًا لذلك.
 . ٨يراعى التقليل من كمية املواد القابلة لالنفجار وال�سوائل امللتهبة يف وحدة املخترب �أو املعمل.
� . ٩إ�ستخدام جهاز �إ�ست�شعار للحريق عايل احل�سا�سية مع نظام غمر املياه.
� . ١٠إ�ستخدام جدار ا�سمنتي م�سلح �أو حواجز من ال�صلب مقاومة لالنفجار ملناطق العمل احلاوية على متفجرات.
 . ١١ا�ستخدام مراوح تفريغ للغازات الناجتة من االنفجار.
� . ١٢إجراء التجارب على املواد املتفجرة يف منطقة معزولة وحممية.
مادة (: )١6
�أخطار التلوث البيئي وكيفية التعامل مع املخلفات اخلطرة:
يجب االلتزام بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية وتعليمات اجلهات ذات االخت�صا�ص.
مادة (:)١7
�شروط ال�سالمة املتعلقة بالرتكيبات الكهربائية وامليكانيكية:
تتخذ التدابري واالحتياطات الكافية لتاليف �أخطار الرتكيبات الكهربائية مبراعاة �شروط ال�سالمةالآتية:
 . ١يج ��ب �أن تكون الأجهزة وطرق ت�سلي ��ك وتركيب املعدات الكهربائية يف املختربات من النوع والت�صميم الذي يوفر احلماية �ضد املخاطر
النا�شئة عن الأبخرة وال�سوائل والغازات والغبار.
 . ٢يجب �أن تكون مواقع م�آخذ الكهرباء واملفاتيح واملقاب�ض يف م�أمن من التعر�ض لل�سوائل املن�سكبة �أو املت�سربة.
 . ٣يجب �أن تكون الإ�ضاءة الثابتة واملقاب�س مركبة بطريقة ي�سهل التحكم فيها من مواقع �سهلة و�آمنة.
 . ٤يجب تركيب �إ�ضاءة طوارئ يف حالة انقطاع التيار العام و�أن تتم جتربتها يف كل فرتة زمنية للت�أكد من �صالحيتها.
 . ٥ينبغى ت�أري�ض جميع املعدات الكهربائية والأجزاء املعدنية ب�شكل نظامي.
فح�صا كام ًال ويتم اختبارها �أو ًال ب�أول عند بداية و�ضعها باخلدمة.
 . ٦يجب �أن يراعى فح�ص الأدوات الكهربائية اجلديدة ً
 . ٧يجب �أن تكون مفاتيح ال�ضوء وامل�صابيح �ضد االنفجار ومعزولة �ضد الأبخرة اخلطرة.
 . ٨يجب �أن تركب يف املخترب �أو املعمل مانعة �صواعق على �أن ت�شمل كل جزء معدين.
 . ٩ينبغي تزويد املخترب و�أق�سامه بنظام تهوية فعالة تطرد الهواء �إىل �أعلى وتعود به �إىل النوافذ ثانية.
 . ١٠يج ��ب �أن يت ��م ت�صميم وتركي ��ب �سائر التجهي ��زات والرتكيبات الكهربائي ��ة وامليكانيكية مبعرف ��ة اجلهات الفني ��ة املتخ�ص�صة وطب ًقا
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للموا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
 . ١١يجب �أن تكون جميع املخارج الكهربائية حتتوي على ثالثة �أ�سالك ويكون ال�سلك الأر�ضي ذو نوعية عالية ومقاومة قليلة.
مادة(:)١8
و�سائل النجاة و�أبواب الطوارئ:
 -١يج ��ب توف�ي�ر و�سائل النجاة (�أبواب عادية خم ��ارج طوارئ �سالمل ممرات �أماكن جتمع...الخ) ل�سائر �أق�س ��ام مناطق العمل باملخترب �أو
متاما خالل (دقيقتني على الأكرث) يف حاالت الطوارئ ويتم حتديد عدد املخارج طب ًقا لعدد العاملني واملرتددين
املعمل مبا ي�سمحب �إخالئه ً
على املعمل �أواملخترب.
 -٢يراعى يف املخارج �أن تكون نوعيتها وعددها وطرق تركيبها ت�سمح لكل املوجودين بالهروب من املبنى �أو املنطقة اخلطرة �إىل الإخراج �أو
�إىل مكان �آمن بحيث ال تزيد امل�سافة التي يقطعها ال�شخ�ص من �أي نقطة من املبنى �إىل �أقرب خمرج عن ٢٢مرتًا.
 -٣يجب �أن تكون املمرات خالية من العوائق التي حتول دون خروج الأ�شخا�ص ب�سرعة و�أن تكون الأبواب املركبة بها من النوع ذي الق�ضيب
مفتوحا طيلة مدة عمل املخترب �أواملعمل.
العر�ضي بحيث يفتح ب�سهولة وان يبقى
ً
 -٤يجب �أن ال يقل عدد خمارج الطوارئ عن (�أثنني) يف الدور الواحد على �أنه يجب �أن ال تقل عدد املخارج عن (�أثنني) يف كل منطقة عمل
يف املخترب وذلك يف احلاالت التالية:
�أ� -إذا كانت منطقة العمل يف املخترب �أو املعمل حتتوي على مواد متفجرة.
ب� -إذا كانت م�ساحة منطقة العمل يف املخترب �أو املعمل من فئة (�أ) تزيد عن)  )٥٠٠قدم مربع.
ج� -إذا كانت م�ساحة منطقة العمل يف املخترب �أو املعمل من فئة (ب) (،ج) تزيد على ( )١٠٠٠قدم مربع.
د� -إذا كانت منطقة العمل جماورة للمخرج الرئي�سي.
 -٥يجب �أن تنظم املخارج بحيث ال ينتهي �أي منها �إىل مكان م�سدود و�أن ت�ؤدي جميع املخارج �إىل �أماكن جتمع �آمنة خارج املبنى .
 -٦يجب �أن تكون جميع �أبواب خمارج املناطق اخلطرة تفتح يف اجتاه م�سار اخلروج ب�سهولة من �أية نقطة.
 -٧يج ��ب �أن ال يق ��ل ارتفاع ممر املخرج عن(� )٢٤٠سم وال يقل عر�ض بوابة املخرج عن) � )١٠٠سم وان تكون جدرانه مقاومة للحريق ملدة
�ساعتني على الأقل وجمهزة ب�أبواب مانعة للحريق ملدة ال تقل عن �ساعتني.
 -٨يراعى التمييز بني املخارج العادية وخمارج الطوارئ وتزود جميعها بلوحات م�ضيئة وا�ضحة وال ي�سمح برتكيب �ستائر �أو مرايا حتجبها
عن الأنظار.
 -٩تتم �إ�ضاءة طرق النجاة من م�صدرين للكهرباء �أحدهما التيار الرئي�سي باملبنى والأخر م�صدر احتياطي يغذى من البطاريات وي�صمم
بحيث يعمل تلقائي ًا عندانقطاع التيار الكهربائي.
 -١٠يج ��ب حماي ��ة طرق النجاة وف ًقا ملا تقت�ضي به موا�صفات الهيئ ��ة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س اخلا�صة بحماية املباين ،و�أن
تكون �أ�سقف و�أر�ضيات وحوائط طرق النجاة من مواد غري قابلة لال�شتعال.
مادة(:)19
جتهيزات مكافحة احلريق:
-١يج ��ب �أن توف ��ر بكرات �إطف ��اء بحيث ال تبعد فيما بينه ��ا عن (٣٠م) ملواجهة احلريق عن ��د ن�شوبه و�أن تغطي البك ��رة م�ساحة ال تقل عن
(١٥٠م)٢
-٢يجب �أن ي�شار �إىل مواقع دواليب البكرات ب�شكل ي�سهل ا�ستخدامها الفوري بوا�سطة لوحات بارزة تو�ضح ذلك.
-٣يجب �أن تكون البكرات م�صممة بحيث ال ترتك ً
نقاطا ميتة ال ي�صل �إليها املاء.
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-٤يجب �أن يكون ال�ضغط يف اخلرطوم كاف ًيا بحيث ال ي�ؤدي �إىل نق�ص ال�ضغط عند الفوهة عن (٢,١جرام � /سم( ٢بار.
-٥يجب �أن يكون م�صدر املاء كاف ًيا لتغذية بكرات الإطفاء لت�أمني(  ( ٣٨٠لرتًا يف الدقيقة .
-٦تزود جميع وحدات املختربات بو�سائل احلماية من احلريق وبطفايات منا�سبة �سعة )٦كغ) من البودرة الكيميائية ()nafslll naep
ومبعدل طفاية لكل ( )١٠٠م ٢من م�ساحةاملخترب.
-٧يت ��م تركي ��ب وحتديد مواق ��ع الطفايات املتنقلة بحيث تكون قريبة من املخارج ويف متناول الي ��د وي�ؤخذ ر�أي الدفاع املدين يف حتديد عدد
و�أنواع و�أماكن الطفايات.
 -٨يج ��ب �أن تك ��ون الطفاي ��ة يف م ��كان وا�ضح ي�سهل ر�ؤيته ��ا والو�صول �إليه ��ا و�أن تكون حرة م ��ن العوائق وال تبعد �أكرث م ��ن)  )٣٠مرتًا عن
بع�ضها.
-٩يجب �أن حتمل كل طفاية تعليمات ت�شغيلها.
 -١٠يجب توافق عامل الإطفاء مع خ�صائ�ص النريان التي ميكن �أن تندلع.
 -١١ت�صم ��م نظ ��م الر�شا�شات الأوتوماتيكية لوحدات املخترب من الفئ ��ة (�أ  ،ب) �أما وحدات املخترب من الفئة (ج) فيمكن وقايتها ببكرات
خراطيم الإطفاء.
 -١٢ي�صم ��م نظ ��ام الإنذار الآيل بجميع املختربات ويت�صل هذا النظام بغرفة املراقب ��ة �أو احلرا�سة بحيث يعطي �إنذا ًرا�صوت ًيا و�ضوئ ًيا عند
حدوث �أي �أخطار وبالإ�ضافة �إىل ذلك ميكن ا�ستخدام �أجهزة الإنذار اليدوية امليكانيكية الكهربائية.
 - ١٣ت�ستعمل نظم الطفايات الأوتوماتيكية الأخرى بدال من الر�شا�شات ح�سب احلاجة.
 -١٤يتم ربط نظم الإطفاء التلقائية با�ستخدام ر�شا�شات املياه امل�شار �إليها بالبند ( )١١بنظام الإنذار الآيل.
 -١٥تلتزم اجلهة امل�سئولة عن املخترب بتقدمي درا�سة فنية يتم �إعدادها من قبل �أحد املكاتب املتخ�ص�صة واملرخ�ص لها بذلك بحيث تت�ضمن
خمطط ًا كام ًال ملعدات وجتهيزات الإنذار والإطفاء ،والأخالء املطلوبة للموقع على �أن تعر�ض على �إدارة الدفاع املدين املخت�صةلإبداء الر�أي
واعتمادها قبل التنفيذ.
 -١٦يج ��ب �أن تك ��ون �سائر الأنظم ��ة ومعدات ال�سالم ��ة مطابقة ملوا�صف ��ات واملقايي�س املعتمدة من الهيئ ��ة العربية ال�سعودي ��ة للموا�صفات
واملقايي�س.
مادة(:)20
خطةالطوارئ:
�أو ًال :على مدير املخترب التعاون مع م�سئول ال�سالمة يف �إعداد خطة طوارئ تتناول مايلي:
� -١إبالغ الدفاع املدين وال�سلطات املخت�صة عن احلريق ب�شكل �سريع.
 -٢حتديد �إجراءات التنظيم اخلا�صة باملخترب.
 -٣حتديد طرق التدخل وتنفيذ خطة الإخالء بهدف ت�أمني �سالمة املوظفني والدار�سني عند وقوع حادث �أوانفجار.
 -٤احلد من العوامل امل�سببة للحوادث وحتقيق �أف�ضل م�ستوى لل�سالمة.
 -٥احلد من خ�سائر احلريق بالن�سبة للأ�شخا�ص واملمتلكات.
 -٦يجب �أن تت�ضمن اخلطة ال�سيطرة على الأو�ضاع اخلطرة للحريق مثل :انطالق الأبخرة ال�سامة والتلوث.
 -٧الإبالغ عن احلوادث فور وقوعها ويجب ت�سجيلها يف �سجل ال�سالمة.
� -٨إجراء تقييم خلدمات ال�سالمة يف فرتات توقف الن�شاط للوقوف على ال�سلبيات واملالحظات ومعاجلتها.
 -٩حتديد نقاط و�أماكن التجمع.
 -١٠تقييم احلاالت والإ�صابات يف العاملني وتقدمي الإ�سعافات الأولية لهم.
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ثاني ًا :م�ضمون اخلطة:
 -١يجب �أن حتتوي اخلطة على جميع الوثائق واملعلومات ال�ضرورية من �أجل التحكم ومواجهة احلوادث املفاجئة و�سائر االحتماالت.
 -٢يجب �أن تت�ضمن اخلطةح�ص ًرا كام ًال ملعدات وو�سائل ال�سالمة والإطفاء والإنقاذ والإ�سعاف بكل خمترب ،وكذلك املخططات التف�صيلية
التي تبني �أماكنها وبيان ب�أ�سماء م�سئويل ال�سالمة وفريق ال�سالمة من العاملني ومواعيد وجودهم والواجبات واملهام املناطة لكل منهم.
 -٣يج ��ب ت�صمي ��م لوح ��ات وا�ضحة تعلق يف �أماك ��ن بارزة وتت�ضمن االجراءات الواج ��ب اتخاذها فور وقوع احلادث ،كما ي ��دون بها� :أرقام
هواتف خدمات الطوارئ) الدفاع املدين الإ�سعاف ال�شرطة) وكافة اجلهات ذات العالقة.
 -٤يجب �أن يقوم م�س�ؤول ال�سالمة بتعديل اخلطة �إذا تك�شفت �أي ثغرات حتول دون تنفيذ �أي ق�سم منها لدى �إجراء متارين التدخل.
� -٥إيداع �صورة من اخلطة لدى الدفاع املدين بعد ت�صديقهم عليها.
ثالث ًا :تنفيذاخلطة:
لدى تنفيذ اخلطة يراعى مايلي:
 . ١حتدد النقاط احل�سا�سة واخلطرة.
 . ٢حتديد مو�ضع �أخطار احلريق واالنفجار و�إنت�شار النار.
 . ٣ح�صر الأو�ضاع الطارئة مثل :ت�سرب  ،ت�سمم  ،تفاعالت كيماوية خطرة.
 . ٤تقرير مدى خطورة نتائج احلريق.
 . ٥حتديد �أدوات التدخل لكل حالة من �أجل احلد من اخل�سائر.
 . ٦ت�سجيل �إجراءات املكافحة واملعلومات اخلا�صة بالت�شغيل وعمل الأجهزة.
 . ٧التعرف على �أراء الأ�شخا�ص املعنيني بالت�شغيل ،وال�صيانة ،واملراقبة . ..الخ والوقوف على مقرتحاتهم ب�ش�أن اخلطة.
راب ًعا :التدريب على اخلطة:
 -١يجب تدريب جميع العاملني باملخترب �أو املعمل طبق ًا ملا هو مو�ضح بالف�صل الثاين مادة)٦(.
 -٢كما يجب �أن يتم عمل جتارب دورية لكل (ثالثة�شهور ) على تنفيذ خطة الطوارئ للتحقق من مالئمتها ومن �سالمة ت�صرفات العاملني
و�صالحي ��ة معدات وجتهي ��زات ال�سالمة وتقييم التجربة وت�صحي ��ح الأخطاء �إن وجدت ،ليكون العاملون على دراي ��ة كافية عند مواجهة �أي
طارئ.
مادة (: )٢1
واجبات فريق ال�سالمة عند وقوع حادث باملخترب:
متاما باملخترب وتنفيذ الآتي:
 -١الإبطال� :أن يقوم ب�إبطال ال�سبب غري العادي الذي مت اكت�شافه مع �إيقاف العمل ً
�أ� -أن يعمل مبا�شرة وفو ًرا على �إطالق الإنذار وا�ستدعاء الدفاع املدين ،وخدمات الطوارئ واملخت�صني.
ب -ف�صل التيار الكهربائي ،وغلق م�صادر الغاز ،و�إبعاد املواد امل�شتعلة �أو اخلطرة والعمل على ح�صر احلريق يف �أ�ضيق نطاق.
ج -القيام ب�إخالء الأ�شخا�ص خارج املخترب �أو املعمل.
د� -إتباع طرق النجاة وخمارج الطوارئ.
هـ� -إر�شاد فرق الدفاع املدين وخدمات الطوارئ �إىل �أماكن اخلطر وتقدمي املعلومات الالزمة لهم لل�سيطرة على احلادث.
 -٢املكافحة :يقوم فريق ال�سالمة عنداكت�شاف النار مبايلي:
�أ -تطبيق تعليمات ال�سالمة املتدرب عليها�ساب ًقا.
ب -مكافحة احلريق بو�سائل الإطفاء الأولية املوجودة باملوقع بانتظار التعزيزات الداخلية واخلارجية.
أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

135

ج -اال�ستم ��رار يف مراقب ��ة مكان احلريق بع ��د عملية االطفاء حتى يتم الت�أكد من �إخماده ﻧﻬائ ًيا ومن ع ��دم وجود احتماالت لعودة اال�شتعال
مرة�أخرى .
 -٣احليلول��ة دون انت�ش��ار احلري��ق :يتخ ��ذ فريق ال�سالم ��ة �سائر التداب�ي�ر ال�ضرورية لتفادي تط ��ور احلري ��ق �إىل كارثة ويتخذ
االجراءات التالية:
�أ� -إغالق الأبواب والنوافذ مبكان احلريق بعد الت�أكد من �إخالء املكان من جميع الأ�شخا�ص.
ب -العمل على �إبطال عمل امل�صاعد وم�صاعد احلمولة.
ج� -إخالء املواد امل�شتعلة �أو املتفجرة �أو تربيدها حال وجودها �إذا مل يتمكن الفريق من �إخالئها.
يف حالة التدخل يف الإنقاذ الكهربائي يلزم اتخاذ الإجراءات الأتية:
 -١يف�صل التيار الكهربائي بوا�سطة �أفراد ال�سالمة املدربني على ذلك مع مراعاة �سرعة �إ�شعار املخت�صني بال�صيانة الكهربائية.
 -٢تخلي�ص ال�ضحية بوا�سطة مواد عازلة �إذا كان قطع التيار الكهربائي �صع ًبا �أو م�ستحي ًال بوا�سطة ع�صا معزولة.
 -٣عمل الإ�سعافات الأولية كالتنف�س اال�صطناعي و�إنعا�ش القلب لل�شخ�ص امل�صاب.
 -٤ت�ستخدم الطفايات املالئمة مثل ثاين �أك�سيد الكربون.
 -٥يجب �أن تكون معدات التدخل موجودة وقريبة من املناطق اخلطرة.
ت�صنيف احلرائق باملعامل واملختربات وطرق التعامل معها:
 -١بالن�سبة حلرائق املواد الكيمائية.
ت�ستخ ��دم م ��ادة الإطفاء املنا�سبة ل ��كل مادة وف ًقا لدليل املواد اخلطرة ،وطب ًقا للتعليمات املدونة عل ��ى عبوات هذه املواد  ،مع مراعاة التقيد
مو�ضحا عليها املعلوم ��ات املتعلقة ب�إ�س ��م وخ�صائ�ص املادة وو�سيل ��ة الإطفاء الواجب
الكام ��ل بع ��د مقبول �أي عب ��وات كيميائي ��ة �إال �إذا كان
ً
�إ�ستخدامها عند حدوث حريق.
 -٢بالن�سب��ة للم��واد واملنقوالت الأخرى يت��م ا�ستخدامها مادة الإطف��اء املنا�سبةح�سب نوع احلري��ق وف ًقا للجدول
التايل:
م
1

مادةالإطفاء

نوع احلريق
احرتاق مواد �صلبة مثل :االخ�شاب والورق والتنب والأعالف ي�ستخدم املاء

2

حرائق ال�سوائل القابلة لال�شتعال كالبرتين والديزل

والدي ��زل ت�ستخ ��دم اجه ��زة الرغ ��وة وث ��اين �أك�سي ��د الكربون
و�أجهزة البودرة الكيماوية اجلافة.

3

حريق ناجت عن التما�س كهربائي

ت�ستخدم طفايات ثاين �أك�سي ��د الكربون والبودرةاجلافة ويتم
ف�ص ��ل التيار الكهربائي م ��ع جتنب ا�ستخدام امل ��اء �أو الرغوة
متاما من ف�صل
لأن كالهم ��ا مو�صل جيد للكهرباء بعد الت�أكد ً
التيار الكهربائي ميكن �إخماد املواد التي انتقلت �إليها النريان
ح�سب نوعها وف ًقا للجدول

4

حري ��ق ن ��اجت ع ��ن اح�ت�راق املع ��ادن كال�صودي ��وم والليثي ��وم ت�ستخ ��دم �أجهزة بودرة جافة غ�ي�ر قابلة للتفاعل (خم�ص�صة
للمعادن)
واملاغني�سيوم وما�شابه ذلك
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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 وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين

�ص��در ق��رار �سم��و وزي��ر الداخلي��ة ورئي���س جمل���س الدف��اع امل��دين رق��م / ١٠ك/و/٢/دف وتاري��خ
 ١٤١٠/٣/24ه باملوافق��ة عل��ى �صيغ��ة اللوائ��ح التف�صيلي��ة املو�ضح��ة للمه��ام وامل�سئوليات الت��ي تتعلق
مبعاجل��ة �أم��ور ال�سالمة العام��ة واحلماية املدنية ومتطلب��ات مكافحة احلرائق ،بناء عل��ى ما تق�ضي به
الفقرات (ج ،د ،و ،ح) من املادة التا�سعة من نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م١٠ /وتاريخ
١٤٠٦/5/10هـ .ون�شرت يف جريدة �أم القرى يف عددها رقم (  ) ٣٢٨٧وتاريخ 1406/5/17هـ.
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
قرار جمل�س الدفاع املدين

قرار رقم / ١٠ك/و/٢ /دف وتاريخ 1410/4/٢٤هـ

�إن جمل�س الدفاع املدين
ال�ص ��ادر باملوافق ��ة عل ��ى  /٥/بعد الإطالع على املر�سوم امللك ��ي رقم م ١٠ /وتاريخ  ١٤٠٦/5/10هـ  ،ال�ص ��ادر باملوافقة على نظام الدفاع
املدين.
وبعد الإطالع على الفقرات (ج،د،و،ح) من املادة التا�سعة من نظام الدفاع املدين .وبنا ًءا على ما جاء مبح�ضر اللجنة التح�ضريية للمجل�س
امل� ��ؤرخ يف 1407/7/١٥ه ��ـ ,ومراعاة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة الق�ضايا ،والأمور املتعلقة بال�سالمة واحلماية من الأخطار ،وما ي�ضمن
وقاية املواطنني و�سالمة الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافق ��ة على �صيغ ��ة اللوائح التف�صيلية واملو�ضحة للمهام ،وامل�سئوليات التي تتعلق مبعاجل ��ة �أمور ال�سالمة العامة واحلماية املدنية،
ومتطلبات مكافحة احلرائق.
ثان ًي��ا :على املديرية العام ��ة للدفاع املدين تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح ،والت�أكد من تطبيق ن�صو�صها وموادها بكل دقة ،كما له احلق
يف الإ�شراف على تنفيذ ما تن�ص عليه هذه املواد من عقوبات وغرامات واردة كمخالفات يف نظام الدفاع املدين.
ثال ًث��ا :عل ��ى اجله ��ات املعنية حكومية� ،أو �أهلية تنفيذ ما يخ�صه ��ا من مواد وتطبيق ما يتعلق مبهامها يف ح ��دود ال�صالحيات وامل�سئوليات
املعطاة لها مبوجب نظام الدفاع املدين.
راب ًعا :يتم تنفيذ العمل بهذه اللوائح بعد ثالثة �شهور من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

							

وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين

									

•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين �شعبة الوثائق والدرا�سات.
•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين ل�شعبة التن�سيق واملتابعة.
•�صورة مع بيان اللوائح مللف اللوائح.
•�صورة مللف قرارات املجل�س.
•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين مللف ال�صادر مع امل�سودة.
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نايف بن عبد العزيز

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املديرية العامة للدفاع املدين
�إدارة الأنظمة واللوائح
الئحة
شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في مستودعات التخزين
القسم األول
�أو ًال :تعريفات:
يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:
 .١م�ستودع ��ات التخزي ��ن :يق�ص ��د مب�ستودع ��ات التخزين طب ًقا لأحكام ه ��ذه الالئحة املباين �أو �أج ��زاء املباين امل�ستخدم ��ة لتخزين املواد
الكربونية �أو ال�صلبة �سواء كانت خامات �أو مواد م�صنعة �أو �شبه م�صنعة.
�أم ��ا �أماكن تخزين املواد اخلطرة كالكيماويات والأدوية املختلفة ،وال�سوائل البرتولية والغازات البرتولية امل�سالة املفرقعات واملواد امل�شعة،
و�أماك ��ن التخزي ��ن بالتربي ��د  ..الخ فهي ح ��االت تتميز بخوا�ص خمتلفة وتتطل ��ب احتياجات وقائية خا�صة تنظمها لوائ ��ح وتعليمات خا�صة
ب ��كل ن ��وع .لذلك يجب ا�ستطالع ر�أي املديرية العامة للدفاع املدين بالن�سبة له ��ذه النوعيات وما مياثلها لتحديد اللوائح والتعليمات الوقائية
الواجبة التنفيذ يف هذه احلاالت.
النظام :نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م ١٠ /وتاريخ 1406/10/5ه وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.
 .٣الئح ��ة التفتي� ��ش وال�ضب ��ط والتحقيق واجلزاءات :هي الالئحة ال�ص ��ادرة عن �سمو وزير الداخلية ورئي�س جمل� ��س الدفاع املدين بتحديد
�إجراءات التفتي�ش ،وال�ضبط والتحقيق يف املخالفات والتجاوزات اخلا�صة ب�أعمال الدفاع املدين واجلزاءات املقررة عليها.
 .٤من ��دوب الدف ��اع املدين :هو ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املفو�ضون من قب ��ل املديرية العامة للدفاع املدين� ،أو �أحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ش
عل ��ى املن�ش�آت و�ضبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات اخلا�صة ب�أعمال الدفاع امل ��دين وفقا للقواعد والإجراءات املحددة بالالئحة اخلا�صة
بذلك ،بغر�ض الت�أكد من �سالمة املن�ش�أة ،ومعدات و�أدوات ال�سالمة ومكافحة احلريق ،وتوقيع اجلزاءات والغرامات املحددة لكل منها.
 .٥اجلهة املخت�صة :وزارة الداخلية ،واملديرية العامة للدفاع املدين ،واجلهات العامة الأخرى ذات العالقة برتخي�ص املن�ش�أة ون�شاطها.
 .٦املوا�صفات :يق�صد بها:
(�أ) املوا�صفات القيا�سية العربية ال�سعودية ،وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
(ب) املوا�صف ��ات العاملي ��ة ،ويق�صد بها �أنه يف حالة ع ��دم وجود املوا�صفات القيا�سية العربية ال�سعودية تك ��ون موا�صفات الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة� ،أو موا�صف ��ات دول ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة ه ��ي الواجبة املراعاة� .أما �إذا كانت الآلة امل ��راد ا�ستخدامها م�صنعة يف غري تلك
الدول ف�إن موا�صفاتها املتعلقة بال�سالمة يجب �أن تكون معتمدة من اجلهات احلكومية املخت�صة بالدول امل�صنعة كما يجب يف جميع الأحوال
تقدمي وثيقة تثبت توافر جميع قواعد ال�سالمة بالآلة يف املادة �أو الآلة حمل البحث «وذلك يف حالة عدم وجود املوا�صفات ال�سعودية.
ثان ًيا:
ال يجوز الرتخي�ص ب�إقامة �أي حمطة �أو ترميم �أو تو�سعة �أو جتديد ترخي�ص للقائم منها قبل �أن يقوم طالب الرتخي�ص بتقدمي درا�سة فنية
مع ��دة م ��ن �أحد املكاتب الفنية املتخ�ص�ص ��ة ب�أعمال ال�سالمة واملعتمدة من املديرية العامة للدفاع امل ��دين تو�ضح مدى االلتزام باملوا�صفات
واال�شرتاطات والقواعد الواردة ومتنح املحطات القائمة وقت �صدور هذه الالئحة مهلة زمنية ال تزيد على �سنة ميكن متديدها �سنة �أخرى
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ب�أم ��ر من �أم�ي�ر املنطقة وفقا ملا يحدده الدفاع املدين وطبيعة العمل املراد تنفيذه ال�ستكمال اال�شرتاطات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة،
وعلى املخت�ص بالبلديات مراعاة التقيد ب�أن يكون منح الرتخي�ص �أو جتديده وفقا ملا ورد بهذه الالئحة من قواعد وا�شرتاطات.
ثال ًثا:
يك ��ون املكت ��ب الذي �أعد الدرا�سة املذك ��ورة �أعاله م�سئوال �أمام اجله ��ات املخت�صة عن جدية الدرا�سة ودقتها ،ومراقب ��ة تنفيذها كما يلتزم
بتق ��دمي �شهادة نهائية للدفاع املدين ت�ؤكد متام تنفيذ متطلبات ال�سالمة وو�سائل الإطفاء الواردة بالدرا�سة املعتمدة من الدفاع املدين .كما
يكون م�سئو ًال بالت�ضامن مع طالب الرتخي�ص عن �أي تهاون �أو تق�صري يف هذا ال�صدد.
راب ًعا:
يعت�ب�ر امل�سئ ��ول عن ال�سالمة يف املحطة م�سئوال مبا�شرا عن عمل الفحو�صات ال�شهرية واالختب ��ارات الدورية (كل � ٣شهور) وذلك بالن�سبة
للمن�ش�أة ذاتها وجميع املعدات والرتكيبات الكهربائية وكذلك جميع و�سائل ال�سالمة ومعدات الإطفاء و�إ�صالح �أي عطل �أو خلل فورا وال تخلى
م�سئولية امل�سئول عن ال�سالمة �إذا كان غري �صاحب الرتخي�ص �أو امل�ست�أجر� ،إال �إذا �أثبت �أن �إجراء الفحو�صات واالختبارات و�إ�صالح العطل
�أو اخللل لي�س يف حدود اخت�صا�صه الوظيفي و�أنه قد قام برفع الأمر لذوي االخت�صا�ص.
خام�سا:
ً
يلت ��زم امل�سئ ��ول ع ��ن ال�سالمة يف حالة ح ��دوث عطل �أو خلل ينطوي على درجة عالي ��ة من اخلطورة مبا يهدد �سالم ��ة الأرواح واملمتلكات �أن
يقوم فورا ب�إغالق امل�ستودع �أو اجلزء الذي ينطوي على اخلطورة منها �إذا كان ذلك �ضمن اخت�صا�صه الوظيفي �أو رفع الأمر فورا ل�صاحب
االخت�صا� ��ص ال ��ذي يجب عليه فورا وبدون ت�أخري اتخاذ الإجراءات الالزمة لإغالق املحطة �أو اجلزء منها حتى يتم �إ�صالح العطل �أو اخللل
ويعترب �أي �إهمال �أو تق�صري يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�سيم.
�ساد�سا:
ً
يلت ��زم م�سئ ��ول ال�سالمة بتخ�صي�ص �سجل ي�سمى (�سجل ال�سالمة و�أجهزة الإن ��ذار ومكافحة احلريق) تختم جميع �صفحاته بختم �إدارة �أو
مرك ��ز الدفاع املدين املخت�ص وتدون فيه جميع الفحو�صات ال�شهرية واالختبارات الدورية ملعدات ال�سالمة و�أجهزة الإطفاء من حيث تاريخ
الفح�ص واجلهة القائمة بالفح�ص �أو االختبار والأ�ساليب امل�ستخدمة وعمليات الإ�صالح وال�صيانة وغريها من البيانات وفقا للنموذج املعد
من قبل الدفاع املدين.
كم ��ا يج ��ري تخ�صي�ص جزء من ال�سجل لعمليات فح�ص املبنى واملعدات والأجهزة والرتكيبات الكهربائية وامليكانيكية ويحتفظ بال�سجل يف
�إدارة امل�ستودع ليكون يف جميع الأوقات حتت ت�صرف مندوب الدفاع املدين للإطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات.
�ساب ًعا:
يجب تدريب جميع العاملني باملحطة على �أعمال ال�سالمة والإ�سعاف يف مدار�س �أو معاهد التدريب ال�سعودية املتخ�ص�صة واملعتمدة من قبل
املديرية العامة للدفاع املدين �أو ب�أحد معاهد �أو مراكز الدفاع املدين وذلك بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين على �أن تتحمل اجلهة
طالبة التدريب تكاليف �أو ح�صتها من تكاليف التدريب على �أ�سا�س تكلفة املتدرب الواحد.
ثام ًنا:
يجب �أن يكون امل�سئول عن ال�سالمة يف امل�ستودع من الأ�شخا�ص امل�ؤهلني و�أن يكون حا�صال على التدريب الالزم لتويل هذه الوظيفة و�أن يوافق
على تعيينه من قبل املديرية العامة للدفاع املدين بعد الت�أكد من م�ؤهالته وم�ستندات تدريبه.
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تا�س ًعا:
يج ��وز للم�سئ ��ول عن ال�سالم ��ة يف امل�ستودع التن�سيق مع مرك ��ز الدفاع املدين املخت�ص لتحدي ��د مبوعد �إجراء االختب ��ارات الدورية بح�ضور
مندوب الدفاع املدين بعد حتديد اجلهة التي تتوىل القيام به ويجب �إثبات ذلك يف �سجل ال�سالمة بتوقيع املندوب مع تدوين املالحظات.
عا�شرا:
ً
يجب يف جميع الأحوال �إثبات عدد العاملني باملحطة وجن�سياتهم و�أعمارهم والتدريب الذي تلقاه كل منهم م�ؤيدً ا بامل�ستندات والوثائق و�أن
تدون جميع هذه البيانات يف �سجل ال�سالمة.
احلادي ع�شر:
يلتزم امل�سئول عن ال�سالمة يف �أماكن التخزين مبتابعة تنفيذ اال�شرتاطات الواردة بهذه الالئحة كما يلتزم بالتن�سيق مع مركز الدفاع املدين
املخت� ��ص لو�ضع خطة للتدخل والإخالء والإنقاذ والإطفاء يف �أوق ��ات الطوارئ والإجراءات التي يجب على العاملني باملحطة اتخاذها حلني
و�صول الدفاع املدين.
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القسم الثاني
شروط السالمة والوقاية ومكافحة الحريق
يت�ضم ��ن هذا الق�س ��م يف البند الأول عر�ضا ل�شروط ال�سالمة والوقاية ومكافحة احلريق يف مب ��اين امل�ستودعات مو�ضوع الالئحة ،ويف البند
الثاين حتديدا لقواعد ال�سالمة واال�شرتاطات الوقائية الواجب مراعاتها يف عمليات التخزين.
�أو ًال� :شروط ال�سالمة والوقاية ومكافحة احلريق يف امل�ستودعات
 .١املوقع واملبنى:
�أ) يج ��ب �أن يك ��ون موقع مباين امل�ستودع ��ات على م�سافة �آمنة من حدود املباين املجاورة وف ًقا ملتطلب ��ات البلديات ،واجلهات ذات العالقة،
م ��ع مراع ��اة �أن تقام امل�ستودعات الرئي�سية خارج الأحياء ال�سكني ��ة ،وعلى البلديات باعتبارها �صاحبة احلق يف منح الرتخي�ص التحقق من
ا�ستيفاء كافة اال�شرتطات وموافقات اجلهات املعنية قبل منح الرتخي�ص.
ب) يجب �أن تكون املداخل والطرق املو�صلة للم�ستودع ممهدة وبعر�ض كاف ملرور �سيارات الدفاع املدين والإطفاء الكبرية احلجم.
ج) يجب �إن�شاء جميع م�ستودعات التخزين من مواد غري قابلة لال�شتعال.
د) يتم �إعداد �أر�ضية امل�ستودع مبيول جانبية ت�سمح بت�صريف مياه الإطفاء ب�سهولة �إىل جماري ال�صرف.
� .٢سالمة الهيكل الإن�شائي واحلماية من االنت�شار اخلارجي للحريق:
�أ) يج ��ب ت�صمي ��م الهيكل الإن�شائي للمبنى واحلوائ ��ط اخلارجية من مواد غري قابلة لال�شتعال ومقاومة للحري ��ق طبقا للموا�صفات الفنية
والهند�سية ال�صادرة من اجلهات املخت�صة كالبلدية والهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
ب) �أال تقل التك�سية اخلارجية حلوائط املبنى عن الدرجة �أ وهي املواد غري القابلة لال�شتعال.
� .٣أنواع امل�ستودعات:
تنق�سم امل�ستودعات �إىل ثالثة �أنواع:
�أ) امل�ستودعات الرئي�سية �أو امل�ستقلة :وهي امل�ستودعات التي تقام يف بناء م�ستقل معزول ومعد خ�صي�صا للتخزين.
ب) امل�ستودع ��ات الت ��ي ت�ش ��كل جزءا من جمموعة املباين املرتبط ��ة بامل�صنع ،وقد تتطلب ال�ضرورة ذلك �إذا تع ��ذر �إقامة امل�ستودع يف مبنى
منف�صل.
ج) امل�ستودع ��ات الو�سيط ��ة :وهي م�ستودعات فرعية يطلق عليها خمازن اخلدمة تقام �ضمن مبنى الإنتاج ويتم تزويدها باملواد واخلدمات
من امل�ستودع الرئي�سي مبا يكفل ت�شغيل امل�صنع لفرتة حمدودة.
 .٤ت�صنيف امل�ستودعات من حيث احتماالت تعر�ضها خلطر احلريق:
�أ) م�ستودعات تخزين ذات �شحنة حريق تزيد على  ٢٠٠٠ميجاجول  /املرت املربع من م�ساحة الأر�ضية وتعترب �شديدة اخلطورة.
ب) م�ستودعات تخزين ذات �شحنة حريق تزيد على  ٢٠٠٠ميجاجول  /املرت املربع م
م�ساحة الأر�ضية وتعترب �شديدة اخلطورة.
ج) م�ستودع ��ات تخزي ��ن ذات �أرفف عالية يتجاوز ارتفاعه ��ا ثمانية �أمتار مما ي�شكل بع�ض ال�صعوب ��ات يف عملية مكافحة احلريق يف حالة
ن�شوبه ال قدر اهلل ,لذا يراعى تكثيف االحتياطات الوقائية وو�سائل مكافحة احلريق بالنوعني الأخريين.
�شحنة احلريق:
يق�صد بها جملة حمتويات مبنى التخزين من املواد واملنقوالت القابلة لال�شتعال ووحدة القيا�س العالية ل�شحنة احلريق هي امليجاجول لكل
مرت مربع من م�ساحة الأر�ضية.
 .٥جتزئة امل�ستودع:
يج ��ب تق�سي ��م املباين املخ�ص�صة للتخزين ذات الأحج ��ام وامل�ساحات الكبرية �إىل وحدات �صغرية وبذلك ميك ��ن التحكم يف ح�صر النريان
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داخل احليز املحدود.
 .٦الرتكيبات والتمديدات الكهربائية وو�سائل الإ�ضاءة:
 يجب �أن تكون مطابقة للموا�صفات الفنية القيا�سية ال�سعودية. �أن تتوىل جميع الأعمال الكهربائية جهة فنية متخ�ص�صة. يراع ��ى �إج ��راء ال�صيان ��ة الدولية وكذلك التفتي�ش ب�صفة منتظمة عل ��ى كافة الرتكيبات والتمديدات والأجه ��زة الكهربائية مبعرفة فنيخمت�ص.
 �أن تكون الو�صالت املوجودة مبوا�سري التو�صيالت الكهربائية حمكمة. �أن تكون الكابالت الكهربائية حمكمة التغليف ومنا�سبة للأحمال الكهربائية. �أن يتم تزويد الأجهزة القابلة للحمل والأجهزة النقايل بخالف امل�صابيح اليدوية املزودة بكابل مرن بقاطع تيار للت�سرب الأر�ضي. .٧التهوية وتكييف الهواء:
�أ) يجب توفري التهوية الطبيعية وامليكانيكية مبا يكفل جتديد الهواء بكافة �أرجاء امل�ستودع.
ب) يراعى �أن يتم ت�صميم وتركيب و�صيانة كافة �أنظمة التهوية كافة �أنظمة التهوية امليكانيكية والتكييف وجماري التهوية طبقا ملوا�صفات
الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س مبا يحول دون انت�شار احلريق.
ج) يجب �أن ال ت�ستخدم �سالمل النجاة والردهات كطرق �إرجاع لأنظمة التهوية .
د) ت ��زود وح ��دات التكيي ��ف املركبة يف احلوائط اخلارجية ملبنى التخزي ��ن ب�إطار خارجي من �ألواح ال�صلب ملن ��ع �سقوطها للخارج يف حالة
حدوث حريق.
 .٨و�سائل النجاة:
�أ) يج ��ب توف�ي�ر طرق النج ��اة واخلارج الالزمة من �أبواب رئي�سي ��ة �أو خمارج طوارئ مبا يحقق �إخالء امل�ستودع م ��ن الأ�شخا�ص والناقالت
بال�سرعة املنا�سبة يف حالة ن�شوب حريق.
ب) �أن ت�ؤدي طرق النجاة �إىل خمارج نهائية تو�صل �إىل خارج املبنى حيث التهوية الكافية.
ج) يج ��ب توف�ي�ر خمارج الطوارئ الالزم ��ة ال�ستخدامها يف عملية �إخالء املبنى يف حاالت الطوارئ بحيث ال تزيد امل�سافة عن  ١٥مرتًا ومبا
يكفل �إخالء امل�ستودع خالل مدة ال تزيد على ثالث دقائق.
د) بالن�سب ��ة للم�ستودع ��ات الكب�ي�رة امل�صممة لدخ ��ول ال�سيارات والناقالت للتحمي ��ل والتفريغ يراعى �أن تكون الأب ��واب املخ�ص�صة لذلك
بات�ساع كاف ومنا�سب لتي�سري خروج هذه الناقالت يف حاالت اخلطر.
ه� �ـ) تعر� ��ض خمططات املوقع عل ��ى الدفاع املدين للتحقق م ��ن كفاية ومالءمة الطرق واملداخ ��ل واملخارج ح�سبما تقت�ضي ��ه م�ساحة املوقع
وطبيعة العمل وعدد العاملني واملرتددين عليه.
و) �إنارة طرق النجاة واملخارج وذلك بو�ضع �إ�شارات �ضوئية وا�ضحة لتي�سري عملية الإخالء واخلروج من املبنى.
 .٩جتهيزات ومعدات مكافحة احلريق:
�أ) حنفيات احلريق (حماب�س الإطفاء) :يجب جتهيز املواقع ب�شبكة ملياه الإطفاء طبقا للموا�صفات العربية ال�سعودية  ،يركب عليها خمارج
حنفيات حريق من النوع والأقطار امل�ستخدمة مبراكز الدفاع املدين.
 ب) بك ��رات خراطي ��م الإطف ��اء :وهي بكرات معدنية يلتف ح ��ول كل منها خرطوم طول من  ١ ٢٠بو�صة يت�ص ��ل مب�صدر املياه امل�ضغوطةوالطرف الآخر يف  ٣٠ -٥/مرتًا وقطر من  ١نهايته فوهة خروج بقاذف معدين.
ج) م�ص ��ادر مي ��اه الإطفاء :يجب توفري املاء الالزم لأعمال مكافحة احلريق مع تركيب خزان مياه �أو �أكرث يزود مباكينات ال�ضغط املنا�سبة
لإمداد �شبكة مياه الإطفاء بكميات املياه الالزمة.
د) طفاي ��ات احلري ��ق اليدوية :يزود امل�ستودع بالعدد الالزم من طفايات احلريق اليدوية (بودرة كيمائية جافة ثاين �أك�سيد الكربون ماء)
ح�سب نوعيات املواد املخزنة.
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� . ١٠أنظمة الإنذار الآيل والإطفاء التلقائي:
�أ) يج ��ب جتهي ��ز امل�ستودعات الرئي�سي ��ة بنظام الإنذار الآيل (ر�ؤو�س كا�شفة ح�سا�سة للحرارة �أو الدخ ��ان) وكذلك نظام الإطفاء التلقائي
با�ستخدام ر�شا�شات املياه الأتوماتيكية.
ب) يتم اختيار �أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية املنا�سبة بعد درا�سة املوقع مبعرفة جهة �أو �شركة متخ�ص�صة على �أن يتم الت�صميم والرتكيب
طب ًقا للموا�صفات الفنية املعتمد من الهيئة العربية للموا�صفات واملقايي�س.
ج) يجب ربط �أنظمة الإنذار الآيل والإطفاء التلقائي بغرفة للمراقبة والتحكم.
د) يراعى توفري و�سيلة ات�صال تلفونية باملوقع وعلى الأخ�ص بغرفة املراقبة ل�سرعة الإبالغ عما يقع من �أخطار.
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قواعد السالمة واالشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزين

هناك تعليمات لل�سالمة يف امل�ستودعات والتي يف تطبيقها جتنب امل�ستودع للحوادث وهذه التعليمات هي:

 .١عدم و�ضع امل�ستودعات يف الأماكن ال�سكنية والتجارية و�أن ال تعر�ض ال�شوارع العامة للخطر و�أن تكون بعيدة عن مرافق ال�صناعة مب�سافة
ال تقل عن  ٢٣م.
� .٢أن يكون هناك � ١٠أمتار على الأقل يف جميع االجتاهات بني حدود امللكية وبني اجلدران
اخلارجية للم�ستودعات.
� .٣أن تكون امل�ستودعات مقاومة للحريق بالن�سبة مل�ستودعات الكيماويات والبال�ستيك واملواد القابلة لال�شتعال.
 .٤منع التدخني من ًعا باتًا داخل وحول امل�ستودعات وو�ضع �إ�شارة (ممنوع التدخني) يف الأماكن البارزة.
� .٥ضرورة ا�ستعمال امل�صابيح ال�ساطعة �أو الفلورية للإنارة العامة و�أن يكون مكان هذه امل�صابيح يف املمرات.
 .٦ترتي ��ب امل ��واد عند تخزينها يف امل�ستودعات للتقليل من احلريق وعدم و�ضع مواد زائدة �أكرث مما يتحمل الدور وترك م�سافة بني املمرات
بحيث ت�سمح لوجود مدخل مالئم جلميع �أق�سام امل�ستودع.
� .٧أن تكون املمرات يف مو�ضع معاك�س لفتحات النوافذ والأبواب قدر الإمكان و�أن تكون املمرات ف�سيحة بحيث ت�سمح بدخول رجال املطافىء
ومرور املوظفني.
 .٨توفري �أنظمة ا�ستك�شاف احلريق الأوتوماتيكي والر�شا�شات الأتوماتيكية يف امل�ستودعات التي حتوي مواد قابلة لال�شتعال.
 .٩توفري تهوية كاملة ومالئمة للحرارة والدخان.
 . ١٠توفري معدات �إطفاء يدوية وفقا لطبيعة مكان التخزين ونوعية الب�ضاعة املخزنة.
 . ١١توف�ي�ر خمرج�ي�ن عل ��ى الأقل بحيث ال يقل عر� ��ض املخرج عن � ٩١سم و�أن تك ��ون امل�سافة املقطوعة يف احلد الأق�ص ��ى من �أي نقطة يف
امل�ستودع  ٤٥مرت ويف نظام الر�شا�شات والأتوماتيكية ميكن زيادة امل�سافة �إىل  ٦١مرت .
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الئحة شروط والحماية من الحريق
السالمة في المكتبات

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 �سمو وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين رقم (/٢/١٢و/ ١٥ /دف) وتاريخ
1426/9/17ه واملن�شور يف جريدة �أم القرى يف عددها رقم ( )٣٨٧٣وتاريخ 1422/10/13ه
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المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
مجلس الدفاع المدني
األمانة العامة
قرار رقم /٢ /١٢و/ ١٥ /دف وتاريخ 1422/9/17هـ
�إن جمل�س الدفاع املدين
بع ��د الإط�ل�اع عل ��ى الفق ��رة ( ج) م ��ن امل ��ادة التا�سعة م ��ن نظام الدف ��اع امل ��دين ال�ص ��ادر باملر�س ��وم امللكي الك ��رمي رق ��م م ١٠ /وتاريخ
1406/5/١٠هـ
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف املكتبات بال�صيغة املرفقة.
ثان ًيا :على اجلهات ذات العالقة حكومية �أو �أهلية تنفيذ ما يخ�صها من هذه الالئحة.
ثال ًثا :على املديرية العامة للدفاع املدين التن�سيق واملتابعة لتنفيذ مقت�ضى هذه الالئحة.
راب ًعا :يتم ن�شر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�سمية والعمل بها من تاريخ ن�شرها.
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نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الفصل األول
“تعريفات”
التعريفات:
يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:
 .١املكتبة:
عب ��ارة ع ��ن م�ؤ�س�سة علمية ثقافي ��ة تربوية اجتماعية ته ��دف �إىل جميع م�صادر املعلوم ��ات ب�أ�شكالها املختلفة ( املطبوع ��ة وغري املطبوعة)
وبالط ��رق املختلف ��ة ( ال�شراء الإهداء الإيداع) وتنظيم هذه امل�صادر ب�أي�سر و�أ�سه ��ل الطرق من خالل عدد من اخلدمات املكتبية ( الإعارة
الإر�شاد الت�صوير) وذلك عن طريق املكتبيني املتخ�ص�صني واملدربني يف جمال املكتبات واملعلومات.
�أ) املكتبة العامة:
ه ��ي املكتب ��ة التي تقدم خدماتها باملجان جلميع فئ ��ات ال�شعب بدون متيز وجلميع الأعمار (الأطفال ال�شب ��اب الكبار ال�شيوخ) رجا ًال ون�س ًاء
وتق ��دم خدماته ��ا جلميع امل�ستويات الثقافي ��ة وت�ضم ( كتب مو�سوعات حمفوظ ��ات دوريات ن�شرات) وغريها من م�ص ��ادر املعلومات و�سبل
املعرفة.
ب) املكتبة املتخ�ص�صة:
ه ��ي املكتب ��ة التي تقتني جمموعة من املواد وامل�صادر املتخ�ص�صة يف مو�ضوع معني �أو ع ��دة مو�ضوعات ذات عالقة ،وتقوم بتقدمي خدماتها
املكتبي ��ة املتقدم ��ة واملتعمقة واملتخ�ص�ص ��ة لأ�شخا�ص معينني متخ�ص�صني يعمل ��ون يف م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة وت�شم ��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 للأجيال القادمة وجميع الإنتاج
الفك ��ري الأجنب ��ي الذي يعالج مو�ضوعات عن الوط ��ن �أو كتب بوا�سطة �أبناء البلد ون�شره يف اخلارج وتق ��دم خدماتها للدولة وم�ؤ�س�ساتها( :
الوزارات ،الباحثني) .
د) املكتبة الأكادميية:
وت�شمل مكتبات اجلامعات والكليات واملعاهد العليا وطابعها العام التعليم والبحث العلمي.
 .٢مدير املكتبة:
ه ��و ال�شخ� ��ص املكل ��ف ب�إدارة املكتب ��ة العامة واملحافظة عل ��ى حمتوياتها وهو امل�سئول الأول جت ��اه الدفاع املدين ع ��ن �أي تق�صري يف مراعاة
التعليمات الوقائية.
 .٣املخارج:
هي الأبواب التي ت�ؤدي �إىل اخلروج املعتاد من املكتبة.
 .٤خمارج الطوارئ:
هي الأبواب املعدة للخروج غري املعتاد يف مواجهة احلاالت الطارئة.
 .٥النظام:
نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م ١٠ /وتاريخ 1406/10/5ه و وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.
 .٦اجلهة املخت�صة:
أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
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يق�صد بها وزارة الداخلية ( املديرية العامة للدفاع املدين) واجلهات الأخرى ذات العالقة برتخي�ص املن�ش�أة ون�شاطها.
 .٧امل�سئول عن ال�سالمة:
وف ًق ��ا ملفه ��وم املادة اخلام�سة والع�شرية من نظام الدف ��اع املدين هو ال�شخ�ص من من�سوبي امل�ؤ�س�سة املعني �أو املكلف ليكون م�سئو ًال عن جميع
ما يتعلق ب�أعمال ال�سالمة  ،كما يعترب مالك املوقع اململوك ( ملكية خا�صة) �أو ال�شخ�ص ال�صادر الرتخي�ص با�سمه �أو م�ستغلها من الباطن
م�سئو ًال يف جميع الأحوال وحتدد واجباته وم�سئولياته وف ًقا لالئحة ال�صادرة بهذا ال�ش�أن.
 .٨املوا�صفات :يق�صد بها:
(�أ) املوا�صفات القيا�سية العربية ال�سعودية ،وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
(ب) املوا�صفات العاملية :وهي املوا�صفات الأجنبية املعتمدة من الهيئة العربية للموا�صفات واملقايي�س  ،ويراعى يف هذه احلالة تقدمي وثائق
ر�سمي ��ة تثب ��ت توافر جميع قواعد وا�شرتاطات ال�سالمة يف املادة �أو الآلة حمل املوا�صفة  ،و�أن تعتمدها الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س.
 .٩مندوب الدفاع املدين:
هو ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املفو�ضون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين� ،أو �أحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ش ،و�ضبط ،وحتقيق املخالفات،
والتج ��اوزات وفق ��ا للقواعد ،والإج ��راءات املحددة بالالئح ��ة اخلا�صة بذلك  ،بغر�ض الت�أك ��د من �سالمة املبنى ومع ��دات و�أدوات ال�سالمة
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 وال يدخل يف ذك بيع الكتب التي يطلق
عليه ��ا جم ��ا ًزا لفظ ( مكتبات) بل تطبق عليها الئحة ال�سالمة يف حم ��ال الأن�شطة الفنية والتجارية �إىل �أن ي�صدر الئحة م�ستقلة تنظم هذا
الن�شاط.
(المادة الثالثة):
�إن ه ��ذه الالئح ��ة تتعلق ب�شروط ال�سالمة ومتطلبات الدفاع املدين فقط دون التعر� ��ض لباقي ال�شروط واملتطلبات التي تدخل يف اخت�صا�ص
اجلهات الأخرى ذات العالقة.
(المادة الرابعة):
وف ًق ��ا لن� ��ص املادة الع�شرين من نظام الدفاع املدين ال يجوز الرتخي�ص ب�إن�شاء مكتبة �أو تو�سيعها �أو ترميمها �أو حتديثها قبل �أن يقوم طالب
الرتخي�ص بتقدمي درا�سة معدة من قبل �أحد املكاتب �أو اجلهات الفنية ب�أعمال ال�سالمة والإنذار ومكافحة احلريق املعتمدة من قبل املديرية
العامة للدفاع املدين تو�ضح مدى االلتزام باملوا�صفات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة.
(المادة الخامسة) :
يكون املكتب الذي �أعد الدرا�سة م�سئو ًال �أمام الدفاع املدين واجلهات الأخرى ذات العالقة عن جدية الدرا�سة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما
يلتزم بتقدمي �شهادة نهائية ت�ؤكد مطابقة املن�ش�أة للتعليمات واال�شرتاطات الواردة بهذه الالئحة.
(المادة السادسة):
امل�سئول عن ال�سالمة :يعترب امل�سئول عن ال�سالمة م�سئو ًال مبا�ش ًرا عن عمل الفحو�صات ال�شهرية واالختبارات الدورية ( كل ثالثة �أ�شهر) ،
وذلك بالن�سبة للمكتبة وجتهيزاتها  ،وكذلك جميع و�سائل ال�سالمة ومعدات الإطفاء واملراقبة والإنذار اخلا�صة باملكتبة  ،و�إ�صالح �أي عطل
�أو خلل فو ًرا.
نظاما.
ويعترب �أي �إهمال �أو تق�صري يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�سيم الذي يعر�ض مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها ً
(المادة السابعة):
يلت ��زم امل�سئ ��ول عن ال�سالمة يف املن�ش� ��أة بتخ�صي�ص �سجل ي�سمى ( �سجل ال�سالمة ومكافحة احلريق) طب ًق ��ا للنموذج املعد من قبل الدفاع
امل ��دين  ،تخت ��م جميع �صفحاته بختم الدفاع املدين  ،ويخ�ص�ص لت�سجيل نتائ ��ج الفحو�صات ال�شهرية واالختبارات الدورية لو�سائل ومعدات
الإطفاء واملراقبة والإنذار وتاريخها واجلهات القائمة بها وعمليات الإ�صالح وغريها من البيانات  ،كما يجرى تخ�صي�ص جزء من ال�سجل
لعملي ��ات فح� ��ص و�صيانة املكتبة والأجهزة  u1608والتمديدات الكهربائية ويحتفظ بال�سجل يف �إدارة املكتبة ليكون يف جميع الأوقات حتت
ت�صرف مندوب الدفاع املدين للإطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات.
(المادة الثامنة) :
يلت ��زم م�سئ ��ول ال�سالم ��ة عند حدوث �أي عار�ض �أو حادث ينط ��وي على درجة عالية من اخلطورة يهدد �سالم ��ة الأرواح واملمتلكات مبحاولة
أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
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ف�صل �أو �إيقاف م�صدر اخلطورة  ،وعزل و�إخالء العاملني من �أماكن اخلطورة يف املكتبة  ،و�إبالغ مركز الدفاع املدين املخت�ص فو ًرا  ،للنظر
يف الإجراء الواجب اتخاذه .ويعترب �إهماله �أو تهاونه يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�سيم الذي يعر�ض للم�سئولية اجلنائية عالوة على
نظاما.
العقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها ً
(المادة التاسعة) :
يج ��ب تدري ��ب جميع العاملني �أو الن�سبة من العاملني الت ��ي حتددها املديرية العامة للدفاع املدين وف ًقا ملوق ��ع وطاقة كل املكتبة ،على �أعمال
ال�سالم ��ة والإطف ��اء والإنقاذ والإ�سع ��اف يف مدار�س ومعاهد التدريب الوطني ��ة املتخ�ص�صة واملعتمدة من املديري ��ة العامة للدفاع املدين �أو
التن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين يف حالة عدم وجود تلك املدار�س �أو املعاهد لعقد دورات لهذا الغر�ض بحيث تتحمل اجلهة الطالبة
للتدريب التكاليف.
(المادة العاشرة):
يتم �ضبط خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها وف ًقا ملا ت�ضمنه نظام الدفاع املدين وما ي�صدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح
�أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
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الفصل الثالث
“شروط ومتطلبات السالمة والحماية”
(المادة الحادية عشرة):
املوقع والإن�شاءات:
 .١تخ�ضع �إقامة املكتبة واملوافقة على �إن�شائها لرتخي�ص م�سبق من وزارة ال�شئون البلدية والقروية واجلهات ذات العالقة.
� .٢أن يكون موقع املكتبة بعيد عن م�صادر اخلطر.
� .٣أن ت�شيد كافة مباين املكتبة من مواد غري قابلة لال�شتعال ومقاومة للحريق ملدة ال تقل عن ثالث �ساعات.
� .٤أن تكونن املكتبة معزولة عن كافة املباين والأماكن امل�شغولة من قبل اجلمهور (� ١٠أمتار من جميع جوانب املبنى) .
� .٥ضرورة توفري مداخل وخمارج خمتلفة االجتاه من و�إىل املكتبة.
(المادة الرابعة عشرة):
املتطلبات العامة ل�سبل الهروب ( خمارج الطوارئ) :
 .١يجب �أن يتنا�سب عدد املخارج وات�ساعها مع عدد رواد املكتبة من اجلمهور وف ًقا للطاقة اال�ستيعابية للمكتبة على النحو التايل:
�أجزاء �سبل الهروب

احلد الأدنى ل�صايف عر�ض �سبل الهروب بالأمتار
عدد الأ�شخا�ص

الأبواب واملمرات

100
1

الدرج

1

150
1
1

200
1
1.3

250
1.25

300
3

1.65

3

جدول (  )1رقم
حت�سب عدد املخارج وفق املعادلة التالية:
زمن الإخالء =  ٢,٥دقيقة ،معدل التدفق = � ٤٠شخ�ص يف الدقيقة.
عدد الوحدات =عدد الأ�شخا�ص باملبنى ÷ معدل تدفق الأ�شخا�ص× زمن الإخالء بالدقائق)
عدد املخارج= (عدد وحدات االت�ساع ÷1+ )4
عدد الأ�شخا�ص
100
200
300
400
500
600

عدد املخارج
1
2
2
2
2
2
جدول رقم ()٢
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 .٢يجب �أن تكونن املخارج يف اجتاهات خمتلفة و�أال يقل عددها ب�أية حال عن ( خمرجني) يف اجتاهني خمتلفني.
 .٣ال يج ��وز و�ض ��ع �أو تركي ��ب �أي نوع من قط ��ع الأثاث �أو احلواجز �أو املعدات �أو �أي �شئ ثابت �أو متحرك م ��ن �ش�أنه �أن يقلل من ات�ساع خمرج
الهروب �أو �إعاقة ا�ستعماله.
 .٤تثب ��ت حواج ��ز واقية من ال�سقوط يف م�سارات �سبل الهروب كالطرف اخلايل من الدرج �أو اجل�سر �أو الرفة �أو على حافة الأ�سطح وما �إىل
ذلك ،وال تعترب �ألواح الزجاج وما مياثلها حواجز واقية.
 .٥يبق ��ى خم ��رج اله ��روب دائ ًما يف حالة �صاحلة لال�ستعمال لي� ��ؤدي احلد الأعلى من طاقته اال�ستيعابية ويحظ ��ر ا�ستعماله لأي غر�ض غري
الغر�ض امل�صمم من �أجله.
 .٦تثب ��ت لوح ��ات �إ�شارة و�أ�سهم ( م�ضاءة) ب�شكل كاف يف م�سار طريق اخلروج تو�ضح اجتاه الطريق و�إذا اعرت�ض امل�سار �أي باب ي�ؤدي �إىل
مكان خطر �أو نهاية مغلقة فيجب �أن تو�ضع على ذلك الباب لوحة حتذير وا�ضحة.
 .٧ال يجوز تغطية خمرج الهروب ب�أية مادة قابلة لالحرتاق �أو قد ت�سبب االنزالق �أو التعرث.
 .٨حتدد م�سافة االنتقال بني �أية نقطة و�أقرب خمرج يف الطابق على امل�سافة الواردة يف اجلدول التايل:
اجتاه االنتقال

نوع املنطقة
منطقة مفتوحة
منطقة مق�سمة

اجتاه واحد

اجتاهان �أو �أكرث

 ١٥م
 ١٠م

 ٤٠م
 ٣٠م

جدول رقم ()٣
 .٩يف حالة وجود �أكرث من (� )٣٠٠شخ�ص من �شاغلي املبنى ،فيتم زيادة العر�ض ال�صايف مبقدار ( ٠,٠٥م) لكل زيادة مقدارها ( ع�شرة)
�أ�شخا�ص ال�ستخدام املمرات ( ،وثمانية) �أ�شخا�ص ال�ستخدام الدرج.
 . ١٠يجب �أال يقل االرتفاع ال�صايف ل�سبل الهروب ( خمارج الطوارئ) عن ( )٢,٢مرتًا.
 . ١١يجب �أن تكون جدران و�أر�ضيات و�أ�سقف �سبل الهروب بنف�س مقاومة اجلدران والأعمدة.
(المادة الثالثة عشرة) :
التكييف والتمديدات الكهربائية:
�أ) التهوية والتكييف املركزي:
 .١يراعى عند اختيار مواقع م�آخذ الهواء اخلارجية اخلا�صة بجهاز التكييف عدم جتاورها مع �أمكنة �أو م�صادر تكون عر�ضة ملخاطر ن�شوب
حريق.
 .٢يجب �أن يجد نوافذ �أو فتحات خا�صة يف واجهات املكتبات.
 .٣يج ��ب �أن مت ��ر القنوات الرئي�سية جلهاز التكييف م ��ن خالل ممرات ر�أ�سية �أو �أفقية من�ش�أة من مواد غ�ي�ر قابلة لالحرتاق كوحدة مانعة
للحريق مع وجود فتحات منا�سبة ذات �أبواب مانعة للحريق لت�سهيل �إجراءات ال�صيانة.
 .٤عند اخرتاق قنوات التكييف للجدران والأ�سقف املانعة للحريق يف البناء يجب �أن تكون مقاومة للحريق بنف�س درجة مقاومة اجلدران.
 .٥يجب �أن يوجد نوافذ �أو فتحات خا�صة يف واجهات املبني.
ب) التمديدات الكهربائية:
 .١يجب �أن تكون موا�صفات التمديدات الكهربائية والأجهزة والأدوات مطابقة للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية.
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 .٢يجب �أن متدد الأ�سالك داخل �أنابيب واقية من ال�صدمات الكهربائية املك�شوفة.
� .٣إن�شاء �شبكة حماية ال�صواعق للمبنى.
 .٤يجب جتهيز املوقع بقاطع عام للكهرباء بالإ�ضافة �إىل القواطع الفرعية الأتوماتيكية واليدوية.
 .٥يجب �أن تكون الإ�ضاءة كافية يف جميع �أجزاء املوقع.
 .٦يجب �أن يتم الفح�ص الدوري للأجهزة الكهربائية و�أجهزة التهوية امليكانيكية مبعرفة جهة فنية متخ�ص�صة مرخ�ص لها.
 .٧تو�ضع املفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية يف �أماكن بارزة متي�سرة الو�صول.
 .٨يو�ضع املفتاح الرئي�سي ولوحة التوزيع الرئي�سية يف مكان منا�سب يوافق عليه الدفاع املدين.
(المادة الرابعة عشرة) :
امل�صاعد الكهربائية:
تركب وت�ستخدم وت�صان امل�صاعد الكهربائية وف ًقا للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية للم�صاعد الكهربائية للأفراد والب�ضائع بجميع �أجزائها
وال�شروط اخلا�صة التي ي�شرتطها الدفاع املدين.
(المادة الخامسة عشرة) :
احتياطات وقائية:
 .١يجب �إ�شعار فرع البلدية باملنطقة عند �إجراء �أي تعديالت �أو تو�سعة يف املكتبة والقطع و�أخذ ت�صريح عمل بذلك من هذه اجلهات.
 .٢يجب و�ضع حواجز �إن�شائية بني منطقة الإن�شاء والتعديالت التي جتري يف املكتبة وبقية �أجزائها.
 .٣يحظر ا�ستعمال املواقد التي تعمل بالغاز �أو الكريو�سني �أو الفحم يف مبنى املكتبة �أو �أي م�صدر لال�شتعال.
 .٤يحظر التدخني قطع ًيا يف املكتبة وتعلق الفتات بذلك يف �أماكن بارزة باللغتني العربية والإجنليزية.
 .٥يجب �إزالة املخلفات والنفايات والأوراق ب�صفة م�ستمرة ومنتظمة كما يحظر تكدي�سها �أو تراكمها داخل مبنى املكتبة �أو بالقرب منها.
 .٦يجه ��ز املوق ��ع ب�صن ��دوق للإ�سعاف ��ات الأولية لالزمة م ��ن املواد الطبية وامل�ض ��ادات وي�ستخدم مبعرف ��ة �شخ�ص مدرب عل ��ى الإ�سعافات
الأولية.
(المادة السادسة عشرة) :
معدات وو�سائل مكافحة احلريق والإنذار:
 .١طفايات احلريق اليدوية:
 ت ��زود املكتب ��ة بعدد كاف من الطفايات بحيث تخ�ص�ص عدد ( )٢طفاية ب ��ودرة كيميائية جافة وثاين �أك�سيد الكربون ب�سعة ( ١٢كجم)لكل ( )١٠٠مرت مربع.
 يتم اختيار مواقع املطفيات يف مكان منا�سب ي�سهل الو�صول �إليه ( املخارج  ،بيت الدرج) . ترتفع املطفيات عن م�ستوى الأر�ض م�سافة مرت واحد. تفح�ص املطفيات ب�صفة دورية من قبل جهة فنية متخ�ص�صة. يجب �إتباع الإر�شادات والتعليمات املل�صقة على الطفاية. . ٢تزود املكتبة مبر�شات مياه تلقائية ( �شبكة فوهات رطبة) .
� .٣أنظمة الإنذار:
 -جتهز ممرات الهروب وف�سحة بيت الدرج ب�شبكة �إنذار يدوي.
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 جتهز جميع الطوابع ب�شبكة �إنذار تلقائي بوا�سطة الر�ؤو�س احل�سا�سة التي تعمل نتيجة االرتفاع غري العادي يف درجة احلرارة �أو بت�صاعدالدخان وتعطي �إنذا ًرا �صوت ًيا و�ضوئ ًيا.
(المادة السابعة عشرة):
الإ�سعافات الأولية:
يجه ��ز املوقع ب�صن ��دوق للإ�سعافات الأولية ي�ضم املواد الطبية وال�ضمادات الالزمة لذلك وي�ستخدم مبعرفة �شخ�ص مدرب على الإ�سعافات
الأولية ملواجهة ما قد يتعر�ض له العاملون باملكتبة واملرتددون عليها من �إ�صابات ب�سيطة.
(المادة الثامنة عشرة) :
�أ�سلوب الت�صرف يف حالة احلريق:
عند ن�شوب حريق يف املكتبة ،على م�سئول ال�سالمة ومن يعاونه القيام باملهام التالية:
� .١إطالق الإنذار والعمل على �إطفاء احلريق عند بدء ن�شوبه با�ستخدام الطفايات اليدوية وو�سائل الإطفاء املتاحة.
� .٢إبالغ الدفاع املدين وخدمات الطوارئ الأخرى كالإ�سعاف وال�شرطة وغريها.
� .٣إخالء املبنى وتقدمي الإ�سعافات الالزمة للم�صابني.
 .٤الت�أكد من خروج جميع املوجودين من املبنى.
 .٥التعاون مع رجال الدفاع املدين.
 .٦تقدير حجم اخل�سائر الناجتة عن احلريق.
 .٧البدء يف �أعمال التنظيف متهيدً ا ال�ستئناف قيام املكتبة بن�شاطها العادي.
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متطلبات الوقاية للحماية من الحريق
في المباني (1430-1429هـ)

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
شئون العمليات
اإلدارة العامة للسالمة

هــــام جـــد ًا
م�ستخل���ص من ق��رارات �أ�صاحب ال�سمو واملع��ايل وزراء الداخلية بدول جمل�س التع��اون لدول اخلليج
العربية يف اجتماعهم الرابع والع�شرون و ال�ساد�س والع�شرون واجتماعهم ال�سابع والع�شرون

ملحق للجزء األول
شروط السالمة واإلشراف الوقائي
 -1مـهابـــــط الطائـــــــــرات العموديـــــــــــــة علــــى املبانـــــــــي العاليــــة 0
 -2املتطلبات اخلا�صة بطوابــــق الإخالء امل�ؤقت يف املبانــــي العاليــــة 0
 -3متطلبـــــات احلمايــــــــة والوقايـــــــــة من احلريــــــــــق يف الإنفـــــاق 0
 -4متطلبـــــات احلمـــايـــــــــــة والوقايــــــــــــة من �أخطـــــار ال�صواعـــــق 0
 -5املختربات املعتمدة لفح�ص �أجهزة الإطفاء والإنذار  ،ومعايري اعتماد املختربات .
6ـــ الإ�ضافات للمباين القائمـــــــــة  ،والتــي حتتــــــوي على �سلم واحد .

( متطلبات الوقاية للحماية من احلريق يف املباين )
1429هـ ـ 1430هـ
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اإلدارة العامة للسالمة
إدارة اللوائح
أو ًال  :مهابط الطائرات العمودية على المباني العالية
�أن االجتم ��اع ال�ساد� ��س والع�شرين لأ�صحاب ال�سمو واملع ��ايل لوزراء الداخلية يف دول جمل�س التعاون ل ��دول اخلليج العربية يف جمال الدفاع
املدين بتاريخ � 23شوال 1428هـ قرروا اعتماد ما يلي يف حتديد املباين العالية وامل�ساحات الالزمة لإن�شاء مهابط الطائرات العمودية على
�أ�سطح املباين 0
 .1املباين العالية هي التي يزيد ارتفاعها عن (  28م ) عن �سطح الأر�ض ح�سب ما ورد يف ( اجلزء الأول ) ( متطلبات الوقاية واحلماية
من احلريق يف املن�ش�آت ).
 .2ا�ستن ��اد ًا مل ��ا خل�صت �إليه البحوث والدرا�سات فيما يتعلق بتحديد املب ��اين العالية وامل�ساحات الالزمة لإن�شاء مهابط للطائرات العمودية
عل ��ى �أ�سط ��ح املباين  ،وا�ستناد ًا ملوا�صفة املنظمة الوطني ��ة الأمريكية للوقاية من احلريق ( ) NFPA 500و ( ) 101وقانون احلماية
م ��ن احلري ��ق الربيطاين  ،ومتطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف املن�ش�آت ( اجلزء الأول ) لدول املجل�س  ،ال تعترب املهابط على �أ�سطح
املباين �أداة �أو جزء من �أ�ساليب الإخالء من احلريق يف املباين 0
 .3يعت�ب�ر �إن�ش ��اء مهب ��ط للطائرات العمودية عل ��ى �أ�سطح املباين العالي ��ة �أمر اختياري ملالك املن�ش� ��أة ويف حالة �إن�ش ��اء مهبط يجب التقيد
باملوا�صفات الهند�سية والفنية واال�شرتاطات الوقائية املعتمدة من اجلهات املخت�صة لدى كل دولة من دول الأع�ضاء0
 .4يحق للدفاع املدين �إذا ر�أى �ضرورة ذلك �إلزام مالكي بع�ض املن�ش�آت لو�ضع مهابط للطائرات ح�سب احلاجة
 .5يدرج بند جديد با�سم (مهابط الطائرات العمودية على �أ�سطح املباين العالية) يف اجلزء الأول (متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق
يف املن�ش� ��آت) وذل ��ك يف الب ��اب الثالث ( املتطلبات العامة ل�سبل الهروب ) حتت البند (  ) 23 / 3يف ال�صفحة (  ) 88املتطلبات العامة
ل�سبل الهروب ) 0
ثاني ًا  :المتطلبات الخاصة بطوابق اإلخالء المؤقت في المباني العالية
عند ارتفاع املبنى عن ثالثون ( ) 30دور يتم تخ�صي�ص �أدور �إخالء ح�سب اجلدول التايل وبال�شروط التالية :
 -1موا�صفات �أدوار الإخالء ( االلتــجاء ) :
	�أ -ال يجوز ا�ستخدام دور االلتجاء لغري الغر�ض املخ�ص�ص له 0
ب -ال يزيد ارتفاع �سقف الدور عن ثالثة �أمتار 0
ج -يجب توفري تهوية طبيعية �أو ميكانيكية خا�صة بدور الإخالء 0
د – يجب عدم احتواء دور الإخالء على �أية ديكورات �أو مواد �أثاث قابلة لال�شتعال .
هـ � -أن ال ي�شرتك مبعدات التكييف والتهوية مع �سائر الأدوار 0
و – �أن تفتح عليه امل�صاعد خا�صة منها م�صاعد رجال الإطفاء 0
 -2املعدات الواجب توافرها بكل دور �إخالء :
	�أ -توفري ال�شروط الوقائية الالزمة ك�سائر الأدوار 0
ب -توفري مفتاح خا�ص بامل�صاعد 0
ج – توفري (  ) intercomمربوط بغرفة التحكم الرئي�سية 0
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د – توفري �صندوق قابل للفتح ب�سهولة يحتوي على �إ�سعافات �أولية لعدد كايف من الأ�شخا�ص تفح�ص �شهري ًا للت�أكد من �صالحيتها0
جدول حتديد عدد ومواقع �أدوار الإخالء يف املباين التي يزيد ارتفاعها عن ثالثون ( )30دور
عدد �أدوار املبنى

عدد �أدوار الإخالء

موقعها ( رقم الدور)

41-31

1

21

61-42

2

41 / 21

81-62

3

61 / 41 / 21

101-82

4

81 / 61 / 41 / 21

121-102

5

101 /81/ 61/ 41/21

141-122

6

121/ 101 /81/61/ 41/21

161-142

7

141/121/101/81/61/41/21

181-162

8

161/141 /121 /101/81/61/41/21

201-182

9

181/161/141/121/ 101/ 81/61/ 41/21

ثالث ًا  :متطلبات الحماية والوقاية من الحريق في األنفاق
�أ  /متطلبات ال�سالمة داخل الأنفاق
 -1تكون الإنفاق اخلا�صة بامل�شاة م�ستقلة كلي ًا عن الإنفاق املخ�ص�صة لو�سائط النقل الأخرى 0
 -2توفري كامريات املراقبة والتي يجب �أن توزع يف �أنحاء النفق وتعمل على تغطيته وتكون مربوطة بغرفة املراقبة والتحكم 0
 -3توف�ي�ر كوا�ش ��ف حرارية ولهب تعتمد عل ��ى ا�ست�شعار كمية ال�ضوء واحل ��رارة ال�صادرة من اجل�سم املحرتق والت ��ي ذات فاعلية جيدة يف
اكت�شاف احلريق خ�صو�ص ًا يف الأماكن املغلقة والتي تكون فيها الأ�سقف مرتفعه وتكون مربوطة بغرفة التحكم ونظام الإطفاء الآيل 0
� -4أن تكون �أر�ضيات الأنفاق من مواد مقاومة �أو معاجلة لالحرتاق .
 -5عزل ج�سم النفق من الداخل مبواد عازلة للحريق ملدة ال تقل عن ثالث �ساعات .
� -6أن تكون التمديدات والأنابيب داخل الأنفاق من الفوالذ .
 -7يف الأنف ��اق الت ��ي حتت ��وي على خدمات فوقها �أو داخل النفق ف�إنه يجب �أن يكون كل نفق ميثل قطاع حريق م�ستقل و �آمن عن النفق الأخر
وعن اخلدمات املرافقة له بحيث تكون خمارج الطوارئ واملمرات يف ذلك النفق معزولة ب�أبواب ذاتية الغلق ومقاومة للحريق ملدة ال تقل عن
�ساعتني �أو بوا�سطة �سواتر مائية متنع انت�شار احلريق .
 -8تركي ��ب �أنظمة حماية لل�صواعق ح�سب املوا�صف ��ة رقم ( )780NFPAوكذلك �أنظمة احلماية من �أخطــار ت�سرب التيار الكهربائي
وذلك جلميع مرافق النفق .
 -9تطبيق متطلبات ال�سالمة على خزانات الوقود ال�سائل .
 -10ت�صريف املياه وال�سوائل داخل النفق وفق ًا لل�شروط واملوا�صفات ( . )NFPA 502
 -11تطبيق متطلبات �سبل الهروب يف الأنفاق كما هي يف املباين .
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ب  /متطلبات الإطفاء داخل الأنفاق
 -1يعتمد نظام الإطفاء الرطب ( بكرات احلريق ) والتي يتم توزيعها لتغطي كافة �أجزاء النفق .
 -2يعتمد نظام �إطفاء جاف عبارة عن موا�سري تركب داخل النفق ميكن للدفاع املدين ا�ستخدامها يف حال وقوع حوادث داخل النفق و تعذر
على �آليات الدفاع املدين الو�صول للموقع .
 -3طفايات حريق .
 -4نظام �إطفاء �آيل مربوط بغرفة التحكم يعمل بوا�سطة مر�شات مع ر�ؤو�س مركبة بها للك�شف عن احلريق .
 -5ميكن كذلك ا�ستخدام نظام الإطفاء الآيل حلماية الأنفاق (  ) deluge systemوالذي يعمل به يف كثري من دول العامل .
 -6يجب تركيب نظام ال�سواتر املائية لعزل انت�شار الدخان يف النفق وربط ذلك بغرفة التحكم .
 -7تغطية غرفة املولدات اخلا�صة بالكهرباء وم�ضخات احلريق بنظام الإطفاء ( غاز ) ل�ضمان �سالمتها وفاعليتها يف وقت احلادث .
-8يف حال ��ة احلاجة ملزيد من املوا�صفات الفنية لتطبيقها من من�سوب ��ي الإ�شراف الوقائي ين�صح بالرجوع �إىل موا�صفة املنظمة الأمريكية
الوطنية للوقاية من احلريق NFPA 502 /
Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways
واملرتجمة يف تعميم الإدارة العامة لل�سالمة رقم /947/1/3دف وتاريخ 1425/11/9هـ
ج /متطلبات احلماية املدنية داخل الأنفاق
� -1أجهزة ك�شف وقيا�س :
�أ ) عوادم ال�سيارات .
ب ) ن�سبة الأك�سجني .
ج ) تدفق الهواء داخل الأنفاق .
د ) مدى الر�ؤية يف الأنفاق .
� -2أجهزة ك�شف عن الغازات ال�صناعية واحلربية بكافة �أنواعها .
� -3أجهزة ك�شف عن التلوث اجلرثومي .
� -4أجهزة ك�شف عن �أ�شعة جاما اخلطرة .
� -5أجهزة ك�شف عن املتفجرات .
� -6أجهزة ك�شف حريق ( التغري احلراري ) عمودية على امتداد النفق مدعمة مبج�سمات لتحديد موقع احلريق وال�سيطرة عليه .
ويت ��م رب ��ط كل ذلك مركزيا للتحكم عن بعد عن طريق برنام ��ج يعمل باحلا�سب الآيل من عدة مواقع ومن �أي مكان لالطمئنان على الو�ضع
العام يف الأنفاق .
•ي�ت�رك تنفي ��ذ ال�ش ��روط الواردة يف الفق ��رات ( �أ  ،ب  ،ج ) �إىل تقدير اخلطورة املتوقعة ال�ستخدام النفق م ��ن قبل اجلهات املعنية يف
الدفاع املدين وبالتن�سيق 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�ش�آت) وذلك
يف الب ��اب الأول حت ��ت البند (  1ــ  ) 9املتطلبات العامة لأق�سام البناء املختلفة) ويكون العنوان بعد الإ�ضافة املتطلبات العامة لأق�سام
البناء املختلفة (ال�سرداب  ،امليزانني  ،املنور  ،الأنفاق  ،مثلها  ) ..وتكون حتت عنوان ( )4/9-1يف ال�صفحة( .) 37
رابع ًا  :متطلبات الحماية والوقاية من أخطار الصواعق
حلماي ��ة املب ��اين واملن�ش� ��آت من �أخطار ال�صواعق يج ��ب �أن تو�ضع ( مانعة ال�صواعق ) �أعل ��ى املباين العالية واملن�ش� ��آت ذات اخلطورة  ،ح�سب
املوا�صفات املعتمدة لدى اجلهات املخت�صة يف الدول الأع�ضاء  .وت�ضمينه يف اجلزء الأول (متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف املن�ش�آت)
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على �أن يتم �إدراجه �ضمن الباب الرابع ( املتطلبات العامة للخدمات الهند�سية) حتت بند جديد(  4ــ  )13يف ال�صفحة( .)110
خامس ًا  :توحيد معايير اعتماد المختبرات لفحص معدات وأجهزة اإلطفاء واإلنذار
اعتماد قائمة املختربات ( املرفقة ) لفح�ص معدات و�أجهزة الإطفاء والإنذار :
عند اعتماد �أي خمترب لفح�ص معدات و�أجهزة الإطفاء والإنذار  ،البد من توفر ما يلي :
� .1أن يكون املخترب معتمد ًا من جهات االعتماد العاملية مثل  European.orgو  Gaf .nuو�أن جترى االختبارات والفحو�صات كما
جترى يف املختربات املعتمدة مثل (  ULو  ) BSوغريها وتقدمي ما يفيد بت�سجيل املخترب لدى منظمات االعرتاف العاملية .
� .2أن يكون لدى املخترب الكادر الفني املتخ�ص�ص وامل�ؤهل لإجراء التجارب واالختبارات وتقدمي ما يفيد بذلك .
 .3عند قيام �أي دولة من الدول الأع�ضاء العتماد �أي من املختربات يف العامل لفح�ص معدات و�أجهزة الإطفاء والإنذار تقوم بتزويد الأمانة
العامة مبا تتو�صل �إليه يف هذا املجال لتزويد الدول الأع�ضاء بذلك لت�ضمينه �ضمن قائمة املختربات املعتمدة وعند قيام �أي دوله من الدول
الأع�ضاء بزيارة �أي من هذه املختربات املراد اعتمادها تقوم مبوافاة الأمانة العامة بتقرير عن نتائج الزيارة لتعميمه على الدول الأع�ضاء
لال�ستفادة منه .
•�أخذ الوزراء علما مبا تو�صلت �إليه وزارة الداخلية يف دولة الإمارات العربية بات�صاالتها مع املخترب العاملي لدى دولة الإمارات العربية
املتحدة و�أنه قيد الإن�شاء و�سيتم موافاة الأمانة مبا تتلقاه من معلومات يف هذا ال�ش�أن .
سادس ًا  :اإلضافات للمباني القائمة  ،والتي تحتوي على سلم واحد
يلزم مالك املبنى القائم عند طلبه �إ�ضافة دور ( �أدوار ) على م�ساحة املبنى الإجمالية غري حم�سوبة بالإ�ضافة اجلديدة ال تتعدى �ألف وثمان
مائ ��ة م�ت�ر مربع ( 1800م ) 2على �أن ال يتجاوز االرتفاع عن �ستة �أدوار  ،وتع ��ذر حماية ال�سلم القائم للمبنى  .يجوز للدفاع املدين املوافقة
على الإ�ضافة اجلديدة �شريطة الأتي :
 .1يج ��ب �أن تراع ��ى القدرة اال�ستيعابية وف ��ق املعايري وال�ضوابط اخلا�صة بحاالت الإخالء  ،وعند تع ��ذر حتقيق ذلك ف�إنه ال ي�سمح له بعمل
هذه الإ�ضافات .
 .2يجب �أن تكون �أبواب مداخل ال�شقق املطلة على ال�سلم مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن �ساعة واحدة .
� .3إيجاد تهوية للدرج ( طبيعية �أو ميكانيكية ) لإخراج الدخان يف حالة حوادث احلريق  ،ال قدر اهلل .
 .4و�ضع بدائل �أخرى ح�سب ما تطلبه احلالة .
•تدرج هذه الإ�ضافة يف اجلزء الأول ( متطلبات الوقاية واحلماية من احلريق يف املن�ش�آت ) وذلك يف الباب الثامن ــ املباين ال�سكنية ،
لت�صبح برقم حتت البند (  ) 6/1-8وتكون حتت عنوان ( ) 4/4/8/6/1-8يف ال�صفحة(.)146
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المتطلبات العامة لسبل الهروب الصادرة عن
المديرية العامة للدفاع المدني

المتطلبات العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ)
الفهرس
الباب الثالث :املتطلبات العامة ل�سبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

الرمز
1-3

مكونات �سبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

2-3

ا�شـرتاطات �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

3-3

مبادئ ت�صميم �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

1/3-3

م�سـافـة االنـتـقـال

8/1/3-3

النهاية املغلقة يف م�سـارات �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

9/1/3-3

امل�سـافة املبا�شرة

2/3-3

الطاقة اال�ستيعابية ل�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

3/3-3

ارتفاع �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

4/3-3

ات�سـاع �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

7/3-3

عـدد خمارج �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

8/3-3

توزيع �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

4-3

املتطلبات العامة ل�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

1/4-3

مواد البناء

2/4-3

احلماية من خطر احلريق والدخان

3/4-3

حماية الفتحات التي توجد يف اجلدران الفا�صلة

4/4-3

الت�شطيب الداخلي ل�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

5-3

�إنارة �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

6-3

�إنارة الطوارئ ل�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

7-3

العالمات الإر�شـادية ل�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

8-3

احلماية من ال�سـقوط �أثناء ا�سـتخدام �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

9-3

�أبواب �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

4/9-3

تنظيم حركة �أبواب �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

5/9-3

و�سـائل فتح �أبواب �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

6/9-3

الأبواب الآلية واخلا�صة ل�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

7/9-3

الأبواب الدوارة
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8/9-3

�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )عند تقييد حركة �شـاغلي املبنى

9/9-3

جمال الر�ؤيا من خالل �أبواب �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

10-3

ممرات �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

6/10-3

�أر�ضية ممرات �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

11-3

الدرج الداخلي

12-3

موا�صفات درج �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

13-3

حماية درج �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

14-3

تهوية درج �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

1/14-3

التهوية بو�سائل طبيعية

2/14-3

التهوية بو�سائل ميكانيكية

15-3

توزيع درج �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

16-3

الدرج اخلارجي

17-3

اجل�سور وال�شرفات واملمرات اخلارجية

18-3

املنحدرات

19-3

املخرج النهائي ل�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

20-3

املخارج الأفقية ل�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )

21-3

و�سـائل الهروب اخلا�صة

2/21-3

الدرج احللزوين

3/21-3

ال�سلم القائم الثابت ( بحاري )

4/21-3

ال�سلم املائل الثابت

5/21-3

درج الطوارئ الآيل

22-3

النوافذ اخلارجية
الشـروط العامـة لسـبل الهروب من الحريق
فهرس الجداول
رقـم الـجـدول

ا�ســم الـجــدول

1-3

م�سـافة االنتقال لأنواع املناطق املختلفة باملباين.

2-3

احلد الأدنى لعر�ض �سبل الهروب ( خمارج الطوارئ ).

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

169

3-3

زمن �إخالء املباين يف حاالت احلريق

4-3

تقدير عدد �شاغلي املبنى.

5-3

عدد املخارج املطلوبة لأعداد حمددة من الأ�شخا�ص.
المتطلبات العامة لسبل الهروب ( مخارج الطوارئ)
�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):

1-3

�سـبل الهروب ( خمارج للطوارئ) هي ( م�سـلك) طريق �أو �أكرث �سـالك و�آمن ليتمكن الأ�شـخا�ص املتواجدون يف املبنى
م ��ن اله ��رب باالنط�ل�اق من �أية نقط ��ة يف املبنى والو�صول �إىل خ ��ارج املبنى مبا�ش ��رة �أو �إىل �سـاحة �أو م ��كان �آمن من
احلريق ،ي�ؤدي بدوره �إىل خارج املبنى ،حيث الأمان من خطر احلريق.
1/1-3

يج ��ب �أن تتوف ��ر يف املب ��اين واملن�ش�آت واملح�ل�ات �سـبل الهروب ( خمارج للط ��وارئ) املنا�سبة ،لإيج ��اد منفذ �أو خمرج
للإخ�ل�اء م�سـتخدم ��ي و�شاغلي املبنى ،و�إبعادهم ع ��ن منطقة احلريق بهدف حمايتهم م ��ن الإ�صابات وحماية الأرواح
من احلريق.

2/1-3

تتك ��ون �سـبل الهروب ( خمارج للطوارئ) من �أجزاء خمتلفة مثل املم ��رات والأدراج وال�شـرفات واجل�سـور واملنحدرات
والأبواب واملخارج وغري ذلك ت�شـكل يف جمموعها وحدة متكاملة هي ( خمارج الطوارئ )�سـبل الهروب.

3/1-3

يجب �أن جتهز جميع املباين واملن�ش�آت واملحالت اخلا�ضعة لرتخي�ص الدفاع املدين مبعدات مكافحة احلريق والإنذار،
والوقاية املنا�سبة ،وفق ًا لهذه ال�شروط.

4/1-3

ال يج ��وز �إج ��راء �أي تعديل �أو �إ�ضافة على املبنى من �شـ�أنه الإخالل به ��ذه ال�شروط ،كما ال يجوز تبديل طبيعة ا�سـتغالل
املبنى ما مل تعدل �سـبل الهروب ( خمارج للطوارئ) لتالئم �شـروط اال�سـتغالل اجلديدة.

5/1-3

للدف ��اع امل ��دين احلق يف و�ضع ال�شـروط الت ��ي يراها منا�سـبة للحاالت اال�سـتثنائية التي مل ي ��رد فيها ن�ص� ،أو يرى فيها
خطورة حريق غري عادية.

2-3

ا�شرتاطات �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):

1/2-3

ال يج ��وز ب� ��أي حال� ،أن مي ��ر م�سار الهروب من خالل غرفة �أو مكان قابل للغلق ،كم ��ا ال يجوز �أن مير بالقرب من مكان
تتواجد فيه خطورة حريق ما مل يف�صل عنه بحاجز مانع النت�شار احلريق.

2/2-3

يف حالة ا�ستمرار م�سار �سبل الهروب� ،إىل حتت م�ستوى املخرج النهائي ( ،كما يف حالة ا�ستمرار الدرج �إىل ال�سرداب)،
يج ��ب �أن تقط ��ع اال�ستمرارية بجدار مانع النت�شار احلريق حت ��ى ال ينتهي م�سار الهروب خط�أ �إىل ال�سرداب �أو �أي مكان
خطر.

3/2-3

تثبت لوحات �إ�شارة وا�سهم كافية يف م�سار طريق اخلروج تو�ضح اجتاه الطريق ،و�إذا اعرت�ض امل�سار �أي باب ي�ؤدي �إىل
مكان خطر �أو نهاية مغلقة فيجب �أن تو�ضع على ذلك الباب لوحة حتذير �صريحة ووا�ضحة.

4/2-3

ال يجوز تغطية خمرج الهروب ب�أية مادة قابلة لالحرتاق �أو قد ت�سبب االنزالق �أو التعرث.
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6/2-3

ال يج ��وز و�ض ��ع �أو تركيب �أي نوع من قطع الأثاث �أو احلواجز �أو املع ��دات �أو �أي �شيء ثابت �أو متحرك من �ش�أنه �أن يقلل
من ات�ساع خمرج الهروب �أو �إعاقـة ا�ستعماله.
يبق ��ى خمرج الهروب دائم ��ا يف حالة �صاحلة لال�ستعمال لي�ؤدي احلد الأعلى من طاقت ��ه ويحظر ا�ستعماله لأي غر�ض
غري الغر�ض امل�صمم لأجله.
تثبت حواجز واقية من ال�سقوط يف م�سـارات �سـبل الهروب ( خمارج للطوارئ) كالطرف اخلايل من الدرج �أو اجل�سر
�أو �أعلى حافـة الأ�سطح وما �إىل ذلك وال تعترب �ألواح الزجاج وما مياثلها حواجز واقـيـة.

8/2-3

يجب توفري التهوية الطبيعية �أو امليكانيكية الكافية لطريق اخلروج.

5/2-3

7/2-3

توفر الإنارة الطبيعية �أو ال�صناعية الكافية لطريق اخلروج وي�شرتط �أن يتوفر يف املباين املزدحمة �أو املباين العالية �أو
العام ��ة كالفنادق ودور ال�سينما وامل�صانع وغريها م�ص ��در احتياطي لتغذية التيار الكهربائي يف حالة انقطاعه على �أن
ت�شمل الإنارة االحتياطية لوحات الإ�شارة والأ�سـهم الدالـة على �سـبل الهروب ( خمارج للطوارئ).
9/2-3

تقع م�سئولية توفري و�صيانة �أجهزة الإنذار ومكافحة احلريق داخل املباين على املالك ويكون امل�ست�أجر م�سئوال عن �إزالة
العوائق من ممرات الهروب ،واملحافظة على �أجهزة الإنذار واملكافحة يف اجلزء امل�ؤجر له من املبنى ،ما مل يظهر عقد
الإيجار خالف ذلك.

3-3

مبادئ ت�صميم �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):

1/3-3

م�سـافـة االنـتـقـال:

1/1/3-3

يج ��ب �أن يتم تن�سيق طرق النجاة واملخ ��ارج بحيث ال تزيد م�سافة االنتقال بني �أية نقطة واقرب خمرج يف الطابق على
امل�ساف ��ة ال ��واردة يف اجلدول التايل رق ��م  ،1-3ما مل يـنـ�ص عـلى خـ�ل�اف ذلك يف ال�شروط الوقائي ��ة للمباين ح�سـب
اال�سـتغالل.
مسـافة االنتقال ألنواع المناطق المخـتـلفـة بالمباني
اجتاه االنتقال
اجتاهان �أو �أكرث
اجتاه واحد
 40م
 15م
 30م
 10م
 30م
 10م
غري حمدد
غري حمدد

نوع املنطقـة
منطقة مفتوحة
منطقة مق�سمة
منطقة مق�سمة خالل ممر
قطاعات حريق باطنة �أقل من  50م2
قطاعات حريق باطنة �أكرث من  150م2
�أقل من � 50شـخ�ص.

غري م�سموح

 30م

قطاعات حريق باطنة �أكرث من  150م2
�أكرث من � 50شـخ�ص.

غري م�سموح

 30م

ممر حممي

 10م

 30م

جدول رقم 1-3
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2/1/3-3

تقا� ��س امل�سـاف ��ة على خط حمور امل�سـار الفعلي للهروب ،من نقطة على بع ��د ( � 30سم) من �أبعد نقطة يف املبنى وحتى
منت�صف املخرج النهائي� ،أو اجلزء امل�أمون من �سـبل الهروب الذي ي�ؤدي بدوره �إىل املخرج النهائي.

3/1/3-3

يف الغ ��رف �أو ال�شـق ��ق امل�سـتقل ��ة ،تقا�س امل�سـافـ ��ة من مدخلها� ،شـريط ��ة �أن ال يزيد عمقها ع ��ن (  15مرت)  ،وال يزيد
ا�سـتيعابها عن العدد املحدد وفقا لل�شـروط الوقائية للمباين ح�سـب اال�سـتغالل.

4/1/3-3

�أال يزي ��د احل ��د الأق�ص ��ى مل�ساف ��ة االنتقال يف ممر حمم ��ي للو�صول �إىل �أقرب خم ��رج ( �إما قطاع حري ��ق �آخر �أو �سلم
حممي) على  30مرت ًا.

5/1/3-3

املناط ��ق الت ��ي يتم فيها ت�صنيع �أو تداول �أو تخزين املواد �سهلة االح�ت�راق �أو القابلة لال�شتعال ت�ضرب القيم الواردة يف
اجلدول رقم  1-3ال�سابق يف (  )0.5للح�صول على م�سافة االنتقال.

6/1/3-3

املن�ش�آت غري امل�ألوفة للأفراد �أو التي ال ي�ستطيعون التحرك فيها ب�أنف�سهم:
�أ  -ال ي�سمح ب�أن يكون االنتقال يف اجتاه واحد ( نهاية مغلقة).
ب -يجب �أن ت�ضرب م�سـافة االنتقال الواردة يف اجلدول  1-3ال�سابق يف معامل قـدره ( )0.75

7/1/3-3

ميكن زيادة م�سافة االنتقال بن�سبة ( � )% 50إذا توفرت �شبكات ر�ش تلقائي و �أنظمة ك�شف تلقائية للحريق .و �أال تتعدى
الزيادة (  )% 25بالن�سبة للمناطق املفتوحة.
ال�شكل 1-3
قياس مسافة االنتقال
ال�شكل 2-3

8/1/3-3
1/8/1/3-3
9/1/3-3
1/9/1/3-3
2/3-3

تقا� ��س بنف� ��س طريقة م�سـافة االنتقال ،من �أبعد نقطة �إىل منت�صف املخرج� ،أو من �أبعد نقطة �إىل نقطة االنطالق
�إىل م�سـارين خمتلفني للهرب  ،على �أال تزيد امل�سـافة عن  7.5مرت.
امل�سـافة املبا�شرة :هي �أق�صر خط وهمي داخل املبنى ي�صل بني �أبعد نقطة فيه وبني املخرج.
يف حال ��ة تع ��ذر قيا�س م�سـافة االنتقال عند الت�صميم لعدم توفر املعلومات الكافية عن طبيعة اال�سـتعمال ،يفرت�ض
خ ��ط وهمي يدعى امل�سـافة املبا�شرة وه ��و �أق�صر خط داخل املبنى ي�صل بني �أبعد نقطة فيه وبني املخرج ،ب�صرف
النظر عن �أية عـوائق تعرت�ضه ،ويقدر هذا اخلط على �أ�سـا�س �أن م�سـافة االنتقال =  1.5امل�سـافة املبا�شـرة.
الطاقة اال�ستيعابية لـ�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):

1/2/3-3

172

النهاية املغلقة يف م�سـارات �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):

يق ��در اال�ستيع ��اب باحلد الأعلى من الأ�شخا�ص املمكن تواجدهم يف املبن ��ى �أو �أي جزء منه يف �أي وقت ،على �أن ال
يقل ذلك عن العدد املذكور يف اجلدول رقم  2-3التايل:
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الحد األدنى لعرض سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
احلد الأدنى ل�صايف عـر�ض �سبل الهروب بالأمتار

�أجزاء �سبل
الهروب

عـدد الأ�شـخـا�ص
100

150

200

250

300

الأبواب واملمررات

0.80

0.85

1.00

1.25

1.5

الأدراج

0.75

1.00

1.30

1.65

3.00

اجلدول رقم 2-3
2/2/3-3

ويح�سـ ��ب عر� ��ض م�سـل ��ك الهروب من اجل ��دول ال�سابق على �أ�سا� ��س عدد الأف ��راد الذي ��ن �سـي�سـتخـدمـونها يف حالة
الطوارئ .ويف�ضل �أال يقل عر�ض املخارج و م�سـالك الهروب عن � 100سم.

3/2/3-3

ميك ��ن ا�سـتخ ��دام طريقة اال�سـتكمال حل�سـاب القيم املح�صورة ما بني  100و � 300شخ�ص من �شـاغلي املبنى ،لإيجاد
احلد الأدنى للعر�ض ال�صايف ل�سبل الهروب بالأمتار يف الطابق.

4/2/3-3

يف حال ��ة وج ��ود �أكرث من � 300شخ�ص من �شـاغل ��ي املبنى فيجب زيادة العر�ض ال�صايف مبق ��دار (  0.05مرت) لكل
زيادة قدرها ع�شـرة �أ�شـخا�ص ال�سـتخدام املمرات ،وثمانية �أ�شـخا�ص ال�سـتخدام الأدراج.

5/2/3-3

يف الطواب ��ق املتك ��ررة ،ي�أخذ بالعـدد الأعلى للأ�شـخا�ص يف طابق واحـ ��د فقط ،لتقدير ات�سـاع املخارج ،على �أن ال يقل
عن �أت�سـاع ( خمارج الطوارئ )�سـبل الهروب الرئي�سـية التي تو�صل �إىل املخارج النهائية.

6/2/3-3
3/3-3
4/3-3

�إذا زاد الع ��دد ع ��ن � 1000شـخ�ص وجب توفري خمرج �إ�ض ��ايف عر�ضة � 152سم لكل � 500شخ�ص �إ�ضايف كما يجب �أن
يك ��ون عر�ض ال ��درج والب�سـط مت�ساويا يف جميع مراحله وحتى املخرج النهائي .ويف احلاالت التي مل ترد يف اجلدول،
يحدد الدفاع املدين املقا�سـات املنا�سـبة وفقا لظروف الت�صميم.
ارتف ��اع ( خم ��ارج الطوارئ )�سـبل الهروب :ت�صمم �سـبل الهروب بحيث ال يق ��ل االرتفاع ال�صايف لأي جزء منها عن
(  2.2مرت).
اتـ�ســاع �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):

1/4/3-3

يق ��در ات�س ��اع �سـبل الهروب ( خمارج للطوارئ) ح�سب اجلدول رقم  ،2-3ليك ��ون ات�ساع �سـبل الهروب ( خمارج
للطوارئ) كافيا لت�صريف الأ�شخا�ص املفرو�ض تواجدهم يف املبنى .ويقا�س العر�ض بالفراغ ال�صايف ،عند �أ�ضيق
نقطة يف �أي جزء من مكونات �سبل الهروب.

2/4/3-3

عند التقاء �سـبل الهروب ( خمارج للطوارئ) من الطوابق العليا و ال�سفلي ( كال�سرداب) يف طابق متو�سط ،يجب
�أن ال يقل االت�ساع بدءا من نقطة االلتقاء وحتى املخرج النهائي ،عن جمموع ات�ساعها جميعا.

3/4/3-3

يرتب ��ط ات�سـ ��اع املخ ��ارج بزمن �إخالء املكان وعـ ��دد �شـاغلي املبن ��ي ،ويختلف زمن الإخالء م ��ن مبنى لآخر تبعا
الختالف توفر �شـروط الوقاية يف املبنى .ينب اجلدول رقم  3-3تقديرات �أزمنة الإخالء للمباين.
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زمن إخالء المباني في حاالت الحريق
زمن الإخالء املقرتح بالدقائق

نوع املباين
املباين التي تتوفر فيها �شروط الوقاية من احلريق ،ولي�س فيها خطورة حـريق.

3

ثالث دقائق

املباين التي تتوفر فيها �شروط الوقاية من احلريق ،وفيها خطورة حـريق.

2.5

دقيقتان ون�صف الدقيقة

املباين التي ال تتوفر فيها �شروط الوقاية من احلريق ،وفيها خطورة حـريق.
�أو املباين التي تتوفر فيها �شروط الوقاية من احلريق ،وفيها خطورة عالية من احلريق.

2

دقيقتان

جدول رقم 3-3
تـقـديـر عـدد شـاغـلي المبني
الت�سل�سل
-1
-2
-3

-4

-5
-6

-7

-8
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و�صـف املـبـنـى
منزل الأ�سـرة الواحـدة
مبنى �شـقـق �سـكنية
مباين الـفـنـادق
غـرف الـفـنـدق
املطـاعـم
غـرف االجـتـماعـات
املحـالت التـجـاريـة ( مراكز الت�سـوق )
الأ�سـواق املركزية
املحالت التجارية ال�صغرية
مباين املدار�س
مباين التجمعات
�صـاالت العـر�ض
�صـاالت امل�ؤتـمرات
�صـاالت الـعـر�ض
دور الرعـاية ال�صـحـيـة
�أجـنـحـة امل�سـت�شـفـيـات
بيوت رعـ�أيـة امل�سـنني
امل�ستو�صفات وم�سـت�شفيات الرعاية اليومية
مـواقـف الـ�ســيـارات

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي
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امل�سـاحة باملرت املربع لكل عدد الأ�شـخا�ص على املرت
املربع ( �شخ�ص/م)2
�شـخ�ص ( م�/2شخ�ص )
--------15.00
4.00
1.00
0.75
2.00
--3.00

0.07
0.25
0.15
1.33
0.50
--0.30

1.50
1.00
7.00

0.67
1.00
0.15

15.00
15.00
2.00
15.00

0.07
0.07
0.50
0.07

-9
-10

0.10
10.00
املباين املخ�ص�صة لل�صناعـة
----مباين الـتـخـزيـن ( املخازن)
مالحظة هـامـة :يتحدد عدد �شاغلي املبنى على �أ�سا�س العدد الفعلي لهم يف حالة وجود مقاعد ثابتـة.
جدول 4-3

5/3-3

معدل التدفق يف �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):

1/5/3-3

مع ��دل التدف ��ق يف �سـبل اله ��روب ( خمارج الط ��وارئ ):هو خ ��روج � 40شـخ�ص ��ا بالدقيقة الواحدة من وح ��دة ات�سـاع
واحدة.

6/3-3
1/6/3-3

وحـدات االت�سـاع:
وحـ ��دات االت�سـ ��اع :هي عدد الوح ��دات الالزمة خلروج الأ�شـخا� ��ص وفق معدل حمدد للتدفق يقدر ب� �ـ ( � 40شـخ�ص يف
الدقيقة) يف زمن حمدد تبعا لنوعية اخلطورة يف املبنى ومدى توفر �شروط الوقاية ( �أنظر جدول رقم .)3-3
مثال :كم عدد وحدات االت�ساع الالزمة خلروج � 480شـخ�ص يف زمن �إخالء قدره  3دقائـق ؟
احلل 4 =) 3×40 ( ÷ 480 :وحـدات ات�سـاع.

املعادلة الريا�ضية حل�سـاب عدد وحـدات االت�سـاع الالزمة:
عدد وحدات االت�سـاع =

عدد الأ�شـخا�ص باملبنى
معدل التدفق × زمن الإخالء بالدقائق

7/3-3

عـدد خمارج �سـبل الهروب ( فتحات خمارج الطوارئ) :

1/7/3-3

عـ ��دد خم ��ارج �سـبل الهروب ( فتحات خمارج الط ��وارئ ):هي العدد الأدنى لفتحات اخل ��روج املطلوب توفرها خلروج
الأ�شـخا�ص وفق معدل حمدد للتدفق يقدر بـ ( � 40شـخ�ص يف الدقيقة) يف زمن حمدد.

2/7/3-3

مثال  :1كم عدد خمارج �سـبل الهروب ( فتحات خمارج الطوارئ) ،املطلوب توفرها خلروج � 480شخ�ص من مبنى يف
 3دقائق ؟
احلل ( :عـدد وحدات االت�سـاع ÷ 2 = 1 +) 4 ÷ 4 ( = 1 + )4
مث ��ال  :2كم عدد خمارج �سـبل الهروب ( فتحات خمارج الط ��وارئ) ،املطلوب توفرها ملبنى مطلوب له خمارج بات�سـاع
 8وحدات ؟
احلل ( :عـدد وحدات االت�سـاع ÷ 3 = 1 +) 4 ÷ 8 ( = 1 + )4

املعادلة الريا�ضية حل�سـاب عدد ( فتحات خمارج الطوارئ) خمارج �سـبل الهروب املطلوبة:
عـدد ( فتحات خمارج الطوارئ) خمارج �سـبل الهروب =

عدد وحدات االت�سـاع
4

1+
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عدد المخارج المطلوبة ألعداد محددة من األشـخاص
عـدد الأ�شـخا�ص

عـدد املخارج

العر�ض ال�صايف الأدنى للمخرج

عدد �أق�صاه � 200شـخ�ص

2

� 90سـم

عدد �أق�صاه � 300شـخ�ص

2

� 122سـم

عدد �أق�صاه � 500شـخ�ص

2

� 152سـم

عدد �أق�صاه � 750شـخ�ص

3

� 152سـم

عدد �أق�صاه � 1000شخ�ص

4

� 152سـم

جدول رقم 4-3

3/7/3-3

يج ��ب �أن يك ��ون عدد املخارج وفقا لل�شروط الوقائي ��ة للمباين ح�سب نوع اال�ستغالل ،وفيما ع ��دا احلاالت امل�سموح بها،
يجب �أن يتوفر يف جميع املباين ،خمرجان على الأقل ،م�ستقالن ومتباعدان ي�ؤدي كل منهم �إىل اخلارج مبا�شرة.

4/7/3-3

يف�ض ��ل �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار ،عن ��د ح�ساب العدد املطلوب للمخارج احتمال تعط ��ل �أحدها بفعل احلريق بحيث يكون
الباقي كافيا ال�ستيعاب احلد الأعلى من الأ�شخا�ص املفرو�ض تواجدهم يف �أي وقت ،ومراعـاة �شـروط التوزيع وامل�سـاحة،
ويرتك تقـديـر ذلك للدفاع املدين.

8/3-3

توزيع �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):

1/8/3-3

يجب �أن ينظم توزيع �سبل الهروب ليعطي �أف�ضل تغطية ممكنة لكامل امل�ساحة.

2/8/3-3

يجب توزع �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )على �أطراف املبنى حتى ميكن جتنب وجود نهايات مغلقة بقدر الإمكان
�أال تزي ��د م�سـاف ��ة النهاي ��ة املغلقة ب�أي حال من الأحوال ع ��ن احلد امل�سـموح به يف ال�ش ��روط الوقائية للمباين ح�سب نوع
اال�ستغالل.

3/8/3-3

يجب توزع ( �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )متباعدة عن بع�ضها ،حتى ال تتعطل معا يف حادث حريق واحد ،وميكن
ح�ساب احلد الأدنى للم�سافة بني خمرجني يف مكان واحد ،ب�إحدى الطريقتني التاليتني:
�أ  -زاوية التقاء املخرجني ب�أية نقطة يف املكان ال تقل عن  45درجة.
ب  -امل�سافة بني املخرجني ال تقل عن ن�صف وتر املكان.

4/8/3-3

عن ��د تق�سـي ��م الطابق لأكرث من م�سـت�أجر �أو م�سـتغل يجب �أن تكون �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )متي�سـرة الو�صول
للأ�شـخا�ص املتواجـدين يف جميع الأق�سـام من ذلك الطابق يف وقت واحـد.
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توزيع ( مخارج الطوارئ )سـبل الهروب
•زاوية التقاء املخرجني ب�أية نقطة يف املكان ال تقل عن  45درجة.
•امل�سافة بني املخرجني ال تقل عن ن�صف وتر املكان
4-3
1/4-3
1/1/4-3

املتطلبات العامة لـ�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):
م ��واد البن ��اء  :يجب �أن تن�ش�أ �سـبل اله ��روب ( خمارج الطوارئ ) ،من مواد غري قابل ��ة لالحرتاق وذات مقاومة للحريق
بالدرجة املنا�سبة ك�أحد عنا�صر هيكل البناء.
ال تق ��ل درج ��ة مقاومة مواد بناء �سـب ��ل الهروب ( خمارج الطوارئ )عن �ساعة واحدة يف املباين التي ال تـزيـد عـن ثـالثـة
�أدوار ،و�سـاعـتـيـن للمباين التي تـزيـد عـن ذلك.

2/4-3

احلماي ��ة م ��ن خطر احلريق والدخان :يجب �أن تف�صل �سبل الهروب ع ��ن بقية �أجزاء املبنى ،حلمايتها من خطر احلريق
والدخ ��ان ،بحواج ��ز مانع ��ة النت�شار احلري ��ق من�ش�أة م ��ن مواد غري قابل ��ة لالح�ت�راق ،وذات مقاومة للحري ��ق بالدرجة
املنا�سبة.

3/4-3

حماية الفتحات التي توجد يف اجلدران الفا�صلة ،ب�أبواب مانعة النت�شار احلريق والدخان ،وفقا لهذه ال�شروط ،وعلى �أن
يقت�صر عدد هذه الفتحات على ما هو �ضروري فقط للدخول �إليها واخلروج منها.

4/4-3

الت�شطي ��ب الداخل ��ي ل�سـب ��ل الهروب ( خمارج الط ��وارئ ) :يجب �أن تكون املواد امل�ستعمل ��ة يف الت�شطيب الداخلي ل�سبل
اله ��روب ،غ�ي�ر قابلة لالحرتاق بقدر الإمكان ،ومن نوع ال يزيد م ��ن خطورة احلريق ،ويف كل الأحوال يجب �أن تكون ذات
درجة منخف�ضة جد ًا النت�شار اللهب على �سطحها (درجة �صفر).

5-3

�إن ��ارة �سـب ��ل الهروب ( خمارج الط ��وارئ ):يجب �أن يتوفر يف جمي ��ع �أجزاء �سبل الهروب الإن ��ارة الطبيعية الكافية� ،أو
الإنارة ال�صناعية.

1/5-3

ويف حالة الإنارة ال�صناعية بالتيار الكهربائي يجب �أن تكون وفقا ملوا�صفات وزارة الكهرباء ،و�أن تكون من م�صدر يعتمد
عليه.

2/5-3

توزي ��ع الإن ��ارة على جميع �أجزاء �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ) ،بحيث ال ي� ��ؤدي تعطل �أي م�صباح منها �إىل انت�شار
الظالم� ،أو عدم و�ضوح الر�ؤيا يف �أية نقطة يف م�سار الهروب.

3/5-3

يج ��ب �أن تك ��ون الإنارة م�ستمرة طوال فرتة احلاجة �إليها ،وبدرجة الإ�ضاءة املطلوبة ،والتي ال تقل عن  10وحدات �إ�ضاءة
( جماز ًا �شـمـعـة) ( )Lux 10على �سطح الأر�ض.

6-3

�إنارة الطوارئ لـ�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):يجب �أن يتوفر جلميع �أجزاء �سـبل الهروب (خمارج الطوارئ) �إنارة
منا�سـب ��ة تعم ��ل يف حالة الطوارئ عند تعطل الإن ��ارة العادية وفقا لهذه ال�شروط واملوا�صف ��ات� ،أو التي يو�صي بها الدفاع
املدين.

1/6-3

يجب �أن تغذى �إنارة الطوارئ لـ�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )من م�صدر احتياطي للتيار الكهربائي ،خالف امل�صدر
الرئي�سي بحيث يكون كافيا للعمل مـدة �ساعتني على الأقل �أو وفـقـا ل�شـروط الدفاع املدين.

2/6-3

تعم ��ل �إن ��ارة الطوارئ تلقائيا عند انقطاع امل�صدر الرئي�س ��ي بفا�صل زمني ال يزيد عن ع�شر ثوان �أو يكون م�شـغـال ب�صفـة
م�سـتـمـرة.
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3/6-3

يف حالة ا�ستعمال التيار امل�ستمر ( البطاريات) كم�صدر لتغذية �إنارة الطوارئ ،يجب �أن تكون ذات نظام متكامل ومعتمد،
ح�سب موا�صفات اجلزء الثاين �أو اخلا�صة للدفاع املدين.

4/6-3

يف احلاالت امل�سموح بها الواردة يف ال�شروط الوقائية للمباين ح�سب نوع اال�ستغالل يجوز �أن تكون �إنارة الطوارئ بوا�سطة
وحدات �إ�ضاءة كهر بائية م�ستقلة تغذى من امل�صدر العادي للتيار الكهربائي وت�شحن ذاتيا ،بحيث تعمل فورا عند انقطاع
التيار ملدة �ساعتني على الأقل� ،شـريطة �أن تكون من نوع معتمد من الدفاع املدين.

7-3

العالم ��ات الإر�شـادية لـ�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):يج ��ب �أن جتهز �سبل الهروب بالعالمات الإر�شادية املطلوبة
وتو�ضع يف الأماكن املنا�سبة وفقا لل�شروط الوقائية للمباين ح�سب نوع اال�ستغالل ،وذلك للتعريف ب�سـبل الهروب والداللة
على جتاه م�سـارها ،و الإر�شاد �إىل �أية تعليمات تتعلق بالهروب خا�صة  ،وبالـ�ســالمـة عـامـة.
عالمة إرشـادية دالة على طريق المخرج
ال�شكل 5-3

1/7-3

يج ��ب �أن تك ��ون ه ��ذه العالمات ذات حجم وعب ��ارة ورمز ولون منا�سب وفق ��ا للموا�صفات الفنية للدف ��اع املدين بحيث تبد
وا�ضح ��ة وممي ��زة ومغايرة ملا جاورها من �إنارة �أو ت�شطيب �أو �ألوان �أو ديكور ،كما ال يجوز و�ضع �أية تركيبات �أو �إنارة ،تعيق
ر�ؤيتها �أو تلفت االنتباه عـنـهـا.

2/7-3

تثبي ��ت عالم ��ة ( خمرج) على املخارج مبا�شرة ،وعالم ��ة ( خمرج مع �سهم) للداللة على اجت ��اه م�سار الهروب ،عندما ال
يك ��ون املخرج �أو امل�س ��ار وا�ضحا �أو باديا للعيان ،كاملنعطفات والزوايا ،بحيث ال تبتعـد �أية نقطة يف امل�سار عن العالمة �أكرث
من (  30م ).
بعض أماكن تثبيت العالمات اإلرشادية
ال�شكل 6-3

3/7-3

حيثم ��ا تتطلب ال�ش ��روط الوقائية للمباين ح�سب نوع اال�ستغ�ل�ال ،يجب �أن ت�ضاء العالم ��ات الإر�شادية من نف�س م�صدر
الإن ��ارة العادي ��ة وكذلك �إنارة الطوارئ ،على �أن ال تقل درجة الإ�ضاءة عن (  )55وحدة قوة كهر بائية ( جمازا� :شـمعة)
(  )Wattعند �سطح العالمة.

4/7-3

كل باب �أو ممر �أو درج معتمد كجزء من �سبل الهروب ولكنه بحكم موقعه قد يوحي بااللتبا�س ،والهروب �إىل مكان غري
�آم ��ن ،يج ��ب �أن تثبت عليه عالم ��ة �أخرى مكتوب عليها اال�ستعمال الفعلي مثل ( �إىل ال�س ��رداب) ( ،غرفة املخزن) و ما
�شـابـه ذلك.

8-3

احلماي ��ة م ��ن ال�سقوط �أثناء ا�سـتخدام �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):يج ��ب تركيب حواجز للحماية من ال�سقوط
( درابزي ��ن) عل ��ى كامل امتداد ح ��واف الأطراف اخلالية من جميع مكون ��ات �سبل الهروب ،و �أي ج ��زء �آخر من املبنى
قابل لو�صول الأ�شخا�ص �إليه  ،مثل ال�سطح  ،وحافة املناور و الفراغات الرئي�سية على ال�سطح وال�شرفات وما �شابه ذلك
وكذلك حافة املمر.
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درابزين للحماية من السـقوط على األدراج
ال�شكل 7-3
1/8-3

ترك ��ب احلواج ��ز يف الأدراج عل ��ى جانب واحد من الدرج الذي يقل عر�ضه ع ��ن ( � )120سـم وعلى جانبي الدرج �إذا زاد
عر�ضه عن ذلك.

2/8-3

�إذا زاد عر�ض الدرج عن ( � )180سـم يجب تركيب درابزين �إ�ضايف يف الو�سـط ويف هذه احلالة يعترب الدرج مق�سـما �إىل
ق�سـمني م�سـتقلني يخ�ضع كل منهما ل�شـروط عر�ض الدرج.

3/8-3

يج ��ب �أن ال يق ��ل ارتفاع حواج ��ز احلماية من ال�سـقوط ع ��ن ( � )90سـم يف الأج ��زاء الداخلية و� )20سـ ��م ) يف الأجزاء
اخلارجية من املباين.

4/8-3

ال يعترب الزجاج ب�أي حال من الأحوال حاجزا مانعا من ال�سـقوط وحيثما توجد �ألواح من الزجاج على فراغ الواجهات �أو
النوافذ يجب تركيب حواجز �إ�ضافية للحماية من ال�سـقوط وفقا لهذه ال�شـروط.

5/8-3

�إذا وجد اختالف يف م�ستوى الأر�ضية يزيد عن ( � )18سـم �أو ما يزيد عن ارتفاع درجة واحدة ،يجب �أن تن�ش�أ له حواجز
للحماية من ال�سـقوط من مواد غري قابلة لالحرتاق.

1/5/8-3

يج ��ب �أن تك ��ون حواجز احلماية من ال�سـقوط م�صممة ومثبتة ب�صورة متينة ،وقوية تتحمل �ضغطا �أفقيا و ر�أ�سيا و منفـذة
بطريقة �سليمة بحيث ال ترتك جماال جلرح �أع�ضاء اجل�سم �أو �أن تعـلق ب�أطراف املالب�س عند مالم�ستها.

2/5/8-3

يج ��ب �أن ال يزي ��د الف ��راغ يف احلواجز عن ( � )10سـم حتى ال ي�ت�رك جماال النح�شار �أطراف اجل�س ��م فيها ،كما ت�صمم
الق�ضبان بطريقة �سليمة ال ت�سـاعد الأطفال على ت�سلقها.

3/5/8-3

عـنـ ��د تركي ��ب حاج ��ز عل ��ى جانب الدرج م ��ن جهة اجل ��دار ،يجـب �أن يرتك فـ ��راغ ال يقـل عـ ��ن ( � 4سـم) ب�ي�ن املقـبـ�ض
واجلـدار.
الفراغ المسـموح به بين مقبض الدرابزين والجدار ال يقل عن  4سـم
ال�شكل 8-3

9-3

�أبواب �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):تطبق هذه ال�شروط على الأبواب بجميع مكوناتها ،من �إطار وم�صراع و�أدوات
�إذا كانت جزءا من �سبل الهروب.

1/9-3

عندم ��ا تكون �أبواب الهروب �أبواب مانعة للحريق والدخان يف نف� ��س الوقت ،تطبق يف �ش�أنها ال�شروط الوقائية الواردة يف
ف�صل الإحتياطات الوقائية الإن�شائية �إ�ضافة لهذه ال�شروط.

2/9-3

عر�ض الباب هو العر�ض ال�صايف عند فتح م�صراع الباب على مداه.

3/9-3

م�سـت ��وى الأر�ضي ��ة �سـبل الهروب ( خمارج الط ��وارئ ):يجب �أن يكون م�ستوى الأر�ض يف �سبل الهروب على جانبي الباب
مت�ساويا مل�سافة ال تقل عن عر�ض الباب نف�سه.
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قياس العرض الصافي للباب
			

ال�شكل 10-3

ال�شكل 9-3

4/9-3

تنظيم حركة �أبواب �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ)

1/4/9-3

يجب �أن تفتح �أبواب الطوارئ يف اجتاه الهروب.

2/4/9-3

يجب �أن ال يزيد اجلهد الالزم لفتح الباب بكامله عن (  23كغم علي مقب�ض الباب).
فتح أبواب الطوارئ

1/3/4/9-3

يج ��ب �أن ال ت�ؤث ��ر حرك ��ة م�صراع الباب على �سعة �أجزاء �سب ��ل الهروب التي ت�ؤدي �إليه ��ا .و�أن ال ت�شكل حركتها عائقا
ال�ستعمال �سبل الهروب ب�صورة عامة.
�أن ال تقل ��ل حرك ��ة م�صراع الباب من عر�ض الدرج �أو �سعة ال ��درج �أو املمر �أو �أي جزء من مكونات �سبل الهروب ب�أكرث
من ن�صف العر�ض املطلوب.
�إذا كان الباب يفتح باجتاه املمر يجب ان يفتح بزاوية (  )180درجة بحيث ال يربز عن وجه اجلدار �أكرث من ( )15
�سـم.

3/3/4/9-3

يف حال ��ة وج ��ود �أبواب متتالية كما يف ف�سحة الدرج �أو الف�سحة العازلة ،يجب �أن ال يقل البعد بني حموري البابيـن عن
(  )1.5مرت �أو بني جمايل حركـة امل�صراعني عن (  1مرت).

3/4/9-3

2/3/4/9-3

أبواب فسـحة الدرج ( ردهة الدهاليز)
ال�شكل 12-3
4/4/9-3

يجب �أن تكون جميع الأدوات والأقفال التي تدخل يف ت�صنيع الأبواب وخا�صة املف�صالت احلاملة من مواد غري قابلة
لالحرتاق وذات درجة ان�صهار ال تقل عن (  )800درجة مئوية.

5/4/9-3

يجب �أن تكون الأقفال و�أدوات الغلق من نوع ال يتطلب ا�ستعمال مفتاح �أو معرفة خا�صة لفتحها.
نوعان من ذراع فتح باب الطوارئ ( )Panic Bar

6/4/9-3

عندما ي�شرتط بقاء الباب يف م�سار الهروب مغلقا ملنع انتقال احلريق والدخان� ،أو �أي �سبب �آخر يجب �أن جتهز بو�سيلة
غلق ذاتية ( راد) من نوع معتمد بالقوة املنا�سبة التي تغلق الباب متاما بعد فتحه.

7/4/9-3

عندما تقت�ضي �ضرورة اال�ستعمال ،بقاء باب الهروب املانع للحريق مفتوحا يجب توفري و�سائل �إغالق تلقائية.
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ال�شكل 14-3

5/9-3

و�سائ ��ل فتح �أب ��واب �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):يف املباين والأماكن الت ��ي حتددها ال�شروط الوقائية للمباين
ح�س ��ب نوع اال�ستغ�ل�ال جتهز �أبواب اخلروج بو�سيلة فتح �سريعة تفتحها يف حال ��ة الطوارئ �إىل اخلارج من نوع معتمد
من الدفاع املدين ( .)PANIC BAR

1/5/9-3

يج ��ب �أن تك ��ون ه ��ذه الو�سيلة ق�ضي ��ب �أو لوح �أو ذراع ال يقل طول اجل ��زء املتحرك منه عن ( � 75سـ ��م) وارتفاعه عن
م�ستوى الأر�ض ال يزيد عن ( � 110سـم).

2/5/9-3

ال يجوز جتهيز تلك الو�سائل ب�أية �أقفال �أو �أية �أدوات من �ش�أنها �أن تعيق �أو تعطل فتح الأبواب عند الطوارئ.

6/9-3

الأب ��واب الآلية واخلا�صة ل�سـبل الهروب ( خمارج الط ��وارئ ):هي الأبواب الآلية التي تفتح بوا�سطة اخللية ال�ضوئية
عند اقرتاب الأ�شخا�ص منها �أو ب�أية و�سيلة �آلية �أخرى وكذلك الأبواب التي تفتح �أو تغلق بو�سائل تلقائية ك�أدوات الغلق
الذاتية ،يجب �أن جتهز بو�سيلة يدوية لفتحها �أو غلقها ب�سهولة عند تعطل عمل الو�سائل الآلية.

7/9-3

الأب ��واب ال ��دوارة ال تقبل كجزء من �سبل الهروب ،ويف حالة وجودها يجب �أن يكون بجانبها �أبواب من نوع معتمد وفقا
لل�شروط.

8/9-3

ا�سـتعم ��ال �سـب ��ل الهروب ( خمارج الطوارئ )عند تقييد حركة �شـاغل ��ي املبنى :لأ�سـباب �أمنية �أو لأي �أ�سـباب �أخرى،
يجب اتخاذ ما يلزم من �إجراءات لت�سهيل ا�ستعمال �سبل الهروب فورا عند �أي طارئ.

1/8/9-3

يف حال ��ة �ض ��رورة �إغ�ل�اق �أبواب اله ��روب ،يجب حفظ املفت ��اح يف علبة مغلق ��ة ذات غطاء زجاجي مثبت ��ة فوق الباب
ال�ستعماله عند الطوارئ ،وعند تعذر ذلك تبحث كل حالة على حدة مع الدفاع املدين لو�ضع الرتتيبات املنا�سبة.

2/8/9-3

عند و�ضع حواجز �أو حبال �أو �سال�سل ل�ضبط حركة الدخول �أو اخلروج لغر�ض التنظيم �أو �شراء التذاكر �أو غري ذلك،
يجب �أن تكون هذه احلواجز �سهلة الإزالة فورا عند الطوارئ �أو �أن تكون بو�ضع ال يعيق �أو مينع ا�ستعمال �سبل الهروب
�أو يقلل من �سعتها �أو كفاءتها.

9/9-3

جم ��ال الر�ؤيــ ��ا من خالل �أبواب �سـب ��ل الهروب ( خمارج الط ��وارئ ):يف الأبواب املت�أرجح ��ة باالجتاهني ويف �أبواب
الغ ��رف الداخلي ��ة ( غرفة داخل غرف ��ة) يفتح يف الباب فتحة تغط ��ى بالزجاج امل�سلح ال�شفاف لإتاح ��ة املجال للر�ؤيا
عل ��ى م�ست ��وى النظر ،وبحيث يكون ارتفاع م�ستوى لوح الزجاج يف م�ستوى النظر العادي ( � 170 - 150سم) ويف حالة
الأ�شخا�ص املعاقني ( � 100سم).

10-3

مم ��رات �سـبل الهروب ( خمارج الط ��وارئ ):عندما ال يكون الو�صول �إىل املخرج متي�سرا ب�صورة مبا�شرة ل�ضرورات
الت�صميم يجب توفري ممرات �سالكة و �آمنة ت�ؤدي �إىل املخارج مبا�شرة دون نهاية مغلقة ،ويف حالة تعذر ذلك يجب �أن
ال تزيد م�سافة النهاية املغلقة عن (  )7.5مرت.

1/10-3

يجب �أن تتوفر للممرات ال�شروط العامة ك�أحد مكونات �سبل الهروب �إ�ضافة لهذه ال�شروط.

2/10-3

يج ��ب �أن تتوفر للممرات احلماي ��ة من خطر احلريق والدخان ويجوز �أن تكون ه ��ذه احلماية بوا�سطة قواطع جاهزة،
ذات مقاوم ��ة بالدرجة املطلوبة يف حالة جتهيز املبنى ب�شبك ��ة مر�شات مياه تلقائية �أو عندما ت�سمح ال�شروط اخلا�صة
بذلك.

3/10-3

يجب �أن يكون عر�ض املمرات كافيا ال�ستيعاب الأ�شخا�ص الذين ي�ستعملونها بحيث ال يقل عن عر�ض املخرج الذي ت�ؤدي
�إليه ،وال يقل ب�أية حالة عن ( � 150سـم) يف املمرات الرئي�سية وال يقل عن ( � 120سـم) يف املمرات داخل ال�شقق.
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ال�شكل 15-3

4/10-3
5/10-3

يج ��ب �أن توزع املم ��رات بحيث يتمكن كل �شخ�ص من الو�صول ب�سهولة وحرية �إىل جميع املخارج يف الطابق ،ويف �أكرث
من اجتاه ،ويف�ضل ما �أمكن تنظيم املمرات ب�شكل حلقي حتى ي�سهل الو�صول �إىل بقية املخارج يف حالة تعطل �أحدها
بفعل احلريق.
يجب �أن يركب يف املمرات �أبواب اعرتا�ضيه مانعة للدخان تغلق تلقائيا وفقا ل�شروط االحتياطات الوقائية يف املجاالت
الإن�شائية ويف احلاالت التالية:

1/5/10-3

عندما يزيد طول املمر عن ( 30م) وذلك يف منت�صف امل�سافة.

2/5/10-3

عند نقطة ات�صال املمرات الرئي�سية بالفرعية.

3/5/10-3

يف �أي مو�ضع تطلبه �شروط احلماية من خطر الدخان.

6/10-3

�أي اختالف يف م�ستوى �أر�ضية املمرات يجب توفري درج �أو منحدر لالنتقال من م�ستوى �إىل �آخر وعندما يكون الفرق
�أقل من ( � 45سـم) يجب ا�ستعمال املنحدر بدال من الدرج.

11-3

ال ��درج الداخل ��ي :ي�شكل الدرج الداخل ��ي جزء هام من خمارج �سـب ��ل الهروب ( خمارج الط ��وارئ )لأنه يقع يف بئر
يخرتق البناء ر�أ�سي ًا.

1/11-3

يج ��ب �أن ين�ش� ��أ درج اله ��روب من م ��ود غري قابلة لالح�ت�راق وان يكون معزوال ع ��ن الأجزاء الأخ ��رى للمبنى ب�أبواب
وج ��دران ذات مقاوم ��ة للن�ي�ران ملدة ال تقل ع ��ن �ساعة و�سهلة الو�ص ��ول �إىل اخلارج مبا�ش ��رة �أو �إىل قاعـة خالية من
العوائق ت�ؤدي بدورها �إىل اخلارج.

2/11-3

يجب �أن تكون �أر�ضية جميع �أجزاء الدرج �صلبة ،غري قابلة لالنزالق وغري مثـقـبـة.

3/12-3

يجب تركيب حواجز للحماية من ال�سقوط وفقا ل�شروط احلماية من ال�سقوط.
ال�شكل 16-3

12-3
1/12-3
2/12-3
3/12-3
4/12-3
5/12-3
6/12-3
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موا�صفات درج �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):
عر�ض الدرج هو البعد ال�صايف بني وجه اجلدار ووجه الدرابزين� ،أو اجلدار الآخر.
يجب �أن يكون عر�ض الدرج كافيا ال�ستيعاب املبنى من الأ�شخا�ص وفقا لل�شروط الوقائية للمباين ح�سب نوع اال�ستغالل
وفق جدول احلد الأدنى لعر�ض ( خمارج الطوارئ )�سـبل الهروب جدول رقم .2-3
ميك ��ن ا�سـتخدام طريق ��ة اال�سـتكمال حل�سـاب القيم املح�صورة ما ب�ي�ن  100و � 300شخ�ص من �شـاغلي املبنى ،لإيجاد
احلد الأدنى للعر�ض ال�صايف ل�سبل الهروب بالأمتار يف الطابق كما جاء يف الفقرة .3 /4/4-3
يف حالة وجود �أكرث من � 300شـخ�ص من �شـاغـلي املبنى فيجب زيادة العر�ض ال�صايف مبقدار (  0.05مرت) لكل زيادة
قدرها ع�شـرة �أ�شـخا�ص ال�سـتخدام املمرات ،وثمانية �أ�شـخا�ص ال�سـتخدام الدرج كما جاء يف الفقرة .4/4/4-3
�إذا زاد العدد عن � 1000شـخ�ص وجب توفري خمرج �إ�ضايف عر�ضة � 152سم لكل � 500شخ�ص �إ�ضايف كما يجب �أن يكون
عر�ض الدرج والب�سـط مت�ساويا يف جميع مراحله وحتى املخرج النهائي.
يجب �أن ال يقل عمق الدرجة ( النائمة) عن ( � )28سـم ،ويرتاوح ارتفاع القائمة من ( � 15إىل � 18سـم )  ،وبحيث تظل
العالقة بني عر�ض الدرجة وارتفاعها حمكومة باملعادلة التالية:
(  × 2االرتفاع  +العر�ض = ( � 60إىل � 65سـم)
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العالقة بين القائم والنائم في الدرج
ال�شكل 17-3
7/12-3

يج ��ب �أن تنظ ��م الدرجات مبجموع ��ة ( �أ�شواط) ال يزيد ال�شوط الواحد عن (  )14درج ��ة وال تقل عن (  ) 3وينتهي
كل �شوط بب�سطة.

8/12-3

يجب �أن ال يقل عر�ض الب�سطة عن عر�ض الدرج نف�سه.

9/12-3

يج ��ب �أن تكون جمموعة الدرجات املتعاقبة يف ال�شوط الواحد مت�ساوية يف العمق واالرتفاع دون �أي اختالف يزيد عن
(  5ملـم) ،وي�سمح بتفاوت ال يزيد عن (  10ملم) بني �أكرب و�أ�صغر ارتفاع� ،أو عمق الدرجة يف جمموع الأ�شـواط.
اسـتعمال الدرجات المنحنية المروحية
ال�شكل 18-3

10/12-3

يج ��وز ا�ستعم ��ال الدرجات املنحنية املروحية ب�ش ��رط �أن ال يقل احلد الأدنى للعر�ض عن ( � 25س ��م) وامل�سافة من مركز
املنحنى �إىل بداية منحنى الدرج من ناحية املركز ،ال تقل عن �ضعف عر�ض الدرج.

13-3

حماي ��ة درج �سـب ��ل الهروب ( خمارج الطوارئ )من احلريق والدخان :يجب �أن يتوفر للدرج ال�شروط العامة للحماية من
احلريق والدخان وفقا لل�شروط الوقائية يف املجاالت الإن�شائية �إ�ضافة لهذه ال�شروط.

1/13-3

يف املباين التي يزيد ارتفاعها عن �ستة طوابق� ،أو التي تن�ص عليها ال�شروط الوقائية للمباين ح�سب نوع اال�ستغالل ،يجب
�أن يف�ص ��ل بي ��ت الدرج عن املبنى بف�سحة عازلة من�ش�أة وفقا ل�شروط الدرج نف�سه ،فيما يتعلق بالبناء ،والتهوية ،والأبواب
وغري ذلك ،حتى توفر حماية م�ضاعفة للدرج.

2/13-3

يف�ضل ما �أمكن و�ضع معدات احلريق ،يف الف�سحة العازلة ،حتى تكون يف مكان حممي من خطر احلريق ،ي�ستعمله رجال
الإطفاء ،كنقطة ا�ستعداد وانطالق ملكافحة احلريق.

14-3

تهوي ��ة درج �سـب ��ل اله ��روب ( خمارج الط ��وارئ ):يجب �أن يتوفر لل ��درج ،باعتباره و�سيلة اله ��روب الوحيدة يف الطوابق
املتكررة التهوية الكافية ،لت�صريف الدخان يف حالة ت�سربه �إىل بيت الدرج.

1/14-3

تتم التهوية بو�سائل طبيعية كما يف احلاالت التالية:

1/1/14-3

نوافذ قابلة للفتح ،علي اجلدار اخلارجي للمبنى ،مب�ساحة ال تقل عن (  1.5م) 2يف الطابق الواحد.

2/1/14-3

فتح ��ة دائم ��ة يف �سق ��ف بيت الدرج مب�ساحة ت�ساوي (  )% 5من م�ساحة �أر�ضية بي ��ت الدرج ،وال تقل عن (  1م� ،)2أو
نافذة قابلة للفتح ،بو�سيلة يدوية معتمدة ت�شغل من الطابق الأر�ضي بطرية �سهلة وبحركة واحدة بنف�س القيا�س.

3/1/14-3

يف املب ��اين التي ي�سمح فيها ب�أن ال يكون الدرج عل ��ى اجلدار اخلارجي للمبنى ،يجوز �أن تطل نوافذ التهوية على منور
خم�ص�ص لهذا الغر�ض وال يحتوي على �أية خدمات تنطوي على خطورة حريق.
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4/1/14-3

2/14-3

يف جمي ��ع الأح ��وال ،عندما تقت�ضي ال�ضرورة بقاء نوافذ التهوية مغلقة ،لغر�ض التكييف� ،أو غري ذلك ،يجب �أن تكون
النواف ��ذ قابل ��ة للفتح بوا�سط ��ة رجال الدفاع املدين عند الط ��وارئ ،بو�سائل يدوية �سهلة اال�ستعم ��ال ،بحركة واحدة،
تو�ض ��ع هذه الو�سائ ��ل يف �أماكن وا�ضحة معتمدة مثل املدخ ��ل ،ومثبتة عندها عالمة �إر�شادي ��ة بعبارة ( مفتاح يدوي
للتهوية).
يجوز �أن تكون التهوية بو�سائل ميكانيكية ،يف املباين التي ت�سمح بها ال�شروط الوقائية للمباين ح�سب اال�ستغالل.

ميك ��ن حماي ��ة الدرج بنظام زي ��ادة ال�ضغط بدال من �أنظمة التهوية وذلك لإبقائها خالية م ��ن الدخان بحيث يتم ت�صميم
1/2/14-3
نظام زيادة ال�ضغط طبقا للموا�صفات املعتمدة.
سـلم مضغوط بالهواء
ال�شكل 19-3

15-3

توزي ��ع درج �سـب ��ل اله ��روب ( خمارج الطوارئ ):فيم ��ا عدا احلاالت التي ت�سم ��ح بها ال�شروط الوقائي ��ة للمباين ح�سب
اال�ستغالل يجب �أن يكون الدرج على اجلدران اخلارجية للمباين لتجنب وجود نهاية مغلقة ويف املباين ذات الدرج الواحد
يجب �أن يكون الدرج على اجلدار اخلارجي للمبنى.

1/15-3

ال يج ��وز ا�ستمرار الدرج م ��ن الطوابق العليا �إىل ال�سرداب ،ويجب عمل درج م�ستق ��ل لل�سرداب ،ويف احلاالت التي يتعذر
فيها ذلك ،يجب قطع ا�ستمرارية فراغ الدرج يف الطابق الأر�ضي ،بوا�سطة جدار مانع النت�شار احلريق يرتفع �إىل ال�سقف
بحيث يكون الدخول �إىل ال�سرداب من اخلارج مبا�شرة.

2/15-3

تثبيت عالمات �إر�شادية داخل بيت الدرج للداللة على �أرقام الطوابق.
عالقة الدرج بالمبنى
ال�شكل 20-3

16-3

الدرج اخلارجي :عندما يكون الدرج اخلارجي جزء من �سبل الهروب ،تطبق يف �ش�أنه بالإ�ضافة �إىل هذه ال�شروط� ،شروط
الدرج الداخلي با�سـتـثـنـاء �شروط احلماية من احلريق.

1/16-3

يجوز يف بع�ض الأحوال اخلا�صة التي ي�سمح بها الدفاع املدين �أن ين�ش�أ الدرج اخلارجي من هيكل معدين ،ب�شرط �أن يكون
معاجلا للحماية من العوامل اجلوية.

2/16-3

يف�ص ��ل الدرج اخلارجي عن املبنى بجدران من�ش�أة من مواد غ�ي�ر قابلة لالحرتاق ذات مقاومة للحريق بالدرجة املطلوبة
وتغط ��ي الفتح ��ات املطلة على الدرج ب�أبواب مانع ��ة للحريق تغلق تلقائيا ونوافذ ذات زجاج م�سل ��ح مقاوم للحريق وفقا ملا
يلي:
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1/2/16-3

وعـمـْقـًا.
يف حدود م�سافة قدرها (  3م )�أفقيـ ًا ،و ر�أ�سيـ ًاُ ،

2/2/16-3

ال داعي لذلك يف الطابق الأخري� ،إذا مل يكن الدرج مو�صال �إىل ال�سطح.

3/16-3

يجب و�ضع عالمات �إر�شادية على �أبواب الدرج للداللة على رقم الطابق الذي ت�ؤدي �إليه.

17-3

اجل�س ��ور وال�شرف ��ات واملم ��رات اخلارجية :عندما تكون اجل�س ��ور وال�شرفات اخلارجية جزء من �سب ��ل الهروب ،تطبق يف
�ش�أنها �شروط الدرج اخلارجي بالإ�ضافة �إىل هذه ال�شروط.

1/17-3

يجب �أن ال يقل ارتفاع جوانب الفتحات املطلة على ال�شرفات �أو اجل�سور �أو املمرات اخلارجية عن (  2مرت) وتكون من�ش�أة
من الطوب ( الطابوق) �أو اخلر�سانة.

2/17-3

يجب �أن يكون العر�ض كافيا ال�ستيعاب الأ�شخا�ص الذين �سـي�سـتعـملونها �شـريطة �أن ال تقل عن (  1.5م).

18-3

املنح ��درات :ه ��ي الطريق املائل ،البديل عن الدرج يف االنتقال من م�ستوى �إىل �آخر يف �سبل الهروب ،وينطبق علها ما جاء
يف �شروط الدرج ب�صفة عامة� ،إ�ضافة لهذه ال�شروط.

1/18-3

يجب �أن تكون الأر�ضيات متينة وخ�شنة وغري قابلة لالنزالق.

2/18-3

يجب �أن تكون ن�سبة امليل واحد يف جميع �أجزاء املنحدر.

3/18-3

يجب ا�ستعمال الب�سطة ،عند تبديل اجتاه امل�سار.

4/18-3

يجب �أن ال تزيد ن�سـبة املنحدرات عن .10: 1
ن�سبة املنحدرات 10 : 1

19-3

املخ ��رج النهائ ��ي ل�سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ ):يجب �أن ينتهي م�سـار اله ��روب �إىل خمرج نهائي ي�ؤدي بدوره �إىل
خارج املبنى� ،أو �إىل الطريق العام.

1/19-3

يجوز يف احلاالت التي ت�سمح بها ال�شروط اخلا�صة� ،أن ينتهي (  )% 50من �سبل الهروب على الأكرث يف مكان داخل املبنى
يف م�ستوى املخرج النهائي ( الأر�ضي عادة) �شريطة �أن يتوفر يف هذا املكان ما يلي:

�أن يكون الو�صول من نهاية امل�سار مثل �أ�سفل الدرج �إىل املخرج النهائي �سهال وا�ضحا دون �أية عوائق ،و�أن ال تزيد امل�سافة
1/1/19-3
عن (  15م).
 2/1/19-3يجهز ب�شبكة مر�شات مياه تلقائية.
2/19-3

يجوز �أن ينتهي م�سار الهروب �إىل ال�سطح� ،إذا توفرت له جميع �شروط �سبل الهروب ،وبحيث يتوفر منه طريق �آخر �سالك
و�آمن ي�ؤدي بدوره �إىل الطريق العام.
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3/19-3

يج ��ب �أن يك ��ون ات�ساع املخرج �أو املخارج النهائية كافيا لت�صريف الأ�شخا� ��ص املفرو�ض تواجدهم يف املبنى ،وال يقل ب�أية
حال عن ات�ساع �سبل الهروب التي ت�صب فيه.

20-3

خمارج �سـبل الهروب ( خمارج الطوارئ )الأفـقـيـة :املخرج الأفقي هو املخرج الذي ي�ؤدي �إىل منطقة �آمان داخل املبنى
�أو خارج ��ه ،توفر ملج�أ �آمنا للأ�شخا�ص الذين يتعر�ض ��ون خلطر احلريق ،يف املباين واحلاالت التي تن�ص عليها ال�شروط
الوقائية للمباين ح�سب اال�ستغالل.
مخارج سبل الهروب األفقية
ال�شكل 22-3

1/20-3

يف حال ��ة اعتب ��ار كال اجلانبني منطقتي �آمان ،يجب توفري خمرج �آخر باالجت ��اه املعاك�س على نف�س احلاجز بحيث ي�صبح
كل من اجلانبني ،منطقة �آمان بالن�سبة للأخرى مع تثبيت العالمات الإر�شادية املنا�سبة.

2/20-3

يج ��وز �أن تكون املخارج امل�ؤقتة بديال عن ن�صف املخ ��ارج الأ�صلية يف املبنى على الأكرث ،ب�شرط توفر �شروط امل�سافة ،و�أن
تت�ضمن املخارج امل�ؤقتة على الأقل درجا واحدا ي�ؤدي �إىل خمرج نهائي.

3/20-3

يج ��ب �أن تك ��ون م�ساحة منطقة الآمان كافية ال�ستيعاب احلد الأعلى م ��ن الأ�شخا�ص املفرو�ض تواجدهم يف كال اجلانبني
على �أ�سا�س (  0.3م )2لل�شخ�ص الواحد.

4/20-3

يج ��وز �أن تك ��ون منطقة الأمان خارج املبنى يف مبنى جماور� ،أو ج�سر �أو ممر ،بحيث ت�ؤدي بدورها �إىل الطريق العام وفقا
لل�شروط العامة ل�سبل الهروب.

5/20-3

يج ��ب �أن تك ��ون مناطق الآمان التي ت�ؤدي �إليها املخارج امل�ؤقتة تابعة مل�ستغل �أو م�ست�أجر واحد �إال يف احلاالت اخلا�صة التي
يوافق عليها الدفاع املدين.

6/20-3

يف كل الأحوال ال يجوز تركيب �أقفال على املخارج امل�ؤقتة �أو �أية و�سائل متنع ا�ستعمالها يف �أي وقت من الأوقات.

21-3

و�سـائ ��ل الهروب اخلا�صـ ��ة :وهي الدرج احللزوين ،ال�سـلم القائم الثابت ( بح ��اري) ،ال�سـلم الثابت املائل ،درج الطوارئ
الآلية.

1/21-3

يجوز ال�سماح با�ستخدام و�سائل خا�صة للهروب وفقا لهذه ال�شروط ،يف احلاالت التالية:

 1/1/21-3املباين القائمة ،حيث يتعذر تنفيذ �سبل الهروب املنا�سبة وفقا لل�شروط.
يف ح ��االت حم ��دودة ،وخلدم ��ة عدد حمدد م ��ن الأ�شخا�ص ،مثل غ ��رف الآليات ،وغرف ��ة امل�صعد على ال�سط ��ح والأبراج
2/1/21-3
وامل�صانع ،وما �شابه ذلك.
يج ��وز �أن تك ��ون و�سائل الهروب اخلا�صة� ،إح ��دى الو�سائل املذكور يف هذه ال�شروط� ،أو �أي ��ة و�سائل �أخرى يعتمدها الدفاع
3/1/21-3
املدين.
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2/21-3

ي�سمح با�ستخدام الدرج احللزوين ،خلدمة خم�سة �أ�شخا�ص على الأكرث ،والرتفاع ثالثة طوابق فقط ،على �أن يكون الدرج
باملوا�صفات التالية:

1/2/21-3

القطر ال يقل عن ( 1.5م).

2/2/21-3

عر�ض الدرج ال يقل عن ( � 19سـم) عند نقطة تبعد ( � 30سـم) عن املركز.

3/2/21-3

ارتفاع الدرجة ال يزيد عن ( � 25سـم) وجمال االرتفاع ال يقل عن ( 2م).
ال�شكل 23-3

3/21-3

ال�سل ��م القائ ��م الثابت ( بح ��اري ):ي�سمح با�ستعمال �سلم قائم ثابت على اجلدار ( بح ��اري) يف حاالت ا�ستثنائية خلدمة
عدد قليل من الأ�شخا�ص العاملني يف املوقع فقط ،على �أن يركب له حاجز على جانبية ميتد هذا احلاجز �إىل م�سافة مرت
واح ��د ف ��وق م�ستوى ال�سطح الذي ينتهي �إليه ال�سـلم ويف حالة ارتفاع ال�سلم �أكرث من ( 9م) يجب �أن يغطى بكامله بحاجز
من ال�شبك للحماية من ال�سقوط.

4/21-3

ال�سلم املائل الثابت :يجوز ا�ستعمال ال�سلم املائل الثابت �شريطة �أن ال تزيد زاوية امليل مع الأفق عن (  60درجة) وب�شرط
�أن تك ��ون الدرج ��ات بعر� ��ض ال يقل عن ( � 13سم) وال يزيد البع ��د بينهما عن ( � 20سـم) .يج ��ب �أن تن�ش�أ جميع الو�سائل
املذك ��ورة من م ��واد غري قابلة لالحرتاق ،ومعاجلة للحماية من ال�صد�أ والعوامل اجلوي ��ة كما يجب �أن تكون متينة وثابتة،
ومرتابطة مع البناء ب�شكل قوي.

5/21-3

درج الط ��وارئ الآيل :يج ��وز يف احل ��االت التي ي�سمح بها الدفاع املدين ا�ستعمال الدرج ال ��ذي يعمل ذاتيا بحيث تنزل عند
ا�ستعمالها وترتفع ذاتيا عند تركها بوا�سطة ثقل موازنة ،ب�شرط �أن تكون من نوع معتمد من الدفاع املدين.

22-3

النواف ��ذ اخلارجية :ال يجوز تثبي ��ت احلواجز والعوائق على نوافذ الوجهات اخلارجية املوج ��ودة فوق الطابق الأر�ضي من
البناء ما مل تكن �سهلة الفتح ومبوجب موافقة خا�صة من الدفاع املدين.

1/22-3

عن ��د ا�ستخ ��دام النواف ��ذ اخلارجية خم ��ارج للط ��وارئ ،يتوجب �أن تك ��ون فتحاته ��ا ذات ات�ساع يكفي خل ��روج الأ�شخا�ص
ب�سهولة.
نوافذ الواجهات الخارجية
ال�شكل 24-3
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الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق
في المستشفيات

قرار رقم (/1/ /12و/15/دف) وتاريخ (1425/8/8هـ)
�إن جمل�س الدفاع املدين
بع ��د الإط�ل�اع عل ��ى الفق ��رة (ج) من امل ��ادة التا�سعة م ��ن نظام الدف ��اع املدين ال�ص ��ادر باملر�س ��وم امللكي الك ��رمي رق ��م (م )10/وتاريخ
(1406/5/10ه� �ـ) ومراع ��اة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة الق�ضاي ��ا والأمور املتعلقة بال�سالمة واحلماية م ��ن الأخطار وما ي�ضمن وقاية
املواطنني و�سالمة الرثوات واملمتلكات العامة واخلا�صة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافقة على �إ�صدار الئحة �شروط ال�سالمة واحلماية من احلريق يف امل�ست�شفيات بال�صيغة املرفقة.
ثاني ًا :على املديرية العامة للدفاع املدين التن�سيق واملتابعة لتنفيذ مقت�ضى الالئحة.
ثالث ًا :على اجلهات العامة املعنية حكومية �أو �أهلية تنفيذ ما يخ�صها من هذه الالئحة.
رابع ًا :يتم ن�شر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الر�سمية ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.
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الفصل األول
(تعاريف)
مادة ()1
التعاريف:
يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:
 -1امل�ست�شفى :كل مكان يعد ال�ستقبال املر�ضى وامل�صابني والك�شف عليهم وعالجهم وتنوميهم.
 -2املخارج :هي الأبواب التي ت�ؤدي �إىل اخلروج املعتاد من امل�ست�شفى.
 -3خمارج الطوارئ :هي الأبواب املعدة للخروج غري املعتاد يف مواجهة احلاالت الطارئة.
 -4النظام :نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم (م )10/وتاريخ (1406/5/10هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.
 -5اجلهات املخت�صة :وزارة الداخلية (املديرية العامة للدفاع املدين) واجلهات الأخرى احلكومية ذات العالقة.
 -6امل�سئول عن ال�سالمة :وفق ًا ملفهوم املادة (اخلام�سة والع�شرون) من نظام الدفاع املدين هو ال�شخ�ص من من�سوبي اجلهة (�أو الغري)
املعني �أو املكلف ليكون م�سئو ًال عن جميع ما يتعلق ب�أعمال ال�سالمة والأمن والإ�شراف على العاملني يف هذا احلقل مبا يتفق مع ما ورد بهذا
ال�ش� ��أن يف ه ��ذه الالئحة و�إخطار الدفاع املدين بكل حادث من �ش�أنه �أن يولد خطر ًا عل ��ى ال�سالمة وحتدد واجباته وم�سئولياته وفق ًا لالئحة
املخت�ص ب�أعمال ال�سالمة والأمن ال�صناعي ال�صادر يف هذا ال�ش�أن.
 -7املوا�صفات :ويق�صد بها ما يلي:
�أ -املوا�صفات القيا�سية ال�سعودية :يق�صد بها املوا�صفات القيا�سية ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
ب -املوا�صف��ات العاملي��ة :هي املوا�صفات الأجنبية املعتمدة من الهيئة العربية ال�سعودي ��ة للموا�صفات واملقايي�س ويراعى يف هذه احلالة
تقدمي وثائق ر�سمية تثبت توافر جميع قواعد وا�شرتاطات ال�سالمة يف املادة �أو الآلة حمل املوا�صفات و�أن تعتمدها الهيئة العربية ال�سعودية
للمو�صفات واملقايي�س.
 -8مندوب الدفاع املدين :هو ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص املفو�ضون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين �أو �أحد مراكزها بالقيام بالتفتي�ش
و�ضبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات وفق ًا للقواعد والإجراءات املحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك بغر�ض الت�أكد من �سالمة املبنى ومعدات
�أدوات ال�سالمة ومكافحة احلريق.
 -9مم��رات اله��روب :يطلق عليها م�سالك �أو طرق الهروب وهي املمرات التي ي�ستخدمها �شاغلوا املبنى من �أماكن وجودهم داخل املبنى
للو�ص ��ول �إىل م ��كان �آمن خارج املبنى بال�سرع ��ة املنا�سبة يف حالة تعر�ض املبنى لأية �أخطار تهدد حي ��اة الأ�شخا�ص وت�شمل املمرات الأفقية،
الردهات ،و�سالمل الطوارئ.
 -10املخ��رج /خم��رج الطاب��ق :عبارة عن باب �أو فتحة يت�صل مبمر �أو ردهة ي�ؤدي �إىل طري ��ق النجاة ويجب �أن ت�ؤدي خمارج الطوابق
غري الأر�ضية �إىل �سلم حممي يعترب جزء ًا من طريق النجاة و ي�ؤدي يف النهاية �إىل خارج املبنى.
 -11خمرج نهائي  :هو نهاية �أي طريق جناة يف مبنى (عادة يكون لها باب) ي�ؤدي �إىل مكان �آمن خارج املبنى ي�سمى مكان التجمع.
 -12خم��رج الط��وارئ :هو املخرج املخ�ص� ��ص ال�ستخدامه يف حاالت الطوارئ فقط بالإ�ضافة �إىل املخ ��ارج الأخرى لتنفيذ خطة �إخالء
املبنى.
� -13سلم الطوارئ :هو ال�سلم املخ�ص�ص لال�ستخدام يف حاالت الطوارئ فقط وذلك لإخالء املبنى من �شاغليه.
 -14ات�ساع وحدة اخلروج :هي امل�سافة العر�ضية املطلوبة ملرور �شخ�ص واحد وتقدر بـ (�55سم).
 -15ات�س��اع (عر���ض) املخرج :هو امل�سافة اخلا�صة لعر�ض املخ ��رج ويجب �أال تقل ب�أي حال من الأحوال عن ات�ساع وحدتي خروج وبحد
�أدنى (�105سم).
 -16ات�ساع طريق النجاة :هو العر�ض الكلي الذي ي�سمح لل�سري من طريق النجاة ويجب �أال يقل عن (�240سم).
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الفصل الثاني
(الشروط واألحكام العامة)
مادة ()2
جم ��ال تطبي ��ق الالئحة :تطبق هذه الالئح ��ة على امل�ست�شفيات احلكومية والأهلي ��ة(� 30سرير ًا ف�أكرث) القائمة حالي� � ًا �أو املزمع ترميمها �أو
تو�سعتها �أو حتديثها �أو �إن�شائها بعد �صدور هذه الالئحة.
مادة ()3
تتعل ��ق ه ��ذه الالئحة ب�شروط ال�سالمة ومتطلب ��ات الدفاع املدين فقط دون التعر� ��ض لباقي ال�شروط واملتطلبات الت ��ي تدخل يف اخت�صا�ص
اجلهات الأخرى ذات العالقة.
مادة ()4
وفق� � ًا ملفه ��وم املادة ع�شرين من نظام الدفاع املدين ال يجوز الرتخي�ص ب�إن�شاء م�ست�شفى �أو تو�سعته �أو حتديثه �أو ترميمه قبل �أن يقوم طالب
الرتخي� ��ص بتق ��دمي دار�سة فنية معدة من قب ��ل �أحد املكاتب الهند�سية اال�ست�شاري ��ة املخت�صة ب�أعمال ال�سالمة والإن ��ذار ومكافحة احلريق
املعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين تو�ضح مدى االلتزام باملوا�صفات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة.
مادة ()5
يك ��ون املكت ��ب الذي �أعد الدار�س ��ة الفنية ملتطلبات ال�سالمة واحلماية م ��ن احلريق والتعليمات الواردة بهذه الالئح ��ة م�سئو ًال �أمام املديرية
العامة للدفاع املدين �أو �أحد فروعها واجلهات احلكومية الأخرى ذات العالقة حتى ولو مل يكن م�شرف ًا على تنفيذ م�شروع العمل بامل�ست�شفى،
م ��ن حي ��ث جدية املقاول يف االلتزام مبا ورد يف الدرا�س ��ة الفنية ،وعلى املكتب االلتزام بتقدمي تقارير �شهرية �إىل �أقرب مركز للدفاع املدين
مل�ش ��روع امل�ست�شفى منذ الب ��دء يف العمل التنفيذي للم�شروع وحتى ت�سليمه تو�ضح مراحل العمل وم ��دى االلتزام مبتطلبات ال�سالمة الوقائية
ال ��واردة يف هذه الالئحة ،وعند انتهاء امل�شروع يقدم املكتب �شه ��ادة نهائية ت�ؤكد مطابقة املن�ش�أة جلميع متطلبات الئحة ال�سالمة واحلماية
من احلريق يف امل�ست�شفى.
مادة()6
يكون م�سئول ال�سالمة م�سئو ًال عن جميع ما يتعلق بعمله ح�سب ما ورد يف الئحة املخت�ص ب�أعمال ال�سامة ال�صادرة و�إبالغ كل ما يلزم �إبالغه
لإدارة امل�ست�شفى لتوفريه �أو �صيانته فور ًا.
مادة ()7
تكون �إدارة امل�ست�شفى م�سئولة مبا�شرة عن تنفيذ كل ما يتعلق بال�سالمة ومكافحة احلريق بامل�ست�شفى و�أي تهاون �أو تق�صري يف هذا ال�صدد
يعترب من قبيل الإهمال اجل�سيم الذي يعر�ض مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها نظام ًا.
مادة ()8
يلت ��زم امل�سئول عن ال�سالم ��ة يف امل�ست�شفى بتخ�صي�ص �سجل ي�سمى (�سجل ال�سالمة و�أجهزة الإنذار ومكافحة احلريق) وفق ًا للنموذج املعد
م ��ن قب ��ل املديرية العامة للدفاع املدين تخت ��م �صفحاته بختم �إدارة �أو مركز الدفاع املدين املخت�ص وت ��دون فيه جميع الفحو�صات ال�شهرية
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واالختب ��ارات الدورية لو�سائل ومعدات الإطف ��اء واملراقبة والإنذار وتاريخها واجلهة القائمة بها واملع ��دات والأدوات والأ�ساليب امل�ستخدمة
والنتائ ��ج وعملي ��ات الإ�ص�ل�اح وغريها من البيانات كما يج ��ري تخ�صي�ص جزء من ال�سج ��ل لعمليات فح�ص و�صيان ��ة امل�ست�شفى والأجهزة
والإن�شاءات الكهربائية ويحتفظ بال�سجل يف �إدارة امل�ست�شفى ليكون يف جميع الأوقات حتت ت�صرف مندوب الدفاع املدين للإطالع وتدوين
املالحظات واملخالفات واجلزاءات.
مادة ()9
ً
يج ��ب عل ��ى امل�سئول عن ال�سالمة يف امل�ست�شفى �إبالغ مركز الدفاع املدين املخت�ص كتابيا بجدول �سنوي �أو مرحلي مبوعد �إجراء االختبارات
الدوري ��ة واجلهة القائمة به وذل ��ك لالتفاق على موعد منا�سب حل�ضور مندوب الدفاع املدين خالل االختبارات و�إثبات ذلك بتوقيع مندوب
الدفاع املدين يف ال�سجل.
مادة ()10
يج ��ب عل ��ى �إدارة امل�ست�شفى تدريب موظفي الأمن وال�سالمة وم�شريف وم�شرفات �أجنحة التنومي يف امل�ست�شفى على �أعمال ال�سالمة والإطفاء
والإنق ��اذ والإ�سع ��اف والإخالء �إم ��ا يف مدار�س ومعاهد التدريب ال�سعودي ��ة املتخ�ص�صة واملعتمدة من قبل املديري ��ة العامة للدفاع املدين �أو
ب ��دوارات معاه ��د �أو مراكز الدفاع املدين عل ��ى �أن تتحمل اجلهة طالبة التدريب التكاليف �أو ح�صتها م ��ن تكاليف الدورة على �أ�سا�س تكلفة
املتدرب الواحد.
مادة ()11
يت ��م التفتي� ��ش على امل�ست�شفيات اخلا�ضعة له ��ذه الالئحة بق�صد �ضبط املخالف ��ات والتحقيق فيها وفق ًا لن�صو�ص الئح ��ة التفتي�ش وال�ضبط
والتحقي ��ق ال�ص ��ادرة عن وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين ويتم توقيع العقوبة املن�صو�ص عليها وفق ًا لنظام الدفاع املدين واللوائح
والتعليمات ال�صادرة عن جهات االخت�صا�ص.
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الفصل الثالث
(اشتراطات ومتطلبات السالمة والحماية في المستشفيات)
مادة ()12
املوقع:
 -1يجب �أن يكون املبنى م�ستوفي ًا ال�شرتاطات الرتخي�ص ال�صادرة من وزارة ال�شئون البلدية والقروية وكذلك املتطلبات التي ت�ضعها اجلهات
الأخرى ذات العالقة كوزارة ال�صحة وعلى وزارة ال�شئون البلدية والقروية باعتبارها اجلهة �صاحبة االخت�صا�ص يف منح الرتاخي�ص الت�أكد
من ا�ستيفاء كافة ال�شروط وموافقة اجلهات املعنية قبل منح الرتخي�ص.
� -2أن يك ��ون موق ��ع امل�ست�شفى مبن�أى عن الأماكن اخلطرة وم�ص ��ادر الإزعاج ك�أماكن تخزين املواد البرتولية ،الغ ��ازات ،املواد الكيميائية،
امل�ستودع ��ات الرئي�سي ��ة ،جم ��اري ال�سيول ،الور�ش  ...الخ ،ويج ��ب االلتزام بامللحق اخلا� ��ص بالأماكن اخلطرة وم�ص ��ادر الإزعاج و�شروط
تواجدها بامل�ست�شفيات املرفق مع الالئحة (جدول رقم (.))5
 -3يج ��ب مواف ��اة الدفاع املدين مبخطط تف�صيلي مو�ضح ًا به احلدود وما جاورها ومبين ًا عليه و�سائل ال�سالمة والوقاية وت�سهيالت الإخالء
والإنق ��اذ والإطف ��اء لل�شروط الواردة بهذه الالئحة وذلك عند االنتهاء من الت�صاميم النهائية وقبل ال�شروع يف ت�سليم الأر�ض ملقاول التنفيذ
�أو قب ��ل الب ��دء يف �أعم ��ال التو�سعة �أو الرتميم ال�ستطالع ر�أيه يف حال ��ة �إجراء �أي تعديالت على املخطط �أثن ��اء التنفيذ يجب الرجوع للدفاع
املدين مرة �أخرى لأخذ املوافقة عليها.
 -4يج ��ب توف�ي�ر الطرق واملداخل املنا�سبة التي تو�صل �إىل املبنى و�أن تكون مت�سع ��ة وت�ستوعب مرور �سيارات الإطفاء والإنقاذ كبرية احلجم
مب ��ا ي�ضم ��ن و�صولها �إىل املبنى وال�شرفات والفتحات التي ت�شكل جزء ًا من طرق النج ��اة وكذلك �إىل م�آخذ مياه الإطفاء املخ�ص�صة للمبنى
ويف حالة زيادة طول املبنى على ال�شارع عن ()50مرت ًا يجب توفري املداخل على كال اجلانبني.
مادة ()13
�إن�شاءات املباين:
 .1يج ��ب �أن تك ��ون كافة املباين والإن�شاءات من مواد غري قابلة لال�شتعال مبا يف ذل ��ك ال�سقوف الأ�سا�سية وامل�ستعارة ومينع ا�ستخدام املواد
التي ت�شتعل �أو تطلق غازات �ضارة عند تعر�ضها للحرارة �أو يف مواد العزل.
� .2أن تكون الهياكل الإن�شائية مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن (� )4ساعات.
 .3يتم حتديد عدد النزالء مبعدل �شخ�ص لكل ( )15مرت ًا مربع ًا من امل�ساحة الإجمالية للدور.
 .4يجه ��ز املبن ��ى الرئي�س ��ي للم�ست�شفى واملباين التابعة مثل العي ��ادات �إذا كانت م�ستقلة باملزالق الهند�سية لتي�س�ي�ر حترك املعوقني ب�سهولة
و�أمان.
 .5يج ��ب ع ��دم ا�ستعمال الأدوار الواقع ��ة حتت م�ستوى �سطح الأر�ض (الأقبي ��ة) غرف ًا لتنومي املر�ضى �أو م�ستودع ��ات للتخزين �أو مطابخ �أو
�أماك ��ن لتجهي ��ز الوجب ��ات �أو مطاعم للعام ��ة �أو للعاملني �أو ور� ��ش لل�صيانة ،وميكن ا�ستخدامه ��ا كمواقف لل�سي ��ارات �أو للمختربات الطبية
�أو غ ��رف للت�صوي ��ر الطبي �أو حلفظ امللفات الطبي ��ة ،و�إذا توفرت خمارج الطوارئ الكافية ميكن ا�ستخدامه ��ا بعد موافقة الق�سم املخت�ص
بالدفاع املدين كقاعات للمحا�ضرات واالجتماعات.
 .6يخ�ص� ��ص يف كل م�ست�شف ��ى طابق حتت م�ستوى �سط ��ح الأر�ض (قبو) ال�ستخدامه كملج�أ من جهة وكم�ست�شفى طوارئ من جهة ثانية على
�أن تتوافر فيه كافة ا�شرتاطات املخابئ العامة وعنا�صر املقاومة �ضد الق�صف والتلوث ويجهز باخلدمات واملواد الالزمة.
 .7يج ��ب �أال تقل التك�سي ��ة اخلارجية حلوائط املبنى اخلارجي واجلدران و�أ�سقف طرق النجاة وغ ��رف املر�ضى عن الدرجة (�أ) وهي املواد
غري القابلة لالحرتاق طبق ًا للموا�صفات القيا�سية الدولية رقم ( )1182لعام (1979م) .و�أال تقل مواد تك�سية باقي احلوائط والأ�سقف عن
الدرجة (ب) وهي مواد منخف�ضة القابلية لال�شتعال طبق ًا ملوا�صفات اجلمعية الأمريكية الختبار املواد رقم (.)84
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 .8يجب �أن تكون مواد تغطية الأر�ضيات غري قابلة لال�شتعال و�أن تكون الت�صاقها بالأر�ض كام ًال لتفادي تعرث املرور فوقها.
 .9يجب االلتزام باملوا�صفات القيا�سية ال�سعودية �إن وجدت �أو العاملية املعتمدة فيما يتعلق ب�سالمة التمديدات امليكانيكية والكهربائية.
 .10يجب توفري نظام ت�أري�ض منا�سب وكذلك نظام مانع لل�صواعق.
مادة ()14
قطاعات احلريق:
 .1يق�س ��م املبن ��ى تبع ًا لو�ضع ��ه �إىل قطاعات يتم ف�صلها بوا�سطة حواجز (جدران) مقاوم ��ة للحريق بهدف احلد من خماطر احلريق ومنع
انت�شاره من قطاع لآخر ولت�سهيل املكافحة ولتي�سري عملية الإخالء.
 .2تتم التجزئة وفق ًا ملوا�صفات الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س وتراعى االعتبارات الآتية:
�أ -اعتب ��ار كل جن ��اح �أو ق�س ��م �أو عنرب للمر�ضى قطاع حريق م�ستقل �أو �أي جزء من الدور يزيد ا�ستيعابه عن (� )50شخ�ص ًا �أو يزيد �أي �ضلع
فيه عن ( )40مرت ًا.
� -2أن ت�شكل مناطق ال�سالمل وطرق النجاة قطاعات حريق منف�صلة.
 -3يعت�ب�ر كل ق�س ��م من �أق�س ��ام امل�ست�شفى قطاع حريق م�ستقل (ق�س ��م التنومي ،العيادات اخلارجية ،ق�سم اجلراح ��ة ،ق�سم الأ�شعة والعالج
الفيزيائي� ،صاالت الطعام �أو االنتظار وغريها).
 .3تف�ص ��ل الفتح ��ات الر�أ�سية عن بقية �أجزاء املبنى بجدار مقاوم للحريق ملدة ال تقل عن (�ساعة واحدة) وفتحات الأبواب ال تقل مقاومتها
ع ��ن ( )45دقيق ��ة ،ويج ��ب ف�صل الفراغ الر�أ�سي كاملن ��اور وبيت الدرج وبئر امل�صعد ع ��ن املبنى بجدران و�أبواب مانع ��ة للحريق ،و�أن ت�شكل
مناطق الأخطار ال�صناعية مثل الغرف امليكانيكية وغرف املفاتيح �أو املحوالت الكهربائية وغريها قطاعات حريق منف�صلة.
� .4أن تف�صل مناطق التنومي والعالج عن مناطق اخلدمات و�أن تكون العيادات اخلارجية مبعزل عن �أق�سام التنومي.
 .5يجب �أن تكون اجلدران الفا�صلة لقطاعات احلريق حمكمة بحيث متتد ب�شكل عر�ضي من اجلدار �إىل اجلدار املقابل ومن �أر�ضية الطابق
�إىل �سقف ��ه مب ��ا يحقق �إغالق كافة الفراغات مبا فيها الفراغات غ�ي�ر الظاهرة مثل الفراغ الواقع بني ال�سق ��ف امل�ستعار وال�سقف الأ�سا�سي
للمبنى.

مادة ()15
اال�شرتاطات اخلا�صة بو�سائل النجاة:
 .1يج ��ب توف�ي�ر و�سائ ��ل النجاة الكافية لكل مبنى من املب ��اين مو�ضوع هذه الالئحة مبا ي�سمح ب�إخالئه م ��دة ال تزيد عن (ثالث دقائق) يف
حاالت الطوارئ.
 .2يج ��ب �أن تك ��ون املخ ��ارج وطرق النج ��اة متباعدة بقدر الإم ��كان و�أال يقل ع ��دد املخارج بكل طاب ��ق عن (خمرجني) ي�ؤدي ��ان �إىل طريق
النجاة.
 .3يج ��ب �أن ت� ��ؤدي نهاية طريق النجاة �إىل خمارج نهائية تو�صل �إىل خارج املبنى مع حتدي ��د �أماكن لتجمع الأ�شخا�ص الذين يتم �إخالءهم
على �أن يتوفر فيها الهواء النقي و�شروط ال�سالمة حتى ميكن تقدمي امل�ساعدات الالزمة لهم والقيام ب�إجراءات احل�صر.
 .4يج ��ب �أن تك ��ون �أبواب املخارج �سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للحريق ملدة (�ساعة) على الأقل وتفتح للخارج بالدفع وال ي�سمح برتكيب
�ستائ ��ر حتجبه ��ا عن الأنظار كم ��ا ال ي�سمح برتكيب �أي مرايا بالق ��رب منها حتى ال ينتج عن ذلك ا�ضطراب ��ات �أو خط�أ يف حتديد اجتاهات
اخلروج.
 .5يجب �أال تزيد امل�سافة التي يقطعها ال�شخ�ص من �أية نقطة داخل غرف �أو �أجنحة النوم �إىل خمرج الطوارئ �أو الدرج املحمي عن ()15
مرت ًا �أو عن (� )10أمتار يف القبو وال تزيد عن ( )7.5مرت ًا يف النهاية املغلقة جدول رقم (.)3
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 .6يت ��وىل م�سئ ��ول ال�سالمة يف امل�ست�شفى و�ضع العالمات الدالة يف داخل وخارج املبنى على ال�شرفات والنوافذ التي تعترب من و�سائل النجاة
وي�شرتط �أن تكون مطلة على الطريق العام حيث ميكن و�صول �سيارات الإنقاذ وبحيث ال ت�ستعمل �إال مبعرفة فرقة الإنقاذ بالدفاع املدين يف
حالة ال�ضرورة الق�صوى وعند وجود �أ�شخا�ص حم�صورين بني هذه الأماكن ويتعذر خروجهم �إىل �أي طريق جناة باملبنى.
 .7يج ��ب �أن تك ��ون �أب ��واب (خمارج) غرف التن ��ومي وخمارج كافة الأق�س ��ام بات�ساع كاف ي�سمح مب ��رور املقاعد املتحرك ��ة والنقاالت وكافة
التجهيزات املتنقلة التي يتم توفريها باملوقع و�أن ال يقل عر�ض املمرات الرئي�سية ب�أي حال عن (� )240سم.
 .8يطبق البند ال�سابق على طرق النجاة واملخارج حتى ميكن �إخالء املر�ضى واملقعدين بو�سائل النقل املذكورة يف حاالت الطوارئ.
 .9يراع ��ى �أن ت�شي ��د ال�سالمل امل�ستخدمة كجزء من طرق النجاة طبق� � ًا للموا�صفات العربية ال�سعودية للمبن ��ى بحيث يكون الدرج من مواد
غ�ي�ر قابل ��ة للحري ��ق ويتوفر فيها الع ��زل اجليد �ضد الدخان واحل ��رارة وحتقق احلماية الالزم ��ة للأ�شخا�ص و�أن ت ��زود باحلواجز الالزمة
(الدرابزين) لت�أمني ا�ستخدامها.
 .10يجب �أن تفتح �أبواب نهاية طرق النجاة على طرق �أو ممر م�ستو وبعيد ًا عن فتحات نظم التهوية وم�صارف الغازات.
 .11يج ��ب غل ��ق املمرات غري النافذة ب�أبواب م�صمتة تفت ��ح للداخل ومتيز بعالمات غري م�ضيئة بعبارة (غري نافذ) وال ي�سمح ب�إن�شاء غرف
املر�ضى يف هذه املمرات.
 .12ال تعترب امل�صاعد وال�سالمل الكهربائية من م�سالك النجاة وال ت�ستخدم يف حاالت الطوارئ �إال مبعرفة رجال الإنقاذ بالدفاع املدين.
 .13يجب �أن ال يقل م�سلك النجاة عن ( 2مرت ًا) و�أن تكون هذه امل�سافة خالية من �أي عوائق �إن�شائية �أو لوازم �إ�ضاءة �أو الفتات معلقة.
 .14حتدد عدد املخارج الالزمة للمبنى ح�سب ما هو مو�ضح باجلدول املرفق رقم (.)4
 .15تزود املخارج وطرق النجاة واملمرات والردهات وال�سالمل املو�صلة �إليها بالفتات �إر�شادية و�أ�سهم م�ضيئة با�ستمرار ت�شري �إليها بو�ضوح
ودق ��ة بحي ��ث ميكن جلميع الن ��زالء واملرتددين على املوقع ر�ؤيتها من �أي م ��كان كما يتم ت�صميم لوحات تت�ضم ��ن تعليمات ال�سالمة الواجب
عل ��ى الأ�شخا� ��ص �إتباعها يف حاالت الطوارئ وتثبت يف �أماكن ظاه ��رة مبختلف �أق�سام وطوابق املبنى .ويج ��ب �أن تكون اللوحات والالفتات
الإر�شادية ح�سب الت�صاميم املعتمدة من قبل الدفاع املدين ومكتوبة باللغة العربية ويجوز �إ�ضافة لغات �أخرى.
 .16عدم �إ�شغال املمرات ب�أي مواد �أو مفرو�شات تعيق احلركة �أو الو�صول �إىل �أجهزة مكافحة احلريق.
 .17ي�سم ��ح با�ستخ ��دام الأقف ��ال يف دور الرعاية ال�صحية ملختلي العق ��ل �أو امل�ساجني �أو املوقوفني داخل امل�ست�شفي ��ات ب�شرط �أن تكون هناك
حرا�سات دائمة على مدار ال�ساعة ت�سمح بنقل م�ستخدمي املبنى �إىل �أماكن �أخرى �آمنة يف حاالت الطوارئ.
 .18يج ��ب �أن تك ��ون غرف العمليات وغرف العناية املرك ��زة يف امل�ست�شفيات لها �أهمية خا�صة من حي ��ث ت�صميمها بحيث تكون بالقرب من
خمارج الطوارئ �أو تخ�ص�ص لها خمارج و�سالمل خا�صة بها.
مادة ()16
حماية و�إنارة ممرات الهروب:
 .1يج ��ب حماي ��ة ممرات الهروب وفق� � ًا ملا تن�ص عليه املوا�صف ��ات العربية ال�سعودية اخلا�ص ��ة بحماية املباين مع مراع ��اة �أن تكون حوائط
و�أ�سق ��ف و�أر�ضيات ممرات اله ��روب وال�سالمل والردهات املو�صلة �إليها من مواد مقاومة للحريق و�أن تكون طبقة التك�سية اخلارجية لها من
الدرجة(�أ) (مواد غري قابلة لالحرتاق).
 .2يتم �إنارة كافة اللوحات والالفتات والأ�سهم اخلا�صة باملخارج وممرات الهروب ب�صفة دائمة لي ًال ونهار ًا ويكون م�صدر الإ�ضاءة مزدوج ًا
�أي يغذي من امل�صدر الرئي�سي للكهرباء باملبنى بالإ�ضافة �إىل م�صدر احتياطي (�إنارة طوارئ) ويراعى �أن يكون نظام �إنارة الطوارئ تلقائي
الت�شغيل فور انقطاع التيار الكهربائي الرئي�سي ل�ضمان ا�ستمرار �إ�ضاءة هذه الأماكن حتت كل الظروف كما يجب �إنارة م�سارات اخلروج مبا
يحق ��ق الإ�ض ��اءة الوا�ضحة لأر�ضيات و�سائل اخلروج بالكامل مبا يف ذلك الزوايا وتقاطعات املم ��رات والأبراج وال�سالمل والب�سطات و�أبواب
املخارج وغريها.
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مادة ()17
مناطق التجمع:
ه ��ي املناطق التي يتم حتديده ��ا داخل وخارج املبنى لتجميع الأ�شخا�ص الذين يتم �إخالئهم م ��ن القطاعات التي يحدث بها اخلطر بهدف
�إنقاذهم وحمايتهم وتقدمي امل�ساعدات الالزمة لهم وتنق�سم �إىل نوعني:
 .1مناطق التجمع الداخلية:
يت ��م حتديده ��ا داخ ��ل املبنى وتكون غالب ًا يف الرده ��ات املت�سعة التي ت�ؤدي �إليه ��ا عدة خمارج وم�سالك هروب ويج ��ب �أن تت�صل هذه
املناط ��ق بطريق ��ي جناة على الأقل ي�ؤديان مبا�شرة �إىل خارج املبنى حيث مناطق التجمع اخلارجية ويجب �أن يتوفر فيها �سبل الأمان
والتهوية الكافية وت�ستخدم هذه الأماكن يف جتمع الأ�شخا�ص الذين يتم �إخالئهم من القطاعات التي يحدث بها اخلطر على �أن تتم
عملي ��ة الإخ�ل�اء ب�صورة دقيقة مع حتديد القطاعات الت ��ي تخدمها وجتهيزها بالالفتات الإر�شادي ��ة والأ�سهم واللوحات التو�ضيحية
امل�ضيئة .وتعترب هذه الأماكن مناطق جتمع م�ؤقتة حلني زوال اخلطر نهائي ًا من املبنى �أما يف حال ا�ستفحاله ـ ال قدر اهلل ـ فيتم على
الفور �إخالء الأفراد منها �إىل مناطق التجمع اخلارجية.
 .2مناطق التجمع اخلارجية:
هي املناطق التي يتم حتديدها خارج املبنى ح�سب طاقته اال�ستيعابية ويجب �أن تكون مت�صلة مبا�شرة باملخارج النهائية امل�ؤدية �إليها
و�أن يتوفر فيها كافة و�سائل الأمن وال�سالمة والتهوية الطبيعية و�أن يتي�سر و�صول �سيارات وفرق اخلدمات العامة �إليها ،ويتم يف هذه
املناطق جتميع �شاغلي املبنى عن طريق املخارج ومن مناطق التجمع الداخلية عند ال�ضرورة.

مادة ()18
ال�سالمة الوقائية لتنفيذ �أعمال البناء:
يكون مقاول تنفيذ بناء �أو ترميم �أو �صيانة امل�ست�شفى م�سئو ًال م�سئولية كاملة �أمام املديرية العامة للدفاع املدين �أو �أحد فروعها حيال التزام
املهند�س�ي�ن �أو م�ش ��ريف العمال �أو العمال ملتطلب ��ات ال�سالمة املهنية وال�سالمة ال�صناعية و�سالمة الأ�شخا� ��ص ،وال يعفيه من امل�سئولية �إبرام
عقود مع مقاويل الباطن ويلتزم ب�إن�شاء ق�سم خمت�ص لل�سالمة مل�شروع امل�ست�شفيات تتلخ�ص مهمته بعدم تنفيذ �أي عمل �إال بعد �إعطاء �إذن
مكتوب ي�ستويف به �سالمة العاملني يف امل�شروع والعناية بال�سالمة ال�صناعية و�أي تهاون �أو تق�صري يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�سيم
الذي يعر�ض مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املن�صو�ص عليها نظام ًا.
مادة ()19
�سالمة املعامل واملختربات:
تلت ��زم �إدارة امل�ست�شف ��ى ب�إخ�ضاع مراكز الأبحاث والتي تتعامل مع املواد امل�شعة داخل امل�ست�شفيات للتعليمات التنظيمية ال�صادرة من مدينة
املل ��ك عبدالعزي ��ز للعلوم والتقنية ووزارة الداخلية (الأمن العام) بخ�صو�ص التعامل م ��ع املواد امل�شعة وما يطلق عليها ا�صطالح (النفايات
القذرة) ومراعاة الئحة املعامل واملختربات ال�صادرة يف هذا ال�ش�أن.
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المالحق
(الجداول)
جدول ()1
معدات مكافحة احلريق يف امل�ست�شفيات
احلاالت املطلوبة

النوع
 -1معدات الإطفاء اليدوية
جميع الطوابق

�أ -طفايات يدوية
 -2الرتكيبات الثابتة
�أ� -شبكة خراطيم مطاطية

جميع الطوابق

ب_ �شبكة فوهات جافة

�أعلى من  3طوابق وبارتفاع �أقل من 30م �أو طابقني مب�ساحة تزيد عن 1000م2

ج_ �شبكة فوهات خارجية

�أماكن التجمعات يف امل�ست�شفى كاال�ستقبال و�أماكن االنتظار (الهول واللوبي) فقط

 -3الأنظمة التلقائية الثابتة
�أ� -شبكة تلقائية ملر�شات مياه مكافحة احلريق
ب� -شبكة تلقائية ملر�شات مواد �أخرى

ال�س ��رداب وجمي ��ع طواب ��ق امل�ست�شفى والأماك ��ن املحددة ح�سب ما ج ��اء يف الأنظمة
التلقائية ملكافحة احلريق.
�أماكن اخلطورة اخلا�صة حيث ال ميكن ا�ستخدام املياه

 -4معدات �إنذار احلريق
يف جميع الطوابق
يف جميع الطوابق خا�صة التي لي�س بها مر�شات مياه �إطفاء احلريق واملمرات كذلك
يف �أماكن اخلطورة اخلا�صة وجماري التكييف

�أ� -شبكة �إنذار يدوي
ب� -شبكة �إنذار تلقائي

جدول ()2
اخلدمات الهند�سية اخلا�صة بالوقاية من احلريق يف امل�ست�شفيات
النوع
1

اخلدمات الهند�سية اخلا�صة بالوقاية من احلريق

6

198

احلاالت املطلوبة

1

نظام التهوية

ح�سب املوا�صفات العاملية املعتمدة من الدفاع املدين

2

عالمات �إر�شادية م�ضاءة

ال�سرداب و�سبل الهروب (خمارج الطوارئ)

3

�شبكة �إنارة للطوارئ

ال�سرداب و�سبل الهروب (خمارج الطوارئ)

4

م�صدر احتياطي للكهرباء

جميع �أق�سام امل�ست�شفى

5

م�صعد حريق

�إذا زاد االرتفاع عن � 6أدوار �أو  20مرت ًا �أيهما �أقل
وفق ًا لالحتياطات الوقائية يف املجاالت الهند�سية

�أبواب حريق تعمل تلقائي ًا
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جدول ()3
ح�ساب م�سافة االنتقال وامل�سافة املبا�شرة يف امل�ست�شفيات
املوقع

احلاالت واملالحظات

امل�سافة بالأمتار

الطابق

امل�سافة املبا�شرة داخل غرف �أو �أجنحة النوم

15

الأر�ضي

--

م�سافة االنتقال من باب غرف �أو �أجنحة النوم �إىل
املخرج �أو الدرج املحمي

20

�أي طابق

لوجود �أكرث من خمرج واحد ولوجود
املمرات الداخلية

النهاية املغلقة

7.5

�أي طابق

يف حالة النهاية املغلقة

جدول ()4
كيفية حتديد عدد املخارج
عدد الأ�شخا�ص

العر�ض ال�صايف الأدنى للمخرج

عدد املخارج

عدد �أق�صاه (� )200شخ�ص

2

�105سم

عدد �أق�صاه (� )300شخ�ص

2

�122سم�05سم (� )200شخ�صلمخرجوجود املمرات الداخليةخمرات

عدد �أق�صاه (� )500شخ�ص

2

�152سم

عدد �أق�صاه (� )750شخ�ص

3

�152سم

عدد �أق�صاه (� )1000شخ�ص

4

�152سم

جدول رقم ()5
الأماكن اخلطرة وم�صادر الإزعاج و�شروط وجودها بامل�ست�شفيات
العدد

الأماكن اخلطرة

1

مول ��دات  +م�ضخات املي ��اه التي تدار
بالديزل

2

خزانات غاز الوقود والغازات الأخرى يو�ضع يف غرف م�ستقلة مع وجود نظام مقاومة حريق من ��ع وجوده ��ا بج ��وار
امل�ست�شفيات
خا�ص بها
القابلة لال�شتعال

3

املواد الكيميائية القابلة لال�شتعال

امل�سافة خارج امل�ست�شفى

امل�سافة من داخل امل�ست�شفى
تو�ضع يف غرف م�ستقلة ومف�صولة عن املبنى

-

-

 300مرت ًا
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العدد

امل�سافة من داخل امل�ست�شفى

الأماكن اخلطرة
-

امل�سافة خارج امل�ست�شفى
 200مرت ًا

4

امل�ستودعات الرئي�سية ذات احلركة

5

الور� ��ش اخلا�ص ��ة ب�صيان ��ة ال�سيارات  20مرت عن املبن ��ى الرئي�سي وغرف التنومي يف مبنى مين ��ع وجوده ��ا بج ��وار
امل�ست�شفيات
م�ستقل ويف�ضل وجود عزل �صوتي
واملعدات والأعمال احلرفية

6

الغاليات احلرارية

تو�ض ��ع داخل غ ��رف يف البدروم ومعزول ��ة �صوتي ًا مع
وجود نظام مقاومة حريق خا�ص بها

7

معدات التكييف (ال�شلريات)

تو�ض ��ع على قواع ��د خا�صة متنع و�ص ��ول االهتزازات
وانتقاله ��ا وتو�ض ��ع يف مبن ��ى اخلدم ��ات التاب ��ع ------------
للم�ست�شفى

200
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الئحة شروط السالمة ووسائل اإلطفاء والمراقبة
واإلنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات
واالجتماعات والمؤتمرات واألفراح والمسارح
ومباني األنشطة المماثلة

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

�ص��در ق��رار �سم��و وزي��ر الداخلي��ة ورئي���س جمل���س الدف��اع امل��دين رق��م / ١٠ك/و/١ /دف وتاريخ
 ١٤١٠/3/23ه باملوافق��ة عل��ى �صيغ��ة اللوائ��ح التف�صيلي��ة املو�ضح��ة للمه��ام وامل�سئوليات الت��ي تتعلق
مبعاجلة �أمور ال�سالمة العامة واحلماية املدنية ومتطلبات مكافحة احلرائق ،بناء على ما تق�ضي به
الفق��رات) ج،د،و،ح) م��ن امل��ادة التا�سع��ة من نظ��ام الدفاع املدين ال�ص��ادر باملر�سوم امللك��ي رقم م١٠/
وتاريخ1406/10/5هـ .ون�شرت يف جريدة �أم القرى يف عددها رقم ( )٣٢٨٣وتاريخ 1410/4/19هـ
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
قرار جمل�س الدفاع املدين
قرار رقم / ١٠ك/و/١ /دف وتاريخ 1410/10/23ه
�إن جمل�س الدفاع املدين
بع ��د الإط�ل�اع عل ��ى الفق ��رة ( ج) م ��ن امل ��ادة التا�سعة م ��ن نظام الدف ��اع امل ��دين ال�ص ��ادر باملر�س ��وم امللكي الك ��رمي رق ��م م ١٠ /وتاريخ
1406/5/١٠هـ
وبعد الإطالع على الفقرات (ج،د،و،ح) من املادة التا�سعة من نظام الدفاع املدين .وبنا ًءا على ما جاء مبح�ضر اللجنة التح�ضريية للمجل�س
امل� ��ؤرخ يف 1407/7/15ه ومراع ��اة لتنفيذ اللوائح التي تعالج كافة الق�ضايا ،والأم ��ور املتعلقة بال�سالمة واحلماية من الأخطار ،وما ي�ضمن
وقاية املواطنني و�سالمة الرثوات واملمتلكات اخلا�صة والعامة.
يقرر ما يلي:
�أو ًال :املوافق ��ة عل ��ى �صيغة اللوائح التف�صيلية واملو�ضحة للمهام ،وامل�سئوليات الت ��ي تتعلق مبعاجلة �أمور ال�سالمة العامة واحلماية املدنية،
ومتطلبات مكافحة احلرائق.
ثان ًي��ا :على املديرية العام ��ة للدفاع املدين تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح ،والت�أكد من تطبيق ن�صو�صها وموادها بكل دقة ،كما له احلق
يف الإ�شراف على تنفيذ ما تن�ص عليه هذه املواد من عقوبات وغرامات واردة كمخالفات يف نظام الدفاع املدين.
ثال ًث��ا :عل ��ى اجلهات املعنية حكومية� ،أو �أهلي ��ة تنفيذ ما يخ�صها من مواد وتطبيق ما يتعلق مبهامه ��ا يف حدود ال�صالحيات وامل�سئوليات
املعطاة لها مبوجب نظام الدفاع املدين.
راب ًعا :يتم تنفيذ العمل بهذه اللوائح بعد ثالثة �شهور من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

							

وزير الداخلية ورئي�س جمل�س الدفاع املدين

								
		
•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين �شعبة الوثائق والدرا�سات.
•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين ل�شعبة التن�سيق واملتابعة.
•�صورة مع بيان اللوائح مللف اللوائح.
•�صورة مللف قرارات املجل�س.
•�صورة للأمانة العامة ملجل�س الدفاع املدين مللف ال�صادر مع امل�سودة.
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نايف بن عبد العزيز

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املديرية العامة للدفاع املدين
�إدارة الأنظمة واللوائح

الئحة
�شروط ال�سالمة وو�سائل الإطفاء واملراقبة والإنذار الواجب توافرها يف
قاعات املحا�ضرات واالجتماعات وامل�ؤمترات والأفراح وامل�سارح ومباين الأن�شطة املماثلة

القسم األول
أو ًال :تعاريف:
يق�صد بامل�صطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي:
 .١قاعة املحا�ضرات:
ه ��ي املبن ��ى �أو اجلزء من املبنى املخ�ص�ص لإلقاء املحا�ضرات �أو عق ��د الندوات العلمية �أو الأدبية �أو ال�سيا�سية �أو غريها وامل�صمم ال�ستقبال
�شخ�صا يف وقت واحد.
ما يزيد على  ٣٠ثالثني
ً
 .٢قاعة االجتماعات وامل�ؤمترات:
هي املبنى �أو اجلزء من املبنى املخ�ص�ص لعقد االجتماعات �أو امل�ؤمترات �أو املهرجانات وامل�صمم ال�ستقبال ما يزيد على  ٣٠ثالثني �شخ�صا
يف وقت واحد.
 .٣قاعات �أو ق�صور الأفراح:
هي املبنى �أو اجلزء من املبنى لإقامة الأفراح �أو احلفالت ب�أنواعها وامل�صمم ال�ستقبال ما يزيد على  ٣٠ثالثني �شخ�صا يف وقت واحد.
 .٤امل�سرح �أو قاعة العر�ض:
يق�صد به املبنى �أو اجلزء من املبنى املخ�ص�ص لأداء �أو التدريب على �أداء العرو�ض امل�سرحية �أو التمثيلية �أو مواد الفنون ال�شعبية �أو خالفها
�شخ�صا يف وقت واحد.
وامل�صمم ال�ستقبال ما يزيد على  ٣٠ثالثني
ً
 .٥مباين الأن�شطة املماثلة:
ه ��ي كل مبن ��ى �أو جزء من مبن ��ى خم�ص�ص ملمار�سة �أحد الأن�شطة املماثلة للأن�شطة امل�شار �إليها يف (� )١، ٢، ٣، ٤أعاله كمعار�ض الكتب �أو
�شخ�صا يف
الأ�شغ ��ال اليدوي ��ة �أو معار�ض الفنون املختلف ��ة �أو متاحف الآثار وغريها بحيث تكون م�صممة ال�ستقبال م ��ا يزيد على  ٣٠ثالثني ً
وقت واحد وب�شرط �أال ي�صدر لها الئحة م�ستقلة.
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 .6النظام:
نظام الدفاع املدين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م ١٠ /وتاريخ 1406/10/5ه و وجميع الأنظمة الأخرى ذات العالقة.
 .٧الئحة التفتي�ش وال�ضبط والتحقيق واجلزاءات:
ه ��ي الالئح ��ة ال�ص ��ادرة  u1593عن �سمو وزير الداخلية ورئي� ��س جمل�س الدفاع املدين بتحديد �إجراءات التفتي� ��ش ،وال�ضبط والتحقيق يف
املخالفات والتجاوزات اخلا�صة ب�أعمال الدفاع املدين واجلزاءات املقررة عليها.
 .٨مندوب الدفاع املدين:
ه ��و ال�شخ� ��ص �أو الأ�شخا� ��ص املفو�ضون م ��ن قبل املديرية العامة للدف ��اع املدين� ،أو �أحد مراكزه ��ا بالقيام بالتفتي�ش عل ��ى املن�ش�آت و�ضبط
وحتقي ��ق املخالفات والتجاوزات اخلا�صة ب�أعمال الدفاع امل ��دين وفقا للقواعد والإجراءات املحددة بالالئحة اخلا�صة بذلك ،بغر�ض الت�أكد
من �سالمة املن�ش�أة ،ومعدات و�أدوات ال�سالمة ومكافحة احلريق ،وتوقيع اجلزاءات والغرامات املحددة لكل منها.
 .٩اجلهة املخت�صة:
وزارة الداخلية ،واملديرية العامة للدفاع املدين ،واجلهات العامة الأخرى ذات العالقة برتخي�ص املن�ش�أة ون�شاطها.
 . ١٠امل�سئول عن املن�ش�أة:
وف ًق ��ا لن� ��ص املادة اخلام�سة والع�شرين من نظام الدفاع املدين هو ال�شخ�ص من من�سوبي املن�ش�أة �أو الغري املعني �أو املكلف ليكون م�سئو ًال عن
جميع ما يتعلق ب�أعمال ال�سالمة والأمن يف املن�ش�أة كما يعترب مالك املن�ش�أة اململوكة ملكية خا�صة امل�سئول يف جميع الأحوال.
 . ١١املوا�صفات :يق�صد بها:
(�أ) املوا�صفات القيا�سية العربية ال�سعودية ،وهي املوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
(ب) املوا�صف ��ات العاملي ��ة ،ويق�ص ��د بها �أنه يف حالة عدم وجود املوا�صف ��ات القيا�سية العربية ال�سعودية تك ��ون موا�صفات الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة� ،أو موا�صف ��ات دول ال�س ��وق الأوروبية امل�شرتكة هي الواجبة املراعاة� .أما �إذا كانت الآلة امل ��راد ا�ستخدامها م�صنعة يف غري تلك
الدول ف�إن موا�صفاتها املتعلقة بال�سالمة يجب �أن تكون معتمدة من اجلهات احلكومية املخت�صة بالدول امل�صنعة كما يجب يف جميع الأحوال
تقدمي وثيقة تثبت توافر جميع قواعد ال�سالمة بالآلة يف املادة �أو الآلة حمل البحث «وذلك يف حالة عدم وجود املوا�صفات ال�سعودية.
ثاني ًا:
ال يجوز الرتخي�ص ب�إقامة �أي حمطة �أو ترميم �أو تو�سعة �أو جتديد ترخي�ص للقائم منها قبل �أن يقوم طالب الرتخي�ص بتقدمي درا�سة فنية
مع ��دة م ��ن �أحد املكاتب الفنية املتخ�ص�ص ��ة ب�أعمال ال�سالمة واملعتمدة من املديرية العامة للدفاع امل ��دين تو�ضح مدى االلتزام باملوا�صفات
واال�شرتاطات والقواعد الواردة ومتنح املحطات القائمة وقت �صدور هذه الالئحة مهلة زمنية ال تزيد على �سنة ميكن متديدها �سنة �أخرى
ب�أم ��ر من �أم�ي�ر املنطقة وفقا ملا يحدده الدفاع املدين وطبيعة العمل املراد تنفيذه ال�ستكمال اال�شرتاطات والتعليمات الواردة بهذه الالئحة،
وعلى املخت�ص بالبلديات مراعاة التقيد ب�أن يكون منح الرتخي�ص �أو جتديده وفقا ملا ورد بهذه الالئحة من قواعد وا�شرتاطات.
ثالث ًا:
يك ��ون املكت ��ب الذي �أعد الدرا�سة املذك ��ورة �أعاله م�سئوال �أمام اجله ��ات املخت�صة عن جدية الدرا�سة ودقتها ،ومراقب ��ة تنفيذها كما يلتزم
بتق ��دمي �شهادة نهائية للدفاع املدين ت�ؤكد متام تنفيذ متطلبات ال�سالمة وو�سائل الإطفاء الواردة بالدرا�سة املعتمدة من الدفاع املدين .كما
206

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

يكون م�سئو ًال بالت�ضامن مع طالب الرتخي�ص عن �أي تهاون �أو تق�صري يف هذا ال�صدد.
يق ��وم املخت� ��ص باملديرية العامة للدفاع املدين بعد درا�سة الطلب وزيارة املوقع والوقوف على املحل �أو املن�ش�أة املطلوب ترخي�صها للت�أكد من
مالءم ��ة املوقع للن�ش ��اط املطلوب ترخي�صه ب�إعداد تقرير مبتطلبات ال�سالمة وو�سائل الإطفاء املنا�سبة �ضمن احلدود الواردة بهذه الالئحة
وعليه مراعاة حجم املن�ش�أة �أو املحل ونوعية الن�شاط املطلوب ترخي�صه ومدى خطورة االجهزة والآالت واملواد امل�ستخدمة يف هذا الن�شاط،
وما �إىل ذلك من اعتبارات تتحكم يف متطلبات ال�سالمة وو�سائل الإطفاء وعلى اجلهة املخت�صة بالبلديات مراعاة �أن يكون منح الرتخي�ص
�أو جتديده وف ًقا لقرير املخت�ص بالدفاع املدين فيما يتعلق بتوافر متطلبات ال�سالمة وو�سائل الإطفاء.
رابع ًا:
يعت�ب�ر امل�سئ ��ول عن ال�سالمة يف املحطة م�سئوال مبا�شرا عن عمل الفحو�صات ال�شهرية واالختب ��ارات الدورية (كل � ٣شهور) وذلك بالن�سبة
للمن�ش�أة ذاتها وجميع املعدات والرتكيبات الكهربائية وكذلك جميع و�سائل ال�سالمة ومعدات الإطفاء و�إ�صالح �أي عطل �أو خلل فورا وال تخلى
م�سئولية امل�سئول عن ال�سالمة �إذا كان غري �صاحب الرتخي�ص �أو امل�ست�أجر� ،إال �إذا �أثبت �أن �إجراء الفحو�صات واالختبارات و�إ�صالح العطل
�أو اخللل لي�س يف حدود اخت�صا�صه الوظيفي و�أنه قد قام برفع الأمر لذوي االخت�صا�ص.
خامس ًا:
يلت ��زم امل�سئ ��ول ع ��ن ال�سالمة يف حالة ح ��دوث عطل �أو خلل ينطوي على درجة عالي ��ة من اخلطورة مبا يهدد �سالم ��ة الأرواح واملمتلكات �أن
يق ��وم ف ��ورا ب�إغالق املحطة �أو اجلزء الذي ينط ��وي على اخلطورة منها �إذا كان ذلك �ضمن اخت�صا�صه الوظيفي �أو رفع الأمر فورا ل�صاحب
االخت�صا� ��ص ال ��ذي يجب عليه فورا وبدون ت�أخري اتخاذ الإجراءات الالزمة لإغالق املحطة �أو اجلزء منها حتى يتم �إ�صالح العطل �أو اخللل
ويعترب �أي �إهمال �أو تق�صري يف هذا ال�صدد من قبيل الإهمال اجل�سيم.
سادس ًا:
يلت ��زم م�سئول ال�سالم ��ة بتخ�صي�ص �سجل ي�سمى) �سجل ال�سالمة و�أجهزة الإنذار ومكافحة احلري ��ق )تختم جميع �صفحاته بختم �إدارة �أو
مرك ��ز الدفاع املدين املخت�ص وتدون فيه جميع الفحو�صات ال�شهرية واالختبارات الدورية ملعدات ال�سالمة و�أجهزة الإطفاء من حيث تاريخ
الفح�ص واجلهة القائمة بالفح�ص �أو االختبار والأ�ساليب امل�ستخدمة وعمليات الإ�صالح وال�صيانة وغريها من البيانات وفقا للنموذج املعد
من قبل الدفاع املدين.
كم ��ا يج ��ري تخ�صي�ص جزء من ال�سجل لعمليات فح�ص املبنى واملعدات والأجهزة والرتكيبات الكهربائية وامليكانيكية ويحتفظ بال�سجل يف
�إدارة املحطة ليكون يف جميع الأوقات حتت �صرف مندوب الدفاع املدين للإطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات.
سابع ًا:
يجوز للم�سئول عن ال�سالمة يف املحطة التن�سيق مع مركز الدفاع املدين املخت�ص لتحديد مبوعد
�إجراء االختبارات الدورية بح�ضور مندوب الدفاع املدين بعد حتديد اجلهة التي تتوىل القيام به ويجب �إثبات ذلك يف �سجل ال�سالمة بتوقيع
املندوب مع تدوين املالحظات.
ثامن ًا:
يجب تدريب جميع العاملني باملحطة على �أعمال ال�سالمة والإ�سعاف يف مدار�س �أو معاهد التدريب ال�سعودية املتخ�ص�صة واملعتمدة من قبل
املديرية العامة للدفاع املدين �أو ب�أحد معاهد �أو مراكز الدفاع املدين وذلك بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين على �أن تتحمل اجلهة
طالبة التدريب تكاليف �أو ح�صتها من تكاليف التدريب على �أ�سا�س تكلفة املتدرب الواحد.
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تاسع ًا:
يلت ��زم امل�سئ ��ول ع ��ن ال�سالمة يف املحطة مبتابع ��ة تنفيذ اال�شرتاطات ال ��واردة بهذه الالئحة كما يلت ��زم بالتن�سيق مع مرك ��ز الدفاع املدين
املخت� ��ص لو�ضع خطة للتدخل والإخالء والإنقاذ والإطفاء يف �أوق ��ات الطوارئ والإجراءات التي يجب على العاملني باملحطة اتخاذها حلني
و�صول الدفاع املدين.
عاشر ًا:
يج ��ب توف�ي�ر �سيارة �إ�سعاف على الأقل لكل من�ش�أة على �أن تكون جمهزة بالتجهيزات الالزمة كما يجب �أن يكون العاملون  /العامالت عليها
م�ؤهل�ي�ن ومدربني عل ��ى الإ�سعافات الأولية ويجب �أن تكون ال�سيارة متفرغة وخم�ص�صة خلدم ��ة املن�ش�أة دون غريها خا�صة يف �أوقات ن�شاط
املن�ش�أة.
الحادي عشر:
يلتزم امل�سئول عن املن�ش�أة) خا�صة �صاالت وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة اال�ستيعابية للمبنى وبخا�صة الطوابق العلوية وعليه �أن يو�ضح
ذلك للم�ست�أجر الذي يكون م�سئوال عن �إعداد املدعوين
وعدم جتاوزهم للعدد املحدد.
ويلت ��زم امل�سئ ��ول عن املن�ش�أة بو�ض ��ع لوحات على اجل ��دران ويف �أماكن بارزة حتدد الطاق ��ة اال�ستيعابية للمن�ش�أة وحتذر م ��ن �أن زيادة عدد
 u1575الأ�شخا�ص يهدد املوجودين باخلطر ويعوق عمليات الإخالء والإ�سعاف ويعر�ض الطوابق العلوية للت�صدع والأنيهار.
الثاني عشر:
يج ��ب �أن تك ��ون من�ص ��ة �أو خ�شب ��ة امل�سرح مقامة من امل ��واد عالية اجلودة واملقاوم ��ة للإ�شتعال واحلري ��ق و�أن يتم �إن�شا�ؤه ��ا وفقا للمقايي�س
واملوا�صف ��ات العلمي ��ة والفنية الدقيقة حيث تتحدد حمولتها الإجمالية وعدد الأ�شخا�ص امل�سموح له ��م باعتالئها ويكون امل�سئول عن املن�ش�أة
م�سئوال عن تنفيذ ذلك مراقبته.
الثالث عشر:
يلت ��زم امل�سئ ��ول عن املن�ش�أة بو�ضع لوح ��ات �إر�شادية وفقا لت�صميم املعتمد من الدفاع املدين ملنع التدخ�ي�ن وحظر �إ�شعال �أي م�صدر للنريان
والإر�شاد عن املخارج وطرق النجاة ون�شر تعليمات ال�سالمة.
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القسم الثاني
�أو ًال :الرتكيبات والتمديدات الكهربائية:
يج ��ب �أن يتم ت�صميم وتركيب كافة التجهيزات واخلدم ��ات الكهربائية وامليكانيكية وفقا للموا�صفات العربية ال�سعودية ،ومبعرفة جهة فنية
متخ�ص�صة مع مراعاة ما يلي:
� .١أن تكون كافة التمديدات والأ�سالك من الأنواع والأقطار املنا�سبة ،و�أن تكون معزولة عزال جيدً ا وحممية �ضد التلف �أو ارتفاع التيار.
 .٢يراعى توفري التو�صيالت الأر�ضية الالزمة جلميع الأجهزة والرتكيبات والدوائر الكهربائية طب ًقا للموا�صفات العربية ال�سعودية.
 .٣يراعى �إحكام غلق الفتحات والفجوات املخ�ص�صة للخدمات بحواجز وقائية.
 .٤يجب توفري قواطع التيار الكهربائي املنا�سب وامل�ؤمنة �ضد �أخطار املا�س والقو�س الكهربائي.
 .٥يتم تركيب �أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها �ألف كيلووات داخل طويقات من مادة غري قابلة لال�شتعال.
� .٦أن تكون الإ�ضاءة كافية يف جميع �أجزاء املحل ،كما يجب �أن تكون امل�صابيح من الأنواع املثبتة غري القابلة لالنفجار وتو�ضع داخل حوافظ
زجاجة ومينع ا�ستخدام امل�صابيح املدالة ب�سلك.
 .٧يج ��ب توف�ي�ر م�صدر احتياطي للطاقة الكهربائية لإ�ضاءة �إ�شارات املخ ��ارج وطرق النجاة ب�صفة م�ستمرة و�أن تكون من النوع الذي يعمل
تلقائ ًيا عند انقطاع التيار الرئي�سي.
 .٨يتم تركيب جميع التمديدات والتجهيزات الكهربائية مبعرفة جهة فنية متخ�ص�صة كما يجب املرور عليها ،و�إجراء ال�صيانة الالزمة لها
ب�صفة دورية كل فرتة للت�أكد من �صالحيتها وتاليف ما قد يوجد من عيوب ويتم ذلك مبعرفة فنيني متخ�ص�صني.
ثان ًيا� :أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:
 .١يجب توفري و�سائل التهوية الطبيعية وامليكانيكية مبا يكفل جتديد الهواء بكافة الأماكن وعدم تراكم الأبخرة �أو الغازات.
 .٢يراع ��ى �أن يت ��م ت�صمي ��م وتركيب و�صيانة كاف ��ة �أنظمة التهوية امليكانيكي ��ة والتكييف وجم ��اري التهوية طب ًقا ملوا�صف ��ات الهيئة العربية
ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س بحيث ال ت�ؤدي �إىل انت�شار الدخان والغازات ال�ساخنة من جزء لآخر باملبنى.
 .٣يج ��ب �أال ت�ستخ ��دم �سالمل النج ��اة والردهات كطرق �إرجاع لأنظم ��ة التهوية ويف حالة ا�ستخدام فراغ ال�سقف كف ��راغ للإرجاع فيجب �أال
يتج ��اوز امت ��داده حدود حواجز احلريق الر�أ�سية ما مل تكن هذه املناطق مزودة بكوا�شف للدخ ��ان مت�صلة بنظام �إنذار �آيل للحريق لإعطاء
حتذير مبكر بت�سرب الدخان ولإغالق نظام �سحب الهواء.
 .٤ت�صميم نظم التهوية امليكانيكية ك�أنظمة م�ستقلة بالن�سبة ل�سالمل النجاة.
 .٥ت ��زود وح ��دات التكيي ��ف املركبة يف احلوائط اخلارجي ��ة للمبنى ب�إطار خارجي من �أل ��واح ال�صلب ملنع �سقوطها للخ ��ارج يف حالة حدوث
حريق.
ثالث ًا :و�سائل النجاة و�إنارة الطوارئ:
�أ ) خمارج الطوارئ:
عبارة عن باب �أو( فتحة) يفتح للخارج ويت�صل مبمر �أو ردهة �أو درج ي�ؤدي �إىل طريق جناة يو�صل �إىل خارج املبنى وي�ستخدم هذا املخرج
كو�سيل ��ة لله ��روب من املبنى �إىل مكان يتوف ��ر فيه الأمن وال�سالمة عند حودث خطر ويجب �أال يقل عر� ��ض املخرج عن( � )١٠٠سم وطريق
النجاة عن) � )١٣٠سم ويراعى ما يلي:
 .١يج ��ب توف�ي�ر طرق النجاة ( م�سالك الهروب) واملخارج الالزمة م ��ن �أبواب رئي�سية �أو خمارج طوارئ لتمكني �شاغلي املبنى من االنتقال
�إىل خارج املبنى بال�سرعة املنا�سبة يف حالة ن�شوب حريق �أو التعر�ض لأية مواقف طارئة ت�شكل تهديدً ا حلياة الأ�شخا�ص.
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 .٢يجب توفري خمارج الطوارئ الالزمة والكافية لإخالء جميع املوجودين باملحل �أو املن�ش�أة يف �أق�صر وقت ممكن وف ًقا للأعداد واملوا�صفات
التي �سريد ذكرها يف هذه الالئحة.
 .٣يجب تخ�صي�ص خمارج) �أبواب) الطوارئ ال�ستخدامها يف حاالت الطوارئ فقط لتنفيذ خطة الإخالء عندما يتعر�ض املبنى واملوجودين
فيه للخطر.
 .٤يجب �أن ت�ؤدي جميع خمارج الطوارئ �إىل خارج املبنى حيث تتوافر عوامل الأمان وال�سالمة والهواء الطلق.
� .٥أن تكون �أبواب خمارج الطوارئ �سهلة الفتح وذاتية االرتداد وتو�ضع عليها لوحات م�ضيئة وا�ضحة وال ي�سمح برتكيب �ستائر حتجبها عن
الأنظار كما ال ي�سمح برتكيب �أي مرايا بالقرب منها حتى ال يت�سبب عن ذلك ا�ضطراب �أو خط�أ يف حتديد اجتاهات اخلروج.
 .٦يجب �أن يتم توفري املخارج الالزمة لكل مبنى وف ًقا لالعتبارات واملعدالت املتعارف عليها عامل ًيا طب ًقا للعنا�صر الآتية:
�أ) �أال يقل ات�ساع وحدة املخرج وهي امل�سافة املطلوبة ملرور �شخ�ص واحد عن �إحدى وع�شرين بو�صة.
ب) مع ��دل تدف ��ق الأ�شخا�ص من املخرج ويق�صد به عدد الأ�شخا� ��ص املمكن خروجهم من وحدة املخرج خالل دقيقة واحدة ويقدر بخم�سة
�شخ�صا.
وع�شرين
ً
ج) الوقت الالزم للإخالء ويختلف باختالف نوع املبنى طب ٌقا ملا يلي:
ج  -١مباين النوع الأول  :وهي املباين املقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق.
ج  -٢مباين النوع الثاين  :وهي املباين املقامة من مواد مقاومة للحريق ويدخل �ضمها مواد �سهلة االحرتاق وينبغي �إخال�ؤها خالل دقيقتني
ون�صف.
ج  -٣مباين النوع الثالث  :وهي املقامة من مواد �سهلة اال�شتعال وينبغي �إخال�ؤها خالل دقيقتني.
ج  -٤يتم ح�ساب ات�ساع وحدات خمارج الطوارئ املطلوبة وفق املعادلة التالية.
عدد الوحدات = عدد الأ�شخا�ص املوجودين يف املبنى (الطاقة اال�ستيعابية) مق�سومة على الوقت .معدل تدفق الأ�شخا�ص من وحدة املخرج
( × )٢٥الالزم للإخالء
وحت�سب ك�سور الوحدة بوحدة كاملة.
يجب �أال يقل ات�ساع خمرج الطوارئ عن وحدتني �أي ( )٤٢بو�صة بحد �أدنى ( � )١٠٠سم.
�إذا طلب للمكان ثالث وحدات ف�أكرث وجب �أن يكون له �أكرث من خمرج (باب) طوارئ.
وملعرفة عدد �أبواب الطوارئ املطلوبة فينبغي ق�سمة عدد الوحدات املطلوبة على �أربعة وي�ضاف للناجت واحد �صحيح.
ب ) �أنارة طرق النجاة:
 .١يج ��ب �أن ��ارة طرق النجاة وف ًقا ملا تق�ضي به املوا�صفات ال�سعودية اخلا�صة بحماية املباين مع مراعاة �أن تكونن حوائط و�أ�سقف و�أر�ضيات
ط ��رق النج ��اة وال�سالمل والردهات املو�صلة �إليها من مواد مقاومة للحريق ،و�أن تكون طبقة التك�سية اخلا�صة بها من الدرجة «�أ») مواد غري
قابلة لالحرتاق طبقا للموا�صفة الدولية رقم .1979/١١٨٢
 .٢يجب �أن تكون �أبواب املخارج وكذا الأبواب امل�ؤدية �إىل طرق النجاة من النوع املقاوم للحريق ويف�ضل �أن تكون من النوع الذي يفتح للخارج
بالدفع و�أن تكون ذاتية الإغالق.
 .٣يجب �إنارة املخارج بلوحات خروج م�ضيئة كذا �إنارة طرق النجاة بو�سائل الإ�ضاءة الكافية واللوحات امل�ضيئة و�أن يكون م�صدر الكهرباء
مزدوجا �أي �أنها تغذى من امل�صدر الرئي�سي للكهرباء ،بالإ�ضافة �إىل م�صدر �إنارة الطوارئ الذي يغذى من بطاريات قابلة لل�شحن تلقائ ًيا،
ً
ويراعى �أن يكون نظام �إنارة الطوارئ تلقائي الت�شغيل حال انقطاع التيار الكهربائي الرئي�سي.
 .٤يجب �أن تكون اللوحات الإر�شادية للخروج طب ًقا للت�صميم املعتمد من الدفاع املدين.
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القسم الثالث
و�سائل الإنذار واملراقبة والإخالء والإطفاء
تزود املن�ش�أة بو�سائل الإطفاء املنا�سبة من الأنواع التي �سريد ذكرها وي�ؤخذ ر�أي مركز الدفاع املدين املخت�ص لتحديد الو�سائل املطلوبة بعد
الإطالع على املخططات و�إجراء املعاينة الالزمة ،بحيث تتنا�سب معدات الإطفاء املطلوبة ك ًما وكي ًفا مع املواقع املطلوب حمايتها والأخطار
املحتم ��ل حدوثها ومب ��ا يتالءم مع طبيعة الن�شاط وم�ساحة املن�ش� ��أة وحجم الن�شاط فيه وعدد العاملني بهاواملرتددي ��ن عليها ..الخ .وف ًقا ملا
يلي:
�أ ) طفايات احلريق اليدوية:
 .١يج ��ب جتهيز املح ��ل بطريقة متكن �شاغليه من القيام بالإجراءات الأولية ملكافحة احلريق با�ستخ ��دام الطفايات اليدوية املنا�سبة والتي
تتوافق مع الأخطار املحتملة طب ًقا لالحتياطات الفعلية وتخ�ص�ص طفاية لكل)  )١٠٠مرت مربع.
 .٢ال يق ��ل ع ��دد الطفاي ��ات ب�أي حمل مهما قلت م�ساحته عن عدد ( )٢طفايتني بودرة كيميائي ��ة جافة ( )١٢كجم وطفاية واحدة من ثاين
�أك�سيد الكربون تزن(  )١٠كجم للرتكيبات الكهربائية وتزداد كمية الطفايات وف ًقا مل�ساحة املحل وخطورة الن�شاط الذي يزاوله.
 .٣تكون طفايات احلريق اليدوية وف ًقا للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية ال�صادرة من الهيئة العربية ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س.
 .٤تو�ضع طفايات احلريق �أو تعلق قري ًبا من الأبواب واملخارج يف �أماكن ظاهرة ي�سهل الو�صل �إليها ال�ستخدامها عند اللزوم.
 .٥يج ��ب املحافظة عل ��ى الطفايات بحيث تكون �صاحلة لال�ستخدام دائما و�أن يتم فح�صها واختبارها و�إعادة تعبئتها وفقا لتعليمات اجلهة
ال�صانعة ومبعرفة جهة متخ�ص�صة يف فح�ص وتعبئة الطفايات ويو�ضح تاريخ الفح�ص والتعبئة على بطاقة تل�صق على ج�سم كل طفاية.
ب) بكرات خراطيم الإطفاء:
تعري ��ف :وه ��ي تركيبات ثابتة مو�صلة ب�صفة دائمة مب�ص ��در للإمداد باملاء امل�ضغوط وم�صممة ل�سرعة تن ��اول اخلرطوم يف �أي اجتاه ميكن
ل�شاغلي املبنى القيام بعملية املكافحة الأولية للحريق بدون ت�أخري ويراعى فيها ما يلي:
 .١يجب �أال يقل قطر اخلرطوم عن)  )٢٠مليمرت.
� .٢أن تكون البكرات واخلراطيم طب ًقا للموا�صفة القيا�سية ال�سعودية.
 .٣يراعى تركيب البكرات يف الأماكن املنا�سبة وبالقرب من �سالمل بحيث ي�سهل الو�صول �إلهاوبارتفاع منا�سب و�أن يزود كل خرطوم بقاذف
للمياه وتخ�ص�ص بكرة بخرطوم لكل ( )٢٠٠مرت مربع من امل�ساحة.
 .٤يجب و�ضع لوحات �إر�شادية تبني بو�ضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات اخلا�صة با�ستخدامها.
 .٥يج ��ب جترب ��ة هذه الرتكيبات ب�صفة دورية للتحقق من �صالحيتها ومالءمته �ضغط املياه املغذي لها ،وحتى ال يتعر�ض اخلرطوم للجفاف
والتلف نتيجة عدم اال�ستعمال.
ج ) �أنابيب الإطفاء الرئي�سية ال�صاعدة اجلافة والرطبة:
تعريف :وهي عبارة عن موا�سري معدنية ر�أ�سية تركب بطول املبنى وتزود مبخارج حلنفيات احلريق (جمل�س �إطفاء) بجميع طوابق املبنى،
وتنق�سم �إىل نوعني:
� .١أنابيب جافة:
تركب باملباين التي يزيد ارتفاعها على)  )١٢مرتًا ويقل عن �ستني مرتًا وتدفع مياه الإطفاء يف هذه الأنابيب عندما تدعو احلاجة �إىل ذلك
فقط ،با�ستخدام طلمبات �سيارات الإطفاء ،وتركب على احلوائط اخلارجية للمبنى وتزود بو�صلة دخول من م�ستوى �سطح الأر�ض ويف مكان
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ميكن ل�سيارات الإطفاء الكبرية احلجم �أن ت�صل �إليه ب�سهولة.
� .٢أنابيب رطبة:
تت�صل مبا�شرة مب�صدر مائي حتت �ضغط ولذلك فهي �أكرث فعالية حيث �أنها تعترب جاهزة يف �أي وقت لعمليات املكافحة وتركب باملباين التي
ي�صل ارتفاعها �إىل �ستني مرتًا ف�أكرث ويراعى بالن�سبة لأنابيب الإطفاء اجلافة �أو الرطبة ما يلي:
�أ) يجب جتهيز �صندوق بجوار كل خمرج من خمارج احلنفيات يو�ضع به خرطوم �إطفاء ومفتاح حنفية وقاذف مياه متعدد الأغرا�ض على
�أن تكون هذه الأدوات من الطراز امل�ستخدم مبراكز الدفاع املدين.
ب) يخ�ص�ص �أنبوب رئي�سي �صاعد لكل ( )٦٠٠مرت مربع من امل�ساحة بحيث ال يزيد بعد �أي جزء من م�ساحة �أر�ضية �أي طابق عن ()٥٠
مرتًا من �صمام الت�صريف (جمل�س الإطفاء).
ج) �أن يتم ت�صميم وتركيب الأنابيب الرئي�سة ال�صاعدة اجلافة والرطبة طب ًقا للموا�صفات القيا�سية ال�سعودية بذلك.
د ) م�ص ��در الإم ��داد مبي ��اه الإطفاء :يجب توفري م�صدر منا�س ب للإمداد باملاء الالزم ملكافح ��ة احلريق لإمداد �شبكة الإطفاء (بكرات
اخلراطي ��م الأنابي ��ب الرئي�سية ال�صاعدة �شبكات الر�شا�شات التلقائية) بكميات املياه الالزمة وبال�ضغط املنا�سب �سواء كان ذلك امل�صدر
ه ��و �شبك ��ة مياه الإطفاء باملدينة� ،إذا كان يف ��ي الغر�ض� ،أو �إن�شاء خزان مي ��اه احتياطي لأعمال الإطفاء ويتم ذل ��ك وف ًقا ملوا�صفات الدفاع
املدين ،ومبا يتم�شى مع موقع وطبيعة املن�ش�أة .ويراعى �أال تزيد امل�سافة بني �أي نقطة يف املبنى و�أقرب حنفية حريق �أو م�صدر مماثل للإمداد
باملاء عن مئة مرت.
هـ ) �أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية:
 .١يجه ��ز املوق ��ع بنظام الإنذار الآيل) ر�ؤو�س كا�شفة وح�سا�سة للحرارة �أو الدخان) وكذا نظام الإطفاء التلقائي با�ستخدام ر�شا�شات املياه
الأتوماتيكية �أو ا�ستخدام غاز ثاين �أك�سيد الكربون �أو الهالون.
ويتم ربط هذه الأنظمة بغرفة للمراقبة والتحكم جتهز بالتو�صيالت واللوحات التو�ضيحية وو�سائل االت�صال الالزمة.
 .٢يج ��ب الرج ��وع للدفاع املدين لتقدير مدى حاجة املحل �أو املوقع لأي من ه ��ذه الأنظمة ويتوىل الدفاع املدين حتديد الأنظمة املنا�سبة بعد
الرجوع �إىل املخططات ومعاينة املوقع.
 .٣يتع�ي�ن �أن تك ��ون هذه الأنظم ��ة وجتهيزاتها مطابق ��ة للموا�صفات الفني ��ة القيا�سية ال�صادرة ع ��ن الهيئة العربية ال�سعودي ��ة للموا�صفات
واملقايي�س.
 .٤يت ��م تركي ��ب وجتربة وت�شغيل و�صيانة هذه الأنظمة مبعرفة اجلهات �أو ال�شركات الفنية املتخ�ص�صة بعد �إجراء الدرا�سات الفنية الالزمة
لتحديد النوعيات املالئمة.
 .٥يراعى �إجراء ال�صيانة الدورية وعمل التجارب الالزمة لهذه الأنظمة للتحقق من دوام �صالحيتها وف ًقا للتعليمات الفنية جلهات الت�صنيع
والرتكيب.
و ) نظ ��ام الإن ��ذار اليدوي :تعريف :وهو النظام الذي يعمل بوا�سطة �أزرار تركب يف جميع �أرجاء املوقع ويرتتب على �ضغط �أحدها �إطالق
�أجرا� ��س الإن ��ذار باملوقع معلنة عن اخلطر ،وينفذ ه ��ذا النظام باملحال واملواقع التي ال تتطلب تعليمات و�ش ��روط ال�سالمة بها تركيب نظام
الإنذار الآيل.
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الئحة المتطوعين ألعمال الدفاع المدني
بالمملكة العربية السعودية

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:
� -1أعم��ال الدف��اع امل��دين :يق�صد بها يف مفهوم ه ��ذه الالئحة جميع الإجراءات والأعم ��ال الأزمة حلماية ال�س ��كان واملمتلكات العامة
واخلا�ص ��ة من �أخطار احلر ائق والكوارث واحلروب واحلوادث املختلفة والأوبئة والأمرا�ض و�إنقاذ و�إ�سعاف و�إغاثة املنكوبني وت�أمني �سالمة
�أمل ��و ا�صالت واالت�صاالت و�سري العم ��ل يف املرافق العامة وحماية م�صادر التزود الوطنية وذلك يف زمن ال�سالم وحاالت احلرب والطوارىء
والكوارث.
 -2جه��ة التط��وع :هي اجله ��ات احلكومية امل�صرح لها وفق اخت�صا�ص ��ات �أو وفق ما يحدده وزير الداخلي ��ة رئي�س جمل�س الدفاع املدين
با�ستقبال املتطوعني وتدريبهحم.
 -3املتطوع :هو ال�شخ�ص الذي يتقدم جلهة االخت�صا�ص بدافع من حبه لوطنه ورغبة يف امل�شاركة يف تنفيذ �أعمال وتدابري الدفاع املدين
والإغاث ��ة يف الداخ ��ل واخلارج مبديا رغبت ��ه وا�ستعداده التام يف ت�سخري كامل �أو بع�ض قدراته و�إمكانت ��ه يف خدمة البالد وامل�ساهمة يف دفع
�أخطار احلوادث والكوارث احلروب بدون مقابل ومتعهدً ا ببذل كل ما ي�ستطيع من جهد يف �سبيل �أداء العمل التطوعي يبتغي من اهلل الأجرو
الثواب.
 -4ويقت�ص��ر دور امل��ر�أة على ما ينا�س ��ب قدرتها وال يتعار�ض مع الأحكام ال�شرعي ��ة والعادات والتقاليد (مثل تق ��دمي الإ�سعافات الأولية
ورعاية الطفولة والأمومة يف مراكز �إيواء وا�ستقبال النازحني).
المادة الثانية:
ي�شرتط يف قبول املتطوع ما يلي:
•�أن يكون �سعودي اجلن�سية (ويجوز قبول غري ال�سعودي وفق �شروط يحددها وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين).
•�أن يكون الئقا طبيا للقيام ب�أعمال الدفاع املدين.
•�أن ال يقل عمره عن ( )18ثمانية ع�شر عاما وال يزيد عن (� )60ستني عاما.
•�أن ال يتعار�ض عمله الأ�سا�سي مع عمله التطوعي.
•�إح�ضار �صحيفة خلو �سوابق.
المادة الثالثة:
ي�صنف املتطوعني �إىل الفئات الآتية:
�أ.متط ��وع ع ��ام :وه ��ذا يتم تدريبه للعمل مبوج ��ب خطة ت�ضعها جهة التط ��وع تو�ضح فيها الطريق ��ة والأ�سلوب لتنفيذ الأعم ��ال املطلوبة منه
بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين.
ب -متطوع متخ�ص�ص :وهو الذي ميار�س عملاً فني ًا �أو مهن ًيا �أو حرف ًيا �سواء عن طريق الدرا�سة �أو اخلربة املهنية.
المادة الرابعة:
تكون م�شاركة املتطوع يف املجاالت التالية:
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�أ� -إطفاء احلرائق ال�صغرية وحما�صرة احلرائق الكبرية حتى و�صول فرق الدفاع املدين.
ب -امل�شاركة يف عمليات الإنقاذ والبحث عن املفقودين.
ج -امل�شاركة يف عمليات الإ�سعافات الأولية ونقل امل�صابني ملراكز العالج.
د -امل�ساعدة يف عمليات الإخالء والإيواء وتقديحم اخلدمات االجتماعية.
هـ -امل�شاركة يف تنفيذ خمتلف عمليات الإغاثة الداخلية واخلارجية.
و -امل�ساهمة يف �أعمال ال�سالمة واحلماية املدنية الأخرى.
ز -امل�شاركة يف �أعمال احلج.
ح -امل�ساهمة يف حما�صرة ومكافحة الأمر �أ�ض والأوبئة.
ط -املراقبة والبحث والإبالغ عن �أي مواد ي�شتبه فيها واتخاذ االحتياطات ال�ضرورية حلني و�صول الفرق املتخ�ص�صة.
ي -توعية ال�سكان عن كيفية جتنب �آثار املواد الكيماوية وامل�شعة.
ك -امل�ساهمة يف تنبيه ال�سكان عن وجود الغارات اجلوية.
ل -توعية ال�سكان مبدلوالت �صافرات الإنذار واالحتياطات الواجب اتخاذها عند �سماعها.
م -م�ساع ��دة ال�س ��كان للو�صول �إىل املخاب ��ىء وتقديحم اخلدمات االجتماعي ��ة داخلها وتوعيتهم بالطرق ال�صحيح ��ة حلماية �أنف�سهم من
�أخطار احلروب.
ن -مراقبة املرافق الهامة واملن�ش�آت احليوية والأحياء ال�سكنية من املخاطر التي قد تهددها.
�ص -رفع الروح املعنوية لل�سكان وتذكية روح املقاومة وال�صمود لديهم.
ع -ت�شغيل و�صيانة املرافق العامة.
ف� -أي واجبات يتطلبها املوقف.
المادة الخامسة:
يقوم املتطوع املتخ�ص�ص يف �أوقات ال�سالم واحلرب بالأعمال التخ�ص�صية والفنية واحلرفية التي يجيدها ويتهم تكليفه بها وال يتم تكليفه
ب�أعمال تخالف تخ�ص�صه �إال بعد موافقته.
المادة السادسة:
تتوىل جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتن�سيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفقا للتايل:
�أ� -إع ��داد مراك ��ز للتدري ��ب يف مناطق �أو م ��دن اململكة والعمل عل ��ى تهيئتها وتزويدها باملدرب�ي�ن وبو�سائل ومعدات التدري ��ب الالزمة وفق�آ
والأعداد املتوقعة من املتطوعني.
ب� -إعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات املتدربني والأعمال املطلوب مناحم تنفيذها.
ج -يتم حتديد موعد بداية ونهاية الدورات التدريبية للمتطوعني بحيث تكون على فرتتني الأوىل ت�أ�سي�سية للم�ستجدين ملدة �أ�سبوعني وملرة
واحدة والثانية تن�شيطية كل عام ملدة �أ�سبوع ويجوز يف حاالت احلروب عمل دورات تدريبية مكثفة وفق�آ ملتطلبات املوقف.
د -يج ��وز بق ��رار من وزي ��ر الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين �أو من يفو�ضه �إعفاء املتطوعني م ��ن حملة امل�ؤهالت العلمية والتخ�ص�صات
الفنية العالية من الدورة التدريبية.
المادة السابعة:
االلتزامات واحلقوق واملزايا:
� اً
أول :االلتزامات  :يلتزم املتطوع بالتايل:
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�أ -احل�ضور واالنتظام �أثناء عقد الدورات التدريبية.
ب -تلبية النداء يف �أ�سرع وقت.
ج -التقيد بالأوامر والتعليمات ال�صادرة �إليه وعدم االمتناع عن �أداء العمل املكلف به �أو رف�ض اال�ستمرار فيه بغري عذر.
د -االلتزام بال�صدق والأمانة وعدم �إف�شاء �أ�سرار العمل املكلف به.
هـ -االلتزام بال�سلوك والأدب العامة واحرتام ر�ؤ�ساء وزمالءه.
و� -إ�شعار اجلهة املخت�صة عن �أي تغريات تطر�أ على عنوان عمله �أو �سكنه.
ز -التطوع ملدة ال تقل عن �سنة تتجدد ح�سب رغبة املتطوع.
ح -املحافظ ��ة عل ��ى العهد امل�سلمة له من مالب�س ومع ��دات و�أدوات وا�ستخدامها يف الغر�ض املحدد لها مع �ضم ��ان �إعادتها عند تركه للعمل
التطوعي �أو عدم االنتظام فيه �إال تلحقه امل�س�ؤولية.
ط -عدم الإدالء �أو الت�صريح ب�أي معلومات �صحفية �أو �إعالمية تتعلق بالعمل التطوعي.
ثان ًيا :احلقوق واملزايا:
�أ -ي�سم ��ح للموظ ��ف ال�سعودي العام ��ل يف الأجهزة احلكومية املتطوع يف �أعمال الدفاع املدين بالغياب ع ��ن عمله براتب كامل بناء على قرار
جمل�س اخلدمة املدنية رقم  248/3وتاريخ 1412/5/27هـ �أول .ووفق ال�ضوابط الواردة يف قرار جمل�س اخلدمة املدنية يقحم  1031وتاريخ
 8/7/1406هـ .والتي تق�ضي بااللتزام بالقواعد الآتية:
 -1موافقة كل من اجلهة التي تطوع لديها واجلهة التي يتبعها املوظف على م�شاركته يف �أعمال التطوع.
 -2ي�صدر الوزير املخت�ص �أو رئي�س امل�صلحة املخت�صة القرار الإداري اخلا�ص بذلك.
 -3ال يحق للموظف املتغيب عن عمله احل�صول على �أية مزايا �أو بدالت �سوى الراتب وبداللنقل ال�شهري فقط خل!فى فرتة الغياب.
� -4أن ال يرتت ��ب عل ��ى فتح باب التط ��وع الإخالل ب�أعمال الإدارة �أو الق�س ��م �أو الفرع الذي يتبعه املوظف املتط ��وع وذلك لغياب �أكرث من
موظف يف ذلك الق�سم �أو الفرع.
 -5ي�ستثن ��ى م ��ن هذه القاعدة الأ�شخا�ص الذين ي�ستلزم تركهم لأعمالهم ت�سليم م ��ا بحوزتهم من عهد مثل (�أمني ال�صندوق) و(�أمني
م�ستودع) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفري البدل فيها فه�ؤالء ال ي�سمح لهم بالتغيب للم�شاركة يف �أعمال التطوع.
 -6ال تزيد فرتات انقطاع املوظف عن عمله للم�شاركة يف �أعمال التطوع عن خم�سة و�أربعني يوما ح�سب القرار خالل ال�سنة الواحدة.
ب -تق ��وم جه ��ة التطوع بتامني املالب�س وال�سك ��ن وو�سيلة النقل والإعا�شة املنا�سبة على نفقتها للمتط ��وع لأداء عملها التطوعي يف حالة عدم
توفر املبالغ الالزمة من التربعات والهبات املن�صو�ص عليها يف املادة ( )11من هذه الالئحة.
ج -تعترب املدة التي يق�ضيها املتطوع يف التدريب �أو يف العمل التطوعي امتدادا خلدمته الفعلية يف وظيفته الأ�صيلة.
د -يعالج املتطوع الذي ي�صاب خالل التدريب �أو ممار�سته العمل التطوعي يف امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات احلكومية.
ه� �ـ -يج ��وز للوزير املخت�ص منح املتطوع الذي يقوم ب�أعمال بطولية غري عادية مكاف�أة مالي ��ة ،وفق ال�ضوابط واحلدود التي ي�صدرها رئي�س
جمل�س الدفاع املدين.
و -مع عدم الإخالء مبا تقرره الأنظمة الأخرى يعامل املتطوع يف حالة الوفاة �أو الإ�صابة وفق ما يلي:
� -1إذا توف ��ى املتط ��وع �أو �أ�صي ��ب بعجز كل ��ي دائم �أو بعاهة كلي ��ة متنعه من العمل ب�ص ��ورة قطعية وكان ذلك ب�سبب العم ��ل �أو التدريب
التطوع ��ي ي�صرف ل ��ه �أو لذويه ال�شرعيني تعوي�ضا قيمته (�سبع�ي�ن �ألف ريال �سعودي) ويكون ال�صرف م ��ن ح�ساب الترب عات والهبات
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املالية يف حالة توفرها �أو من ميزانية جهة التطوع.
� -2إذا �أ�صيب املتطوع بعجز �أو عاهة جزئية ب�سبب العمل �أو التدريب التطوعي ي�صرف له ن�سبة من التعوي�ض املن�صو�ص عليه يف الفقرة
ال�سابقة تعادل الن�سبة املئوية للعجز �أو العاهة.
 -3حتدد الن�سبة املئوية النهائية للعجز �أو العاهة مبوجب تقرير من اللجنة الطبية الع�سكرية بعد الت�صديق عليه من وزير الداخلية.
ز -لوزي ��ر الداخلي ��ة رئي� ��س جمل�س الدفاع املدين �أو م ��ن ينيبه منح �شهادات ال�شك ��ر والتقدير للمتطوعني الذي يبذل ��ون جهودا ملمو�سة يف
�أعمالهم.
ح -لوزي ��ر الداخلي ��ة رئي�س جمل�س الدفاع املدين بناء على اقرتاح جهة التطوع منح الأو�سم ��ة والأنواط الع�سكرية للمتطوعني الذين ات�سمت
�أعمالهم بالتفاين والت�ضحية و�إنكار الذات.
ط -يتمتع املتطوع الذي تتوفر فيه ال�شروط املحددة بالنظم الع�سكرية ب�أولوية االلتحاق باخلدمة بقوات الدفاع املدين.
ي -مين ��ح املتط ��وع الذي ي�ستم ��ر يف تطوعه بانتظام (ملدة ثالث �سن ��وات) متتالية �شهادات تدريب وخربة تعطي ��ه الأف�ضلية يف العمل بفرق
ال�سالمة والأمن ال�صناعي باملن�ش�آت العامة واخلا�صة عند توفر �شروط الوظيفة املطلوبة فيه.
ك -متنح جهة التطوع لكل متطوع بطاقة �شخ�صية وفق �شروط حتددها املديرية العامة للدفاع املدين.
المادة الثامنة:
ي�ش ��كل مبن�ش� ��آت القطاع اخلا�ص جمموعات تطوعية يف جمال �أعمال الدفاع امل ��دين يف �إطار فرق العمل املطلوب ح�سب لوائح الدفاع املدين
تقوم بامل�ساعدة يف تنفيذ �إجراءات الدفاع املدين داخل املن�شاة.
المادة التاسعة:
ي�صدر وزير الداخلية رئي�س جمل�س الدفاع املدين �أو من ينيبه القرارات اخلا�صة بفتح باب التطوع وحتديد مراكز الت�سجيل وت�شكيل اللجان
الأزمة لتلقي الطلبات وفرز املتطوعني وقبول امل�ستوفني لل�شروط وفق ًا لالحتياجات الفعلية ومتطالت املوقف.
المادة العاشرة:
يتوىل ر�ؤ�ساء جلان الدفاع املدين باملناطق �أو من ينيبون تنفيذ �أعمال التفتي�ش على جمموعات املتطوعني باملن�ش�آت اخلا�صة ومراكز الأحياء
من حيث الكفاءة واكتمال التجهيزات ورفع الروح املعنوية وبث التناف�س بني املتطوعني.
المادة الحادية عشرة:
يج ��وز جله ��ات التطوع قبول ت�ب�ر عات وهبات املواطنني وال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة واجلمعيات اخلريية مالي ��ة �أو عينية لغر�ض ت�أمني
مالب�س و�إعا�شة و�إ�سكان وتنقالت ومكاف�آت وجتهيزات املتطوعني على �أن يتم ال�صرف منها للأغرا�ض املخ�ص�صة لذلك وفق ال�صالحيات
وال�شروط الواردة بقرار جمل�س الوزراء يقحم ( )89وتاريخ (1421/15/4هـ).
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المادة الثانية عشرة:
يتكون زي املتطوع من:
�أ -غطاء حلماية الر�أ�س.
ب -فرهول �أو بدلة.
ج -حذاء.
د� -إ�شارة كتف.
هـ -لوحات حتمل رقم وا�سهم املتطوع تلب�س على ال�صدر.
المادة الثالثة عشرة:
يف حال ��ة قب ��ول املتطوع غ�ي�ر ال�سعودي ف�إنه ي�سري عليه م ��ا ي�سري على املتطوع ال�سع ��ودي من حيث احلقوق والواجبات مب ��ا ال يتعار�ض مع
الأنظمة الأخرى.
المادة الرابعة عشرة:
يت�سم ا�ستدعاء املتطوعني بوا�سطة �إحدى الو�سائل الآتية:
�أ -االت�صال ال�شخ�صي.
ب -االت�صال الهاتفي.
ج -النداء الآيل.
د� -صافرات الإنذار.
هـ -و�سائل الإعالم املختلفة.
وعلى املتطوع تلبية النداء لأقرب مركز جتمع �أو �إدارة �أو مركز دفاع مدين وااللتحاق مبجموعته ومبا�شرة املهام املوكلة �إليه.
المادة الخامسة عشرة:
ترف ��ع تظلمات املتطوعني واقرتاحاتهحم للوزير �أو رئي�س امل�صلح ��ة امل�ستقلة التي يعمل بها ،للتحقيق يف تلك التظلمات ودرا�سة االقرتاحات
واتخاذ ما يلزم من �إجراءات على �ضوئها.
المادة السادسة عشرة:
ترف ��ع تظلمات املتطوعني واقرتاحاتهحم للوزير �أو رئي�س امل�صلح ��ة امل�ستقلة التي يعمل بها ،للتحقيق يف تلك التظلمات ودرا�سة االقرتاحات
واتخاذ ما يلزم من �إجراءات على �ضوئها.
المادة السابعة عشرة:
يخ�ضع املتطوعني يف حاالت الطوارىء واحلروب من حيث ال�ضبط والربط واملخالفات والتحقيق فيها لنظام اخلدمة الع�سكرية باململكة.
المادة الثامنة عشرة:
على وزارة املالية واالقت�صاد الوطني مراعاة الأعباء املالية التي يتطلبها تنفيذ هذه الالئحة يف �إعداد واعتماد امليزانية كل عام.
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المادة التاسعة عشرة:
تت ��وىل املديري ��ة العامة للدفاع املدين بالتن�سيق مع جه ��ات التطوع الأخرى �إ�صدار كافة التنظيمات والقواع ��د والقرارات التنفيذية الالزمة
لو�ضع هذه الالئحة مو�ضع التنفيذ.
المادة العشرون:
ملجل�س الدفاع املدين حق تف�سر ن�صو�ص هذه الالئحة �أو اقرتاح التعديل �أو احلذف �أو الإ�ضافة.
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خطة اإلخالء في المنشآت الصادرة عن مديرية
الدفاع المدني بمنطقة الرياض

محضر بتاريخ 1427/10/22هـ 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
 126/20/26وتاريخ 1432/1/6هـ 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

ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻌﺮض

أوﻻ :ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻹدارة.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﻣﻬﺎم اﻹدارة.
راﺑﻌﺎ :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﺳﺎدﺳﺎ :إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ.
ﺳﺎﺑﻌﺎ :أﺑﺮز ﻣﻨﺠﺰات اﻹدارة.
ﺛﺎﻣﻨﺎ :اﻟﺪورات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
ﺗﺎﺳﻌﺎ :اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

252

أنظمة ولوائح السالمة واألمن الجامعي

بمؤسسات التعليم العالي

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ اﻹدارة
أﻧﺸﺄت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١٤٠٤/٣/٢٢ﻫـ وﻫﻲ
ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ )
ﺳﺒﻊ ( إدارات ﻫﻲ -:
 - ٢إدارة أﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 - ٤إدارة اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 - ٦إدارة ﺷﺆون اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

 - ١إدارة اﻟﻤﺮور واﻟﻤﻮاﻗﻒ
 - ٣إدارة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ وﻏﺮف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 - ٥إدارة اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﺪرﻳﺐ
 - ٧إدارة اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ) ﺳﺘﺔ( وﺣﺪات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻫﻲ - :
 - ١وﺣﺪة اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت
 - ٢وﺣﺪة اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ﺑﺄﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت
 - ٣وﺣﺪة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 - ٤وﺣﺪة ﺳﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
 - ٥وﺣﺪة اﻻﺳﻜﺎن اﻟﺨﺎرﺟﻲ
 - ٦وﺣﺪة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻊ ﻟﻠﺒﻨﺎت – ﺷﺮق ﻟﺮﻳﺎض

اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
وﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ وزاﺋﺮﻳﻬﺎ.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻷﻣﻦ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وإﺗﻘﺎن،
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ أﻃﻴﺎف ﻣﺠﺘﻤﻊ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ورﺟﺎل اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ.

أﻫﺪاف اﻹدارة
•
•

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ وﺣﺪات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ وﺣﺪات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
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اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ

إدارة أﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

إدارة
اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

إدارة
اﻟﻤﺮور
واﻟﻤﻮاﻗ
ف

ﻗﺴﻢ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
وﻏﺮﻓﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

وﺣﺪة
ﻋﻠﻴﺸﺔ

اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ

وﺣﺪة
اﻟﻤﻠﺰ

وﺣﺪة
ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻗﺴﻢ ﺷﺌﻮن
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ

وﺣﺪة
ﺳﻜﻦ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت

ﻗﺴﻢ
اﻟﺤﺎﺳﺐ
اﻵﻟﻲ

وﺣﺪة
اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺷﺮق
اﻟﺮﻳﺎض

ﻗﺴﻢ
اﻹرﺷﺎد
واﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﻤﺴﺘﻮدع

ﻣﻬﺎم اﻹدارة
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧

إدارة ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
إﺻﺪار ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ.
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺮ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻮاﻗﻒ.
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻹدارة.

أﻛﻤﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ،
وﻛﺎﻧﺖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

•اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
•اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
•اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ.
وﻧﺴﺘﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﺑﺮز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻜﻞ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه،،
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وﺣﺪة
اﻹﺳﻜﺎن
اﻟﺨﺎرﺟﻲ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

 اﺳﺘﺨﺪام أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
 ﺗﺄﻣﻴﻦ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳﻮار اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺔ دﺧﻮل وﺧﺮوج اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺎتاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
 اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻸﺑﻮاب داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ آﻟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة.ﺗﺄﻣﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ إﻧﺬار اﻟﺤﺮﻳﻖ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﻐﺮﻓﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
 وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺠﺎري اﻟﺴﻴﻮل. ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ. اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪوري ﻟﻤﺨﺎرج اﻟﻄﻮارئ. -وﺿﻊ ﺧﻄﻂ إﺧﻼء روﺗﻴﻨﻴﺔ وﺗﺪرﻳﺐ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻴﻬﺎ.

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
 إﻧﺸﺎء ﻣﺨﺎزنﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
إﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب وﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮاﺋﻖ وﺧﻄﻂ ﻟﻺﺧﻼء واﻟﺘﺪرﻳﺐﻋﻠﻴﻬﺎ.
 وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺗﻔﺘﻴﺶ آﻟﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻤﺨﺎزن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎتواﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت
 ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻞ وﻣﺨﺎرج ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﺴﺎﻛﻨﻬﺎ
 ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻣﺎﻛﻦ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺬوياﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
 ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔوﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ
 إﻋﺪاد ﻧﺸﺮات ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ زﻳﺎدة دورات اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءاتاﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ
 إﻋﺪاد ﻧﺸﺮات ﺗﻮﻋﻴﺔ إﻋﺪاد ﻟﻮﺣﺎت رﻗﻤﻴﺔ إرﺷﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺮاتﻟﻠﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت

واﻟﻤﻮاد

اﻟﺨﻄﺮة

ﻃﺒﻘﺎ
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ﺧﻄﺔ اﻹﺧﻼء
ﺿﻦ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ أﻗﺎﻣﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﻄﺔ إﺧﻼء
وﻫﻤﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺒﻨﻰ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم )ﻣﺒﻨﻰ  ( ٤ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﻼب واﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺷﺘﻌﺎل ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻴﺎه وﻏﻴﺮﻫﺎ .
•ﺣﻀﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺳﻌﺎدة
وﻛﻼء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻋﻤﺪاء اﻟﻜﻠﻴﺎت.
•ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﻌﺪاﺗﻬﻢ
ﻃﺎﺋﺮات ﻋﻤﻮدﻳﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺧﻼء
وآﻟﻴﺎﺗﻬﻢ وﻋﺪد )(٣
اﻟﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ داﺧﻞ اﻟﻤﺒﻨﻰ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺳﻌﺎف ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﺧﻼء ﻋﺪد  ١٥٠٠ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ
ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﺳﺘﻐﺮق ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  ١١دﻗﻴﻘﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ

 اﻟﺘﺤﻜﻢ وإدارة اﻟﻤﻮاﻗﻒ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ. ﺗﻈﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻒ. ﻟﻮﺣﺎت إرﺷﺎدﻳﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﺧﻮلواﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ.
 وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺮور إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ دراﺳﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻛﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
 اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮورﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وإﻳﺠﺎداﻟﺤﻠﻮل اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻬﺎ .
 -إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﻘﻞ ﻋﺎم ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
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ﻣﻬﺎم إدارة اﻟﻤﺮور واﻟﻤﻮاﻗﻒ
 -١ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮور وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ
اﻟﺤﻮادث اﻟﻤﺮورﻳﺔ .
 -٢اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮور وﻣﻨﻊ اﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎت.
 -٣اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ
ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻤﺸﺎة.
 -٤ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﺧﻮل اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ.
 -٥ﺣﺮاﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻒ.
 -٦ﺻﺮف ﺗﺼﺎرﻳﺢ دﺧﻮل اﻟﺴﻴﺎرات وﻓﻖ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻢ ذاﻟﻚ.

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺮورﻳﺔ
ﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎء ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺮ ﺣﺴﺐ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﺮورﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاداﻟﻤﺮور اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ.
 ﻳﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺮور اﻟﺮﻳﺎض ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. -ﻳﺘﻢ اﻟﻔﺴﺢ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮور اﻟﺮﻳﺎض

ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﻮاﻗﻒ

ﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ ﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﻠﻴﺔ أو اﻟﻤﺒﻨﻰ .ﺣﻴﺚ
ﺗﻮﺟﺪ ﻧﻤﺎذج ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ إﻟﻰ
ﻋﺪة ﻓﺌﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﺧﺎﺻﺔ.ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﺪاء اﻟﻜﻠﻴﺎت واﻟﻌﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة. ﺗﺼﺎرﻳﺢ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻄﻼب واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ. ﺗﺼﺎرﻳﺢ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ -ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﻄﻮارئ .
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أﺑﺮز ﻣﻨﺠﺰات اﻹدارة
أﺣﺪث ﻣﻨﺠﺰات اﻹدارة ﺗﺤﺪﻳﺚ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وإﻧﺸﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ذات
ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ زادت ﻋﺪد اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات ﻣﻦ )(٣٨١
ﻛﺎﻣﻴﺮا إﻟﻰ ) (١٣٦٢ﻛﺎﻣﻴﺮا وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ-:
 ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ. ﻧﻈﺎم إﺷﺎرات اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة )(VMSﻧﻈﺎم اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪاﺧﻠﻲ )(Intercom
 إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺮﻛﺰي وﺗﺸﻐﻴﻠﻪ. ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎتوﻓﻨﻴﻲ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
 ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــــﺎت ﻓﻲ ﺣـــﺎﻓﻈﺎتإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.

أﺑﺮز ﻣﻨﺠﺰات اﻹدارة
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ أﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ وﺟﺎري اﻵن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬهاﻷﻧﻈﻤﺔ.
 ﻳﺘﻢ اﻵن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻈﺎم VMSاﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﺳﺮﻋﺔ وﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮاﺟﺪدورﻳﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ.
 ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻹﺟﺮاءات اﻹدارةاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻹدارة ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻛﻮد ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺮﺑﻂ ﻋﻤﻞ اﻹدارات واﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻹدارة.
إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
• اﻷﺳﻮار اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  -ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺑﻌﻠﻴﺸﺔ

ﻟﻠﺒﻨﺎت

• اﻷﺳﻮار اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  -أﻗﺴﺎم اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
• ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ــ ﻃﻼب.
• ﺳﻜﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ) اﻟﺮﺑﻴﻊ – واﻟﻐﺪﻳﺮ (

• اﻷﺳﻮار اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ  -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت
) ﺷﺮق اﻟﺮﻳﺎض(
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اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
• إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ  ٦٠٦ﻣﺘﺪرب.
• أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺪرﻳﺐ داﺧﻠﻲ وﺗﺪرﻳﺐ ﺧﺎرﺟﻲ
وﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض واﻟﺬي ﺷﻤﻞ ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﺪد ) ( ٥٢
ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻹدارة و ﻋﺪد )  (٥٥ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎت اﻹدارة وﻋﺪد )  ( ٢٦ﻣﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ و ﻣﻮﻇﻔﺎت اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وﻣﻮﻇﻔﺎت اﻟﺴﻨﻪ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪورات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 إدارة اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹدارة ﺑﺄﻣﺎن. اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ. -اﻟﻌﻤﻞ اﻵﻣﻦ.

اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﺮﻗﻢ

اﺳﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺪوﻟﺔ

ﻋﺪد
اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ

١

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻤﺪﻳﺮي وﺣﺪة اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

٥

٢

أﺳﺎﻟﻴﺐ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

٥

٣

أﺳﺎﻟﻴﺐ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت واﻷﻫﺪاف اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﻣﺼﺮ

٥

٤

اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﻣﺼﺮ

١٠

٥

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ

ﻣﺼﺮ

٥

٦

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻷﻣﻨﻲ ﻟﺪى إدارات اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

ﻣﺼﺮ

١٠

٧

ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺣﺮاﺳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻷردن

١٠

٨

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ـ إدارﻳﻴﻦ

اﻷردن

٨

٩

ﻣﻬﺎرات اﻹﺷﺮاف اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻔﻌﺎل

اﻷردن

٨

١٠

ﻣﻬﺎرات اﻹﺷﺮاف اﻷﻣﻨﻲ اﻟﻔﻌﺎل ـ ﻣﺪراء اﻟﻮﺣﺪات

اﻷردن

٥

١١

أﺳﺎﺳﻴﺎت وﻣﻬﺎم رﺟﻞ اﻷﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ )ﻣﺴﺘﺒﺪﻟﺔ(

اﻷردن

٥

١٣

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٧٦
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اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺدارة
 زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻜﺎﻣﻴﺮات داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض ،ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.
اﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﻴﻜﻨﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻮﻗﻮف واﻟﺤﺮﻛﺔاﻟﻤﺮورﻳﺔ وزﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻷدوار.

اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﻼبوﻃﺎﻟﺒﺎت وﻣﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﻮﻇﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت اﻟﺤﺮاﺋﻖ.
 رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻔﺎءة أﻓﺮاد اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔواﻟﻤﺮور ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ.

 إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪاﺧﻞ وﺑﻮاﺑﺎت اﻟﻜﻠﻴﺎت وﻣﺒﺎﻧﻲاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺬﻛﻴﺔ.
 رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلﺑﻮاﺑﺎت ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ وﻏﺮف اﻟﺤﺮاﺳﺔ.
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