
  
  )هـ٩/١/١٤٢٤(وتاريخ ) دف/١/و/١٢/١(قرار رقم 

  جملس الدفاع املدينإن 
من املادة التاسعة من نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي الكرمي           ) ج(بعد اإلطالع على الفقرة     

  ).١٠/٥/١٤٠٦(وتاريخ ) ١٠/م(رقم 
ة بالسالمة واحلماية من األخطار ومـا       ومراعاة لتنفيذ اللوائح اليت تعاجل كافة القضايا واألمور املتعلق        

  .يضمن وقاية املواطنني وسالمة الثروات واملمتلكات اخلاصة والعامة
  

  :يقرر مايلي
  
  .املوافقة على إصدار الئحة شروط السالمة واحلماية من احلريق يف املباين العالية بالصيغة املرفقة: أوالً
  .عة لتنفيذ مقتضى هذه الالئحةبق واملتايتنس الينعلى املديرية العامة للدفاع املد: ثانياً
  .أهلية تنفيذ ما خيصها من هذه الالئحة على اجلهات املعنية حكومية أو: ثالثاً
  .ة ويعمل ا من تاريخ نشرهاييتم نشر هذا القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الرمس: رابعاً

  
  نايف بن عبدالعزيز  

  
  وزير الداخلية  

  
لدفاع املدينرئيس جملس ا



  الفصل األول
  فيراالتع

  
  :يقصد باملصطلحات الواردة ذه الالئحة ما يلي: التعاريف ) ١(مادة 

  : املباين العالية  )أ (
فـوق  )  متـراً  ٢٨(هي املباين اليت يزيد ارتفاع أرضية إشغال الطابق العلوي منها عن            

  .منسوب سطح األرض من جهة املدخل الرئيسي للمباين
ل الطابق العلوي   اهي املباين اليت ال يزيد ارتفاع أرضية إشغ       : ارودة األد املباين املتعد   )ب (

  .من سطح األرض من جهة املدخل الرئيسي للمبىن) مترا٢٨ً(منها عن 
 ):القبو(األدوار حتت سطح األرض  )ج (

ىن أو جزء منه حتت     هي املباين أو أجزاؤها واليت أدوارها حتت خمارج املبىن، وال يعترب املب           
  : إذا توافرت مجيع الشروط التاليةسطح األرض

مربعا تعلو  )  متراً ٢(إذا كان الدور له فتحات جانبية مبا ال يقل عن            -١
من طـول   )  متراً ١٥(ارتفاع سطح األرض من ذلك اجلانب الكلي        

  .احلائط اخلارجي للدور
 سم طوالً، وغري    ٧٠ سم عرضاً و     ٦٠أن ال تقل فتحات الدور عن        -٢

 . وعمليات اإلنقاذ من اخلارجمعاقة حبيث تسمح بالتهوية
أن ال يزيد ارتفاع قاعدة الفتحـات عـن أرضـية الـدور عـن                -٣

 ).سم١١٠(
 .أن تكون الفتحات واضحة وظاهرة من الداخل ومن اخلارج -٤
أن يسهل فتح نوافذ هذه الفتحات من اخلارج ومن الداخل من دون             -٥

 .أي عوائق مثل القضبان احلديدية أو خالفه
  )Lux. (اللكس) د(

دة قياسية لقياس شدة إضاءة لكل متر مربع وهي وحدة إضاءة تعـادل لـومن               وح  
)1umen (واحدة يف املتر املربع.  
  )Lumen: (اللومن) هـ(

  .وحدة لقياس تدفق الضوء من مصباح أو تدفق الضوء على سطح  
  
  



  :تصنيف املباين) و(
بىن، لذا فكل جزء    إن املباين العالية تشتمل على عدة نشاطات يف أجزاء خمتلفة من امل             

تطبق عليه اشتراطات السالمة ومحاية األرواح لذلك النشاط الذي يدار فيـه، إىل جانـب               
االشتراطات العامة للسالمة واحلماية من احلريق يف املباين العالية، ويؤخذ بدرجـة احلمايـة              

  .األعلى
  )vulnerability to sources of harm: danger(اخلطورة ) ز(

ضار للمواد، أو ملصادر الطاقة، أو الوجود يف أجواء غري مالئمـة أو             هي التعرض ال    
  .استخدم اآلالت غري احملمية

يترتب عن عرقلة العملية اإلنتاجيـة أو   كل ما: actual harms Loss: اخلسائر) ح(
  .االستخدامية

وهو ما يقصد به اإلجراءات املضادة املتخذة ملواجة        : )preparedness(االستعداد  ) ط(
  ).البشرية واملادية(لنقص أو القصور، حىت يتم التأكد من االستفادة من مجيع املوارد ا
تتكون من طريق أو أكثر سالك وآمن من خطر احلريـق ليـتمكن             : خمارج الطوارئ ) ي(

األشخاص املوجودون يف املبىن من اهلروب باالنطالق من أية نقطة يف املبىن والوصـول إىل               
  .إىل ساحة أومكان آمن من احلريق يؤدي بدوره إىل خارج املبىنخارج املبىن مباشرة أو 

  . لألشخاص من خطر احلريقمنطقة أمان داخل املبىن توفر ملجئاً آمناً: املناطق احملمية) ك(
هو متكن األشخاص املوجودون يف املبىن من اهلرب باالنطالق من أية           : اإلخالء املؤقت ) ل(

 والوصول إىل مكان آمن من احلريق يؤدي إىل خارج املـبىن            نقطة يف اجلزء املتضرر من املبىن     
وغالباً ما يكون اجلزء اآلمن بنفس الدور حيث يكون اإلخالء أفقياً لذلك هو إخالء مؤقت               

  .حىت يتم خروج األشخاص إىل خارج املبىن
متكن األشخاص املوجـودون يف املـبىن مـن اهلـروب           ): داخل املبىن ( اإلخالء العام   ) م(

  .الق من أية نقطة يف املبىن إىل خارج املبىن ويسمى كذلك اإلخالء الرأسيباالنط
  :نظام احلماية التلقائية) ن(

تعين أنه متكون من عدة أجزاء تعمل بتوافق يف منظومة ختـدم هـدف              :  نظام -١  
  .واحداً وتسمى النظام ، مثل ذلك نظام اإلطفاء، نظام اإلنذار

د به احلماية من أخطار احلريق، أو قـصد بـه           تعين أن هذا النظام قص    :  محاية -٢  
  .اإلنذار من أخطار احلريق

تعين نظام احلماية هذا يعمل من تلقاء نفسه عند استشعار أحد أجـزاء             :  تلقائية -٣
  .النظام حلدوث احلريق، ودون احلاجة إىل التدخل األدمي



ـ         : النظام) س(   وتـاريخ  ) ١٠/م(م  نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي الكـرمي رق
  .ومجيع األنظمة األخرى ذات العالقة) هـ١٠/٥/١٤٠٦(

واجلهات األخـرى ذات    ) املديرية العامة للدفاع املدين   (وزارة الداخلية   : اجلهة املختصة ) ع(  
  .العالقة بترخيص املنشآت ونشاطها

   من نظام الدفاع) اخلامسةوالعشرين(وفقاً لنص املادة : املسئول عن السالمة) ف(  
املعني أو املكلف ليكون مسئوالً عن مجيع ما يتعلـق          ) أو الغري (املدين هو الشخص من منسويب املبىن       

بأعمال السالمة واألمن واإلشراف على العاملني باملبىن مبا يتفق مع ماورد ذا الشأن يف هذه الالئحة                
ولياته ئدد واجباته ومـس   وإخطار الدفاع املدين بكل حادث من شأنه أن يولد خطراً على السالمة وحت            

  .املختص بأعمال السالمة واألمن الصناعي الصادرة يف هذا الشأن وفقاً لالئحة
  :املواصفات ويقصد ا ما يلي) ص(

 القياسية السعودية يقصد ا املواصفات القياسية الصادرة عن اهليئة العربيـة            ت املواصفا -١  
  . فهي املعتمدةالسعودية للمواصفات والقاييس ويف حالة توفرها

بية املعتمدة مـن اهليئـة العربيـة الـسعودية          نهي املواصفات األج  :  املواصفات العاملية  -٢  
للموصافات واملقاييس ويراعى يف هذه احلالة تقدمي وثائق رمسية تثبت توافر مجيع قواعد واشـتراطات          

ودية للموصافات واملقـاييس    لسعمدها اهليئة العربية ا   دة أو اآللة حمل املوصفات وأن تعت      مة يف املا  الالس
  . تطبق هذه املواصفات إال حال عدم توافر املواصفات السعوديةالو
  : مندوب الدفاع املدين) ق(

هو الشخص أو األشخاص املفوضون من قبل املديرية العامة للدفاع املدين أو أحد مراكزها                
واعد واإلجراءات احملددة بالالئحـة     بالقيام بالتفتيش وضبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات وفقاً للق       

 وضـبط   اخلاصة بذلك بغرض التأكد من سالمة املبىن ومعدات أدوات السالمة ومكافحة احلريـق            
  .املخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة املنصوصو عليها

  
  



  الفصل الثاين
  "األحكام العامة"

  
باين اليت أرضية إشغال الطابق العلـوي       تطبق هذه الالئحة على امل    :  جمال تطبيق الالئحة   )٢(مادة  

فوق سطح األرض من جهة املدخل الرئيسي وتطبق على         )  متراً ٢٨(منها يزيد ارتفاعها عن     
  .املباين اليت تقام بعد إصدار الالئحة

  
 تتعلق هذه الالئحة بشروط ومتطلبات الدفاع املدين فقط دون التعرض لباقي الـشروط              )٣(مادة  

  .ل يف اختصاص اجلهات األخرى ذات العالقةواملتطلبات اليت تدخ
  

من نظام الدفاع املدين ال جيوز الترخيص بإنشاء مـبىن مـن            ) عشرين( وفقاً لنص املادة     )٤(مادة  
املباين العالية قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقدمي دراسة فنية معدة من قبل أحد املكاتب أو                

ار ومكافحة احلريق املعتمدة من قبل املديريـة        اجلهات الفنية املختصة بأعمال السالمة واإلنذ     
  .العامة للدفاع املدين توضح مدى االلتزام باملواصفات والتعليمات الواردة ذه الالئحة

  
 الذي أعد الدراسة املذكورة مسئوالً أمام الدفاع املدين واجلهات األخرى            يكون املكتب  )٥(مادة  

ة تنفيذها كما يلتزم بتقدمي شهادة هنائية تؤكد        بذات العالقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراق      
  .مطابقة املنشأة للتعليمات واالشتراطات الواردة ذه الالئحة

يعترب املسئول عن السالمة مسئوالً مباشراً عن كـل مـا يتعلـق             :  املسئول عن السالمة   )٦(مادة  
العاملني يف املبىن   بالسالمة ومكافحة احلريق باملبىن  وعليه وضع خطة للطوارئ ويتم تدريب            

عليها والتنسيق مع مركز الدفاع املدين الذي يقع يف حميطة ويكون مسئوالً عن الفحوصات              
الشهرية واالختبارات الدورية كل ثالثة أشهر وذلك بالنسبة جلميـع املعـدات واآلليـات              

ة واإلنذار  يبات الكهربائية وامليكانيكية ومجيع وسائل السالمة ومعدات اإلطفاء واملراقب        كوالتر
وإصالح أي عطل أو خلل فوراً ويعترب أي اون أو تقصري يف هذا الصدد من قبل اإلمهـال                  

  .اجلسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املنصوص عليها نظاماً
  

سجل الـسالمة وأجهـزة     ( يلتزم املسئول عن السالمة يف املبىن بتخصيص سجل يسمى           )٧(مادة  
وفقاً للنموذج املعد من قبل الدفاع املدين ختتم مجيع صفحاته خبتم           ) ريقاإلنذار ومكافحة احل  



إدارة أو مركز الدفاع املدين املختص وتكون فيه مجيع الفحوصات الشهرية واالختبـارات             
الدورية لوسائل السالمة ومعدات اإلطفاء واملراقبة واإلنذار وتارخيها  واجلهة القائمـة ـا              

اليب املستخدمة والنتائج وعمليات اإلصالح وغريها من البيانات        واملعدات واألدوات واألس  
نـشاءات  اإلكما جيري ختصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة املبىن واألجهزة و           

 يف إدارة املبىن ليكون يف مجيع األوقات حتت تصرف منـدوب            جلسالكهربائية وحيتفظ بال  
  .الفات واجلزاءاتالدفاع املدين لإلطالع  وتدوين املالحظات واملخ

  
 جيوز للمسئول عن السالمة يف املبىن إبالغ مركز الدفاعا املـدين  املخـتص مبواعيـد                 )٨(مادة  

إجراءات االختبارات الدورية واجلهة القائمة به وذلك وفقاً لالتفاق على موعـد مناسـب              
ملـدين  حلضور مندوب الدفاع املدين خالل االختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع ا   

  .يف السجل
  

 جيب تدريب العاملني يف املبىن على أعمال السالمة واإلطفـاء واإلنقـاذ واإلسـعاف               )٩(مادة  
واإلخالء يف مدارس ومعاهد التدريب السعودية املتخصصة واملعتمدة من قبل املديرية العامة            

لبة التـدريب   للدفاع املدين أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع املدين على أن تتحمل اجلهة طا             
  .التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة املتدرب الواحد

  
 خمالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً ملا تضمنه نظـام             ضبط يتم   )١٠(مادة  

الدفاع املدين وما يصدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح أو تعليمات تنظم هـذه                
  .وراألم

  
   



  الفصل الثالث
  "شروط ومتطلبات السالمة واحلماية"

  
  :االشتراطات اإلنشائية) ١١(مادة 

حتدد البلديات تلك االشتراطات حبكم أهنا اجلهة املختصة باإلشراف على إصدار التراخيص              
الالزمة للبناء وجيب أن تكون كافة املخططات اهلندسية للمبىن معدة مـن قبـل مكتـب هندسـي          

ي معتمد ووفقاً للوائح واألنظمة والتعليمات املعمول ا لدى وزارة الشئون البلدية والقروية             استشار
وإذا وقعت املنشأة يف منطقة نشاط زلزايل فعلى املصمم إعداد حسابات إنشائية لـسالمة املـبىن يف                 

كما يلـزم أن    . ةوعموماً عليه االلتزام باملواصفات اليت تضعها وزارة األشغال العام        . مواجهة الزالزل 
  .سي من مكتب استشاري معتمددينشأ املبىن حتت إشراف هن

  
  :خمارج الطوارئ)  ١٢(مادة 

تضم املمرات، واألبواب، أبواب اإلخالء األفقي، السالمل، موانـع انتـشار الـدخان              -١
  ).اتاناملزلق(واالحندارات 

كمية و الكيفيـة    لاب) أعدادها وسعتها وتوزيعها على أحناء املبىن     (تصمم خمارج الطوارئ     -٢
أو ما ) nfpa 101 chapter 5(اليت وردت باملوصفات األمريكية حلماية األوراح 

يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حلماية األرواح واملنشآت من احلريق حال             
 .توفرها

بعد اللياسة عدا املمرات    )  سم١٥(ال يقل العرض الصايف ألي ممر ملخرج الطوارئ عن           -٣
ة إىل األماكن اليت يسمح فيها باستخدام سالمل النجاة كمـا جـاء باملوصـافات               املؤدي

اسية سعودية أو دليل ي أو ما يصدر من مواصفات ق)nfpa 101 5-2-9(األمريكية 
 .حلماية األرواح واملنشآت من احلريق حال توفرها

ىن مبا يف   أو لكل جزء من أجزاء املب     ) خمرجني لكل دور  (ال يقل عدد خمارج الطوارئ عن        -٤
 . سطح األرضتذلك األدوار ما حت

جتاه خمتلف عن اآلخـر     اعند توزيع خمارج الطوارئ جيب أن تكون ممرات كل خمرج يف             -٥
 ). مترا١٥ً(على أن ال يزيد طول املمرات املشتركة عن 

 ).مترا١٥ً(جيب أن ال يزيد طول أي ممر مغلق عن  -٦
) مثل اماكن ماكينات تشغيل املـبىن      (ال ختضع أماكن التواجد اآلدمي احملدد أو املعدوم        -٧

 .ملواصفات سعة خمارج الطوارئ نظراً حملدودية املتواجدين ا



ال تعترب املصاعد الكهربائية أو السالمل املتحركة أو السالمل الدائرية وسـائل ملخـارج               -٨
 .الطوارئ

ـ         يف املباين العالية أو يف األدوار      -٩  أو  عودص املتعددة حتت سطح األرض وعندما يكـون ال
الرتول إىل مسافات جتهد اإلنسان القادر العادي، يستخدم الدرج للوصول إىل األماكن            

 .اآلمنة ومن مث ميكن استخدام املصاعد
 املخرج  ندم خمارج الطوارئ املباين العالية طوابق أخرى غري الطابق املراد إخالئه م           خت - ١٠

 .على أن ال ختدم السالمل الداخلية املفتوحة أكثر من دور واحد
سالمل النجاة املسموح باستخدامها يف املباين العاليـة جيـب أن تكـون متوافقـة                - ١١

أو مايصدر من مواصـفات قياسـية   ) nfpa 101 5-2-9(واملواصفات األمريكية 
 .توفرهاسعودية أو دليل محاية األرواح واملنشآت من احلريق حال 

  
  :إضاءة خمارج الطوارئ) ١٣(مادة 

إضاءة الطوارئ وعالماا بالكيفية الواردة يف املواصفات األمريكية حلمايـة          جيب توفري    -
أو دليل حلماية  أو مايصدر من مواصفات قياسية سعودية) nfpa 101 5-8(األرواح 

  .هاراألرواح واملنشآت من احلريق حال توف
 .يف أرضيات ممرات خمارج الطوارئ للمباين العالية) كسلو٢٠(ال تقل اإلضائة عن  -

  
  :إضاءة الطوارئ يف املبىن) ١٤(مادة 

جيب توفري إضاءة الطوارئ يف املبىن بالكيفية الواردة يف املواصفات األمريكية حلمايـة              -١
أو مايصدر من مواصفات قياسية سعودية أودليل حلماية ) nfpa 101 5-9األرواح 

  .من احلريق حال توفرهااألرواح واملنشآت 
يف أجزاء املباين العالية اليت اليسمح فيها بوجود أشخاص إال خالل ساعات النهار يلزم               -٢

أخذ موافقة الدفاع املدين خطياً بالسماح خبفض إضاءة الطوارئ وبدون املوافقة اخلطية            
 .جيب االلتزام بإضاءة الطوارئ يف مجيع أجزاء املبىن

  
  :ائية االحتياطية للمباين العاليةالقوى الكهرب) ١٥(مادة 

أو ) nfpa 110(جيب توفر القوة الكهربائية االحتياطية حسب املواصفات األمريكية  -١
مايصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حلماية األرواح واملنشآت من احلريـق             

  .حال توفرها



 :جات األساسية التاليةالبد أن تغطى القوة الكهربائية االحتياطية على أقل تقدير االحتيا -٢
 .نظام إنارة الطوارئ .١
 .نظام أجهزة اإلنذار .٢
 .مضخة أو مضخات مياه إطفاء احلريق .٣
حبيـث  (مصعد واحد على األقل على أن يصل هذا املصعد إىل مجيع األدوار              .٤

 ).ميكن نقل هذه القوة الكهربائية إىل مصعد آخر
 .ملنع تسرب الدخان مجيع املعدات امليكانيكية .٥
 .تحكم واملراقبة والسالمة والنداءأجهزة ال .٦

  
  :غرفة املراقبة والتحكم) ١٦(مادة 

 من املباين العالية غرفة مراقبة وحتكم تشرف على أجهزة الـسالمة            جيب أن توفر بكل مبىن      
  .واألمان باملبىن على أن حتتوي على اآليت

  .أجهزة التحكم والسيطرة ألجهزة اإلنذار السمعية والبصرية -١
 communication) two wayانتركـوم  (اخليـة  الدل أجهـزة االتـصا   -٢

telephone( 
 .لوحات الدالالت ألجهزة االستشعار واإلنذار -٣
 .أجهزة بيان أماكن ومواقع كبائن املصاعد -٤
 .أجهزة التحكم يف إغالق وفتح أبواب املخارج تلقائيا -٥
 .أجهزة التحكم يف حمابس املياة أو الرشاشات وحمابس مياه احلريق -٦
 .ات حالة مضخات مياه احلريقأجهزة بيان -٧
 .جهاز هاتف لالتصال اخلارجي -٨

  
  :محاية املناطق املفتوحة رأسياً) ١٧(مادة 

مجيع الفتحات الرأسية كبئر السلم، وبئر املصعد والسالمل املتحركة وغريها مـن الفتحـات            
لتوافـق  الرأسية، جيب أن تكون حممية ملنع سقوط األشخاص ا ومنفصلة عن مجيع أجـزاء املـبىن                 

أوما يصدر من مواصفات قياسية سعودية ) nfpa 101 chapter 5&6( املواصفات األمريكية 
  .أو دليل حلماية األرواح واملنشآت من احلريق حال توفرها

  
  



  :تشطيبات ممرات خمارج الطوارئ) ١٨(مادة 
  .جيب أن ختلو جدران وأسقف ممرات خمارج الطوارئ من املواد القابلة لالشتعال  

  
  :تشطيبات أرضية املبىن) ١٩(ادة م

ليست هناك اشتراطات خاصة من الدفاع املدين ألرضيات املباين العالية إال أنـه يفـضل أن           
  .لالنزالقتكون من مواد معاجلة ملقاومة النريان، كما يفضل أن تكون مقاومة 

  
  :نظم االستشعار واإلنذار واالتصال) ٢٠(مادة 

نذار باملباين العالية حـسب املواصـفات األمريكيـة         جيب توفري نظم االستشعار واإل     -١
)nfpa 101chapter 7 section 6 (   أو ما يصدر من مواصـفات قياسـية

طرق التـشغيل   سعودية أو دليل حلماية األرواح واملنشآت من احلريق على أن تكون            
أو ) nfpa 70, 72a, 72f(تلقائية على الكيفية اليت جاءت باملواصفات األمريكية 

صدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حلماية األرواح واملنشآت من احلريق            ما ي 
  .حال توفرها

تبىن احلاجة إىل نظام اإلنذار الصويت على نظام اإلخالء إىل املناطق احملمية يف الدور أو                -٢
يف مقابل اإلخالء العام ملستخدمي املـبىن مـن مجيـع       ) إخالء مؤقت أو رأسي   (املبىن  
 .األدوار

 احلاجة إىل اإلخالء املؤقت إىل املناطق احملمية أو اإلخالء العام ملـستخدمي املـبىن            تبىن -٣
 .وارتفاعه وعلى نظام إيقاف الدخان والنريان

ــصال   -٤ ــائل االت ــوفري وس ــب ت ــوم (جي  two way telephoneانترك
communication(  بني غرفة املراقبة باملبىن وبني كل من: 

 .كبائن املصاعد  ) أ(
 .صاعدصاالت مداخل امل  ) ب(
لنظام وفقاً للمواصـفات األمريكيـة       بسطات الدرج يف كل دور على أن يركب هذا        )ج(
)nfpa 72F (قياسية سـعودية أو دليـل حلمايـة األرواح    يصدر من مواصفات أو ما 

  .واملنشآت من احلريق حال توفرها
  

رات  بـإدا  يف يف غرفة املراقبة باملبىن لتسهيل االتصال اخلارج       تالبد من توفري خط ها     -٥
  .املساندة يف أوقات الطوارئ



  
  

  :طفاء احلريقإلالنظم التلقائية ) ٢١(مادة 
جيب تصميم رشاشات مياه إطفاء احلريق التلقائية لكامل املبىن، تركب وتـصان مبـا               -١

 أو ما )NF PA 101 Chapter 7-7(يطابق ما جاء يف املواصفات األمريكية 
ة األرواح واملنشآت من احلريق حال      اسية سعودية أو دليل محاي    يصدر من مواصفات قي   

  .توفرها
تركب حمابس الرشاشات ، وخمارج مياه إطفاء احلريق الستخدامات رجال الدفع املدين      -٢

حبيث ميكن فصل الدور أو األدوار األخـرى        ) كالدرج(ر باملناطق املنفصلة    ويف كل د  
 .عنه وان تكون متوافقة مع معدات وجتهيزات الدفاع املدين

برشاشات املـاء يف املنـاطق   ) الدواليب (ت املياه أو خزائن املالبس  اراية دو ال يلزم مح   -٣
 .السكنية من املبىن ليعترب املبىن حممي بكامله بنظام الرشاشات املائية

تصمم أنابيب نقل مياه مكافحة احلريق الستخدامات الدفاع املدين مبا ال يقـل عـن                -٤
 العادية وميكن ضخ املياه ا إليصاله       بوصة، تكون هذه األنابيب جافة يف األيام      ) ٢,٥(

لألدوار العلوية أثناء الطوارئ، تصمم هذه األنابيب وتركب وختترب وتصان مبا يتوافـق             
أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو ) NPFA 14(واملواصفات األمريكية 

 .دليل حلماية األرواح واملنشآت من احلريق حال توفرها
ة هذه بتوصيلة على الشارع العام متكن الدفاع املدين من ضخ املياه            تتصل األنابيب اجلاف   -٥

بوصة على شكل   ) ٢,٥( الستخدامها يف املكافحة مبداخل مزدوجة       إىل األدوار العلوية  
 .املعتمد من قبل الدفاع املدين) y(احلرف الالتيين 

 أدوار  جيب توفري خمارج مياه مكافحة احلريق الستخدامات الدفاع املدين يف كل مـن             -٦
بوصة معزز مبحبس للمياه ، مث يركب       ) ٢,٥(مبخرج  ) كالدرج(املبىن يف منطقة حممية     

بوصة داخل  ) ١,٥( الدفاع املدين    معليه توصيلة ليصبح املخرج النهائي لتوصيل خراطي      
ساحات الكلية للدور، وتوضع    املبىن وتوفر لفات خراطيم املياه بأطوال كافية لتغطية امل        

 .مبخرج املياه واحملبس أو صندوق إضايف حبانبهبالصندوق اخلاص 
األدوار ماحتت سطح األرض جيب محايتها بالرشاشات املائية كأساس للحماية وبعـد             -٧

ـ ذلك حتمى املناطق بنظام ثاين كالغازات اخلاملة طب        إذا : مثـل ذلـك   (اً حملتوياـا    ق
 حلمايـة    بنظام الغازات اخلاملة كخط دفاع أويل      مت املناطق كأرشيف حتمى   استخد

 ).امللفات مث حتمى منطقة األرشيف مثلها مثل بقية مناطق الدور



توفر طفايات احلريق وخراطيم مياه احلريق الستخدام رواد املبىن بالكيفية اليت ذكرت              -٨
أو مايصدر من مواصفات ) NFPA 10 &NF PA 14(باملوصافات األمريكية 

يق حال توفرهـا، وتكتـب      راحلقياسية سعودية أودليل حلماية األرواح واملنشآت من        
علـى أن   . عليها تعليمات كيفية االستخدام باللغة العربية باإلضافة إىل اللغة اإلجنليزية         

تكون خراطيم احلريق الستخدامات رواد املبىن بفتحة مقدارها واحد بوصـة تلـف             
جالون يف الدقيقة بضغط ال يقـل عـن         )٦٥(دائرا وتكون كمية املياه اخلارجة منها       

 .رطل للبوصة الواجدة) ٢٥(
  

  :احلماية من املواد اخلطرة): ٢٢(مادة 
البد من محاية املبىن بنظام احلماية التلقائية من املواد اخلطرة املوجودة يف املبىن، واختيار النظام                 

  .املناسب لتقليل درجة اخلطورة وحلماية مستخدمي املبىن، وإعطائهم الوقت الكايف لإلخالء
  

  :طلبات اخلاصة بواحدات التشغيلاملت) ٢٣(مادة 
وحـدات التـشغيل   : تركيبات التشغيل بالغاز البترويل املسال أو الغاز الطبيعي        ) أ(

بالغاز البترويل املسال أو الغاز الطبيعي البد أن تطبق على تركيباا املواصفات            
أو ما يصدر من مواصفات قياسية ) nfpa 54 and nfpa 58(األمريكية 

 .ماية األرواح واملنشآت من احلريق حال توفرهاسعودية أو دليل حل
 :التوصيالت الكهربائية  ) ب(
التوصيالت الكهربائية تطبق على تركيباا الئحة قواعد التمديدات الكهربائية          .١

 .يف املباين الصادرة من وزارة الصناعة والكهرباء باململكة العربية السعودية
 من قبل مكتـب هندسـي       جيب أن يتم تصميم املخططات الكهربائية باملبىن       .٢

استشاري معتمد وأن يتم التنفيذ والتركيب بواسطة فنيني كهربائيني مؤهلني          
 .وحتت إشراف مهندس كهربائي

اً للمواصفات الفنية العاملية يف حال عدم       قجيب تركيب مانعة صواعق باملبىن طب      .٣
 .توفر املواصفات القياسية السعودية

  
  :تكييف اهلواء

ئة وتكييف اهلواء تركب جماريها ومعداا مبـا يطـابق املواصـفات             والتدف وحدات التهوية 
للتهوية وتكييف اهلواء، أو ما يصدر مـن مواصـفات قياسـية    ) nfpa 90a(األمريكية 



سعودية أو دليل حلماية األرواح واملنشآت من احلريق كما تطبق املواصـفات األمريكيـة               
)nfpa 918 nfpa 90b (فات قياسية سعودية أو دليـل  للتدفئة أو ما يصدر من مواص

  .حلماية األرواح واملنشآت من احلريق حال توفرها
  :أجهزة طهي الطعام) د(

تركب بنـاًء علـى     ) مثل املطابخ واملطاعم التجارية   (أجهزة طهي الطعام التجارية       
أو مايصدر من مواصفات قياسية سـعودية أو  ) nfba 96(متطلبات املواصفات األمريكية 

  .ألرواح واملنشآت من احلريقدليل محاية ل
  

  املصاعد) ٢٤(مادة 
تصمم وتركب املصاعد يف املباين العالية طبقاً ملواصفات اهليئـة العربيـة الـسعودية               -١

املصاعد الكهربائية لألفراد أو البضائع، بأجزاء املواصفات من        (للمواصفات واملقاييس   
املواصفات السعودية هلـا    ويف حالة عدم تغطية     ) اجلزء األول إىل اجلزء احلادي عشر     

 .لألخذ ا) ansI aSmEa 17.1(يرجع للمواصفات األمريكية 
ال تعترب املصاعد أحد وسائل خمارج الطوارئ ومينع استخدامها أثناء الطـوارئ إال يف               -٢

 :احلاالت التالية
يف املباين العالية أو يف األدوار املتعددة حتت سطح األرض، وعنـدما يكـون                ) أ(

، يستخدم الدرج للوصول    نسان القادر ل إىل مسافات جتهد اإل    ود أو الرتو  الصع
 .إىل األماكن اآلمنة ومن مث ميكن استخدم املصاعد

مصعد اخلدمات الذي يستخدم خالل األيام العادية لنقل األثاث واملعدات            ) ب(
. إىل األدوار العليا، خيصص ال ستخدام رجال الدفاع املدين أثنـاء الطـوارئ            

قة كهربائية من مصدر مولد إحتياطي خمتلف عن املصدر         ويزود هذا املصعد بطا   
 .الذي يغذي املبىن

  
  :مسارات جتميع األغطية واملالبس للمغاسل ، ومسارات القمامة) ٢٥(مادة 

كـون  يُتعزل فتحات املسارات بغرفة خاصة يف كل دور، وتصمم املسارات حبيـث              -١
بطابق املواصـفات األمريكيـة     لفتحاا أبواب تفتح على الغرفة املنعزلة عن الدور مبا          

)NFPA 101 6 (   أو ما يصدر من مواصفات قياسية سعودية أو دليـل حلمايـة
  .األرواح واملنشآت من احلريق حال توفرها



أو مايصدر ) NFPA 8(يتم تصميم وتركيب املسارات تبعاً للمواصفات األمريكية  -٢
 من احلريـق حـال      من مواصفات قياسية سعودية أو دليل حلماية األرواح واملنشآت        

 .توفرها
  

  :ئ يف املباين العاليةبمتطلبات املخا) ٢٦(مادة 
التقل عن  ( يشترط توفري خمبأ يف األدوار ما حتت سطح األرض من املباين العالية بسعة               -١

  ). ساعة٧٢ثلث شاغلي املبىن ملدة ال تقل عن 
 املديرية العامة   يصمم املخبأ وجيهز ليتوافق مع مواصفات املخابئ العامة اليت تصدر عن           -٢

 .S1 صنيف تللدفاع املدين حتت 
يصمم املخبأ باملباين العالية ليتحمل جداره اخلارجي ضغط ختلخلي مفـاجئ قـدره              -٣

 .من اخلرسانة املسلحة) سم٣٠(وحبيث ال تقل مساكته عن ) واحد ضغط جوي(
 املنشآت   إذا زاد إحتمال إصابة املبىن القترابه من       S3 إىل   S1ة املخبأ من    ييرتقى بنوع  -٤

احليوية املستهدفة ، ويقرر الدفاع املدين احلاجة إىل ترقية مستوى تصنيف املخبأ ، وإال              
 .  هو التصنيف الالزمS1فالتصنيف 

ميكن االستفادة من املخبأ يف األوقات العادية لألغراض والنشاطات العاديـة مبـا ال               -٥
ع اجلهة املختـصة    يتعارض مع الغرض الذي وجد من أجله ، وحيدد ذلك باالتفاق م           

سـاعة علـى    ) ٢٤(واملسئولة عن املخابئ بالدفاع املدين حبيث ميكن حتوليه يف خالل           
 .األكثر لالستفادة منه كمخبأ

  
  :متطلبات مهابط طائرات اإلنقاذ العمودية) ٢٧(مادة 

يشترط توفري مهابط للطائرات العمودية على أسطح املباين العاليـة مطابقـة للمواصـفات                
قيادة ( للمهابط األرضية والعلوية للطائرات العمودية الصادةر من املديرية العامة للدفاع املدين             القياسية

  ).طريان الدفاع املدين
  


