
  )هـ٨/٨/١٤٢٥(وتاريخ ) دف/١٥/و/١/ /١٢(قرار رقم 
  
  
  

من املادة التاسعة من نظام الـدفاع       ) ج(إن جملس الدفاع املدين بعد اإلطالع على الفقرة         
ومراعاة ) هـ١٠/٥/١٤٠٦(وتاريخ  ) ١٠/م(املدين الصادر باملرسوم امللكي الكرمي رقم       

ملتعلقة بالسالمة واحلماية من األخطار وما      لتنفيذ اللوائح اليت تعاجل كافة القضايا واألمور ا       
  .يضمن وقاية املواطنني وسالمة الثروات واملمتلكات العامة واخلاصة

  
  : يقرر ما يلي

املوافقة على إصدار الئحة شروط السالمة واحلماية من احلريـق يف املستـشفيات             : أوالً
  .بالصيغة املرفقة

  .التنسيق واملتابعة لتنفيذ مقتضى الالئحةعلى املديرية العامة للدفاع املدين : ثانياً
  .على اجلهات العامة املعنية حكومية أو أهلية تنفيذ ما خيصها من هذه الالئحة: ثالثاً
 القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الرمسية ويعمل ا مـن تـاريخ              ايتم نشر هذ  : رابعاً

  .نشرها



  
  
  
  
  

  ملستشفياتالئحة السالمة واحلماية من احلريق يف ا



  الفصل األول
  )تعاريف(

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

كل مكان يعد الستقبال املرضى واملـصابني والكـشف علـيهم           : املستشفى -١
  .وعالجهم وتنوميهم

 .هي األبواب اليت تؤدي إىل اخلروج املعتاد من املستشفى: املخارج -٢
هي األبواب املعدة للخروج غري املعتاد يف مواجهة احلـاالت          : خمارج الطوارئ  -٣

 .الطارئة
وتاريخ ) ١٠/م(نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكي الكرمي رقم         : النظام -٤

 .ومجيع األنظمة األخرى ذات العالقة) هـ١٠/٥/١٤٠٦(
ت واجلهـا ) املديرية العامة للدفاع املـدين    (وزارة الداخلية   : اجلهات املختصة  -٥

 .األخرى احلكومية ذات العالقة
من نظام الدفاع   ) اخلامسة والعشرون (وفقاً ملفهوم املادة    : املسئول عن السالمة   -٦

املعني أو املكلـف ليكـون      ) أو الغري (املدين هو الشخص من منسويب اجلهة       
مسئوالً عن مجيع ما يتعلق بأعمال السالمة واألمن واإلشراف على العـاملني            

 يتفق مع ما ورد ذا الشأن يف هذه الالئحة وإخطار الـدفاع  يف هذا احلقل مبا   
املدين بكل حادث من شأنه أن يولد خطراً على الـسالمة وحتـدد واجباتـه            
ومسئولياته وفقاً لالئحة املختص بأعمال السالمة واألمن الصناعي الصادر يف          

 .هذا الشأن
 : ويقصد ا ما يلي: املواصفات -٧



يقصد ا املواصفات القياسية الصادرة     : ديةاملواصفات القياسية السعو    -أ 
 . العربية السعودية للمواصفات واملقاييساهليئةعن 

هي املواصفات األجنبية املعتمدة مـن اهليئـة        : املواصفات العاملية   -ب 
العربية السعودية للمواصفات واملقاييس ويراعى يف هذه احلالة تقـدمي          

ت السالمة يف املـادة أو    وثائق رمسية تثبت توافر مجيع قواعد واشتراطا      
اآللة حمل املواصفات وأن تعتمدها اهليئة العربية السعودية للموصـفات          

 .واملقاييس
هو الشخص أو األشخاص املفوضون من قبل املديريـة       :  املدين مندوب الدفاع  -٨

العامة للدفاع املدين أو أحد مراكزها بالقيـام بـالتفتيش وضـبط وحتقيـق              
 للقواعد واإلجراءات احملددة بالالئحـة اخلاصـة        املخالفات والتجاوزات وفقاً  

من سالمة املبىن ومعدات أدوات الـسالمة ومكافحـة         بذلك بغرض التأكد    
  .احلريق

 وهي املمـرات الـيت      يطلق عليها مسالك أو طرق اهلروب     :  ممرات اهلروب  -٩
 املبىن من أماكن وجودهم داخل املبىن للوصول إىل مكـان           ايستخدمها شاغلو 

بىن بالسرعة املناسبة يف حالة تعرض املبىن ألية أخطار دد حياة           آمن خارج امل  
 .األشخاص وتشمل املمرات األفقية، الردهات، وسالمل الطوارئ

عبارة عن باب أو فتحة يتصل مبمر أو ردهة يؤدي          : خمرج الطابق / املخرج -١٠
إىل طريق النجاة وجيب أن تؤدي خمارج الطوابق غري األرضية إىل سلم حممـي          

 . جزءاً من طريق النجاة و يؤدي يف النهاية إىل خارج املبىنيعترب
يؤدي ) عادة يكون هلا باب   ( هو اية أي طريق جناة يف مبىن         :خمرج ائي    -١١

 .إىل مكان آمن خارج املبىن يسمى مكان التجمع
 هو املخرج املخصص الستخدامه يف حاالت الطـوارئ       : خمرج الطوارئ  -١٢

 .خالء املبىنإ خطةفقط باإلضافة إىل املخارج األخرى لتنفيذ 



 الطوارئ فقط   ت يف حاال  هو السلم املخصص لالستخدام   : سلم الطوارئ  -١٣
 .وذلك إلخالء املبىن من شاغليه

ر شخص واحـد    روهي املسافة العرضية املطلوبة مل    : اتساع وحدة اخلروج   -١٤
 ).مس٥٥(وتقدر بـ 

هو املسافة اخلاصة لعرض املخرج وجيب أال تقل        : املخرج) عرض(اتساع   -١٥
 ).سم١٠٥( د أدىنبأي حال من األحوال عن اتساع وحديت خروج وحب

هو العرض الكلي الذي يسمح للسري مـن طريـق          : اتساع طريق النجاة   -١٦
 ).سم٢٤٠(النجاة وجيب أال يقل عن 

  



  الفصل الثاين
  )الشروط واألحكام العامة(

  
تطبق هذه الالئحة علـى املستـشفيات احلكوميـة         : جمال تطبيق الالئحة    )٢(مادة 

مع ترميمها أو توسعتها أو     ز القائمة حالياً أو امل    ) سريراً فأكثر  ٣٠(واألهلية
  .حتديثها أو إنشائها بعد صدور هذه الالئحة

بات الدفاع املدين فقـط دون      تتعلق هذه الالئحة بشروط السالمة ومتطل       )٣(مادة 
التعرض لباقي الشروط واملتطلبات اليت تـدخل يف اختـصاص اجلهـات            

  .األخرى ذات العالقة
 بإنشاءوفقاً ملفهوم املادة عشرين من نظام الدفاع املدين ال جيوز الترخيص              )٤(مادة 

مستشفى أو توسعته أو حتديثه أو ترميمه قبل أن يقوم طالب التـرخيص             
سة فنية معدة من قبل أحد املكاتب اهلندسية االستشارية املختصة        بتقدمي دار 

بأعمال السالمة واإلنذار ومكافحة احلريق املعتمدة من قبل املديرية العامة          
للدفاع املدين توضح مدى االلتزام باملواصفات والتعليمات الواردة ـذه          

  .الالئحة
لبات السالمة واحلمايـة مـن      املكتب الذي أعد الدارسة الفنية ملتط     يكون    )٥(مادة 

احلريق والتعليمات الواردة ذه الالئحة مسئوالً أمام املديرية العامة للدفاع          
وعها واجلهات احلكومية األخرى ذات العالقة حىت ولو مل       راملدين أو أحد ف   

يكن مشرفاً على تنفيذ مشروع العمل باملستشفى، من حيث جدية املقاول           
ب االلتزام بتقدمي تقـارير  تلدراسة الفنية، وعلى املك  يف االلتزام مبا ورد يف ا     

 املستشفى منـذ البـدء يف       ملشروعشهرية إىل أقرب مركز للدفاع املدين       
العمل التنفيذي للمشروع وحىت تسليمه توضح مراحل العمـل ومـدى           



االلتزام مبتطلبات السالمة الوقائية الواردة يف هذه الالئحة، وعنـد انتـهاء    
كتب شهادة ائية تؤكد مطابقة املنشأة جلميع متطلبـات         امل ماملشروع يقد 

  .الئحة السالمة واحلماية من احلريق يف املستشفى
الً عن مجيع ما يتعلق بعمله حسب ما ورد يف          يكون مسئول السالمة مسئو     )٦(مادة

الئحة املختص بأعمال السامة الصادرة وإبالغ كل ما يلزم إبالغه إلدارة           
  .املستشفى لتوفريه أو صيانته فوراً

تكون إدارة املستشفى مسئولة مباشرة عن تنفيذ كل ما يتعلق بالـسالمة              )٧(مادة 
ري يف هذا الصدد يعترب من      يق باملستشفى وأي اون أو تقص     رومكافحة احل 

قبيل اإلمهال اجلسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات واجلزاءات املنـصوص    
  .عليها نظاماً

سـجل  (يلتزم املسئول عن السالمة يف املستشفى بتخصيص سجل يسمى            )٨(مادة 
وفقاً للنموذج املعد من قبـل      ) السالمة وأجهزة اإلنذار ومكافحة احلريق    

اع املدين ختتم صفحاته خبتم إدارة أو مركـز الـدفاع           املديرية العامة للدف  
املدين املختص وتدون فيه مجيع الفحوصات الشهرية واالختبارات الدورية         
لوسائل ومعدات اإلطفاء واملراقبة واإلنذار وتارخيها واجلهة القائمـة ـا           

ب املستخدمة والنتائج وعمليات اإلصـالح      اليواملعدات واألدوات واألس  
البيانات كما جيري ختصيص جزء من السجل لعمليات فحص         وغريها من   

وصيانة املستشفى واألجهزة واإلنشاءات  الكهربائية وحيتفظ بالـسجل يف      
إدارة املستشفى ليكون يف مجيع األوقات حتت تصرف منـدوب الـدفاع         

  .املدين لإلطالع وتدوين املالحظات واملخالفات واجلزاءات
لسالمة يف املستشفى إبالغ مركز الدفاع املـدين        جيب على املسئول عن ا      )٩(مادة 

املختص كتابياً جبدول سنوي أو مرحلي مبوعد إجراء االختبارات الدورية          



واجلهة القائمة به وذلك لالتفاق على موعد مناسب حلـضور منـدوب            
الدفاع املدين خالل االختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع املدين          

  .يف السجل
جيب على إدارة املستشفى تدريب موظفي األمـن والـسالمة ومـشريف              )١٠(مادة 

ومشرفات أجنحة التنومي يف املستشفى على أعمال الـسالمة واإلطفـاء           
واإلنقاذ واإلسعاف واإلخالء إما يف مدارس ومعاهد التدريب الـسعودية          

 تبـدوارا املتخصصة واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املـدين أو           
املدين على أن تتحمل اجلهـة طالبـة التـدريب          و مراكز الدفاع    معاهد أ 

التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أسـاس تكلفـة املتـدرب            
  .الواحد

يتم التفتيش على املستشفيات اخلاضعة هلذه الالئحة بقصد ضبط املخالفات          )١١(مادة 
ـ          صادرة والتحقيق فيها وفقاً لنصوص الئحة التفتيش والضبط والتحقيق ال

عن وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين ويتم توقيع العقوبة املنصوص           
عليها وفقاً لنظام الدفاع املدين واللوائح والتعليمات الصادرة عن جهـات           

  .االختصاص



  الفصل الثالث
  )اشتراطات ومتطلبات السالمة واحلماية يف املستشفيات(

  
  :املوقع) ١٢(مادة 

مستوفياً الشتراطات الترخيص الصادرة من وزارة       جيب أن يكون املبىن      -١
الشئون البلدية والقروية وكذلك املتطلبات اليت تضعها اجلهات األخرى         
ذات العالقة كوزارة الصحة وعلى وزارة الـشئون البلديـة والقرويـة      
باعتبارها اجلهة صاحبة االختصاص يف منح التراخيص التأكد من استيفاء        

 .هات املعنية قبل منح الترخيصكافة الشروط وموافقة اجل
أن يكون موقع املستشفى مبنأى عن األماكن اخلطرة ومصادر اإلزعـاج        -٢

كأماكن ختزين املواد البترولية، الغازات، املواد الكيميائية، املـستودعات   
اخل، وجيب االلتزام بامللحق اخلاص     ... الرئيسية، جماري السيول، الورش     
اج وشروط تواجـدها باملستـشفيات      باألماكن اخلطرة ومصادر اإلزع   

 )).٥(جدول رقم (املرفق مع الالئحة 
جيب موافاة الدفاع املدين مبخطط تفصيلي موضحاً بـه احلـدود ومـا         -٣

جاورها ومبيناً عليه وسائل السالمة والوقايـة وتـسهيالت اإلخـالء           
واإلنقاذ واإلطفاء للشروط الواردة ذه الالئحة وذلك عند االنتهاء من          

م النهائية وقبل الشروع يف تسليم األرض ملقاول التنفيذ أو قبـل           التصامي
البدء يف أعمال التوسعة أو الترميم الستطالع رأيه يف حالة إجـراء أي             
تعديالت على املخطط أثناء التنفيذ جيب الرجوع للدفاع املـدين مـرة            

 .أخرى ألخذ املوافقة عليها



 إىل املـبىن وأن تكـون       جيب توفري الطرق واملداخل املناسبة اليت توصل       -٤
متسعة وتستوعب مرور سيارات اإلطفاء واإلنقاذ كبرية احلجـم مبـا           
يضمن وصوهلا إىل املبىن والشرفات والفتحات اليت تشكل جـزءاً مـن            
طرق النجاة وكذلك إىل مآخذ مياه اإلطفاء املخصصة للمبىن ويف حالة           

داخل علـى   متراً جيب توفري امل   )٥٠(زيادة طول املبىن على الشارع عن       
 .كال اجلانبني

  
  :إنشاءات املباين) ١٣(مادة 

 أن تكون كافة املباين واإلنشاءات من مواد غري قابلة لالشتعال مبا يف             جيب .١
ذلك السقوف األساسية واملستعارة ومينع استخدام املواد اليت تـشتعل أو           

 .يف مواد العزل تطلق غازات ضارة عند تعرضها للحرارة أو
 .ساعات) ٤(تقل عن   اإلنشائية مقاومة للحريق ملدة الأن تكون اهلياكل .٢
متراً مربعاً من املـساحة     ) ١٥(يتم حتديد عدد الرتالء مبعدل شخص لكل         .٣

 .اإلمجالية للدور
جيهز املبىن الرئيسي للمستشفى واملباين التابعة مثل العيـادات إذا كانـت             .٤

 .مانمستقلة باملزالق اهلندسية لتيسري حترك املعوقني بسهولة وأ
) األقبيـة (جيب عدم استعمال األدوار الواقعة حتت مستوى سطح األرض           .٥

غرفاً لتنومي املرضى أو مستودعات للتخزين أو مطابخ أو أماكن لتجهيـز            
الوجبات أو مطاعم للعامـة أو للعـاملني أو ورش للـصيانة، وميكـن              
استخدامها كمواقف للسيارات أو للمختربات الطبية أو غرف للتـصوير          

 أو حلفظ امللفات الطبية، وإذا توفرت خمارج الطوارئ الكافية ميكـن   الطيب
استخدامها بعد موافقة القـسم املخـتص بالـدفاع املـدين كقاعـات             

 .للمحاضرات واالجتماعات



) قبـو (خيصص يف كل مستشفى طابق حتت مـستوى سـطح األرض             .٦
الستخدامه كملجأ من جهة وكمستشفى طوارئ من جهة ثانية علـى أن      

فيه كافة اشتراطات املخابئ العامة وعناصر املقاومة ضد القـصف          تتوافر  
 .والتلوث وجيهز باخلدمات واملواد الالزمة

جيب أال تقل التكسية اخلارجية حلوائط املبىن اخلارجي واجلدران وأسـقف     .٧
وهي املـواد غـري القابلـة       ) أ(طرق النجاة وغرف املرضى عن الدرجة       

لعـام  ) ١١٨٢(ة الدوليـة رقـم      لالحتراق طبقاً للمواصفات القياسـي    
وأال تقل مواد تكسية باقي احلوائط واألسقف عن الدرجـة          ). م١٩٧٩(
وهي مواد منخفضة القابلية لالشتعال طبقـاً ملواصـفات اجلمعيـة           ) ب(

 ).٨٤(األمريكية الختبار املواد رقم 
جيب أن تكون مواد تغطية األرضيات غري قابلة لالشـتعال وأن تكـون              .٨

 .ض كامالً لتفادي تعثر املرور فوقهاالتصاقها باألر
جيب االلتزام باملواصفات القياسية السعودية إن وجدت أو العاملية املعتمدة           .٩

 .فيما يتعلق بسالمة التمديدات امليكانيكية والكهربائية
 .جيب توفري نظام تأريض مناسب وكذلك نظام مانع للصواعق .١٠

  : قطاعات احلريق)١٤(مادة 
) جدران(ضعه إىل قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز        يقسم املبىن تبعاً لو    .١

مقاومة للحريق دف احلد من خماطر احلريق ومنع انتشاره من قطاع آلخر           
 .ولتسهيل املكافحة ولتيسري عملية اإلخالء

تتم التجزئة وفقاً ملواصفات اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقـاييس      .٢
 :وتراعى االعتبارات اآلتية



اعتبار كل جناح أو قسم أو عنرب للمرضى قطاع حريق مستقل أو              -أ 
شخصاً أو يزيـد أي     ) ٥٠(أي جزء من الدور يزيد استيعابه عن        

 .متراً) ٤٠(ضلع فيه عن 
 .أن تشكل مناطق السالمل وطرق النجاة قطاعات حريق منفصلة  -ب 
قـسم  (يعترب كل قسم من أقسام املستشفى قطاع حريق مستقل     -ج 

ت اخلارجية، قسم اجلراحة، قسم األشعة والعـالج        التنومي، العيادا 
 ).الفيزيائي، صاالت الطعام أو االنتظار وغريها

 عن بقية أجزاء املبىن جبدار مقاوم للحريق ملـدة ال    الرأسيةتفصل الفتحات    .٣
) ٤٥ (عـن وفتحات األبواب ال تقل مقاومتـها       ) ساعة واحدة (تقل عن   

وبيت الدرج وبئر املصعد عن     دقيقة، وجيب فصل الفراغ الرأسي كاملناور       
املبىن جبدران وأبواب مانعة للحريق، وأن تشكل مناطق األخطار الصناعية          
مثل الغرف امليكانيكية وغرف املفاتيح أو احملوالت الكهربائيـة وغريهـا           

 .قطاعات حريق منفصلة
أن تفصل مناطق التنومي والعالج عن مناطق اخلدمات وأن تكون العيادات            .٤

 .زل عن أقسام التنومياخلارجية مبع
د بشكل  تجيب أن تكون اجلدران الفاصلة لقطاعات احلريق حمكمة حبيث مت          .٥

عرضي من اجلدار إىل اجلدار املقابل ومن أرضية الطابق إىل سقفه مبا حيقق             
إغالق كافة الفراغات مبا فيها الفراغات غري الظاهرة مثل الفراغ الواقع بني    

 .للمبىنالسقف املستعار والسقف األساسي 
  
  
  
  



  :االشتراطات اخلاصة بوسائل النجاة) ١٥(مادة 
جيب توفري وسائل النجاة الكافية لكل مبىن من املباين موضوع هذه الالئحة          .١

 .يف حاالت الطوارئ) ثالث دقائق(مبا يسمح بإخالئه مدة ال تزيد عن 
جيب أن تكون املخارج وطرق النجاة متباعدة بقدر اإلمكـان وأال يقـل            .٢

 .يؤديان إىل طريق النجاة) خمرجني(خارج بكل طابق عن عدد امل
جيب أن تؤدي اية طريق النجاة إىل خمارج ائية توصل إىل خارج املـبىن        .٣

مع حتديد أماكن لتجمع األشخاص الذين يتم إخالءهم على أن يتوفر فيها            
اهلواء النقي وشروط السالمة حىت ميكن تقدمي املساعدات الالزمـة هلـم            

 .إجراءات احلصروالقيام ب
جيب أن تكون أبواب املخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للحريـق             .٤

 بتركيب سـتائر  حعلى األقل وتفتح للخارج بالدفع وال يسم    ) ساعة(ملدة  
حتجبها عن األنظار كما ال يسمح بتركيب أي مرايا بالقرب منها حىت ال             

 .جينتج عن ذلك اضطرابات أو خطأ يف حتديد اجتاهات اخلرو
جيب أال تزيد املسافة اليت يقطعها الشخص من أية نقطة داخل غـرف أو               .٥

متراً أو عـن    ) ١٥(أجنحة النوم إىل خمرج الطوارئ أو الدرج احملمي عن          
متراً يف النهاية املغلقة جدول رقم ) ٧,٥(أمتار يف القبو وال تزيد عن    ) ١٠(
)٣.( 

الـة يف داخـل     يتوىل مسئول السالمة يف املستشفى وضع العالمـات الد         .٦
وخارج املبىن على الشرفات والنوافذ اليت تعترب من وسائل النجاة ويشترط           
أن تكون مطلة على الطريق العام حيث ميكن وصول سـيارات اإلنقـاذ             
وحبيث ال تستعمل إال مبعرفة فرقة اإلنقاذ بالدفاع املدين يف حالة الضرورة            

 ويتعـذر   القصوى وعند وجود أشخاص حمصورين بني هـذه األمـاكن         
 .خروجهم إىل أي طريق جناة باملبىن



غرف التنومي وخمارج كافة األقسام باتساع      ) خمارج(جيب أن تكون أبواب      .٧
والنقاالت وكافة التجهيزات املتنقلـة     كاف يسمح مبرور املقاعد املتحركة      

اليت يتم توفريها باملوقع وأن ال يقل عرض املمرات الرئيسية بأي حال عن             
 .سم) ٢٤٠(

البند السابق على طرق النجاة واملخارج حىت ميكن إخالء املرضـى           يطبق   .٨
 .واملقعدين بوسائل النقل املذكورة يف حاالت الطوارئ

يراعى أن تشيد السالمل املستخدمة كجزء مـن طـرق النجـاة طبقـاً               .٩
للمواصفات العربية السعودية للمبىن حبيث يكون الدرج من مواد غري قابلة           

زل اجليد ضد الدخان واحلرارة وحتقـق احلمايـة         للحريق ويتوفر فيها الع   
لتـأمني  ) الـدرابزين (لالزمة لألشخاص وأن تزود باحلواجز الالزمـة         ا

 .استخدامها
جيب أن تفتح أبواب اية طرق النجاة على طرق أو ممر مستو وبعيـداً               .١٠

 .عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات
فـتح للـداخل ومتيـز      جيب غلق املمرات غري النافذة بأبواب مصمتة ت        .١١

وال يسمح بإنشاء غرف املرضى يف      ) غري نافذ (بعالمات غري مضيئة بعبارة     
 .هذه املمرات

ال تعترب املصاعد والسالمل الكهربائية من مسالك النجاة وال تستخدم يف            .١٢
 .حاالت الطوارئ إال مبعرفة رجال اإلنقاذ بالدفاع املدين

وأن تكون هـذه املـسافة      )  متراً ٢(جيب أن ال يقل مسلك النجاة عن         .١٣
 .خالية من أي عوائق إنشائية أو لوازم إضاءة أو الفتات معلقة

حتدد عدد املخارج الالزمة للمبىن حسب ما هو موضح باجلدول املرفق            .١٤
 ).٤(رقم 



تزود املخارج وطرق النجاة واملمرات والردهات والسالمل املوصلة إليها          .١٥
 إليها بوضوح ودقة حبيـث  بالفتات إرشادية وأسهم مضيئة باستمرار تشري  

ميكن جلميع الرتالء واملترددين على املوقع رؤيتها من أي مكان كما يـتم             
تصميم لوحات تتضمن تعليمات السالمة الواجب على األشخاص إتباعها         

. يف حاالت الطوارئ وتثبت يف أماكن ظاهرة مبختلف أقسام وطوابق املبىن          
ية حسب التصاميم املعتمـدة  وجيب أن تكون اللوحات والالفتات اإلرشاد   

 .من قبل الدفاع املدين ومكتوبة باللغة العربية وجيوز إضافة لغات أخرى
عدم إشغال املمرات بأي مواد أو مفروشات تعيق احلركة أو الوصـول             .١٦

 .إىل أجهزة مكافحة احلريق
يسمح باستخدام األقفال يف دور الرعاية الـصحية ملختلـي العقـل أو        .١٧

ني داخل املستشفيات بشرط أن تكون هناك حراسات        املساجني أو املوقوف  
دائمة على مدار الساعة تسمح بنقل مستخدمي املبىن إىل أماكن أخـرى            

 .آمنة يف حاالت الطوارئ
جيب أن تكون غرف العمليات وغرف العناية املركزة يف املستشفيات هلا            .١٨

أمهية خاصة من حيث تصميمها حبيث تكون بالقرب من خمارج الطوارئ           
 .ختصص هلا خمارج وسالمل خاصة اأو 

  
  
  

  :محاية وإنارة ممرات اهلروب) ١٦(مادة 
جيب محاية ممرات اهلروب وفقاً ملا تنص عليه املواصفات العربيـة            .١

السعودية اخلاصة حبماية املباين مع مراعـاة أن تكـون حـوائط            
وأسقف وأرضيات ممرات اهلروب والسالمل والردهـات املوصـلة     



اومة للحريق وأن تكون طبقة التكسية اخلارجيـة       إليها من مواد مق   
 ).مواد غري قابلة لالحتراق) (أ(هلا من الدرجة

يتم إنارة كافة اللوحات والالفتات واألسهم اخلاصـة باملخـارج           .٢
وممرات اهلروب بصفة دائمة ليالً واراً ويكون مصدر اإلضـاءة          

ضـافة  مزدوجاً أي يغذي من املصدر الرئيسي للكهرباء باملبىن باإل        
ويراعى أن يكون نظام إنـارة      ) إنارة طوارئ (إىل مصدر احتياطي    

الطوارئ تلقائي التشغيل فور انقطاع التيار الكهربـائي الرئيـسي      
لضمان استمرار إضاءة هذه األماكن حتت كل الظروف كما جيب          
إنارة مسارات اخلروج مبا حيقق اإلضـاءة الواضـحة ألرضـيات        

 الزوايا وتقاطعـات املمـرات       ذلك وسائل اخلروج بالكامل مبا يف    
 .واألبراج والسالمل والبسطات وأبواب املخارج وغريها

  
  :مناطق التجمع) ١٧(مادة 

هي املناطق اليت يتم حتديدها داخل وخارج املبىن لتجميع األشخاص الـذين يـتم        
إخالئهم من القطاعات اليت حيدث ا اخلطر دف إنقاذهم ومحايتـهم وتقـدمي             

  :لالزمة هلم وتنقسم إىل نوعنياملساعدات ا
  

 :مناطق التجمع الداخلية .١
يتم حتديدها داخل املبىن وتكون غالباً يف الردهات املتـسعة الـيت            
تؤدي إليها عدة خمارج ومسالك هروب وجيب أن تتـصل هـذه            

 املـبىن  خـارج املناطق بطريقي جناة على األقل يؤديان مباشرة إىل      
ن يتوفر فيها سبل األمـان      حيث مناطق التجمع اخلارجية وجيب أ     

والتهوية الكافية وتستخدم هذه األماكن يف جتمع األشخاص الذين         



يتم إخالئهم من القطاعات اليت حيدث ا اخلطر علـى أن تـتم              
اإلخالء بصورة دقيقة مع حتديد القطاعات الـيت ختـدمها           عملية

وجتهيزها بالالفتات اإلرشادية واألسهم واللوحـات التوضـيحية        
ة حلني زوال اخلطر    توتعترب هذه األماكن مناطق جتمع مؤق     . ئةاملضي

اهللا ـ فيتم علـى    ائياً من املبىن أما يف حال استفحاله ـ ال قدر 
  .الفور إخالء األفراد منها إىل مناطق التجمع اخلارجية

 :مناطق التجمع اخلارجية .٢
 حسب طاقته االستيعابية    تم حتديدها خارج املبىن   يناطق اليت   هي امل 

وجيب أن تكون متصلة مباشرة باملخارج النهائية املؤدية إليها وأن          
يـة الطبيعيـة وأن     ومة والته اليتوفر فيها كافة وسائل األمن والس     

سر وصول سيارات وفرق اخلدمات العامة إليها، ويتم يف هـذه           ييت
املبىن عن طريق املخارج ومن مناطق التجمع       لي  املناطق جتميع شاغ  

  .رةالداخلية عند الضرو
  
  

  :السالمة الوقائية لتنفيذ أعمال البناء) ١٨(مادة 
يكون مقاول تنفيذ بناء أو ترميم أو صيانة املستشفى مـسئوالً مـسئولية             
كاملة أمام املديرية العامة للدفاع املدين أو أحد فروعهـا حيـال التـزام              
املهندسني أو مشريف العمال أو العمال ملتطلبات السالمة املهنية والـسالمة           

إبـرام عقـود مـع    الصناعية وسالمة األشخاص، وال يعفيه من املسئولية     
مقاويل الباطن ويلتزم بإنشاء قسم خمتص للسالمة ملشروع املستـشفيات           
تتلخص مهمته بعدم تنفيذ أي عمل إال بعد إعطاء إذن مكتوب يستويف به             
سالمة العاملني يف املشروع والعناية بالسالمة الـصناعية وأي ـاون أو            



قصري يف هذا الصدد من قبيل اإلمهال اجلسيم الـذي يعـرض مرتكبـه              ت
  .للعقوبات واجلزاءات املنصوص عليها نظاماً

  :سالمة املعامل واملختربات) ١٩(مادة 
تلتزم إدارة املستشفى بإخضاع مراكز األحباث واليت تتعامل مـع املـواد            

ينة امللـك   املشعة داخل املستشفيات للتعليمات التنظيمية الصادرة من مد       
خبصوص التعامـل   ) األمن العام (عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة الداخلية      

ومراعـاة  ) النفايات القـذرة  (مع املواد املشعة وما يطلق عليها اصطالح        
  .الئحة املعامل  واملختربات الصادرة يف هذا الشأن



  
  
  

  املالحق
  
  
  

  )اجلداول(
  



  )١(جدول 
  تشفياتمعدات مكافحة احلريق يف املس

  احلاالت املطلوبة  النوع
   معدات اإلطفاء اليدوية-١
  مجيع الطوابق   طفايات يدوية -أ

   التركيبات الثابتة-٢
  مجيع الطوابق   شبكة خراطيم مطاطية-أ

م أو طابقني ٣٠ طوابق وبارتفاع أقل من ٣أعلى من   شبكة فوهات جافة_ ب
  ٢م١٠٠٠مبساحة تزيد عن 

ماكن التجمعات يف املستشفى كاالستقبال وأماكن أ  شبكة فوهات خارجية_ ج
  فقط) اهلول واللويب(االنتظار 

   األنظمة التلقائية الثابتة-٣
 شبكة تلقائية ملرشات مياه -أ

  مكافحة احلريق
السرداب ومجيع طوابق املستشفى واألماكن احملددة 
  .حسب ما جاء يف األنظمة التلقائية ملكافحة احلريق

 ملرشات مواد  شبكة تلقائية-ب
  أخرى

  أماكن اخلطورة اخلاصة حيث ال ميكن استخدام املياه

   معدات إنذار احلريق-٤
  يف مجيع الطوابق   شبكة إنذار يدوي-أ

يف مجيع الطوابق خاصة اليت ليس ا مرشات مياه إطفاء    شبكة إنذار تلقائي-ب
احلريق واملمرات كذلك يف أماكن اخلطورة اخلاصة 

  فوجماري التكيي
  
  



  )٢(جدول 
  اخلدمات اهلندسية اخلاصة بالوقاية من احلريق يف املستشفيات

  احلاالت املطلوبة  النوع
  اخلدمات اهلندسية اخلاصة بالوقاية من احلريق  ١
حسب املواصفات العاملية املعتمدة   نظام التهوية  ١  

  من الدفاع املدين
ج خمار( اهلروب لالسرداب وسب  عالمات إرشادية مضاءة  ٢  

  )الطوارئ
خمارج (السرداب وسبل اهلروب   شبكة إنارة للطوارئ  ٣  

  )الطوارئ
  مجيع أقسام املستشفى  مصدر احتياطي للكهرباء  ٤  
 أدوار أو ٦اد االرتفاع عن زإذا   مصعد حريق  ٥  

   متراً أيهما أقل٢٠
وفقاً لالحتياطات الوقائية يف   أبواب حريق تعمل تلقائياً  ٦  

  ااالت اهلندسية
  



  )٣(جدول 
  حساب مسافة االنتقال واملسافة املباشرة يف املستشفيات

املسافة   املوقع
  باألمتار

  احلاالت واملالحظات  الطابق

املسافة املباشرة داخل غرف 
   النومأجنحةأو 

  --  األرضي  ١٥

مسافة االنتقال من باب 
غرف أو أجنحة النوم إىل 

  املخرج أو الدرج احملمي

كثر من خمرج لوجود أ  أي طابق  ٢٠
واحد ولوجود 

  املمرات الداخلية
  يف حالة النهاية املغلقة  أي طابق  ٧,٥  النهاية املغلقة

  
  

  )٤(جدول 
  كيفية حتديد عدد املخارج

  العرض الصايف األدىن للمخرج  عدد املخارج  عدد األشخاص
  سم١٠٥  ٢  شخص) ٢٠٠(عدد أقصاه 
  سم١٢٢  ٢  شخص) ٣٠٠(عدد أقصاه 
  سم١٥٢  ٢  شخص) ٥٠٠(عدد أقصاه 
  سم١٥٢  ٣  شخص) ٧٥٠(عدد أقصاه 
  سم١٥٢  ٤  شخص) ١٠٠٠(عدد أقصاه 

  
  



  )٥(جدول رقم 
   باملستشفياتاألماكن اخلطرة ومصادر اإلزعاج وشروط وجودها

  
  املسافة خارج املستشفى  املسافة من داخل املستشفى  األماكن اخلطرة  العدد
مضخات + مولدات   ١

  املياه اليت تدار بالديزل
توضع يف غرف مستقلة ومفصولة 

  عن املبىن
-  

 الوقود خزانات غاز  ٢
والغازات األخرى 

  القابلة لالشتعال

يوضع يف غرف مستقلة مع وجود 
   حريق خاص انظام مقاومة

  منع وجودها جبوار املستشفيات

املواد الكيميائية القابلة   ٣
  لالشتعال

   مترا٣٠٠ً  -

املستودعات الرئيسية   ٤
  ذات احلركة

   مترا٢٠٠ً  -

الورش اخلاصة بصيانة   ٥
السيارات واملعدات 

  واألعمال احلرفية

 متر عن املبىن الرئيسي وغرف ٢٠
التنومي يف مبىن مستقل ويفضل 

  ود عزل صويتوج

  مينع وجودها جبوار املستشفيات

توضع داخل غرف يف البدروم   الغاليات احلرارية  ٦
ومعزولة صوتياً مع وجود نظام 

  مقاومة حريق خاص ا

-----------  

معدات التكييف   ٧
  )الشلريات(

توضع على قواعد خاصة متنع 
وصول االهتزازات وانتقاهلا 

وتوضع يف مبىن اخلدمات التابع 
  لمستشفىل

------------  

  


