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مجلس التعاون لدول الخليج العربية
األمانة العامة
تـقـديـم
استتتنادا ىلتتل تكليتتف التتحاب الستتمو والمعتتالي وةراء الدالليتتة بتتدول مجلتتس التعتتاون لتتدول الخلتتيج
العربية ،في اجتماعهم الذي عقد بمستـق فتي  /30-29جمتاد اخلتر 1417 /هتـ ،بت ن تقتوم اللجنتة
الفنية ب مانة دول المجلس بوضع اشتراطات السالمة واإلشراف الوقائي للمنشآت ،فإنه يستر األمانتة
العامتتة بمجلتتس التعتتاون لتتدول الخلتتيج العربيتتة ان تقتتدم (متطلبتتات الوقايتتة للحمايتتة متتن الحريتتق فتتي
المنشآت) بولفها جزءا من مجموعة نظم الوقاية من الحريق ،الهادفة ىلل حماية ارواح مستتخدمي
تلك المنشآت بدول المجلس.
وتشكر األمانة العامة جميع من اسهم في ىعداد هذا المشروع ،مع تقديرها لكل الجهود التي تبذل في
ستتبيل تطبيتتق هتتذر االشتتتراطات والمتطلبتتات التتتي تهتتدف ىلتتل حمايتتة األرواح والممتلكتتات ،والتتتي
ستتيكون تطبيقهتتا ترجمتتة حقيقيتتة ألستتمل يتتات ودالئتتل التعتتاون ،واهتتداف قتتاد دول مجلتتس التعتتاون
الخليجي التي تسعل ىلل حماية الثروات الوطنية والقومية من األلطتار التتي قتد تواجههتا فتي ميتدان
الحيا العصرية.
وهللا الموفق والهادي ىلل سواء السبيل.
األمـيـن الـعـام

6

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

عرض موجز عن (متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت)
اشتملت (متطلبتات الوقايتة للحمايتة متن الحريتق فتي المنشتآت) علتل احتد عشتر بابتا ،التصتت
األبواب األربعة األول بالمتطلبات العامة األساسية التي يتوقع تطبيقها علل معظم المباني ىن لم يكن
علل جميعها ،وحوت كثيرا من الرسامات الهندسية والجداول التوضيحية.
الباب األول :عرف بـ (متطلبات الوقايتة للحمايتة متن الحريتق فتي المنشتآت) ،والغترض منهتا،
ومجاالت تطبيقها ،واألستس التتي بنيتت عليهتا ،والتدور المستتندية لتتراليا (البنتاء واالستتخدام)،
وقد ترك مجال تطبيق انظمة التراليا والدور المستندية لكل دولة من دول المجلس ،وحددت فتي
هذا الباب متطلبات تنظيم الموقع لتسهيل ولول سيارات ورجتال المكافحتة ،وحتدد اي تا التصتنيف
اإلنشـائي للمباني ،وقدر كل نوع علل مقاومة الحريق ،وحددت كيفية السيطر علل انتشار الحريق
بكيفية التعامل في التصميم مع العنالر اإلنشـائية المختلفة وتحديد المتطلبات لها.
الباب الثاني :تناول انظمة مكافحة الحريق المتنقلة والثابتة ،واليدوية والتلقائية ،وانظمة اإلنذار
من الحريق؛ فتطرق ىلل تصنيفها واستخداماتها ،وكيفية التيار المناسب منها ،وكيفية توةيعها علل
األماكن الواجب حمايتها؛ كطفايات الحريق اليدوية ،وانواعها ،وكيفية التيار المناسب منها ،واسس
توةيعهتتا فتتي المبنتتل ،او كتتنظم مكافحتتة الحريتتق الثابتتتة مثتتل الختتراطيم المطاطيتتة ات البكتترات،
واألنابيتتب الراستتية الجافتتة والرطبتتة ،وشتتبكات دفتتع الرلتتو  ،ومآلتتذ الميتتار الخارجيتتة ،او ك نظمتتة
المرشات التلقائية وانظمة الغاةات الخاملة .وتطرق هذا الباب اي ا ىلل انظمة االستشتعار واإلنتذار
من الحريق؛ اليدوية منها والتلقائية.
الباب الثالث :تناول المتطلبات العامة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ)؛ فتطرق ىلل مكونات
سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ،ومبادئ تصميمها لذا في الحسبان عدد شتاللي المبنتل ،وةمتن
اإللالء ،وتصميم مسـافات االنتقال ،وكيفية تحديد اتساع الممرات ،وعدد المخارج وكيفية توةيعها،
واألبواب والدرج ،والتهوية الطبيعية او الميكانيكية ،ومواد البناء ،واإلنتار  ،والعالمتات اإلرشتادية،
وكل كبير ولغير لتصميم سبل الهروب.
الباب الرابع :تنتاول المتطلبتات العامتة للختدمات الهندستية؛ كمتطلبتات الوقايتة متن الحريتق فتي
التمديدات الكهربائية ،واماكن جمع القمامة وتصريفها ،ومراجل الميار السالنة ،والسـاللم الكهربائية
المتحركة والمصاعد الكهربائية ،ولزانات الوقود السائل والغاةي ،ومدالن تصريف ابختر الطتب
او التدفئة ،ومتطلبات الحماية من الحريق للنظام المركزي لغاة الوقود المسال.
البتتاب الختتامس ىلتتل البتتاب الحتتادي عشتتر :التصتتت األبتتواب متتن الختتامس ىلتتل الحتتادي عشتتر
بالمتطلبات الخالة للحماية من الحريق في مجموعتات المبتاني؛ (مبتاني التجمعتات ،مبتاني التعلتيم،
مبتتاني الرعايتتة الصتتحية واالجتماعيتتة ،ا لمبتتاني الستتكنية الجماعيتتة والخالتتة ،المبتتاني التجاريتتة
واألسواق العامة ،المبتاني الصتناعية المخصصتة أللتراض الصتناعة ومبتاني المهتن الصتناعية ،تم
مباني المستودعات ومواقف السيارات) ،وحوت كثيرا من الجداول التوضيحية.
وت منت (متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني) ملخصتا للمحتويتات مقتدما متن
اللجنتتة الفنيتتة ب مانتتة مجلتتس التعتتاون فتتي المقدمتتة ،وتعتتاريف للمصتتطلحات المستتـتخدمة ،وفهتتارس
تفصيلية للمحتويات ،م قائمة بالمراجع العربية واألجنبية في النهاية.
وبحمد هللا تم الجزء األول من اشـتراطات دول مجلس التعاون الموحد للسالمة واإلشراف الوقائي

الجزء األول

شؤون السالمة
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(متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت)
اللجنة الفنية ب مانة مجلس التعاون
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بســم هللا الرحمن الرحيم
المديرية العامة للدفاع المدني

اعتمادات تطبيق (متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت)
لتتتدرت اعتمتتتادات متتاليتتتة لتطبيتتتق (متطلبتتتات الوقايتتتة متتتن الحريتتتق فتتتي المنشتتتآت) كجتتتزء متتتن
االشتراطات الخارجية الموحد للسالمة واإلشراف الوقائي ،ت منت اختي:

الجزء األول

-1

قتترارات التتحاب الستتمو والمعتتالي وةراء الدالليتتة بتتدول مجلتتس التعتتاون لتتدول الخلتتيج
العربية في اجتماعهم الثامن عشر الذي عقد بمدينة العين بدول اإلمارات العربيتة المتحتد ،
لتتتالل الفتتتتر متتتن  25-24رجتتتب 1420هتتتـ ،الموافتتتق  3-2نتتتوفمبر 1999م ،ت تتتمنت
القرارات الموافقة علل الجزء األول من االشتراطات الموحد للسالمة واإلشراف الوقتائي
(متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت).

-2

قرار المجلس األعلل لمجلس التعتاون لتدول الخلتيج العربيتة فتي دورتته العشترين المنعقتد
بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،القاضي باعتماد قرارات وةراء الداللية بتدول
مجلس التعاون في اجتماعهم الثامن عشر الذي عقد بمدينتة العتين بدولتة اإلمتارات العربيتة
المتحد لالل الفتر من  25-24رجب 1420هـ ،الموافق  3-2نوفمبر 1999م.

-3

قرار مقام مجلس الوةراء بالمملكة العربيتة الستعودية رقتم  167بتتاري 1420/10/24هتـ
باعتماد قرار المجلس األعلل لمجلس التعاون لشؤون الخليج العربيتة فتي دورتته العشترين
وتطبيق ما جاء بـ (متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت).

-4

قتترارات المتتديرين العتتامين للتتدفاع المتتدني بتتدول المجلتتس فتتي االجتمتتاع الثالتتث عشتتر للمتتديرين
العامين للدفاع المدني المنعقد بمقر األمانة العامة بمدينتة الريتاض لتالل الفتتر  22-21جمتاد
اخلر 1422هـ ،الموافق  10-9سبتمبر 2001م ،بتطبيق تولتيات التحاب الستمو والمعتالي
وةراء داللية دول مجلس التعاون ،وتطبيتق متا جتاء بتـ (متطلبتات الوقايتة للحمايتة متن الحريتق
في المنشآت).

-5

تعمتتيم ستتعاد متتدير عتتام التتدفاع المتتدني لجميتتع متتديريات التتدفاع المتتدني بالمنتتاطق بتترقم
/514/1/3دف تاري 1423/7/22هـ؛ برلبة سعادته العمتل بتـ (متطلبتات الوقايتة للحمايتة
من الحريق في المنشآت) ،تنفيذا لتوليات االجتماع الثالث عشر للمديرين العتامين للتدفاع
المدني في دول مجلس التعاون لدول الخلتيج العربيتة المنعقتد بالريتاض فتي الفتتر 22-21
جماد اخلر 1422هـ.

-6

برقية لاحب السمو الملكي وةير الداللية رئيس مجلتس التدفاع المتدني رقتم 718/8/1/3
س د ف تاري 1424/2/13هـ أللحاب السمو والمعتالي التوةراء ،للت كيتد علتل الجهتات
المختصة لديهم علل العمل بـ (متطلبات الوقاية للحمايتة متن الحريتق فتي المنشتآت) حفاظتا
علل األرواح والممتلكات.

-7

تعميم لاحب السمو الملكي وةير الشؤون البلدية والقروية رقم  10/28609و ف بتتاري
1426/5/9هـ علل األجهز البلدية المرتبطة بالوةار للعمل بتـ (متطلبتات الوقايتة للحمايتة
من الحريق في المنشآت).

شؤون السالمة
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المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المنشآت
1-1

14

عـام

1/1-1

العنوان:
تعرف هذر الالئحة بالئحة (متطلبات الوقاية للحماية متن الحريتق فتي المنشتآت) ،ويرجتع ىليهتا
في هذر الو يقة بـ(الالئحة) او (هذر الالئحة)

2/1-1

الغرض:
الغتترض متتن هتتذر الالئحتتة هتتو تحديتتد الحتتد األدنتتل متتن متطلبتتات الوقايتتة للحمايتتة متتن الحريتتق
لحماية ارواح مسـتخدمي المبنل ،دون ىعاقة اسـتخداماتهم اليومية للمبنل.

3/1-1

المجال:

1/3/1-1

تخا هذر الالئحة متطلبات حماية األرواح من الحريق وما يشبه لك من حاالت طوارئ.

2/3/1-1

وضع في الحسبان في هذر الالئحة حالتة التذعر الناتجتة بستبب الحريتق فتي المبنتل ،متن لتالل
متطلبات الغرض منها الق اء علل مسببات حاالت الذعر في اوقات الطوارئ.

3/3/1-1

الذ في الحسبان عند وضع هذر الالئحة عد نواحٍ؛ اهمها:

1/3/3/1-1

قدر العوامل اإلنشـائية علل مقاومة الحريق.

2/3/3/1-1

انواع الحماية من الحريق ومستوياتها.

3/3/3/1-1

نوعية مسـتخدمي المبنل وعددهم.

4/3/3/1-1

انواع النشـاطات الدائر في المبنل.

4/3/1-1

وضتتع فتتي الالئحتتة الحتتد األدنتتل متتن متطلبتتات تصتتميم ستتبل الهتتروب (مختتارج الطتتوارئ)
لمستخدمي المبنل ىلل اماكن منة ،سـواء دالل المبنل او لارجه.

5/3/1-1

روعي ان سبل الهروب ليسـت العامل الوحيد في حماية األرواح التذي تتناولته الالئحتة ،ىال ان
الالئحة ال تتناول جميع االعتبارات ،فهي علل سـبيل المثال ال تتناول التوعية لعامة الجمهتور،
التي تعد احد عوامل حماية األرواح.

6/3/1-1

ال ت لذ الالئحة في االعتبتار منتع الحتواد العاديتة الشخصتية (كالستقوط علتل األرض) ،التتي
يكتتون ستتببها عتتدم وعتتي مستتتخدمي المبنتتل لستتبل الستتالمة ،كمتتا ركتتزت الالئحتتة علتتل حمايتتة
األرواح من الحريق كقاعد لمتطلباتها ،ولم تعتبر حماية الممتلكات قاعد لمتطلباتها.

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

7/3/1-1

هذر الالئحة ليست الئحة لشروط البناء ،ولكنها تستخدم مع الئحة شروط البناء.

8/3/1-1

لم توضع هذر الالئحة لت من سالمة ارواح الذين ىما بالمصادفة او بالرلبة يشعلون الحريتق،
او يكونون قريبين من نقطة االشتعال.

4/1-1

ىجراءات التطبيق:

1/4/1-1

تطبق هذر الالئحة علل جميع المباني التي تصدر تراليا ىنشائها بعد سريان هذر الالئحة.

2/4/1-1

من لير العملي في معظم األحوال تطبيق هتذر الالئحتة علتل المبتاني القائمتة ،وفتي حالتة كهتذر
يجتتوة للتتدفاع المتتدني ان يطلتتب معتتدات ىضتتافية او كبتتديل عتتن بعتتض االحتياطتتات الوقائيتتة
المطلوبة وفقا لهذر الالئحة.

3/4/1-1

يجوة للدفاع المدني عند الترليا بالبناء او التشغيل ان يطلتب معتدات ىضتافية او كبتديل عتن
بعض االحتياطات الوقائية المطلوبة وفقا لهذر الالئحة.

4/4/1-1

اي ىضافات جديد للمبنل القائم ال بد ان تخ ع لمتطلبات وشروط هذر الالئحة.

5/4/1-1

عنتتد احتتتواء مبنتتل علتتل نتتوعين او اكثتتر متتن النشتتاطات او االستتتخدام التتتي تختلتتف فتتي درجتتة
لطورتها ،وال يمكن الفصل بينها ،فتطبق المتطلبات األكثر حرلا علل ستالمة األرواح علتل
النشاطات او االستخدامات المختلفة.

6/4/1-1

ال يمنع اي من المتطلبات الوارد في هذر الالئحة ،من تصتميم او تركيتب او استتخدام نوعيتات
اف ل من معتدات الوقايتة للحمايتة متن الحريتق ،او اعتداد اكثتر متن مختارج الطتوارئ ،او اي
معدات تؤ ر ىيجابيًّا في حماية ارواح مستخدمي المبنتل ،او معتدات تقتوم بتالغرض نفسته التذي
اشارت ىليه هذر الالئحة او تفوقه ،علل ان تقتدم المستتندات والو تائق التتي تثبتت كفتاء البتديل،
للدفاع المدني إلجاةتها.

7/4/1-1

ال بتتد متتن لتتيانة نظتتم ومعتتدات وادوات الوقايتتة للحمايتتة متتن الحريتتق بتتالمبنل ،ل تتمان عملهتتا
الدائم بكفاء عالية.

5/1-1

تشغيل واستغالل المبنل:

1/5/1-1

المباني التي تصتدر تتراليا ىنشتائها بعتد ستريان هتذر الالئحتة ،ال يستمح بتشتغيلها واستتغالل
المبنل او جزء منه ى ا كان مخالفا لمتطلبات هذر الالئحة.

2/5/1-1

يسمح باستمرار استغالل وتشغيل المباني المستخدمة قبل ستريان مفعتول هتذر الالئحتة علتل ان
يتوافر فيها شرطان اسـاسـيان؛ هما:

1/2/5/1-1

اال يوجد لطر حقيقي ظاهر يمكن ان يؤ ر في ارواح مستخدمي المبنل.

2/2/5/1-1

ان يظل تصنيف المبنل والنشاط في المبنتل علتل حالته دون تغييتر ،واي تغييتر يستتلزم تطبيتق
شروط ومتطلبات الالئحة.

3/2/5/1-1

ما دامت سبل الهروب (مخارج الطوارئ) متاحة ،ونظم الحمايتة متن الحريتق تعمتل كالمعتتاد،

الجزء األول
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فيمكن استخدام المبنل في ا ناء ليانته ،او في ا ناء تعديله باإلضافة او بالحذف.

6/1-1

16

اسـاسـيات التصميم:

1/6/1-1

ىن الهدف من هذر الالئحة -كما كتر ستابقا -يركتز علتل حمايتة مستتخدمي المبنتل ،دون ىعاقتة
الستخداماتهم اليومية للمبنل ،ويمكن الولول ىلل لك الهدف بالت كتد متن تطبيتق الحتد األدنتل
من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المبتاني والمنشتآت التتي تتتلخا فتي االعتبتارات
اختية:

2/6/1-1

يجب األلذ في الحسبان ان يكون الهيكل اإلنشائي والمبنل مصمما ،ومنسقا ،ومعتدًّا ،ومشتغال،
ومصتتانا؛ لتفتتادي الخطتتور علتتل حيتتا مستتتخدمي المبنتتل متتن الحريتتق والتتدلان ،واألبختتر ،
والذعر في حاالت الطوارئ ،ولتسمح بإجالء مستخدمي المبنل في حاالت الطوارئ.

3/6/1-1

الت كتتد متتن تحمتتل الهيكتتل اإلنشتتائي للمبنتتل لت ت يرات الحريتتق لتتالل متتد ىلتتالء المنش ت متتن
مستخدميها في حاالت الطوارئ.

4/6/1-1

الت كتتد وقتتت تصتتميم المبنتتل وقبتتل الشتتروع فتتي اإلنشتتاء متتن تتتوافر ستتبل الهتتروب (مختتارج
الطتتوارئ) المناستتبة لكتتل منش ت او مبنتتل ،متتن حيتتث العتتدد والستتعة والموقتتع ،وارتفتتاع المبنتتل
ونوعيتتة المتتواد المستتتخدمة فتتي اإلنشتتاء ،واأللتتذ فتتي الحستتبان نوعيتتة المبنتتل واستتتخداماته
ومستخدميه ،واجهز الوقاية للحماية من الحريق الواجب توافرها.

5/6/1-1

الت كد من توافر سبل الهروب (مخارج الطوارئ) دون االعتماد علل سبل مكافحة الحريق.
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6/6/1-1

لتتيس متتن ال تتروري دائمتتا ىلتتالء المبنتتل ىلتتالء كتتامال للنجتتا متتن الحريتتق ،ويجتتوة ان يكتتون
بتتالمبنل منطقتتة ىلتتالء افقيتتة محميتتة متتن التتدلان او تستترب الغتتاةات متتن األدوار او األجتتزاء
األلر بالمبنل ،تسمح هذر األماكن المحمية ب مان نسبي حتل ةوال حالة الطوارئ.

7/6/1-1

الت كد في ا ناء التصميم من للو سبل الهروب م َّما يعيق استخدامها ،وان اتجار فتح األبواب في
التصميم والتنفيذ يتماشل مع مسار الهروب.

8/6/1-1

الت كد من وضع العالمات الدالة علل طريق الهروب ،بحيث ال يحد التباس عند اإللالء.

9/6/1-1

الت كد من توفير اإلضاء الكافية ،واجهز اإلنذار المناسبة للمبنل ،وعزل الفتحات الراسية عن
بقية اجزاء المبنل.

10/6/1-1

الت كد من توافر الحد األدنل من متطلبات الوقاية للحماية من الحريق الوارد بهذر الالئحة.

11/6/1-1

ىتاحة الفرلة في التصميم لتوفير متطلبات اكثر حماية وادعل الستمرارية استخدام المبنل.

2-1
1/2-1
1/1/2-1

تصنيف المباني والمنشآت:
تصنف المباني بطريقتين :األولل من حيث طبيعة االستخدام ،والثانية من حيث لطور محتوياتها.
تُصنف المنشآت من حيث طبيعة االسـتعمال ىلل المجموعات اختية:

1/1/1/2-1

مباني التجمعات.

2/1/1/2-1

مباني التعليم.

3/1/1/2-1

مباني الرعاية الصحية واالجتماعية.

4/1/1/2-1

المباني السكنية.

5/1/1/2-1

المباني التجارية واألسواق العامة.

6/1/1/2-1

مباني المنشآت الصناعية ومباني المهن الصناعية.

7/1/1/2-1

مباني المستودعات ومواقف السيارات.

8/1/1/2-1

بان ات طابع لاص.
م ٍ

2/2-1

الجزء األول

تحتتتوي كتتل مجموعتتـة متتن المجموعتتات علتتل انتتواع عتتـد متتن المبتتاني ات النشتتتـاطات او
التجمعات المتقاربة ،ونوردها في اختي:
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1/1/1/2-1

مباني التجمعات:
هي المباني او اجزاؤهـا المخصصـة لتجمع ( )50شـخصا ف كثر لغترض الترفيته او الثقافتة او
الرياضة او العرض مثل:
* المحاكم
* دور العباد
* لاالت االجتماعـات
* قاعـات المحاضـرات
* لاالت البنوك
* لاالت العرض
* المكتبات الكبر
* المتاحف ودور المسـرح
* المالعب المغطا
* النوادي الرياضية

2/1/1/2-1

مباني التعليم:
المباني او اجزاؤها المخصصة أللراض التعليم ،وهي التي تؤوي  6طالب منتظمين بدوام ال
يقل عن  4ساعات يوميا وبما ال يقل عن  12ساعة في األسبوع ،كريتاض األطفتال والمتدارس
تمهيدي – ابتدائي  -حتل الثانوي ،والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها.

3/1/1/2-1

مباني الرعاية الصحية واالجتماعية:
المبتتتاني او اجزاؤهتتتا المخصصتتتة أللتتتراض الرعايتتتة الصتتتحية او االجتماعيتتتة ،التتتتي يكتتتون
شتتتاللوها عتتتاجزين عتتتن الحركتتتة او انهتتتم ،تحتتتت تتتت ير الحجتتتز ،مقيتتتدو الحركتتتة؛ وتشتتتمل
المستشتتفيات ،وبيتتوت رعايتتة المستتنين ،ودور الح تتانة ،ودور الرعايتتة االجتماعيتتة ل طفتتال،
ودور الصحة النفسية ،والسجون بجميع فئاتها.

4/1/1/2-1

المباني السكنية:
هي المباني او اجزاؤها المخصصة للسكن والمبيت.
تنقسـم المباني السكنية حسـب نوع االستغالل ىلل عد فئات وفق اختي:

1/4/1/1/2-1

المباني المؤلفة من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحد (شقق) مثل منشآت السكن االستثماري

2/4/1/1/2-1

المباني المؤلفة من لرف او مهاجع للسكن الدائم بصور منفرد او جماعية؛ مثل سكن الطلبتة
والموظفين والعمال ،ومهاجع الجنود ،وما في حكمها.

3/4/1/1/2-1

المبتتاني المؤلفتتة متتن لتترف للمبيتتت المؤقتتت ب ت جر او دون اجتتر؛ مثتتل الفنتتادق ،والموتـيتتـالت،
وبيوت ال يافـة ،والشقق المفروشـة ،وما في حكمها.

4/4/2/2-1

المباني السكنية الخالة؛ الفيالت الصغير او القصور الخالة.

5/1/1/2-1

المباني التجارية واألسواق العامة:
وهتتي المبتتاني او اجزاؤهتتا المخصصتتة لخدمتتة الجمهتتور (المحتتال التجاريتتة) ،او التتتي ال يزيتتد عتتدد
مسـتخدميها علل ( )50شخصا في وقت واحد ،والمخصصةلالستعماالت المكتبية (المكاتب).
* لدمات المهن الخفيفة مثل:
* محال البيع بالجملة والمفرق.
* محال الخياطة والحالقة.
* المراكز التجارية.
* محال التصوير.
* األسواق المركزية (القيصرية).
* البنوك الصغير .
* مكاتب ىدار األعمال او الخدمات.
* مكاتب الشركات.
* مكاتب المؤسـسـات.
* المكاتب العقارية وما في حكمها.
* المكاتب االستشارية والهندسية.

6/1/1/2-1

مباني المنشآت الصناعية ومحال المهن الصناعية:
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المباني او اجزاؤها المخصصة ل لراض الصناعية التي تجري بها عمليات التركيب والخلت
والتغليف ،او المخصصة للمهن الصناعية التي تجري بها عمليات اإللالح ،وتشـمل:
* مصانع األ ا .
* مصانع األلبان.
* المطابع.
* منشآت المصانع المختلفة.
* مغاسل المالبس المركزية.
* مختبرات المواد الكيمائية الخطر .
* الورش الصناعية ب نواعها.
* مباني الحرف الصناعية.

7/1/1/2-1

مباني المسـتودعـات ومواقف السيارات:
المباني او اجزاؤها المخصصة أللراض تخزين المواد الخام ،والمنتجات المصنعة او نصف
المصنعة ،ومنها:
* ىسطبل الخيول.
* مواقف السيارات.
* (مخاةن المواد الغذائية )الثالجات.
* مخاةن األعالف.

8/1/1/2-1

بان ات طابع لاص:
م ٍ
وهي المباني التي تحتتوي علتل نوعيتات متعتدد ومختلفتة متن المبتاني الستـابقة ومنهتا األبتراج
(مبان تحت سطح األرض).
والمباني العالية ،واألقبية
ٍ

2/1/2-1

تصنف المنشآت من حيث لطور محتوياتها ىلل الفئات اختية:
الخطور الخفيفة ،الخطور المتوسطة ،الخطور العالية.

تصنيف المباني والمنشآت من حيث لطورتها
درجة الخطور

الـولــف

الخطور الخـفـيـفـة

وهي المباني التي تكون محتوياتها ضعيفة االحتراق بحيتث ال يحتمتل اشتتعال الحريتق
اتيًّا ،ومن م فالخطور المحتملة تتمثل فتي حالتة التذعر والتتزاحم علتل المختارج فتي
ا ناء التعرض للحريق والدلان من مصادر لارجية.

الخطور المتوسـطـة

وهي المباني التي تحترق محتوياتها بسـرعـة انتشـار متوستـطة ،او ينبعتث منهتا كميتة
ملحوظة من الدلان ،لكنها ال تنتج ابخر سـامة ،وال تحد انفجارات عند احتراقها.

الخطور العـالـيــة

وهتتتي المبتتتاني التتتتي تحتتتترق محتوياتهتتتا بسـرعتتتـة فائقتتتة ،او تنتتتتج ابختتتر ستتتـامة او
انفجارات.
جدول رقم 1-1

3-1
1/3-1
4-1
1/4-1

الجزء األول

الدور المسـتندية لترليا البناء واالستخدام:
تترك الدور المسـتندية للتراليا الخالة بالمنشآت الخاضعة لمتطلبات الوقايتة متن الحريتق
فتتي المبتتاني للقتتوانين واألنظمتتة واللتتوائح المنظمتتة لتتذلك والمعمتتول بهتتا فتتي كتتل دولتتة متتن دول
المجلس.
التصميم واإلشراف والتنفيذ:
يترك تنظيم عملية التصميم واإلشراف والتنفيذ للقوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في كل

شؤون السالمة
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دولة من دول المجلس.

5-1
1/5-1

عند تقديم مخططات الموقتع متع مخططتات التر للحصتول علتل الموافقتة يستتوجب االمتثتال
ىلتتل نظتتم البنتتاء باإلضتتافة ىلتتل توضتتيح مكتتان المشتتروع والمواقتتع المهمتتة والمبتتاني المجتتاور
ومجاالت استخدامها ،مع ضرور كر اسماء الشوارع المحيطة بالموقع.

2/5-1

يكتتون تركيتتز البنتتاء وتحديتتد بعتتدر عتتن المبتتاني المجتتاور بموافقتتة التتدفاع المتتدني و لتتك حستتب
طبيعة االستعمال.

3/5-1

ترا َعل سهولة ولول سيارات ومعدات الدفاع المدني ىلل اقرب نقطة ممكنة من البناء.

4/5-1

يراعل عند تركيز تعدد المباني – كالمجمعات  -ما ي تي:

1/4/5-1

ضرور توفير الشوارع الداللية الكافية.

2/4/5-1

ضرور ولول سيارات الدفاع المدني ىلل المباني بسهولة.

3/4/5-1

ضرور توفير مدالل ومخارج كافية للسيارات.

4/4/5-1

ضرور توةيع فوهات الحريق األرضية حول المباني.

5/5-1

يترك عشرون في المئة ( )%20من مساحة المناطق الصتناعية الستتغاللها فتي اعمتال الوقايتة
من الحريق ويكون لك بموافقة الدفاع المتدني عتن طريتق ىنـشتـاء فوالتل طبيعيتة بتين مبتاني
القـسـيـمـة الواحد (المربع الواحد) ،او بين مباني القـسـيـمـة ومباني الـقـسـائم المجاور .

6/5-1

ولول سـيارات ومعدات الدفاع المدني:

1/6/5-1

تتتوفَّر الطرقتتات والشتتوارع الكافيتتة لولتتول ستتيارات التتدفاع المتتدني والمعتتدات المستتاعد ىلتتل
المسافة المطلوبة من البناء.

2/6/5-1

يشترط في الشارع او الطريق الصالح لمرور سيارات الدفاع المدني ما ي تي:

1/2/6/5-1

اال يقل عرضه الصافي عن  4متر.

2/2/6/5-1

توفر مسـاحة مناور كافية ال يقل قطرها عن  18مترا.

3/2/6/5-1

اال يقل ارتفاع بوابات ومدالل الطرق والشوارع عن  4.5متر.

4/2/6/5-1
3/6/5-1
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متطلبات تنظيم الموقع للوقاية من الحريق:

تنشتتـ ارضتتية الشتتارع والطيتتة لتترف التفتتتي
ب نواعها.

بحيتتث تتحمتتل نقتتل ستتيارات التتدفاع المتتدني

يحسب البعد الالةم بين حدود البناء واقرب نقطة يجتب ان تصتل ىليهتا ستيارات التدفاع المتدني
تبعا لنوع البناء وحجمه ،و لك وفقا لما ي تي:

1/3/6/5-1

ال يزيد البعد في المباني المجهز بشـبكة الفوهات الجافة لميار ىطفاء الحريق علل  17مترا.

2/3/6/5-1

في المباني المجهز بشـبكة فوهات ميار ىطفاء الحريق الجارية ،ال يزيد البعد عن مدلل الدرج
المحتوي علل فوهات ميار ىطفاء الحريق علل  17مترا.

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

3/3/6/5-1

ال يزيد البعد في المباني التي يزيد ارتفاعها علل طابقين ،وال لطور فيها ،علل  46متترا متن
اي نقطة من الطابق األرضي في البناء.

4/3/6/5-1

ال يزيد البعد في المباني العادية المؤلفة من ال تة طوابتق ىلتل اربعتة ،وتـفتـوق مستـاحتها 139
مترا مربعا ،علل  28مترا من اي نقطة في الطابق األرضي من البناء.

5/3/6/5-1

ى ا كان ارتفاع المبنل ال يزيد علل اربعة طوابتق ،وتزيتد مستـاحته علتل  139متترا مربعتا ،او
ى ا كانت المباني لناعية االسـتخدام ،فإن سـيارات الدفاع المدني يجتب ان تصتل ىلتل مسـافتـة
 6-5امتار بطول واجهة واحد للبناء ،اما ى ا ةاد ارتفاع المبنل علل ما كر هنا فإن ستـيارات
الدفاع المدني يجب ان تصل ىلل  6- 5امتار ،بطول واجهتين من البناء او اكثتر ،طبقتا لنوعيتة
ولطور الحريق فيه وتقديرات الدفاع المدني.

الجزء األول

شؤون السالمة
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7/5-1
1/7/5-1

يشترط في تصميم البناء ان يكون مزودا بالوسائل واإلمكانات التي تمكن رجال التدفاع المتدني
من الدلول ىليه بسهولة ويسر للقيام ب عمال المكافحة واإلنقا .

2/7/5-1

ال يجتتوة تثبيتتت الحتتواجز والعوائتتق علتتل نوافتتذ الواجهتتات الخارجيتتة الموجتتود فتتوق الطتتابق
األرضي للبناء ،ما لم تكن سهلة الفتح ،وبموجب موافقة لالة من الدفاع المدني.

3/7/5-1

يراعل عند وضع معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعد رجال الدفاع المدني؛ كفوهتات
الحريق ونقاط الدفع في الطابق األرضي ،ولير لك ،ما ي تي:

1/3/7/5-1

ان تكون معدات مكافحة الحريق المخصصة لمستاعد رجتال التدفاع المتدني فتي مكتان واضتح
يسهل علل رجال الدفاع المدني الولول ىليه دون اي عوائق.

2/3/7/5-1

ان تكون معدات مكافحة الحريتق المخصصتة لمستاعد رجتال التدفاع المتدني بعيتد عتن لطتر
الحريق والزجاج والمواد المتنا ر األلر في البناء والمخاطر األلر .

3/3/7/5-1

ان تميَّتتز معتتدات مكافحتتة الحريتتق المخصصتتة لمستتاعد رجتتال التتدفاع المتتدني ،بإشتتارات واضتتحة
ولريحة.

4/3/7/5-1

مراعـا الشـروط التطبيقية والموالفات الخالة لتكون مطابقة لمعدات مكافحة الحريق المختلفة.

4/7/5-1

ى ا تطلتتب البنتتاء ستتردابا (الطتتابق تحتتت مستتتو األرض) ،فتتال بتتد متتن وجتتود فتحتتات للطتتوارئ
(مدالل ومخارج)؛ بهدف تصريف الدلان او المكافحة لمساعد رجتال التدفاع المتدني ،ويراعتل
ما ي تي:

1/4/7/5-1

ان تكون في مكان واضح مـتـيـسـر الولول لرجال الدفاع المدني.

2/4/7/5-1

ان ت ُ َميز فتحات الطوارئ بلوحات اإلرشاد الالةمة ،مع كر الغرض من وجودها.

3/4/7/5-1

ان تغطل بمواد يمكن لرجال الدفاع المدني فتحها او كسرها بسهولة عند الحاجة.

5/7/5-1

ى ا ةادت مساحة الموقع علل  5000متر مربع فيجب توفير متدلل لتر للطتوارئ فتي الستور
الخارجي للموقع؛ لتيسير ولول رجال الدفاع المدني.

6/7/5-1

يجتتب وضتتع مخط ت دليتتل ضتتمن ىطتتار يثبتتت فتتي المتتدلل التترئيس للمبنتتل ،تبتتين عليتته جميتتع
المعلومات المتعلقة بمتطلبات الوقاية من الحريق لتيسير ولول رجال الدفاع المدني.

7/7/5-1

يجب وضع العالمات اإلرشتادية المروريتة المناستبة؛ لمنتع الوقتوف فتي المواقتف او الشتوارع
المخصصة خليات ومركبات الدفاع المدني.

6-1
1/6-1
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ولول رجـال الدفاع المدني:

المتطلبات اإلنشـائية ومواد البناء:
الهـدف :تهدف المتطلبات الوقائية فتي المجتاالت اإلنشتائية ىلتل تتوفير ستالمة الهيكتل اإلنشتائي
من الطار الحريق ،بحيث تؤدي ىلل:

1/1/6-1

مقاومة انهيار المبنل بفعل الحريق لمد ةمنية مناسبة تكفي إللالء المبنل ومكافحة الحريق.

2/1/6-1

الستتيطر علتتل الحريتتق دالتتل المبنتتل ضتتمن اقتتل مستتاحة ممكنتتة ،ومنتتع انتقالتته متتن المبتتاني
المجاور او ىليها.

2/6-1

التصنيف اإلنشـائي للمباني:
تصنف المبتاني متن حيتث مقاومتة هيكلهتا اإلنشتائي للحريتق ،طبقتا للجتدول رقتم( 2-1تصتنيف
المباني من حيث مقاومتها للحريق).

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

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

الجزء األول

موالفات مواد البناء:
تحتتدد لتتواص متتواد البنتتاء او تركيباتهتتا المستتـتخدمة عنالت َتر ىنشتتـاءٍ فتتي المبنتتل ،تبعتتا لدرجتتة
ت رها بالحـريـق.

شؤون السالمة
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تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق
مـواد الـبـنـاء

لـيـر
قـابـلـة
لالحـتـراق

الـنـوع

مقـاومـة
الـمبنل
للحـريـق

األول

4-3
سـاعـات

مبنية متن متواد ليتر قابلتة وهي المباني المنش كليًّا من الخرستانة
لالحتتتتتتتتتراق او مقاومتتتتتتتتة والطتتتوب اإلستتتمنتي ،وقتتتد يتتتدلل فتتتي
للحريتتتتتتتتتتتتق بالدرجتتتتتتتتتتتتة هيكلها عنالر حديدية معالجة ،تعطتي
درجة المقاومة المطلوبة نفسها.
المطلوبة.

الثاني

ساعة-
ساعتين

مبنيتتة معظمهتتا متتن متتواد
لير قابلة لالحتراق ولير
مقاومتتتة التتتال للحريتتتق،
ولكنهتتتتا معالجتتتتة لتعطتتتتي
الدرجة المطلوبتة لمقاومتة
الحريق.

وهتتي المبتتاني المنشت متتن هيكتتل حديتتدي
ولكنتته معتتالج ليعطتتي درجتتة محتتدد متتن
المقاومتتة ،مثتتل (الشتتبرات ،الهنتتاجر) فتتي
المنتتتاطق الصتتتناعية ومنتتتاطق التختتتزين
والمباني المسبقة الصنع المنش من متواد
او عنالتتتر ىنشتتتاء مستتتبقة الصتتتنع ات
مقاومة محدود للحريق.

الثالث

لـيـر
مقـاومـة

مثتتتتل النتتتتوع الثتتتتاني ولكتتتتن مثل (الشبرات ،الهنتاجر) فتي المنتاطق
عنالتتتتر الهيكتتتتل الحديتتتتدي الصتتتناعية والتختتتزين ،وهتتتي األكثتتتر
لير معالج ،ومن م فتالمبنل انتشارا في هذر المناطق.
لير مقاوم للحريق.

الرابع

ساعة-
ساعتين

مبنية متن متواد ليتر قابلتة
لالحتتراق ومقاومتة التال
للحريق ويدلل في هيكلها
مواد قابلتة لالحتتراق ات
مقاومة محدود للحريق.

مثتتل المبتتاني المنش ت متتن هيكتتل لرستتانة
والطتتتتوب اإلستتتتمنتي وبعتتتتض عنالتتتتر
الهيكل متن الخشتب (مثتل هيكتل الستقف)
معتتتتالج ليعطتتتتي درجتتتتة محتتتتدود متتتتن
المقاومة؛ مثل مبتاني لتاالت الرياضتة،
ولاالت األلعاب ،وما شـابه لك.

لـيـر
مقـاومـة

مبنيتتتتتة متتتتتن متتتتتواد قابلتتتتتة
المبتتتاني التتتتي ال تقتتتع ضتتتمن األنتتتواع
لالحتتتتتراق وليتتتتر مقاومتتتتة
(األول -الرابع) والمباني التي ليس لها
للحريتتتق او اي متتتواد ليتتتتر
معيار لمقاومة الحريق.
معروفة او معير .

قـابـلـة
لالحـتـراق

الخامس

ولـف اإلنـشـاء

األمـثـلـة

جدول رقم 2-1
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الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

7-1
1/7-1
1/1/7-1

السيطر علل انتشار الحريق:
متتن اجتتل الستتيطر علتتل حجتتم الحريتتق وحصتترر فتتي التتغر حيتتز ممكتتن ومنتتع انتشتتارر دالتتل
المبنل نفسه او انتقاله ىلل المباني المجاور  ،يجتب تتوفير المتطلبتات الوقائيتة للحتد متن انتشتار
الحريق.
يجب تقسيم المبنل او الطابق ىلل اقسام منفصلة تدعل (القطاعات المانعة النتشار الحريق).
يجب اال تزيد المساحة او الحجتم علتل الحتد المستموح بته فتي جتدول تجزئتة المبتاني لقطاعتات
مانعة النتـشـار الحريق ،ويكون تصتميم القطاعتات المانعتة النتشتار الحريتق وفقتا لجتدول رقتم
( 3-1تجزئة المباني لقطاعات مانعة النتشـار الحريق).
تجزئة المباني ىلل قطاعات حريق مستقلة

الشكل 1-1

قطاعات الحريق وحواجز منع االنتشار

الشكل 2-1

الجزء األول

شؤون السالمة
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الحـــد األعـلــل
مالحظـــــــــــــــــــات

الرقم

االستعمال

بالمساحة
م2

بالحجم
م3

1

مباني التجمعات

---

7000

2

مباني التعليم

2000

---

كل فصل دراسي يعد قطاع حريق انويًّا مستقال.

3

مباني الرعاية

2000

---

األجنحة والعيادات تعد قطاع حريق انويًّا مستقال.

4

المباني السكنية

3000

---

كل وحد سكنية مستقلة تعد قطاع حريق انويًّا مستقال.

5

المحال التجارية

2000

---

كل وحد مؤجر تعد قطاع حريق انويًّا مستقال.

6

المكاتب

3000

---

كل وحد مؤجر تعد قطاع حريق انويًّا مستقال.

الرقم

االستعمال

الحـــد األعـلــل
بالمساحة
م2

بالمساحة
للسرداب
او األدوار
العليا م2

7

منشآت لناعية
لطور عالية

1000

500

المصانع التي تصنع او تجمع او تنتج مواد قابلة
لالحتراق او االنفجار او تطلق لاةات سامة.

8

محال المهن
لطور متوسطة

5000

1500

المصانع التي تصنع او تجمع او تنتج مواد لير قابلة
لالحتراق او ورش اإللالح.

9

التخزين (ا)
لطور لفيفة

5000

1500

المخاةن التي يخزن بها مواد لير قابلة لالحتراق.

10

التخزين (ب)
لطور متوسطة

3000

1000

المخاةن التي يخزن بها مواد قابلة او لير قابلة
لالحتراق ومغلفة بمواد قابلة لالحتراق.

11

التخزين (ج)
لطور عالية

1000

500

المخاةن التي يخزن بها مواد لطر عامة.

12

مواقف السيارات

5000

---

مالحظـــــــــــــــــــات

جدول رقم 3-1

2/1/7-1
1/2/1/7-1

26

بصرف النظر عن المساحات الوارد في الجدول السابق ( 3-1تجزئة المباني لقطاعات مانعتة
النتشـار الحريق) تعد كل وحد من الوحدات اختية قطاع حريق مستقال:
الطابق في المباني متعدد الطوابق.

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

2/2/1/7-1

وحد المساحة ات االستعمال المختلف عن طبيعة استعمال المبنل.

3/2/1/7-1

الفراغ الراسي في المباني ،مثل بيت الدرج ،بئر السلم ،المنور.

4/2/1/7-1

مخارج الطوارئ المعتمد في المبنل ،مثل ردهة (فسحة) الدرج المحمية والممر.

5/2/1/7-1

اماكن الخطور  ،كالمناطق المستخدمة لتخزين السوائل والمواد سهلة االشتعال.

6/2/1/7-1

يعد البناء الماللق لحدود الجار وحد مانعة للحريق.

3/1/7-1
2/7-1
1/2/7-1

الجزء األول

ى ا استعمل البناء ألكثر من لرض واحد فإن القستم المخصتا لكتل لترض يعتد قطاعتا مانعتا
للحريق ايًّا كانت مساحته.
الحواجز المانعة النتشار الحريق:
يجب ان تفصل القطاعتات المانعتة النتشتار الحريتق بع تها عتن بعتض بعنالتر ىنشتاء تتدعل
(حواجز مانعة النتشار الحريق) ،منش من ماد ليتر قابلتة لالحتتراق ،و ات مقاومتة للحريتق
بالدرجة المحدد بالجدول رقتم ( 4-1الحتد األدنتل لدرجتة مقاومتة عنالتر الهيكتل فتي المبتاني
للحريق).
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الحد األدنل لدرجة مقاومة عنالر الهيكل في المباني للحريق
تصنيف المباني (من جدول )2-1
اول

عنالر اإلنشـاء

ان

الث

رابع

لامس

درجـة المقـاومـة بالسـاعـات

جدران لارجية

4

2

--

1

--

المسافة الفاللة عن المبنل
المجاور اكثر من  15مترا

حامل
لير حامل

--

--

--

--

--

4

2

--

2

--

المسافة الفاللة عن المبنل
المجاور
من  5امتار ىلل  15مترا

حامل
لير حامل

1

--

--

1

--

4

2

1

2

1

المسافة الفاللة عن المبنل
المجاور
اقل من  5امتار

حامل
لير حامل

2

2

1

2

1

الهيكل اإلنشائي الحامل

4

2

--

2

1

الجدران الداللية الحاملة

3

2

--

2

--

القواطع الداللية الثابتة

1

1

--

1

--

تحويطة الفراغ الراسي

2

2

1

2

--

بالطة األسقف واألرضيات

2

2

1

2

--

هيكل السطح

2

1

--

1

--

وفقا للجدول الالحق  5-1وشروط الباب األول

الحواجز المانعة للحريق
جدول رقم 4-1

2/2/7-1
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عندما تكون القطاعات المانعتة النتشتـار الحريتق حتاجز حريتق فقت  ،يجتب ان تكتون المقاومتة
حسب نوع الخطور في القطاعات التي تفصلها ،وفقا لجتدول درجتة مقاومتة الحتواجز المانعتة
النتشـار الحريق حسب درجة الخطور في القطاعات التي تفصلها.

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

درجة مقاومة الحواجز المانعة النتشـار الحريق حسب درجة الخطور في القطاعات التي تفصلها
األرقام تدل علل درجة المقاومة بالسـاعات

نـوع الخـطـور فـي قـطـاع حـريـق (ا)

نوع الخطور في قطاع حريق (ب)
لفيفـة

متوسـطـة

عـاليـة

لفيفــة

1

2

4

متوسـطـة

2

2

4

عـاليـة

4

4

4

جدول رقم 5-1

3/2/7-1

ومستتمرا
يجب ان تكون حتواجز الحريتق حتاجزا فعليًّتا متكتامال يمنتع التتراق النتار والتدلان،
ًّ
بحيث يغطي كامل القطاع ،من الجدار ىلل الجدار ،مخترقا اي فتراغ للفته او تجويتف ضتمنه،
ومن األرضية حتل بالطة السقف ،وفقا لشروط الفراغ المخفي.الشكل ()3-1

4/2/7-1

يسمح بوجود فتحات في الحواجز المانعة للحريق وفقا للشروط اختية:

1/4/2/7-1

ى ا كانت الفتحات مغطا ب بواب او نوافذ مانعة النتشـار الحريق بالدرجة المطلوبة.

2/4/2/7-1

الفتحات المخصصة لتمرير األنابيب يجب ان تقتصر علل ما يكفي فق لذلك ،مع سد اي فراغ
او غرات حول األنابيب بمواد مالئة مانعة للحريق.

3/4/2/7-1

يشتتترط فتتي الفتحتتات الكائنتتة فتتي الحتتواجز ات درجتتة المقاومتتة  4ستتاعات اال تزيتتد مستتاحة
الواحتتد منهتتا علتتل ( )12متتترا مربعتتا ،ومجمتتوع عرضتتها ال يزيتتد علتتل ( )%25متتن ىجمتتالي
طول الحاجز ،وت اعف هذر المقاييس عندما يكون المكان محميًّا بشبكة رشاشـات ميار تلقائيتة
وفقا لموافقة الدفاع المدني.

الشكل 3-1

3/7-1
1/3/7-1

الجزء األول

الفراغ المخفي (الخفي):
السـتكمال عملية تجزئة المبنل ىلل قطاعات حريق لمنع انتقال الحريق بينها:
يجب ان تشمل هذر التجزئة جميتع الفتراغ المخفتي وراء عنالتر اإلنشتاء او فوقهتا او بينهتا او
ضمنها ،وسـد الثغـرات.
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2/3/7-1

يجب سد الفراغ او التجويتف ضتمن عنالتر اإلنشتاء؛ مثتل الجتدران او األستقف او األرضتيات،
عنتتد األطتتراف وحتتول الفتحتتات ،وعنتتد التقائهتتا بعنالتتر اإلنشتتاء األلتتر  ،بمتتواد مانعتتة للحريتتق
ومعتمتتد  ،ويستتتثنل متتن لتتك الفتتراغ الكتتائن ضتتمن جتتدران محصتتور بمتتواد عاةلتتة ليتتر قابلتتة
لالحتراق.

3/3/7-1

يجب ان يقسم بواسـطة حواجز مانعة النتشـار الحريق جميع الفتراغ المحصتور وراء عنالتر
المتكون فوق السقف المعلق ،او تحت السطح األلير للمبنل او تحت
اإلنشاء ،وهو لك الفراغ
ِّ
األرضية او للف الجدران ،او ما شابه لك.

4/3/7-1

يجب ان يقسـم هذا الفراغ بواسطة حواجز مانعة للحريق وفقا لما ي تي:

1/4/3/7-1
2/4/3/7-1
1/2/4/3/7-1

يستثنل من الشروط السابقة الحاالت اختية:
الفراغ تحت األرضية ،ى ا كان ال يزيد علل ( )1متر ارتفاع ولير قابل لدلول األشخاص.

2/2/4/3/7-1

الفراغ فوق السقف المعلق ى ا كان السقف عنصرا مانعا للحريق ،ولير قابل للفك والتركيب ،وال توجد فيه
مواد مكشوفة تقتل درجتة امتتداد اللهتب علتل ستطحها عتن ([ )10انظتر الجتدول رقتم( 8-1تصتنيف متواد
التشطيب الداللي للحوائ واألسـقف) ،والجدول رقم ( 9-1درجة امتداد اللهب لبعض مواد البناء)].

3/2/4/3/7-1

الفراغ المحمي (بشبكة رشاشات ميار تلقائية او ب حد نظم الغمر بالغاةات الخاملة).

3/4/3/7-1

30

يقسـم ىلل مسافات ال تزيد الواحد علل ( )30مترا بين الحتواجز او مستاحات ال تزيتد الواحتد
علل ( )150مترا مربعا بين السـقف المعلق وارضيـة الطابق الذي فوقـه ،و( )300متر مربتع
بين السقف المعلق والسطح األلير.

يجتتب ستتد التجويفتتات والثغتترات الناتجتتة عتتن عمليتتة تركيتتب عنالتتر المبنتتل او تتتداللها بمتتواد
مالـئـة مانعة للحريق علل لور معجون في األحوال اختية:

1/3/4/3/7-1

الفراغ الذي يحد حول فتحات تمرير األنابيب والكابالت وليرها.

2/3/4/3/7-1

الفراغ الذي يحصل عند التقاء عنالر اإلنشاء بع تها بتبعض ،مثتل التقتاء الجتدار بالجتدار او
بالسقف او بالسـطح او لير لك.

4/4/3/7-1

يجب ىلالق الفراغ المخفي وتقسـيمه بواسـطة حتواجز مانعتة النتشتـار الحريتق والتدلان وفقتا
للشـروط اختية:

1/4/4/3/7-1

في الفراغ الذي يزيتد ارتفاعته علتل متتر واحتد يجتب ان تكتون الحتواجز ات مقاومتة للحريتق
لمد نصف ساعة علل األقل.

2/4/4/3/7-1

فيما عدا لتك يمكتن ان تكتون الحتواجز متن التواح الجتبس ،او ةجتاج مستلح مثبتت علتل هيكتل
معدني ،وما شابه لك.

3/4/4/3/7-1

يجب ان تكون الواح الجبس او الزجاج المسلح مثبتة بطريقة متينة ال تتت ر او تتفكتك فتي حالتة
الحريق ،ومرنة بحيث ال تت ر فاعليتها من حركة التمدد والتقلا في المبنل.

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

الشكل 4-1

الشكل 5-1

الجزء األول
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4/7-1

االنتشـار الخارجي بين قطاعات الحريق:
السـتكمال عملية السـيطر علل انتشـار الحريق دالل المبنل يجب توافر الشـروط التي تمنع االنتشـار بتين
قطاعات الحريق من لالل الفتحات المطلة علل الواجهات الخارجية او السـطح او المناور وفقا لما ي تي:

1/4/7-1

النوافذ علل الواجهات الخارجية يجب اال تقل المسافة بين نافتذتين متجتاورتين لقطتاعي حريتق
مختلفين وفي المستو نفسه عن الحد اختي:

1/1/4/7-1

 0.50متر ى ا كانتا علل واجهة مسـتوية.

2/1/4/7-1
3/1/4/7-1

 1.20متر ى ا كانتا علل واجهتين علل شكل ةاوية.
 3.00متر في حالة نافذ الدرج المجاور لنافذ قطاع حريق لر.

الشكل 6-1

الشكل 7-1
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الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

الشكل 8-1

2/4/7-1

يجب اال تقل المسافة الراسية بين النوافذ علل الواجهة الخارجية عن الحد اختي:

1/2/4/7-1

 1.20متر ى ا كانت بع ها فوق بعض.

2/2/4/7-1

يجتتوة ان تقتتل المستتـافة عتتن  1.20متتتر ى ا كانتتت مفصتتولة بع تتها عتتن بعتتض بمظلتتة متتن
الخرسـانة تبرة مسـافة  0.50متر عن ل الواجهة..

5/7-1

االنتشار في مستو السطح بين قطاعات الحريق.:

1/5/7-1

يجب استمرار الحاجز المانع للحريق ليمتد مخترقا فراغ السقف األلير ،وى ا كان السقف األلير (السـطح)
علل لور جمالون فيجب ان يمتد لمسـافة ( )0.50متر فوق نقطة التقائه بمستو الواح لـطاء السـطح.

2/5/7-1

في حالة وجود التالفات في ارتفاع قطاعات الحريق فتي المبنتل يجتب ان يكتون ستقف الجتزء
المنخفض وفقا لما ي تي:

1/2/5/7-1

مقاومة الحريق ال تـقـل عن ساعة واحد .

2/2/5/7-1

ال يسـمح بوجود فتحات في سقف القطاع المنخفض ضمن مسافة ( )2.5متر من الجدار الخارجي للقطتاع
األعلل ،ما لم يكن لك الجدار مصمتا دون فتحات ،ومقاوما للحريق لمد سـاعة واحـد علل األقـل.

الشكل 9-1

الجزء األول

شؤون السالمة
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الشكل 10-1

6/7-1

1/6/7-1

34

انتشار الحريق بين المباني:
لمنع انتشار الحريق بين المباني يجب توفير المسافة الكافية وفقا لشـروط الجدران الخارجية
من حيث العالقة بمسـاحة الفتحات ونوع الكساء الخارجي ،ووفقا لجدل رقم ( 6-1المسـافة
المطلوبة بين المباني وحدود األرض (حدود العقار)) ،واأللـذ في الحسبان بيانات الجدول
رقم ( 4-1الحد األدنل لدرجة مقاومة عنالر الهيكل في المباني) ،وبيانات الجدول رقم 5-1
(درجة مقاومة الحواجز المانعة النتشـار الحريق).

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

انتشار الحريق بين المباني
ا -مبنل متعدد االستخدام.
ب -المناطق التي قد ينتشر فيها الحريق سريعا.
ج -عمليات لطر .
د -لرفة مراجل او دهانات.
هـ -مستودعات.
و -تخزين و لطور لالة.
ة -مواد ومعدات مينة.
الشكل 11-1

القواطع الداللية

ا -باب مقاوم للحريق.
ب -جدار فالل مقاوم للحريق.
ج -وحد مانعة النتقال الحريق.

الشكل 12-1

الجزء األول

شؤون السالمة
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المسـافـة المطلوبـة بين المباني وحدود األرض (حدود العقار)
حسب ارتفاع المبنل ومسـاحة الفتحات علل الواجهات الخارجية
ارتفاع المبنل باألمتار
مسـاحة الفتحـات
بالنسـبة ىلل مسـاحة الـواجـهـة

8

24-8

 24وما فوق

المسـافـة باألمتـار
ال توجد متطلبات

لفر
اقل من % 50

3

5

10

اكثر من % 50

3

7.5

15

% 100

3

7.5

15

جدول رقم 6-1

6/7-1
1/6/7-1

المتطلبات اإلنشـائية لعنالر ىنشـاء المبنل:
ينشتتت هيكتتتل البنتتتاء اإلنشتتتائي بعنالتتترر كافتتتة؛ كالجتتتدران واألستتتقف والجستتتور واألعمتتتتد
واألرضتتيات ..ىل ت  ،متتن متتاد ليتتر قابلتتة لالحتتتراق ،و ات مقاومتتة للحريتتق تتناستتب وطبيعتتة
االستعمال ،و لك حسب درجة مقاومة الحريق لهيكل البناء المبينة في الجدول رقم .7-1
درجة مقاومة الحريق المطلوبة لهيكل البناء
مبان سكنية وتجارية
ٍ
متعدد الطوابق

مبان لناعية
ٍ
ومستودعات

األعمد والجسور وبالطات األسقف

 2سـاعـتين

 4سـاعـات

الجتتتدران الخارجيتتتة والفالتتتلة عتتتن الجتتتوار او عتتتن األقستتتام
الخطر من البناء.

 4سـاعـات

 4سـاعـات

الجدران الداللية او القواطع الداللية.

 2سـاعـتين

 4سـاعـات

الجتدران الفالتتلة لطريتتق الختتروج (متتن ضتتمنها بيتتت التتدرج)
وبئتتر المصتتعد والمنتتور ومجتتاري الختتدمات األفقيتتة والعموديتتة
وليرها.

 2سـاعـتين

عنالر الهيكل

 4سـاعـات

مالحظة :يمكتن ةيتاد معتدل درجتة مقاومتة الحريتق ل عمتد والجستور وفقتا لمتا يترار التدفاع المتدني فتي حالتة
استعمال البناء ألكثر من لرض ،تطبق درجة المقاومة لالستعمال األكثر لطور .
جدول رقم 7-1

1/8-1
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الهيكل اإلنشائي

1/1/8-1

ى ا كانتت بعتتض عنالتر الهيكتتل متن الحديتتد فيجتب تغليفهتتا بمتاد ليتتر قابلتة لالحتتتراق ،و ات
مقاومة لت يرات الحريق تتما ل مع الدرجة المطلوبة للهيكل نفسه.

2/1/8-1

ى ا كتتان هيكتتل الستتقف مصتتنوعا متتن الجمتتالون الحديتتدي ويرتكتتز علتتل اعمتتد حديديتتة ،فيجتتب
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فصل الجدار الخارجي عن األعمد تماما ،وتستخدم في هذر الحالة األعمد والجستور الرابطتة
حتل ال يت ر هيكل السقف بفعل حرار الحريق.

3/1/8-1

مكونا جدارا فالال مانعا للحريق ،طبقا لمتا
يشيَّد سور يحي بالقسيمة الواحد (المربع الواحد) ِّ
جاء في (السيطر علل انتشار الحريق) ،علل ان يكون ارتفاعه كافيا لمنع انتشار الحريتق فتي
القستتـائم (المربعتتات) المجتتاور تبعتتا لطبيعتتة استتتعمال البنتتاء المطلتتوب ،واستتتعماالت المبتتاني
المجاور  ،او حسب تولية الدفاع المدني.

4/1/8-1

ى ا كان الجدار الخارجي للبناء لير الجدار الفالل عن البناء المجاور ،ويبعد عنته مستافة تقتل
عن ال ة امتار ،يف ل عدم وجود اي فتحات فيه ما لم تكتن مغطتا ببتاب مقتاوم تتما تل درجتة
مقاومته مع الدرجة المطلوبة للجدار نفسه.

5/1/8-1

يقستتم البنتتاء ىلتتل قطاعتتات مانعتتة للحريتتق يفصتتلها بع تتها عتتن بعتتض جتتدران او استتقف مانعتتة
للحريتتق ،تنطبتتق عليهتتا موالتتفات عنالتتر الهيكتتل طبقتتا لمتتا جتتاء فتتي (الستتيطر علتتل انتشتتار
الحريق).

6/1/8-1

عندما يقتع البنتاء علتل حتدود القستيمة المحا يتة للقستائم (المربعتات) المجتاور  ،فيجتب ان يحتد
البنتتاء جتتدار لتتارجي يشتتكل جتتدارا فالتتال عتتن المبتتاني فتتي القستتائم المجتتاور (المربعتتات
المجاور ) طبقا لما جاء في (السيطر علل انتشار الحريق).

2/8-1
1/2/8-1

مواد التشـطيب الداللي:
صتنَّف متـواد التشتـطيب الدالتـلي للحوائتـ واألستـقف طبقتا لمعتـدل امتتداد اللهتب (Flame
تُ َ
) ،Spreadومعتتدل ىنتتتاج التتدلان ) ،(Smoke Developmentالتتتي لهتتا درجتتات تصتتنيفية
طبقا للجدول رقم ( 8-1تصنيف مواد التشطيب الداللي للحوائ واألسـقف).

تصنيف مواد التشطيب الداللي للحوائ واألسـقف
النوع

معدل امتداد اللهب

ا

معدل ىنتاج الدلان
لفر25-
لفر450-

ب

75-26

لفر450-

ج

200-76

لفر450-

تصنف مواد التشطيب الداللي للحوائ واألسقف فتي تال نوعيتات مرتبتة تناةليًّتا حستب اف تليتها
من وجهة النظر الوقائية.
جدول رقم 8-1
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درجات معدل امتداد اللهب لبعض مواد البناء

السـقف

الحوائ

األرضيات

الـمـاد

درجة امتداد اللهب

األلياف الزجاجية المخف ة لل وضاء

30-15

الصفائح المعدنية المخف ة لل وضاء

25-10

لفائح األلمنيوم مع طالء فرني من جانب واحد

10-5

الواح الحرير الصخري (األسـبـسـتوس) اإلسـمنتية

لـفـر

الطوب اإلسـمنتي او الطوب الفخاري

لـفـر

الواح الجبـس المغطل بالورق (الكرتون) علل الوجهين

25-10

السـجاد او البسـ (األبسـطة)

600-10
لـفـر

الفرشـات الخرسـانية او البالط او الرلام

300-190

مشـمع األرضيات

50-10

بالط األرضيات الفينيل المقو بالحرير الصخري

مالحظة :ويمكن الحصول علل قائمة كاملة لدرجات امتداد اللهب في مواد البنتاء بتالرجوع ىلتل دليتل متواد
البناء ،الصادر عن مختبرات الجود األمريكية.
(Build Materials Directory) Published by Underwriters Laboratories, Inc.
Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062.
جدول رقم 9-1

2/2/8-1

يمكتتن تحديتتد معتتدل امتتتداد اللهتتب ومعتتدل ىنتتتاج التتدلان لمتتواد التشتتطيب التتداللي للحتتوائ
واألستقف طبقتا لاللتبتارات القياستـية المنصتوص عليهتا فتي الموالتفات األمريكيتة NFPA
:225
)(S. Method of Test of Surface Burning Characteristicsof Building Materials

3/2/8-1

بعتتض متتواد التشتتطيب التتداللي للحتتوائ واألستتقف؛ مثتتل المنستتوجات ليتتر الملصتتقة او ليتتر
المثبتة علل سـطح للب ،ال تصلح لاللتبار طبقا للموالفات القياسـية المذكور في السـابق،
وهذر المواد يجب ان تختبر طبقا للموالفات القياسية األمريكية :NFPA 701
))S. Method of Fire Test for Flame Resistant Textiles and Films

4/2/8-1
5/2/8-1

تختبر مواد التشطيب الداللي ل رضيات طبقا للموالفات القياسية األمريكية :NFPA 253
(S. Method for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems
))Using Radiant Heat Energy Source

المختبرات المعتمد Testing Laboratories Approved
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Lab. Name
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Underwriters
Laboratories

UL

The Loss
Prevention
Certification Ltd

LPCB

British Standards
Institution

BSI

Vedral Dutch
Standardization

VDS

Underwriters
Laboratories of
Canada
Institute for
Technical Fire
Protection n &
Safety Research
Singapore
Productivity And
Standard Board

ULC

Corporate Headquarters
333 pinkster Road
Northbrook, IL 600622096
Loss Prevention council
Board, BRE Certification
Ltd, Garston, Watford,
Herefordshire WD 259XX
United Kingdom
Cheswick High Road
London W44AL
United Kingdom
VDS schadenverhutung
Amsterdamer Str.174
D-50735 Koln
7Crouse Road
Toronto, Ontario
MIR3A9

Telephone: 847-272-8800
Fax:847-272-8129
http://www.ul.com
northbrook@uI.com
Tel: +44(0)1923664100
Fax:+44(0)1923664994
www.brecertification.co.uk
Email:
inquiries@brecertification.co.uk
Tel: +44(0)2089967070
Fax:+44(0)2089966400
http://www.bsi.org.uk
Email: info@bsi.org.uk
Tel: +49(0)221777660
Fax:+49(0)2217766341
http://www.vds.de
Tel: (416)757-3611
Fax: (416)757-9540
http://www.ulc.ca
Tel: +43 (0)7327617-850
Fax: +43 (0)7327617-89
http://www.ibs-austria.at

IBS

Austria

PSB

PSB Building 2 Bukit
Merah Central Singapore
159835

Korea Tasting
Laboratories

KTL

Korea

Intertek Tasting
Services
“Warnock
Heresy
Warrington Fire
Research Center
Ltd

Antioch industrial Park,
2000
ITS
Wymore way, Antioch,
CA 94509
Holmes field Road,
WFRC Warrington,
UIWAI 2DS

Tel: 2786666
Fax: 2786667
http://www.psb.psb.com
Tel: 02-9601114
Fax: 029601285
http://www.ktl.re.ksr
Tel: 925-756-6606
Fax: 925-756-6094
http://www.etlsemko.com
Tel: 44(0)1925655116
Fax: 44(0)1925646616
http://www.wfrc.co.uk
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6/2/8-1

األستتتـاس التقنتتتي لهتتتذا االلتبتتتار هتتتو ان امتتتتداد اللهتتتب علتتتل استتتطح متتتواد التشتتتـطيبات الدالليتتتة
(األرضيات) يتوقف في الحرائق الفعلية علل مقدار الفيض اإلشـعاعي الحتراري التذي تتعترض لته
الماد ومن م فكلمتا كتان الفتيض اإلشتـعاعي الحتراري التذي تتحقتق عنتدر معتايير االلتبتار القياستي
اكبر ،كانت الماد المختبر اف ل من وجهتة النظتر الوقائيتة .وتستـمل اقتل قيمتة للفتيض اإلشتـعاعي
الحراري الذي تتحقق عندر معايير االلتبار القياستي لمتاد بالحتد األدنتل الحترج للفتيض اإلشتـعاعي
الحراري.

7/2/8-1

تصنف المواد تناةليًّا من حيث اف ليتها للوقاية من الحريق في جتدول رقتم ( 9-1الحتد األدنتل
الحرج للفيض اإلشـعاعي الحراري).

الحد األدنل الحرج للفيض اإلشعاعي الحراري
النوع

الحد األدنل للفيض اإلشعاعي
Minimum Critical Radiant Flux

1

 0.45وات /سم2

2

وات/سم2

0.22
جدول رقم 11-1

3/8-1
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األبواب المقاومة للحريق:

1/3/8-1

ق مقاومتتة
تجهتتز جميتتع الفتحتتات الموجتتود فتتي الجتتدار الفالتتل المقتتاوم للحريتتق بوستتيل ِّة ىلتتال ٍ
للحريق؛ مثل األبواب والنوافذ ...ىل  ،و ات درجة مقاومة للحريتق تتما تل والدرجتة المطلوبتة
للجدار نفسه.

2/3/8-1

تكون مقاومة ىطار الباب من درجة المقاومة المطلوبة نفسها للباب نفسه.

3/3/8-1

يصنع اإلطار من ماد لير قابلة لالحتراق ى ا كانت درجتة المقاومتة المطلوبتة للبتاب اربتع ستـاعات
او اكثر ،او ى ا كان الغرض من استعماله فصل اقسـام تتصل ب قسام تتصف بخطور الحريق.

4/3/8-1

ى ا كانت درجة المقاومة المطلوبتة ستاعة واحتد او اقتل ،وكتان االستتعمال فتي مكتان عتادي ال
لطور حريق فيه ،فإنه من الجائز لنع اإلطار من ماد قابلة لالحتراق (كالخشتب) ،شتريطة
ان يعالج بإحد الطرائق اختية:

1/4/3/8-1

ان يغلف او يبطن بماد لير قابلة لالحتراق او يطلل بماد مبطئة للحريق.

2/4/3/8-1

ان يصنع من الخشب القاسي كخشب الزان ،دون وجود اي فرالات او قوب فيها ،شريطة ان
تعطي النتيجة درجة المقاومة المطلوبة.

5/3/8-1

يشتتترط ان تكتتون التتواح الزجتتاج المركبتتة علتتل فتحتتات النوافتتذ واألبتتواب متتن النتتوع المقتتاوم
للحريق بالدرجة المطلوبة للباب نفسه.

6/3/8-1

يجهز الباب المقاوم للحريق بوسيلة للق تلقائية (رداد) ،اما ى ا استوجبت ال رور بقاء البتاب
مفتوحا فيجهز بوسيلة تغلقه تلقائيًّتا عنتد نشتوب الحريتق عتن طريتق الفصتل الحتراري (ولتلة
منصهر ) او بواسطة نظام اإلنذار.

7/3/8-1

ال بد من توفير وسيلة بسيطة لإللالق اليدوي ىضافة ىلل وسيلة اإللالق التلقائية.

8/3/8-1

يعتمد علتل الموالتف ات الدوليتة فتي حالتة عتدم تتوافر اي موالتفات محليتة بغيتة تقتدير درجتة
مقاومة األبواب للحريق.

9/3/8-1

يجب ان تخ ع المواد المبطئة لالشتعال لموافقة الدفاع المدني.
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10/3/8-1

عندما تسمح الشروط ب ن تكون المتواد المستتعملة فتي التغليتف اقتل قتدر علتل مقاومتة امتتداد اللهتب
متن درجتتة ([ )10انظتتر الجتتدول رقتتم( 8-1تصتنيف متتواد التشتتطيب التتداللي للحتتوائ واألستتـقف)،
والجتتدول رقتتم ( 9-1درجتتة امتتتداد اللهتتب لتتبعض متتواد البنتتاء)] ،فيجتتب ان تكتتون وفقتتا للموالتتفات
اختية:

1/10/3/8-1
2/10/3/8-1

التيار سهولة االحتراق :مواد لير سهلة االحتراق.

3/10/3/8-1

التيار كثافة الدلان :ال تزيد علل ( ،)450وال تنتج لاةات سامة.

التيار شد االحتراق1:20 :

11/3/8-1

ى ا كانت المواد المستعملة في التغليف من الخشب ،او من مواد تقل قدرتها علل مقاومة امتتداد
اللهب عن (لفر) ،فيجب ان تثبت مباشر علل الجدار او علتل عتوارض مثبتتة مباشتر علتل
الجتتدار ال يزيتتد ستتـمكها علتتل ( 2ستتـم) وعـرضتتـها عتتن ( 5ستتـم) ،علتتل ان تم ت الفتتراغ بتتين
العوارض بمواد لير قابلة لالحتراق.

12/3/8-1

في حالة تركيتب متواد التغليتف علتل هيكتل بعيتد عتن الجتدار او الستقف ،كمتا فتي األستـقف المعتـلقة
فيجب ان يكون سطح األلواح المركبة من الجهتين من الدرجة المطلوبة ومثبتة علل هيكل متن متواد
ليتتر قابلتتة لالحتتتراق ،ويقستتـم الفتتراغ الخلفتتي طبقتتا لمتتا جتتاء بالفـقتتـر « :3/3/7-1يجتتب ان يقستتم
بواسـطة حواجز مانعة النتشـار الحريق جميع الفراغ المحصور وراء عنالر اإلنشاء.»...

4/8-1

الهيكل اإلنشائي الحديدي:

1/4/8-1

عندما تكتون عنالتر اإلنشتاء فتي المبنتل متن الحديتد ،يجتب ان تعتالج لتعطتي درجتة المقاومتة
المطلوبة؛ حماية له من االنهيار بفعل حرار الحريق.

2/4/8-1

تقسـم عملية حماية عنالر اإلنشاء الحديدية من حيث التطبيق ىلل طرق عد ؛ منها:

1/2/4/8-1

لمس العنصر الحديدي ضمن لبـة من الخرستانة ،او البنتاء بتالطوب اإلستمنتي او الفختاري،
ويجب ان تكون عملية الحماية وفقا للشروط اختية:

1/2/4/8-1

الغمتتس :لمتتس األعمتتد بتغليفهتتا بصتتبة متتن الخرستتانة المستتلحة ،او بنتتاء الطتتوب اإلستتمنتي او
الفخاري او طبقة من المساح اإلسمنتي علل قاعد من السلك الشبكي.

1/1/2/4/8-1

علل ان تعتمد بيانات سـماكة التغليف من الدفاع المدني ،بعد مراعا درجة المقاومة المطلوبة.

الشكل 13-1

2/2/4/8-1

التغليف :تغليف العنصر الحديدي ب لواح معتمد ومقاومة للحريق علل شتكل لتندوق ،ويجتب
ان تكون عملية الحماية بطريقة التغليف وفقا للشروط اختية:

1/2/2/4/8-1

ال يجوة تمرير اية لدمات في الفراغ الكائن للف الواح حماية العنالر الحديدية.

2/2/2/4/8-1

عندما يزيد عرض الواح الحماية علل ( 60سـم) ،يجب ان يتم التركيب علل للفيتة لتلبة متن
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لفائح الحديد لحمايتها من الكسر.

الشكل 14-1

42

3/2/4/8-1

التلبيس :تلبيس العنصر الحديتدي بطبقتة متن متاد معتمتد مقاومتة للحريتق ،علتل شتكل عجينتة
تنفذ بطريقة الرش او المساح (التلبيس) ،ويجب ان تكون عمليتة الحمايتة بطريقتة التلبتيس وفقتا
للشروط اختية:

1/3/2/4/8-1

يجتتب ان تكتتون عمليتتة الحمايتتة بطريقتتة التلبتتيس طبقتتا لشتتـروط المصتتنع ومعتمتتد متتن التتدفاع
المتتتدني ،علتتتل ان يراعتتتل حستتتـاب الستتتـماكة ،وطريقتتتة وظتتتروف التطبيتتتق ،ونستتتبة الخلتتت ،
والظروف الجوية وعالقتها بالتطبيق والتخزين ،ومد لالحية الماد .

2/3/2/4/8-1

يجب تح ير العنصر الحديدي ،من تنظيف ولبغ اسـاس ولير لك.

3/3/2/4/8-1

يجب ان تكون عملية حماية عنالر اإلنشاء الحديدية بالطرق الثال المتذكور وفقتا ل لتول
الهندسـية المعروفة ،وموالفات الهيئات المتخصصة والمعتمد لد الدفاع المدني.
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الشكل 15-1

5/8-1

مواد البناء البالسـتيكية:

5/8-1

لغرض الحد من لطور الحريق الناتجة عن استعمال المواد البالستيكية ،التتي كثتر استتعمالها
في ىنشاء او تشطيب المباني ،يجب ان تخ ع هذر المتواد لل تواب التتي تقلتل متن لطورتهتا،
وفقا للشروط اختية ،وتقسم المواد البالستيكية ىلل األنواع اختية:

1/5/8-1

النوع األول /المواد البالستيكية المسامية :وتقسيم من حيث التشكيل ىلل نوعين رئيسيين:

1/1/5/8-1

الـواح للبـة :مثل البولي ستتارين ،والبتولي يوريثتان ،واإليسوستانيايث ،وتستتعمل فتي العتزل
وتكوين القواطع ،ولطاء السطح ،ولير لك.

2/1/5/8-1

الـواح مرنـة :ىسـفنجية مثل البوليثيلين ،تسـتعمل في اعمال الديكور ولير لك.

1/2/1/5/8-1

يجتب ىضتتافة متاد مبطئتتة للحريتق ىلتتل للطتتة تصتنيع المتتواد البالستتيكية المستتامية (الرلويتتة)
الستخدامها في المباني لتصبح لواص المواد البالستيكية الرلوية كما ي تي:

-1
1/1/2/1/5/8

لير سهلة االحتراق.

-1
2/1/2/1/5/8
-1
3/1/2/1/5/8
-1
4/1/2/1/5/8

درجتتة امتتتداد اللهتتب ال تزيتتد علتتل ([ )10انظتتر الجتتدول رقتتم( 8-1تصتتنيف متتواد التشتتطيب
الداللي للحوائ واألسـقف) ،والجدول رقم ( 9-1درجة امتداد اللهب لبعض مواد البناء)].
كثافة الدلان ال تزيد علتل ([ )450انظتر الجتدول رقتم( 8-1تصتنيف متواد التشتطيب التداللي
للحوائ واألسـقف) ،والجدول رقم ( 9-1درجة امتداد اللهب لبعض مواد البناء)].
سمية الدلان ال تزيد علل الخشب العادي.

2/5/8-1

النوع الثاني /المواد البالستيكية الصلبة :وتستعمل علل شكل الواح ملونتة او شتفافة ،وتستتعمل
في تغطية فتحات اإلنار  ،او لطاء القباب ،او اسقف المظالت ،وليرها.

3/5/8-1

المواد البالستيكية كعاةل حراري في المباني:

1/3/5/8-1

الجزء األول

يسمح باستخدام المواد البالستيكية حسب الشروط اختية:
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1/1/3/5/8-1

سمك الواحتد منهتا عتن (5
حشو ال يزيد سمكه علل ( 10سـم) ،بين طبقتين من الطوب ال يقل ُ
سـم) شريطة سـد الفراغ.

2/1/3/5/8-1

مغموستتـة ضتتمن لتتبة متتن الخرستتانة ال يقتتل ستتمك لطائهتتا عتتن ( 5ستتم) فتتي حالتتة استتتعمالها
كجزء من مكونات عنالر اإلنشاء ،مثل القواطع الداللية او لطاء السطح.

2/3/5/8-1

يسمح باستعمالها حشو في ابواب ليست مانعة للحريق ،بشرط اال يزيد سـمك الحشتو علتل (5
سم) ،وال يزيد معدل امتداد اللهب علل ([ )10انظر الجدول رقم( 8-1تصنيف مواد التشتطيب
التداللي للحتوائ واألستـقف) ،والجتدول رقتم ( 9-1درجتة امتتداد اللهتب لتبعض متواد البنتتاء)]
ومغلفة.

3/3/5/8-1

يسمح باستعمال المواد البالستيكية دالل المباني ،سـواء للعزل الحراري او كحشو في القواطع
الداللية وفقا للشروط اختية:

1/3/3/5/8-1

اال تزيتتد مستتـاحة الطتتابق علتتل ( 200متتتر مربتتع) ،او مستتاحة القواطتتع نفستتها عتتن ( 100متتتر
مربع) ،ويجب ان يقسـم الطابق ىلل قطاعتات حريتق ال تزيتد مستاحة القطتاع علتل ( 200متتر
مربع) ى ا ةادت مساحة الطابق عن لك.

2/3/3/5/8-1

س ْمك المواد البالستيكية المستخدمة كعاةل حراري علل ( 5سـم).
اال يزيد ُ

9-1
1/9-1

التكسية الخارجية الزجاجية في المباني:
عمتتل فالتتل متتن متتواد مقاومتتة للحريتتق لمتتد  4ستتاعات ،بارتفتتاع ال يقتتل عتتن ( )120ستتم بتتين
الدورين ،او عمل بروة ال يقل عن ( )50سم للخارج ،وفي حالة تعذر لك يحق للدفاع المدني
طلب اشتراطات بديلة ،كالستائر المائية وليرها.

2/9-1

يجتتب ان تكتتون التكستتيات الخارجيتتة المستتتخدمة بهتتا شتترائح األلمنيتتوم ،ومكوناتهتتا؛ كتتالعواةل
وليرها ،من نوع مقاوم للحريق لمد  4ساعات ومعتمد من الدفاع المدني.

10-1

المتطلبات العامة ألقسـام البناء المختلفة( :السـرداب ،الميزانين ،المنور ،مثلها).

1/10-1
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التكسية الخارجية الزجاجية وشرائح األلمنيوم وما شابهها في المباني.

السـراديب :يراعل بخصوص الستراديب تتوافر شتـروط الوقايتة متن الحريتق وستالمة األفتراد
طبقا لطبيعة االستعمال مع مراعا الشروط اختية:

1/1/10-1

يشترط ت مين التهوية واإلنار الطبيعية او الصناعية الكافية في السراديب.

2/1/10-1

يشترط الذ كل االحتياطات الالةمة لمنتع تسترب الميتار للسترداب ،وتزويتد ارضتية الستراديب
بالوستتائل الالةمتتة لتصتتريف الميتتار فتتي حالتتة وجتتود مستتتو ارضتتية الستترداب استتفل مستتتو
مصادر الميار المجاور .

3/1/10-1

تطبيق الشروط الخالة باألدراج (الدرج) ومخارج الستراديب طبقتا للبنتود التوارد فتي فصتل
سـبل الهروب ومخارج الطوارئ ،علل اال يقل عدد المختارج للسترداب الواحتد عتن مخترجين
ا نين ى ا ةادت مساحته عن  150مترا مربعا ،واال تزيد ابعد نقطة فتي السترداب عتن المخترج
بـ  15مترا بشرط ان يؤدي احد المخارج ىلل الخارج مباشـر .

4/1/10-1

ى ا كتتتان مختتترج اي ستتترداب يتتتؤدي ىلتتتل متتتدلل للتتتدرج الرئيستتتي للبنتتتاء فيجتتتب اتختتتا كافتتتة
االحتياطتتات الالةمتتة فتتي الطتتابق األرضتتي؛ بحيتتث يتتؤدي التتدرج متتن الستترداب ىلتتل الختتارج
مباشر دون استمرار الولول ىلل الطوابق العلوية.

5/1/10-1

تؤمن التهوية الطبيعية الكافية لتصريف الدلان من السترداب عتن طريتق استتخدام نوافتذ علتل
الجدار الخارجي للبناء ،وتغطل بحاجز شبكي سميك ى ا كانت قابلة للفتتح ،او ةجتاج مستلح ى ا
كانت مغلقة تبعا لطبيعة استعماله.

6/1/10-1

ى ا لم تتوفر نوافذ التهوية الطبيعية الكافية فيعمتل علتل تتوفير وستائل طبيعيتة التر لتصتريف
الدلان والغاةات األلر من السرداب في حالة نشوب حريق وفقا للتالي:

1/6/1/10-1

ىيجتتاد فتحتتات فتتي اعلتتل الجتتدار الختتارجي للستترداب (او فتتي ستتـقفه) تطتتل علتتل الرلتتيف او
المنتتاطق المكشتتوفة متتن الطتتابق األرضتتي كتتالممرات وليرهتتا ،بقيتتاس ( 90×90ستتم) تغطتتل
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بالطوب الزجاجي او ب ي مواد الر يمكن لرجال الدفاع المدني فتحها او كسرها بسهولة عند
الحاجة في حاالت الطوارئ.

2/6/1/10-1

ىيجاد نظام علل نم المدالن لتصريف الدلان وسـحبه من السرداب في حالتة نشتوب حريتق،
ويتم لك بواسطة وضع مدالل للهواء الطلق قرب ارض السرداب وانبوبة ستحب فتي الستقف
تولل ىلل فتحات في الطابق األعلل ،وتغطل حسبما ورد في الفقر السابقة.

3/6/1/10-1

للتتدفاع المتتدني قبتتول واعتمتتاد ايتتة وستتـائل مناستتـبة التتر لستتحب التتدلان يقترحهتتا المهنتتدس
المصمم ،شرط ان تفي بالغرض المطلوب.

7/1/10-1
1/7/1/10-1
2/7/1/10-1
3/7/1/10-1

ال بد من توفر المتطلبات اختية في فتحات التهوية الخالة بالسراديب:
ان تكون في مكان واضح متيسر الولول لرجال الدفاع المدني.
ان ت ُ َميز باللوحات اإلشار الالةمة مع كر الغرض من وجودها.
ان تغطل بمواد يمكن لرجال الدفاع المدني فتحها او كسرها بسهولة عند الحاجة.

2/10-1

المـنـاور :يراعل بخصوص المناور تتوفر شتـروط الوقايتة متن الحريتق وستالمة األفتراد طبقتا
لطبيعة االستعمال ،مع مراعا الشروط اختية:

1/2/10-1

ان تكون النوافذ المطلة علل المنور من النوع المقاوم للحريتق ولالتة ى ا كانتت بمكتان توجتد
فيته لـطتتـور الحـريتـق كالمطابتتـ والـحـمـامتتـات ولـيتـرها ،او تطبيتتق الشتـروط التتوارد فتتي
(السيطر علل انتشار الحريق).

2/2/10-1

ى ا استتتعمل المنتتور منفتتذا لمتترور المتتدالن فتتإن جميتتع الفتحتتات المطلتتة عليتته يجتتب ان تغطتتل
ب بواب مقاومة للحريق وتلقائية اإللالق ،علل ان يخ ع لك للموافقة المسبقة للدفاع المدني.

3/2/10-1

يجب ان تكون الفتحة العلوية للمنور مكشوفة وتحاط حافته بحائ ال يقل ارتفاعه عن  1.5متر
علل األقل عن مستو السطح لتشكل حاجزا واقيا من السقوط.

4/2/10-1

ال يجوة استعمال المنور للخروج في حاالت الطوارئ ىال بموافقة الدفاع المدني.

5/2/10-1

ال يجتتوة استتتعمال المنتتور أللتتراض تجميتتع المهمتتالت ،او استتتعماله لرفتتة او مخزنتتا للطتتابق
األول ،او اي استعمال لر لير المخصا له.

3/10-1

الميزانين :يراعل بخصوص الميزانين توفر شـروط الوقاية من الحريق وسالمة األفتراد طبقتا
لطبيعة االستعمال ،مع مراعا الشروط اختية:

1/3/10-1

يعتبتتر الميتتزانين ليتتر المتصتتل بالطتتابق األرضتتي المحتتل التجتتاري طابقتتا عاديتتا ومنفصتال فتتي
األبنية المتعدد الطوابق.

2/3/10-1
3/3/10-1

يجب اال تزيد مسـاحة دور الميزانين علل  %60من مسـاحة الدور األرضي.
اال يقل ارتفاع الدور األرضي م اف ىليه ارتفاع دور الميزانين عن  5.5متر.

4/3/10-1

ان تكون درو الميتزانين بارتفتاع ( )1متتر ،وان تكتون متن متاد شتـفافة ال تمنتع الرؤيتة؛ مثتل
الزجاج او الحديد المشغول.

5/3/10-1

ان يكون الصعود لدور الميزانين بواسطة درج مكشوف ال يقل عرضه عن  1.2متر.

6/3/10-1

يجب اال يشغل الميتزانين مستاحة  %100متن مستاحة المحتل التجتاري ىال بعتد الحصتول علتل
موافقة الدفاع المدني ،ويشترط:

1/6/3/10-1
2/6/3/10-1
3/6/3/10-1

الجزء األول

ان يكون له واجهة مفتوحة من جهة الشارع.
ان تتوفر له المخارج الكافية ،علل ان يكون احد المخارج يؤدي للخارج.
اال يشكل لطرا علل سالمة األشخاص.
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1-2

الهدف:
تجهيز المباني والمنشآت ب نظمة اإلنذار والمكافحة والوقاية؛ بغرض حمايتة المبتاني وشتالليها
متتن الطتتار الحريتتق ،و لتتك بتتتوفير ىنتتذار مبكتتر حتتتل يمكتتن ىلتتالء المبنتتل ،ومكافحتتة الحريتتق
بصور اولية من قبل األفراد المدربين او بواسطة المعدات التلقائيتة ،تم استتدعاء فترق التدفاع
المدني للمكافحة الفعلية واإلنقا ى ا لزم األمر.

2-2

مجاالت التطبيق:
والمحتال الخاضتعة لتترليا التدفاع المتدني بمعتدات
يجب ان تجهز جميتع المبتاني والمنشتآت
ِّ
مكافحة الحريق واإلنذار ،والوقاية المناسبة ،وفقا لهذر الشروط.

3-2

اشتراطات التصميم:
يجتتب ان تصتتمم وتنفتتذ انظمتتة مكافحتتة الحريتتق واإلنتتذار والوقايتتة وفقتتا لشتتروط الجتتزء الثتتاني
(الموالفات الهندسية لنظم اإلنذار ومكافحة الحريق).
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4-2

اشتراطات الترليا:
يجب تطبيق الدفاع المدني لكل دولة.

5-2

متطلبات الصيانة:
يجب ان تتوافر ألنظمة مكافحة الحريق واإلنذار لدمتة لتيانة دوريتة منتظمتة متن قبتل جهتاة
متخصا او مقاول معتمد ،وفقا لشروط الجزء الثاني.

6-2

متطلبات التدريب:
يجب تدريب شاللي المبنل علل تشغيل واستعمال انظمة مكافحة الحريق واإلنذار والتفتي

7-2

تصنيف انظمة ومعدات مكافحة الحريق:
تقسم انظمة ومعدات مكافحة الحريق واإلنذار ىلل األنواع الرئيسة اختية:
ا -انظمة ومعدات مكافحة الحريق اليدوية والثابتة والتلقائية.
ب -انظمة اإلنذار من الحريق اليدوية والتلقائية.

1/7-2

1/1/7-2

عليها.

معدات مكافحة الحريق اليدوية:
هتتي المعتتدات اليدويتتة المتنقلتتة (اإلستتـعاف األولتتي) التتتي تستتـتعمل لمكافحتتة الحريتتق فتتي اول
مراحله من قبل األشـخاص العاديين الموجودين في المبنل ،ومن تلك المعدات:
ا -اجهز اإلطفاء اليدوية ب نواعـها المختلفة.
ب -م خات الماء اليدوية.
ج -اوعية الرمل والماء.
د -بطانيات لالة مقاومة للحريق.
طفايات الحريق اليدوية:

1/1/1/7-2

الطفايات اليدوية هي وسيلة يدوية لفيفة إلطفاء الحريق في اولل مراحله ،وتعتبتر متن معتدات
الحريق لإلسعاف األولي.

2/1/1/7-2

تطلتتب الطفايتتة اليدويتتة فتتي اي بنتتاء يخ تتع لموافقتتة التتدفاع المتتدني حستتب شتتروط الوقايتتة متتن
يزاول فيه نشـا ٌ
ط يتطلب موافقة من الدفاع المدني.
الحريق في المباني ،او في اي موقع َ

3/1/1/7-2

يجب ان تكون الطفايات اليدوية من نوع معتمد بموجب ترليا رسمي من الدفاع المدني.

4/1/1/7-2

يجب علل مالك البناء او لاحب الموقع ان يحتاف علتل الطفايتات اليدويتة بحالتة ستليمة لتبقتل
لتتالحة لالستتتعمال عنتتد الحاجتتة؛ و لتتك بعمتتل الترتيتتب الالةمتتة إلجتتراء الفحتتا والتفتتتي
التتدوري والصتتيانة الالةمتتة متتن قبتتل الوكيتتل المعتمتتد ،او متتن قبتتل اي هيئتتة فنيتتة متخصصتتة
ومعتمد من الدفاع المدني حسب تعليمات المصنع.

5/1/1/7-2
2/1/7-2
1/2/1/7-2

تتوقف اعمال التفتي

والفحا الدوري علل تعليمات المصنع والدفاع المدني.

انواع الطفايات :تقسـم الطفايات اليدوية ىلل انواع بناء علل نوع ماد اإلطفاء.
طفايات الماء :وهي الطفاية التي تعطي الماء كماد إلطفاء الحريق ،وتقسم ىلل نوعين:

1/1/2/1/7-2

طفايات الماء ب غ لاة اني اكسيد الكربتون :وهتي استطوانة مليئتة بالمتاء بال تغ العتادي ،مركتب
بداللها اسطوانة لغير (لرطوش) م غوطة بغتاة تاني اكستيد الكربتون ،وفتي حالتة تشتغيلها يثقتب
راس الخرطوش ليطلق الغاة الم غوط دافعا الماء بقو من لالل فوهة او لرطوم القذف.

2/1/2/1/7-2

طفايتتات المتتاء المحفوظتتة ب تتغ الهتتواء او النتتتروجين :وهتتي استتطوانة يم ت لثاهتتا بالمتتاء،
والباقي بتالهواء العتادي او لتاة النيتتروجين بال تغ المطلتوب ،وعنتد التشتغيل يفتتح الصتمام
ويخرج الماء مندفعا بقو بفعل ال غ المحبوس.

2/2/1/7-2

طفايات الرلو  :وهي التي تعطي السائل الرلوي كماد إلطفاء الحريق؛ وهي علل نوعين:

1/2/2/1/7-2

طفايات الرلتو الكيماويتة :وهتي النتوع التذي ينتتج الرلتو بواستطة التفاعتل الكيمتاوي ،ودفتع
الرلو بواسطة ال غ الناتج عن التفاعل.

2/2/2/1/7-2

طفايات الرلو الميكانيكية :وهي النوع التذي ينتتج الرلتو ميكانيكيًّتا؛ بخلت ستائل متواد الرلتو بالمتاء
والهواء ،والدفع بواسطة لاة اني اكسيد الكربون الم غوط دالل اسطوانة لغير (لرطوش).

الجزء األول
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3/2/1/7-2

طفايات لاة اني اكسيد الكربون :وهي الطفايات التي تعطي لاة تاني اكستيد الكربتون كمتاد
لإلطفتتاء ،وهتتي متتن حيتتث المبتتدا نتتوع واحتتد بتتالتالف فتتي األحجتتام فق ت  ،ويحف ت الغتتاة تحتتت
ال غ علل شكل سائل ،وينطلق عند التشغيل بفتح لمام التحكم في راس األسطوانة.

4/2/1/7-2

طفايات المسحوق الجاف :وهي الطفايات التي تعطي المسحوق الكيماوي الجاف كماد إلطفاء
الحريق ،وهي علل نوعين من حيث طريقة التشغيل.

1/4/2/1/7-2

طفايتتات تعمتتل ب تتغ الغتتاة ،وهتتي نتتوع تتتدفع المستتحوق ب تتغ لتتاة تتاني اكستتيد الكربتتون
المحفوظ تحت ال غ في اسطوانة لغير (لرطوش).

2/4/2/1/7-2

طفايتتات تعم تل بال تتغ المحفتتوظ ،وهتتي نتتوع تتتدفع المستتحوق ب تتغ لتتاة النيتتتروجين فتتي
األسطوانة مع المسحوق .والتراكيب الكيميائية للمسحوق علل انواع؛ اهمها:
ا -المسحوق الذي يغلب علل تراكيبه ماد بيكربونات الصوديوم.
ب -المسحوق الذي يغلب علل تراكيبه ماد بيكربونات البوتاسيوم.
ج -المسـحوق المتعدد األلراض.
د -هناك انواع من المسـاحيق مخصصـة لنوع معين من حرائـق المعـادن ،وال تسـتعمل ىال
في الحاالت الخالة.

5/2/1/7-2

طفايتتات الستتـوائل المتبختتر  ).B.C.F.S( :وهتتي الطفايتتات التتتي تعطتتي انواعتتا مختلفتتة متتن
السوائل الكيماوية كماد إلطفاء الحريق ،وهذر السوائل ت ُ َح َّول عند الطدامها بحرار الحريتق
ىلتتل ابختتر كثيفتتة قيلتتة تعمتتل علتتل وقتتف سلستتلة التفاعتتل الكيميتتائي للحريتتق .وهتتذا النتتوع متتن
الطفايات في طريقه للحظر دوليًّا؛ نظرا لت يرر في البيئة.

3/1/7-2
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انواع الحرائق والطفايات المناسبة لمكافحتها:
تقسم الحرائق ىلل اربعة انواع رئيسة ،كرت فيما ي تي ،و كر النوع المناسب لها من
الطفايات اليدوية( .ولسهولة المراجعة انظر الجداول من  1-2ىلل .)3-2

1/3/1/7-2

الحرائتتق نتتوع (ا) :وهتتي المتتواد الصتتلبة العاديتتة الكربونيتتة األلتتل ،مثتتل التتورق والخشتتب والقمتتاش
وليرها ،ويصلح لها الطفايات المائية؛ لتوفر لالتة التبريتد فتي المتاء ،تم لستهولة تسترب المتاء دالتل
مسام المواد.

2/3/1/7-2

الحرائق نوع (ب) :وهي السوائل القابلة لالشتعال ،ويصلح لها:

1/2/3/1/7-2

طفايات الرلو  :ألن سائل الرلو يطفو علل سطح السائل المشتعل مشتكال لطتاء يحجتز
سطح السائل المشتعل عن اكسجين الهواء ،وتمتاة الرلو ببقائها فتر طويلة فتوق ستطح
السائل ،فتساعد علتل منتع عتود االشتتعال ،ومتن المهتم مالحظتة ان الرلتو مولتل جيتد
للتيار الكهربائي.

2/2/3/1/7-2

طفايات المسحوق الجاف :وهي فعالة وسريعة في كسح اللهب ،وتستعمل عندما يكون الحريتق
فتي ستوائل منستكبة علتتل األرض او متحركتة ،او عنتدما يتطلتب ستترعة مكافحتة اللهتب لتتوف
انتشار الحريق ،ولكن ليس له ت ير في التبريد ،مما يخشل معه عود االشتعال ى ا كانت درجة
حرار السائل مرتفعة والمسحوق ماد لير موللة للتيار الكهربائي.

3/2/3/1/7-2

طفايات لاة اني اكسيد الكربون :مثل طفايات المسحوق الكيماوي بفارق ان لاة تاني اكستيد
الكربون ليس له ت ير ضار في الموجودات كبعض انواع طفايتات الرلتو والمستحوق .ولتاة
اني اكسيد الكربون ماد لير موللة للتيار الكهربائي.

4/2/3/1/7-2

طفايات السوائل المتبختر  :نظترا الن عبواتهتا لتغير تستتعمل فتي الحرائتق الصتغير او فتي
المحركات التي تعمل علل الوقود السائل وهي ماد لير موللة للتيار الكهربائي.

3/3/1/7-2

الحرائق نوع (ج) :وهي الحرائق التتي تحتد فتي تجهيتزات كهربائيتة ،وتستتعمل لهتا طفايتات
اني اكسيد الكربون والمسحوق الجاف او السوائل المتبخر  ،ويمنع استعمال الماء او الرلتو ؛
ألنهما مولالن للتيار الكهربائي.

4/3/1/7-2

الحرائتتق نتتوع (د) :وهتتي الحرائتتق التتتي تحتتد فتتي المعتتادن مثتتل المالنيستتـيوم ،التيتتتانيوم،
الصوديوم ،البوتاسيوم ،وليرها ،ويستعمل لهتا نتوع لتاص متن المستحوق الجتاف ،كمتا توجتد
بعض المعادن لها نوع لاص من المسحوق .وعلل كل يجتب استشتار المديريتة العامتة للتدفاع
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4/1/7-2

المدني في هذا الش ن ،واتباع التعليمات المثبتة علتل الطفايتات متن قبتل المصتنع .علمتا ب نته تتم
تطوير نوع متن البتودر الجافتة الستتعماله لمكافحتة حرائتق المعتادن بحيتث يصتبح كتالمعجون
حين مالمسته السطح المحترق ،واالس ُم التجاري له (.)Purple K
النواحي العامة في توةيع طفايات مكافحة الحريق اليدوية:
عالو علل ما كر في البنود السابقة والجدول المرفق يراعل في التيار النوع المناسب من
الطفايات اليدوية النواحي اختية:

1/4/1/7-2

الطفايتتات فتتي الموقتتع الواحتتد تشتتغل بطريقتتة واحتتد ؛ حتتتل ال يحتتد التبتتاس او ارتبتتاك عنتتد
استعمال هذر الطفايات في حالة الحريق.

2/4/1/7-2

في المواقع التي فيها مكان علوي ،او التي تتطلب التحكم في ةاويتة القتذف ،تستتعمل الطفايتات
ات الخرطوم.

3/4/1/7-2
4/4/1/7-2

التيار النوع ي الوةن الخفيف المعقول الذي يناسب األشخاص المفروض ان يستعملوها.

5/4/1/7-2

األف ل دائما التيار األنواع السهلة االستعمال والصيانة البعيد عن التعقيد.

6/4/1/7-2

يجتتب االنتبتتار ىلتتل احتتوال الجتتو الختتاص بالمكتتان؛ متتن حتترار او رطوبتتة او بتترود او تآكتتل،
وليرها ،ومد ت يرها في الطفايات ومحتوياتها.

7/4/1/7-2

يحدد عدد الطفايتات المطلوبتة بطفايتة متاء واحتد ستعة جتالونين او متا يعادلهتا لكتل (200م،)2
وبشرط اال يقل العدد عن طفايتين للطابق الواحد ،و لك للحرائق العادية نوع (ا).

8/4/1/7-2
5/1/7-2

التيار النوع الذي يناسب الموقع من حيث مسافة القذف او نوع القذف (تيار او ر ا ).

يحدد عدد الطفايات المطلوبة بالنسبة لحرائق النوع (ب) السوائل المشتعلة حسب الجدول (.)2-2
توةيـع طفايات مكافحة الحريق اليدوية:

1/5/1/7-2

ت بها نا ،توةع الطفايات في اماكن مناسبة ال يبعتد بع تها عتن
علل وجه العموم ،وما لم ي ِّ
بعض اكثر من ( )20مترا ،ويحدد العدد بطفاية واحد لكل  200متر مربع مساحة.

2/5/1/7-2

او طفايتين لكل طابق واحد بالنسبة للطفايات المائية.

3/5/1/7-2

اما طفايات السوائل المشتعلة فتحدد حسب مستاحة ستطح الستوائل المشتتعلة المطلتوب تنظيمهتا
كما هو موضح بالجدول رقم (.)2-2

4/5/1/7-2

ما عدا لتك تتوةع الطفايتات فتي األمتاكن المناستبة التتي يولتي بهتا التدفاع المتدني ،وبصتور
عامة يراعل في لك الشروط اختية:

5/5/1/7-2

يجب ان تحف الطفايات في لزانة او تجويف في الجدار لته بتاب؛ و لتك لحفظهتا متن العوامتل
الجوية ومن العبث.

6/5/1/7-2

يجوة تعليقها مكشوفة علل الجدار في بعض الحاالت التي يوافق عليها الدفاع المدني ،حيث ال
يوجد لوف عليها من المحا ير المذكور .

7/5/1/7-2

الطفايات المعلقة المكشـوفة علل الجدار يجب تثبيتهتا بتعليقهتا علتل مترب بارتفتاع متتر واحتـد
من قاعـد الطفاية ىلل سـطح األرض.

8/5/1/7-2

يجتتتب تثبيتتتت لو حتتتات اإلشتتتار الالةمتتتة للداللتتتة علتتتل مكتتتان وجتتتود الطفايتتتات متتتع التعليمتتتات
ال رورية عن كيفية استعمالها او المحا ير التي يجب التنبه لها.

9/5/1/7-2
1/9/5/1/7-2
2/9/5/1/7-2
3/9/5/1/7-2

الجزء األول
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الشكل 1-2

الشكل 2-2

جدول التيار وطريقة توةيع طفايات حرائق نوع (ا)
الطفايات
المناسبة

نوع الحرائق

مالحظات

حرائق نوع (ا)

الماء

الماء مولل

مواد للبة

يعتمد ت ير ماد

جيد للكهرباء

عادية ،كالخشب

اإلطفاء في حرائق

لذلك يجب

والورق والقماش المواد الصلبة
وليرها.

الوةن
التقريبي

مسافة
قذف
الطفاية

اإلجمالي

ماء ولاة  9لترات10 ،م30 ،

18-10كغم

نوع
الطفاية

م غوط

سعة
الطفاية

2

قدما

عدد الطفايات
المطلوب لكل
200م

في الطابق
الواحد

1

2

 40-33رطال

جالونان

عدم استعماله

العادية (كالخشب

إلطفاء

والورق والقماش..

الحرائق

ىل ) بشكل رئيسي

الكهربائية.

علل لالية التبريد
التي تتمتع بها.

52

ماء

والماء مثال يتمتع

محفوظ

بخواص تبريد

بال غ

1

2

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

اف ل بكثير من
مواد اإلطفاء
األلر  ،لذلك
يف ل استعماله
لمكافحة حرائق
المواد الصلبة
العادية؛ ألنها تعاود
االشتعال ى ا لم تبرد
تبريدا كافيا.
باإلضافة ىلل لك
فإن الماء ينفذ
بسرعـة ىلل اعماق
الحريق.

جدول رقم 1-2
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جدول التيار وطريقة توةيع طفايات حرائق نوع (ب)
نوع الحرائق

حرائق نوع (ب)
السـوائل القابلة

الطفاية المناسبة

نوع
الطفاية

مالحظات

سعة
الطفاية

الوةن القائم
التقريبي

يصعب تشكيل لطاء رلو لية  9لتـرات  18-15كغم
( )1الرلو
 40-33رطال
فوم ميكانيكي ()2
يتم ىلماد الحرائق من الرلو علل

لالشتعال كالمواد

بواسطة الرلو

البترولية

بشكل لطاء فوق

والكيميائية.

سطح السائل

السائل جاريا علل

المشتعل ،ويبقل

سطح عمودي؛

هذا الغطاء بعد

فالسوائل التي تسيل

تشكيله فتر من

فوق بالط او سطح

جالونان

سائل حار ،ويستحيل

مسافة
قذف
الطفاية

مساحة
التغطية
للطفاية
الواحد

8م

2

1/2م

()23

2

 5قدم

قدما

لك ى ا كان هذا

الوقت تكفي لتبريد افقي يحتمل ان تمتد
السائل ومنع

فوق مساحة اكبر من

معاود اشتعاله.

طاقة الطفاية ،وهناك

لذلك فإن الطفاية

عدد من السوائل،

الرلوية تصلح

مثل الكحول ،لديه

بصفة لالة

القدر علل تحطيم

لمكافحة حرائق

الغطاء الذي يمكن

السوائل التي

تشكيله بواسطة

يم ي علل

الطفاية المنقولة

اشتعالها فتر من

العادية وجعله لطاء

الوقت ،او تصبح

لير فعال.

سالنة من

ىضافة ىلل لك فإن

العمليات التي تمر الرلو مولل جيد
بها ،مثل حرائق

للكهرباء ،ويجب عدم

لزانات

استعمالها لمكافحة

التـســقـيـه

الحرائق الكهربائية.

وسخانات الزيت

رلو

وسخانات بذر

كيماوية

الكتان ولاليات

فـوم

الورني .

كيماوي.

8م
 18-15كغم
 40-33رطال

2
2

()23

1/2م

قدما

 5اقدام

2
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تابع جدول التيار وطريقة توةيع طفايات حرائق نوع (ب)
نوع الحرائق

الطفاية المناسبة

مالحظات

نوع
الطفاية

سعة
الطفاية

الوةن القائم
التقريبي

مسافة
قذف
الطفاية

مساحة
التغطية
للطفاية
الواحد

تابع حرائق نوع

( )2المسحوق

لواص التبريد

طفايات

 2كغم

 4كغم

 3امتار

2

1م

(ب)

الجاف ( Dray

التي يتمتع بها

المسحوق

5-4

 10ارطال

 10اقدام

2

 10اقدام

السـوائل القابلة

)powder

المسحوق الجاف

الجاف

ارطال

 9كغم

 5امتار

2

 1 1/ 2م

لالشتعال كالمواد

المسحوق الجاف

محدود وال تحول ب نواعها

 3كغم

 18رطال

 15قدما

2

 15قدما

البترولية

اف ل الطفايات

دون عود

 7ارطال

 18كغم

 7امتار

2

4م

والكيميائية.

المستخدمة لمكافحة

االشتعال التي

 9كغم

 20رطال

 20قدما

 40قدما

حرائق السوائل

يحتمل حدو ها بعد

 20رطال

المختلفة.

2

القابلة لالشتعال ،وىن توقف الدفع.
وكذلك فإن مفعوله

المسحوق يطفئ
ُ
شعَل اللهب الممتد

اضعف من مفعول

فوق سطح السائل

الرلو في حالة

بسرعة ،ويف ل

حرائق السوائل

استعماله بصفة

دالل الخزانات؛

لالة عن الرلو

حيث تسخن

في حاالت الحرائق

السوائل كثيرا

التي يحتمل ان تمتد

بسبب اشتعالها

ىلل المواد المجاور

لفتر من الوقت او

قبل ىمكانية تشكيل

بسبب العمليات

لطاء من الرلو

التي تمر بها.

فوقها ،كما ان مفعول
الطفايات األلر
المما لة لها في
الحجم في حاالت
الحرائق الكبير ،
باإلضافة ىلل ان
المسحوق الجاف
لير مولل
للكهرباء ،ويمكن
استعماله باطمئنان
لمكافحة الحرائق
الكهربائية.
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تابع جدول التيار وطريقة توةيع طفايات حرائق نوع (ب)
نوع الحرائق

الطفاية المناسبة

مالحظات

نوع
الطفاية

سعة
الطفاية

الوةن القائم
التقريبي

تابع حرائق نوع

( )3اني اكسيد

لواص التبريد

طفايات

 1كغم

(ب)

الكربون:

التي يتمتع بها

اني

 2.5رطل  13رطال

مسافة
قذف
الطفاية

 6كغم

مساحة
التغطية
للطفاية
الواحد
---

السـوائل القابلة

يعمل اني اكسيد

اني اكسيد

اكسيد

 3كغم

 16كغم

 1.5متر

 1/2م2

لالشتعال كالمواد

الكربون علل ىطفاء

الكربون محدود

الكربون

 7ارطال

 23رطال

 4اقدام

 5قدم2

البترولية

شعل اللهب من فوق

وال تحول دون

 4كغم

 21-19كغم

 3امتار

 1م2

والكيميائية.

سطح السائل بسرعة

معاود االشتعال

10

 42-38رطال

 7اقدام

 10قدم2

اكبر من سرعة

التي يحتمل

ارطال

الرلو  ،ويعتبر اف ل حدو ها بعد توقف
منها لمكافحة الحرائق

الدفع ،ومفعوله

التي يحتمل امتدادها

اضعف من مفعول

ىلل المواد المحيطة

الرلو في حالة

قبل ىمكانية تشكيل

السوائل المشتعلة

لطاء كامل من

دالل الخزانات،

الرلو فوق سطح

حيث تسخن تلك

السائل المشتعل.

السوائل كثيرا

ويمكن استخدام

بسبب اشتعالها

طفايات اني اكسيد

لفتر من الوقت.

الكربون إللماد
الحرائق الصغير التي
تشمل سوائل جارية
علل اسطح افقية دون
تلو ها بالمسحوق
الجاف او الرلو .
ومن األلطار التي
يصلح اني اكسيد
الكربون لمكافحتها
حرائق ماكينات
الصبغ والصقل
والمطاب وادوات
المختبرات الدقيقة.
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نوع الحرائق

نوع
الطفاية

الطفاية المناسبة

مالحظات

تابع حرائق

( )4السوائل المتبخر :

يجب عدم استعمالها

سوائل

نوع (ب)

تعمل علل ىلماد شعل

سعة
الطفاية

الوةن القائم
التقريبي

مسافة
قذف
الطفاية

2

او حفظها في

متبخر

 1/2لتر

 2كغم

 7امتار

األماكن المغلقة او

سي.بي.ىم

1/8

 6ارطال

 20قدما

لالشتعال

السائل المشتعل

اية اماكن يحتمل

بي.سي.ىف .جالون

كالمواد

بسرعة ،وتصلح بصفة

فيها استنشاق

البترولية

لالة لمكافحة

األبخر او الغاةات

والكيميائية.

الحرائق الصغير جدًّا؛ الناتجة عنها عند

السـوائل القابلة اللهب علل سطح

ألن الطفايات التي

تعرضها للحرار .

تستخدم فيها هذر

بروميد الميثيل شديد

السوائل لغير الحجم

السمية ،وينصح

نسبيًّا .كما تستعمل

بعدم استعماله ضمن

بصفة رئيسة إلطفاء

محتويات الطفاية.

مساحة
التغطية
للطفاية
الواحد

 1/3م

حرائق المحركات التي
تدار بالبترول والزيت،
باإلضافة ىلل لك فإنها
لير موللة للكهرباء.

تابع جدول رقم 2-2
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جدول التيار وطريقة توةيع طفايات حرائق نوع (ج ،د)
نوع الحرائق

مالحـظـات

المطف المناسبة

حرائق نوع (ج) اني اكـســيـد الكربـون،
معدات كهربائية الـمـســحـوق الجـاف،
الســوائـل المـتـبـخـر .
او ىلكترونية.

اني اكسيد الكربون ،المسحوق الجاف ،السوائل المتبخر :
تعتبتتر هتتذر المتتواد التتثال اف تتل المتتواد لمكافحتتة الحرائتتق الكهربائيتتة،
ويجب عدم استتعمال طفايتات المتاء او الرلتو لهتذا الغترض؛ لوفتا متن
التعرض للصدمات الكهربائية (المتاء والرلتو مولتالن للكهربتاء) ،ىال
في الحاالت التي يمكن فيها قطع التيار الكهربتائي؛ ألن المتاء متن اف تل
المواد التي يمكن استخدامها لمكافحة الحرائق ،عدا الحرائتق التتي تشتمل
ةيوتا او سوائل؛ فيجب استخدام مواد لالة بمكافحة السوائل إلطفائهتا،
كمتتتا تعتبتتتر طفايتتتات تتتاني اكستتتيد الكربتتتون اف تتتل الطفايتتتات للحرائتتتق
الكهربائية بسبب لفته.

الـمـسـحـوق الكـيمـاوي
الـجــاف.

المسحوق الكيماوي الجاف:
ال يوجد نوع من المسحوق الجاف يصلح لكل حرائق المعادن ،بتل يوجتد
مستتحوق لتتاص لكتتل نتتوع متتن المعتتادن القابلتتة لالحتتتراق ،لتتذلك يجتتب
االلتتتزام بالتعليمتتات المثبتتتة علتتل الطفايتتة متتن قبتتل المصتتنع ،واستشتتار
الدفاع المدني عند التيار النوع المناسب من الطفايات لحرائق المعادن.
مــالحــظــات مهمة:
يوجد لطور كبير علل الصحة ى ا ما اسيء التيار النوع المناسب من
الطفايات في مكافحة حرائق المعادن.

حرائق نوع (د)
المعادن القابلة
لالحتراق او
بعض المواد
البترولية.

جدول رقم 3-2
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2/7-2

معدات مكافحة الحريق الثابتة:
هتتي شتتـبكة تمديتتدات ابتتتة ،منهتتا متتا يستتـتعمل لمكافحتتة الحريتتق فتتي اول مراحلتته متتن قبتتل
األشـخاص العاديين الموجودين في المبنل ،ومنها ما يستـتوجب استـتخدامه متن قبتل العتارفين،
مثل فرق المكافحة الخالة او رجال الدفاع المدني .وتقسـم من حيث عملها ىلل ما ي تي:

1/2/7-2

الخراطيم المطاطية ات البكرات:
الخرطوم المطاطي و البكر وستيلة بستيطة لمكافحتة الحريتق لإلستعاف األولتي فقت متن قبتل
مسـتخدمي المبنل انفسـهم ،دون حاجتة ىلتل تتدريب ستابق ،وهتو عبتار عتن لرطتوم مطتاطي
بقطر  25مم ( 1ىن ) ملفوف علل بكر ومحفوظ دالل لندوق معدني مثبت علل الجتدار او
دالله ،ومتصل بشبكة الميار مباشر  ،وجاهز لالستعمال بمجرد سحب الخرطوم.

1/1/2/7-2

2/2/7-2

يت لف الخرطوم المطاطي و البكر من:
 -1الشبكة.
 -2البكر .
 -3الخرطوم وتوليالته.
 -4مصدر الميار.
األنابيب الراسية الجافة:
وهتتي شتتبكة تمديتتدات ابتتتة لاليتتة متتن الميتتار تشتتتمل علتتل نقطتتة التتدفع ل ت الميتتار متتن لتتارج
المبنل ،وفوهات ميار ىطفاء حريق (مآلـذ) موةعة في األمتاكن الالةمتة متن المبنتل وتستتعمل
لمساعد رجال الدفاع المدني في دفع الميار واسـتخدامها للطوابق العليا.

1/2/2/7-2

تت لف شـبكة األنابيب الراسـية الجافة في المباني من:
 -1األنبوب الراسي الذي يغذي الفوهات.
من قبل الدفاع المدني (.)INLET
 -2نقطة الدفع في اسفل الشبكة لل
 -3فوهات الحريق (مخارج) في الطوابق (.)OUT LET

2/2/2/7-2

تطلب األنابيب الراسـية الجافة في المباني والحاالت اختية:
 -1المبتتاني التتتي تت ت لف متتن لمستتة طوابتتق ف ت كثر بمتتا فيهتتا األرضتتي او بارتفتتاع (  18متتترا)
ف كثر.
 -2المباني التي تزيد علل طابقين ى ا ةادت مساحة الطابق علل 1000م.2
 -3المباني التي يوجد فيها لطور علل األرواح او المحتويات حسب تقدير الدفاع المدني.

3/2/7-2

األنابيب الراسية الرطبة:
وهي شبكة تمديدات ابتة ات مصدر ميار مستمر تغذي فوهات ميار ىطفتاء الحريتق (مختارج)
موةعة في األمتاكن الالةمتة متن المبنتل ،وتستتعمل متن قبتل رجتال التدفاع المتدني او متن قبتل
اشـخاص مدربين لمكافحة الحريق في المبنل.
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1/3/2/7-2

تت لف شبكة األنابيب الراسية الرطبة من األقسام اختية:
 -1األنبوب الراسي الذي يغذي الفوهات.
 -2مصادر الميار.
 -3الم خات.
 -4الخراطيم وولالتها.
 -5نقطة او فوهة الدفع.

2/3/2/7-2

تطلب األنابيب الراسـية الرطبة في المباني والحاالت اختية:
المباني التي يزيد ارتفاعها علل  28مترا وتحسب متن ارضتية التدور األرضتي حتتل ارضتية الطتابق
األلير.
المباني التي توجد فيها لطور حريق علل األرواح والممتلكات حسب تقدير الدفاع المدني.

3/3/2/7-2

يجب ان يقتصر اسـتـخدام الشـبكة علل اعمال مكافحة الحريق فق .

4/3/2/7-2

تحف مفاتيح الصمامات الرئيسة للشبكة في امتاكن لالتة مقفولتة ،وتحفت نستخة عتن المفتتاح
في علبة مغلقة بلوح ةجاجي مثبتة علل باب البناء؛ و لك منعتا لعبتث الجمهتور او األشتـخاص
لير المسؤولين.

4/2/7-2

شبكة دفع الرلو :
وهتتي شتتبكة انابيتتب ابتتتة تستتتعمل لتتدفع متتزيج المتتاء والمتتاد الرلويتتة وىيصتتالها ىلتتل األمتتاكن
المتعذر الولول ىليها التي تستعمل عاد لتخزين او استعمال الوقود السائل .يتدفق مزيج الماء
والماد الرلوية علل شكل فقاعات تعمل كستار عاةلة للسطح المشتعل عن الهواء الخارجي،
ويقوم الماء بعملية التبريد.

5/2/7-2

مآلـذ ميار ىطفاء الحريق الخارجية (:)Fire Hydrants
وهتتي عبتتار عتتن شتتبكة تمديتتدات تحتتت األرض ات مصتتدر ميتتار متوالتتل تغتتذي مآلتتـذ ميتتار
الحريق ،وتستعمل لتوفير ميار ىطفتاء الحريتق إلمكانيتة مكافحتة الحرائتق متن الختارج متن قبتل
رجال الدفاع المدني.

1/5/2/7-2

تطلب مآلـذ ميار ىطفاء الحريق الخارجية في الحاالت اختية:
 -1علل جميع الشـوارع العامـة بالمدن.
 -2لارج المباني المجهز بشـبكة انابيب راسـية رطبة لتكون مكملة لها.
 -3علل شوارع وساحات المباني الكبيتر ات الخطتور الخالتة مثتل المطتارات ،والمتواني،
والمصانع الكبير  ،ومجمعات المنشآت ،وليرها.

2/5/2/7-2

تت لف المآلـذ الخارجية لميار ىطفاء الحريق من التالي:
 -1شـبكة األنابيب التي تغذي المآلـذ (الفوهات).
 -2مصادر ميار.
 -3المآلـذ ( الفوهات).

3/5/2/7-2

تنقسـم المآلـذ الخارجية لميار ىطفاء الحريق ىلل قسـمين:
مآلـذ ميار ىطفاء الحريق العمودية فوق األرض.
مآلـذ ميار ىطفاء الحريق تحت األرض.

1/3/5/2/7-2

مآلـذ ميار ىطفاء الحريق العمودية فوق األرض:
 -1عبار عن انبوب عمودي ابت يتصل من اسفل بالشبكة المغذية وينتهتي بتاألعلل بفوهتة او
اكثر (مآلـذ) ،مع لطاء لكل فوهة مربوط بجنزير او سـلسـلة.
 -2قطتتر األنبتتوب العمتتودي يتوقتتف علتتل عتتدد الفوهتتات واستتـتخداماتها وكميتتة الميتتار الخارجتتة
منها ،وهو ال يقل عن  4بولات ،وال يقل اي م لـذ عن  2.5بولة.
 -3يوضتتع بجانتتب كتتل فوهتتة لتتمام ضتتمن حفتتر تفتتتي حستتب موالتتفات وشتتروط التتدفاع
المدني.

2/3/5/2/7-2

مآلـذ ميار ىطفاء الحريق تحت األرض:
هتتي انبتتوب يت تتمن الصتتمام وينتهتتي بفوهتتة (م لتتـذ) او بفتحتتة (م لتتـذ) متتع لطتتاء مربتتوط
بجنزير ،وفق موالفات الدفاع المدني .تحف مآلـذ ميار ىطفاء الحريق في حفر تفتي حسب
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موالفات وشـروط الدفاع المدني.

3/7-2

انظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية:
هي عبار عن شبكة تمديدات ابتة ات فتحات موةعة في األمتاكن المطلتوب حمايتهتا وتغتذ
من مصدر مـسـتمر لماد اإلطفاء المناسبة ،تعمل تلقائيًّا بفعل اسـتشتـعار الحترار الناتجتة عتن
الحريق او بفعل اسـتشـعار الدلان او بالوسيلتين معا.

1/3/7-2

نظام مرشـات ميار ىطفاء الحريق التلقائية:
شبكة انابيب علوية موةعة اعلل األماكن المطلوب حمايتها ،تغذ بالميتار متن مصتدر مناستب
من حيث الكميتة وال تغ  ،لينتدفع المتاء متن لتالل رؤوس مرشتات مغلقتة (مرشتـات رطبتة)،
تفتح تلقائيًّا بفعل الت ر بالحرار  ،او يندفع الماء من لالل رؤوس مفتوحة تغمر بالميتار المكتان
بكامله ،وتفتح تلقائيًّا بواسطة وسيلة ىنذار مساعد .

1/1/3/7-2

يجب ان تصمم وتنفذ وتصان شبكة مرشتات الميتار التلقائيتة طبقتا لموالتفات وشتروط (الجتزء
الثاني) ،او دليل الدفاع المدني.

2/1/3/7-2

يراعل في تصميم شبكة مرشات الميار نوع لطتور الحريتق فتي المحتويتات؛ كخطتور عاليتة
او متوستتطة او لفيفتتة وتفرعاتهتتا ،وفقتتا لموالتتفات وشتتروط (الجتتزء الثتتاني) او دليتتل التتدفاع
المدني.

3/1/3/7-2

انواع انظمة مرشـات ميار ىطفاء الحريق التلقائية:
 -1الشـبكة الرطبة.
 -2الشـبكة الجافة.
 -3الشـبكة الرطبة ات التشـغيل المسـبق.
 -4شـبكة الغمر الكلي.
 -5الشـبكة المركبة.

1/3/1/3/7-2

الجزء األول

مرشـات ميار ىطفاء الحريق ات الشـبكة الرطبة:
هي شبكة م غوطة بالماء ليندفع من لالل رؤوس المرشتات المغلقتة والتتي تفتتح عنتد ت رهتا
بالحرار .
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2/3/1/3/7-2

مرشـات ميار ىطفاء الحريق ات الشـبكة الجافـة:
هي شبكة مما لة في التمديدات للشبكة الرطبة ىال انها م غوطة بتالهواء ،والمتاء موقتوف عنتد
الصمام الرئيستي بفعتل ضتغ الهتواء ،يفتتح الصتمام تلقائيًّتا عنتدما يتسترب الهتواء متن رؤوس
المرشات التي تفتح عند ت رها بفعل الحريق ،ليندفع الماء من لاللها.

3/1/3/7-2

الشـبكة الرطبة ات التشـغيل المسـبق:
هي شبكة مما لة في التمديدات للشبكة الرطبة ،ويكون الماء متوقفا عند الصمام ،م تاف ىليهتا
شبكة ىنذار مساعد  ،ىما هوائية او كهربائية ،تعمل تلقائيًّتا عنتد ت رهتا بفعتل الحريتق علتل فتتح
الصتتمام لينتتدفع المتتاء فتتي الشتتبكة ،تتم ينتتدفع متتن لتتالل رؤوس المرشتتات الحراريتتة التتتي تفتتتح
بدورها بعد ت رها بالحرار .

4/1/3/7-2

شـبكة الغمر الكلي:
هي شبكة مما لة في التمديدات للشتبكة الرطبتة ات التشتغيل المستبق ،ولكتن رؤوس المرشتات
جميعها مفتوحة ،تغمر الموقع بكامله عند تشغيل النظام.

5/1/3/7-2

الشبكة المركبة:
هي نظام مشترك بين الشبكة الرطبة ات التشغيل المسبق والشبكة الجافة.

2/3/7-2

نظام الهالون او بدائله:
هتو عبتار عتن شتبكة انابيتتب موةعتة علتل األمتاكن المطلتتوب حمايتهتا ،تغتذ متن استتطوانات
تحتوي علل لاة الهالون او بدائله (كوسي ىطفاء) محفوظ تحت ضغ النيتروجين ليندفع متن
لالل فوهات الدفع فتي المكتان المطلتوب حمايتته عنتد تشتغيل النظتام( .يرجتع للموالتفات فتي
دليتتل التتدفاع المتتدني) ،علمتتا ب ت ن نظتتام الهتتالون فتتي طريقتته للحظتتر دوليًّتتا؛ لت ت يرر فتتي البيئتتة،
وسـيحل محله مواد بديلة للهالون.

3/3/7-2

نظام اني اكسيد الكربون:
هتتتو عبتتتار عتتتن شتتتبكة انابيتتتب موةعتتتة فتتتي األمتتتاكن المطلتتتوب حمايتهتتتا ،تغتتتذ متتتن اوعيتتتة
(اسطوانات) لاة اني اكسيد الكربون (كوسي ىطفاء) محفوظ تحت ال غ ليندفع متن لتالل
فوهات الدفع الموةعة ىلل األنابيب في األمتاكن المطلتوب حمايتهتا عنتد تشتغيل النظتام (يرجتع
للموالفات في دليل الدفاع المدني).
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الشكل 3-2

4/3/7-2

نظام المسحوق الكيماوي الجاف:
هتتو عبتتار عتتن شتتبكة انابيتتب موةعتتة علتتل األمتتاكن المطلتتوب حمايتهتتا تغتتذ متتن اوعيتتة حفتت
المسحوق الكيماوي (كوسي ىطفاء) م غوط بغتاة النيتتروجين او تاني اكستيد الكربتون لينتدفع متن
لالل فوهات الدفع في المكان المطلوب حمايته ،تتكون المواد المستعملة في متاد اإلطفتاء عتاد متن
مسحوق بيكربونات الصوديوم او بيكربونات البوتاسيوم او مونو امونيوم الفوسفات.

1/4/3/7-2

انتتواع انظمتتة المستتـحوق الكيمتتاوي الجتتاف :تقستتم انظمتتة المستتحوق الجتتاف متتن حيتتث طريقتتة
التغطية ىلل األنواع اختية:
 -1نظام الغمر الكلي :وهو النظام الذي يغطي حجم المكان او الغرفة بكاملها.
 -2نظام الغمر الموضعي :وهو النظام الذي يغطي حيزا محددا في المبنل او المكان.

2/4/3/7-2

انتتواع انظمتتة المستتـحوق الكيمتتاوي الجتتاف :تقستتم انظمتتة المستتحوق الجتتاف متتن حيتتث طريقتتة
التغطية ىلل األنواع اختية:
 -1نظام الغمر الكلي :وهو النظام الذي يغطي حجم المكان او الغرفة بكاملها.
 -2نظام الغمر الموضعي :وهو النظام الذي يغطي حيزا محددا في المبنل او المكان.

3/4/3/7-2

التصميم :يجب ان تصمم وتنفذ وتصان شبكة انظمة المستحوق الكيمتاوي الجتاف وفقتا لشتروط
وموالفات دليل الدفاع المدني.

الجزء األول
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الشكل 4-2

5/3/7-2

64

نظام الرلو والماء:
عبار عن شبكة انابيب موةعتة علتل األمتاكن المطلتوب حمايتهتا ،تتغتذ متن مصتدر للرلتو
والماء ،ىما ممزوجين معا ،او يتم مزجهما قبل التدفق علل السطح المشتعل.
يتتتدفق هتتذا المتتزيج علتتل شتتكل فقاعتتات تعمتتل كستتتار عاةلتتة للهتتواء الختتارجي عتتن الستتطح
المشتعل ،ويقوم الماء بعملية التبريد.

1/5/3/7-2

انواع الرلو من حيث التمدد:
 -1التمدد المنخفض.
 -2التمدد المتوس .
 -3التمدد العالــي.

2/5/3/7-2

انواع انظمة مكافحة الحريق بالرلو :
تقسم انظمة الرلو من حيث طريقة األداء ىلل األنواع اختية:
 -1نظام الشبكات الثابتة.
 -2نظام التوليد (لاص بنظام الرلو ).

3/5/3/7-2

تشغيل انظمة مكافحة الحريق بالرلو كاختي:
 -1تشغيل تلقائي :بواسـطة كاشـفات الحريق ،او عن طريتق لوحتة اإلنتذار لتشتغيل الم تخات
او الوسائل األلر لدفع المحلول.
 -2تشغيل يدوي ميكانيكي :ويكون بفتح لمام الرلو او انظمة الخل او المحابس.
 -3تشغيل يدوي كهربائي :ويكتون بتشتغيل الم تخات او وستائل التر  ،كالملفتات الكهربائيتة
لفتح المحابس.
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 -4التحكم عـن بعد :بواسـطة البرمجة المسـبقة مع كاميرا تلفزيونية.

4/5/3/7-2
6/3/7-2
1/6/3/7-2
2/6/3/7-2
3/6/3/7-2

التصتتتميم :يجتتتب ان تصتتتمم وتنفتتتذ وتفحتتتا وتصتتتان انظمتتتة مكافحتتتة الحريتتتق وفقتتتا لشتتتروط
وموالفات (الجزء الثاني) او دليل الدفاع المدني.
الوحدات الثابتة التلقائية (:)Modeler Extinguisher
هي وحدات ىطفاء (طفايات) منفرد  ،مثبتة في األماكن المطلوب حمايتها ،تعمل تلقائيًّا بدفع
مخزونها من ماد اإلطفاء عند حدو الحريق.
يجب ان يكون التوةيع والنوع والحجم مناسبا لغرض حماية األماكن وفقا لشروط الدفاع المدني.
يجب ان تكون الوحدات طبقا للموالفات الدولية المعتمد من الدفاع المدني.
يجتتب ان يتتتوافر للوحتتدات لدمتتة لتتيانة دوريتتة منتظمتتة متتن قبتتل مقتتاول لتتيانة معتمتتد وفقتتا
لشروط الدفاع المدني.
وحدات ىطفاء الحريق الثابتة التلقائية ()Modeler Extinguisher

الشكل 5-2

8-2

1/8-2

1/1/8-2

الجزء األول

انظمة اإلنذار من الحريق:
تنقسـم انظمة اإلنذار من الحريق ىلل نوعين رئيسين:
 -1نظام اإلنذار اليدوي.
 -2نظام اإلنذار التلقائي.
نظام اإلنذار اليدوي هو جهاة يعمل يدويًّا بواسطة مفاتيح (نقاط نداء) موةعة في اماكن
معينة ،ويعمل عن طريق التيار الكهربائي ،وله نوعان:
 -1نقاط نداء يتم تشغيلها يدويًّا بكسر الغطاء الزجاجي.
 -2نقاط نداء يتم تشغيلها يدويًّا بإدار مفتاح لاص.
يتكون نظام اإلنذار اليدوي من:
 -1ةر ضال ( لطاء ةجاجي او مفتاح).
 -2جـرس ىنذار.
 -3لوحـة تـحـكم.
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نظتتام اإلنتتذار التلقتتائي :هتتو جهتتاة يعمتتل بالطاقتتة الكهربائيتتة لتحستتس لطتتر الحريتتق ومتتن تتم
اإلنذار.
يتتتم طلتتب نظتتام اإلنتتذار متتن الحريتتق ويحتتدد نوعتته وفقتتا لنوعيتتة المبنتتل واستتتخدامها ،ووفقتتا
لموالفات الدفاع المدني.

1/2/8-2

يتكون نظام اإلنذار التلقائي من:
 -1كاشفات حريق (دلان  -لهب – حرار  .... -ىل ).
 -2جرس ىنذار.
 -3لوحة تحكم.

2/2/8-2

يعمل نظام اإلنذار التلقائي تلقائيًّا بإحد الوسائل اختية:
 -1بواسطة ادوات مرتبطة بمعدات الحريق التلقائية او نظام تكييف الهواء المركزي.
 -2بواسطة ادوات حساسة (كشافات) تت ر بفعل الحرار .
 -3بواسطة ادوات حساسة (كشافات) تت ر بفعل الدلان.
 -4بواسطة ادوات حساسة (كشافات) تت ر ب شعة اللهب تحت الحمراء.
 -5جهاة ىنذار ميكانيكي (جرس...ىل ) يعمل بقو ال غ الناتج من نظام المرشات التلقائية
عند عمله.
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الباب الثالث
المتطلبات العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ)
الفهرس
الرمز

1-3
2-3
3-3
1/3-3
8/1/3-3
9/1/3-3
2/3-3
3/3-3
4/3-3
7/3-3
8/3-3
4-3
1/4-3
2/4-3
3/4-3
4/4-3
5-3
6-3
7-3
8-3
9-3
4/9-3
5/9-3
6/9-3
7/9-3
8/9-3
9/9-3
10-3
6/10-3
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الجزء األول

الباب األول :المتطلبات العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ)

مكونات سبل الهروب (مخارج الطوارئ)
اشـتراطات سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
مبادئ تصميم سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
مسـافـة االنـتـقـال
النهاية المغلقة في مسـارات سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
المسـافة المباشر
الطاقة االستيعابية لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
ارتفاع سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
اتسـاع سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
عـدد مخارج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
توةيع سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
المتطلبات العامة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
مواد البناء
الحماية من لطر الحريق والدلان
حماية الفتحات التي توجد في الجدران الفاللة
التشطيب الداللي لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
ىنار سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
ىنار الطوارئ لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
العالمات اإلرشـادية لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
الحماية من السـقوط ا ناء اسـتخدام سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
ابواب سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
تنظيم حركة ابواب سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
وسـائل فتح ابواب سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
األبواب اخلية والخالة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
األبواب الدوار
سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) عند تقييد حركة شـاللي المبنل
مجال الرؤية من لالل ابواب سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
ممرات سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
ارضية ممرات سبل الهروب (مخارج الطوارئ)
الدرج الداللي

الصفحة
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90
90
90
90
90
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19-3
20-3
21-3
2/21-3
3/21-3
4/21-3
5/21-3
22-3

موالفات درج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
حماية درج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
تهوية درج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
التهوية بوسائل طبيعية
التهوية بوسائل ميكانيكية
توةيع درج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
الدرج الخارجي
الجسور والشرفات والممرات الخارجية
المنحدرات
المخرج النهائي لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
المخارج األفقية لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
وسـائل الهروب الخالة
الدرج الحلزوني
السلم القائم الثابت (بحاري)
السلم المائل الثابت
درج الطوارئ اخلي
النوافذ الخارجية

92
94
94
94
95
95
97
97
97
97
97
98
99
99
99
100
100

الباب الثالث
الشـروط العامـة لسـبل الهروب من الحريق
فهرس الجداول
رقـم الـجـدول

1-3
2-3

مسـافة االنتقال ألنواع المناطق المختلفة بالمباني.
الحد األدنل لعرض سبل الهروب (مخارج الطوارئ).

74
77

3-3
4-3
5-3

ةمن ىلالء المباني في حاالت الحريق.
تقدير عدد شاللي المبنل.
عدد المخارج المطلوبة ألعداد محدد من األشخاص.
جدول تحديد عدد مواقع ادوار اإللالء في المباني التي يزيد ارتفاعها
علل ال ين ( )30دورا.

78
79
81

6-3
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اســم الـجــدول

الصفحة

101
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الباب الثالث
المتطلبات العامة لسبل الهروب (مخارج الطوارئ)

1-3

سـبل الهروب (مخارج للطوارئ):
ستتـبل الهتتروب (مختتارج للطتتوارئ) هتتي (مستتـلك) طريتتق او اكثتتر ،ستتـالك و متتن ليتتتمكن األشتتـخاص
الموجودون في المبنل من الهترب بتاالنطالق متن ايتة نقطتة فتي المبنتل والولتول ىلتل لتارج المنشت
مباشر  ،او ىلل سـاحة او مكتان متن متن الحريتق ،يتؤدي بتدورر ىلتل لتارج المبنتل ،حيتث األمتان متن
لطر الحريق.

1/1-3

يجب ان تتوافر في المبتاني والمنشتآت والمحتال ستـبل الهتروب (مختارج للطتوارئ) المناستبة؛
إليجاد منفذ او مخرج إلجالء مسـتخدمي وشاللي المبنل ،وىبعادهم عن منطقة الحريق؛ بهدف
حمايتهم من اإللابات وحماية األرواح من الحريق.

2/1-3

تتكتتتون ستتتـبل الهتتتروب (مختتتارج للطتتتوارئ) متتتن اجتتتزاء مختلفتتتة؛ مثتتتل الممتتترات واألدراج
والشتـرفات والجستتـور والمنحتتدرات واألبتتواب والمختتارج ،وليتتر لتتك ،تشتتـكل فتتي مجموعهتتا
وحد متكاملة هي (مخارج الطوارئ) سـبل الهروب.

3/1-3

والمحتال الخاضتعة لتترليا التدفاع المتدني بمعتدات
يجب ان تجهز جميتع المبتاني والمنشتآت
ِّ
مكافحة الحريق واإلنذار ،والوقاية المناسبة ،وفقا لهذر الشروط.

4/1-3

ال يجوة ىجراء اي تعتديل او ىضتافة علتل المبنتل متن شتـ نه اإللتالل بهتذر الشتروط ،كمتا ال يجتوة تبتديل
طبيعة اسـتغالل المبنل ما لم تعدل سـبل الهروب (مخارج للطوارئ) لتالئم شـروط االسـتغالل الجديد .

5/1-3

للدفاع المدني الحق في وضع الشـروط التتي يراهتا مناستـبة للحتاالت االستـتثنائية التتي لتم يترد
فيها نا ،او ير فيها لطور حريق لير عادية.

2-3

اشتراطات سـبل الهروب (مخارج للطوارئ):

1/2-3

ال يجوة ب ي حال ،ان يمر مسار الهروب من لالل لرفة او مكتان قابتل للغلتق ،كمتا ال يجتوة
ان يمر بالقرب متن مكتان توجتد فيته لطتور حريتق ،متا لتم يفصتل عنته بحتاجز متانع النتشتار
الحريق.

2/2-3

فتتي حالتتة استتتمرار مستتار ستتبل الهتتروب ىلتتل تحتتت مستتتو المختترج النهتتائي( ،كمتتا فتتي حالتتة
استمرار الدرج ىلل السرداب) ،يجب ان تقطع االستمرارية بجدار مانع النتشتار الحريتق حتتل
ال ينتهي مسار الهروب لط ىلل السرداب او اي مكان لطر.

3/2-3

تثبت لوحات ىشار واسهم كافية في مسار طريق الخروج توضح اتجار الطريق ،وى ا اعترض المسار اي
بتتاب يتتؤدي ىلتتل مكتتان لطتتر او نهايتتة مغلقتتة فيجتتب ان توضتتع علتتل لتتك البتتاب لوحتتة تحتتذير لتتريحة
وواضحة.

4/2-3

ال يجوة تغطية مخرج الهروب ب ية ماد قابلة لالحتراق او قد تسبب االنزالق او التعثر.

5/2-3

ال يجوة وضع او تركيب اي نوع من قطع األ ا او الحواجز او المعتدات ،او اي شتيء ابتت
او متحرك من ش نه ان يقلل من اتساع مخرج الهروب او ىعاقـة استعماله.

6/2-3

يبقل مخرج الهروب دائما في حالة لالحة لالستعمال ليؤدي الحد األعلل من طاقتته ،ويحظتر
استعماله ألي لرض لير الغرض المصمم ألجله.

7/2-3

تثبت حواجز واقيتة متن الستقوط فتي مستـارات ستـبل الهتروب (مختارج للطتوارئ)؛ كتالطرف
الخالي من الدرج او الجسر او اعلل حافتـة األستطح ،ومتا ىلتل لتك ،وال تعتبتر التواح الزجتاج
وما يما لها حواجز واقـيـة.

8/2-3

يجب توفير التهوية الطبيعية او الميكانيكية الكافية لطريق الخروج.
توفر اإلنتار الطبيعيتة او الصتناعية الكافيتة لطريتق الختروج ،ويشتترط ان يتتوافر فتي المبتاني
المزدحمتتة او المبتتاني العاليتتة او العامتتة؛ كالفنتتادق ودور الستتينما والمصتتانع وليرهتتا ،مصتتدر
احتياطي لتغذية التيار الكهربائي في حالة انقطاعه ،علل ان تشتمل اإلنتار االحتياطيتة لوحتات
اإلشار واألسـهم الدالـة علل سـبل الهروب (مخارج للطوارئ).
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تقع مسؤولية توفير وليانة اجهز اإلنذار ومكافحة الحريق دالل المباني علل المالك ،ويكون
المستت جر مستؤوال عتن ىةالتة العوائتق متن ممترات الهتروب ،والمحافظتة علتل اجهتز اإلنتتذار
والمكافحة في الجزء المؤجر له من المبنل ،ما لم يظهر عقد اإليجار لالف لك.

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

مبادئ تصميم سـبل الهروب (مخارج للطوارئ):
مسـافـة االنـتـقـال:

1/1/3-3

يجب ان يتم تنسيق طرق النجا والمخارج بحيث ال تزيد مسافة االنتقال بتين ايتة نقطتة واقترب
مخرج في الطابق علل المسافة الوارد في الجدول اختي رقم  ،1-3مالم يـنـا عتـلل لتـالف
لك في الشروط الوقائية للمباني حسـب االسـتغالل.
مسـافة االنتقال ألنواع المناطق المخـتـلفـة بالمباني
اتجار االنتقال
نوع المنطقـة
اتجار واحد

اتجاهان او اكثر

منطقة مفتوحة

 15م

 40م

منطقة مقسمة

 10م

 30م

منطقة مقسمة لالل ممر

 10م

 30م

لير محدد

لير محدد

لير مسموح

 30م

لير مسموح

 30م

 10م

 30م

2

قطاعات حريق باطنة اقل من  50م

2

قطاعات حريق باطنة اكثر من  150م
اقل من  50شـخصا.
2
قطاعات حريق باطنة اكثر من  150م
اكثر من  50شـخصا.
ممر محمي

جدول رقم 1-3
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2/1/3-3

تقاس المسـافة علل ل محور المسـار الفعلي للهروب ،من نقطة علل بعد ( 30ستم) متن ابعتد
نقطة في المبنل حتتل منتصتف المخترج النهتائي ،او الجتزء المت مون متن ستـبل الهتروب التذي
يؤدي بدورر ىلل المخرج النهائي.

3/1/3-3

في الغرف او الشـقق المسـتقلة تقاس المسـافـة من مدللها ،شـريطة اال يزيتد عمقهتا علتل (15
مترا) ،وال يزيد اسـتيعابها علل العدد المحدد وفقا للشـروط الوقائية للمباني حسـب االسـتغالل.

4/1/3-3

اال يزيد الحد األقصل لمسافة االنتقال في ممر محمتي للولتول ىلتل اقترب مخترج (ىمتا قطتاع
حريق لر او سلم محمي) علل  30مترا.

5/1/3-3

المناطق التي يتم فيهتا تصتنيع او تتداول او تختزين المتواد ستهلة االحتتراق او القابلتة لالشتتعال
ت رب القيم الوارد في الجدول رقم  1-3السابق في ( )0.5للحصول علل مسافة االنتقال.

6/1/3-3

المنشآت لير الم لوفة ل فراد ،او التي ال يستطيعون التحرك فيها ب نفسهم:
ا -ال يسمح ب ن يكون االنتقال في اتجار واحد (نهاية مغلقة).
ب -يجتتب ان ت تترب مستتـافة االنتقتتال التتوارد فتتي الجتتدول  1-3الستتابق فتتي معامتتل قتتـدرر
(.)0.75

7/1/3-3

يمكن ةياد مسافة االنتقال بنسبة ( )%50ى ا توافرت شبكات رش تلقائي وانظمة كشف تلقائية

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

للحريق ،واال تتعد الزياد ( )%25بالنسبة للمناطق المفتوحة.
قياس مسـافـة االنـتـقـال

الشكل 1-3
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قياس مسـافة االنـتـقـال

الشكل 2-3

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

تقاس بنفس طريقة مسـافة االنتقال ،من ابعد نقطة ىلل منتصف المخرج ،او من ابعد نقطتة ىلتل
نقطة االنطالق ىلل مسـارين مختلفين للهرب ،علل اال تزيد المسـافة علل  7.5متر.

9/1/3-3

المسـافة المباشر  :هي اقصر ل وهمي دالل المبنل يصل بين ابعد نقطة فيه وبين المخرج.

1/9/1/3-3

في حالة تعذر قياس مسـافة االنتقال عنتد التصتميم ،لعتدم تتوافر المعلومتات الكافيتة عتن طبيعتة
االسـتعمال ،يفترض ل وهمي يدعل المسـافة المباشر  ،وهو اقصر ل دالتل المبنتل يصتل
بين ابعد نقطة فيه وبين المخرج ،بصرف النظتر عتن ايتة عتـوائق تعترضته ،ويقتدر هتذا الخت
علل اسـاس ان مسـافة االنتقال =  1.5المسـافة المباشـر .

2/3-3
1/2/3-3
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النهاية المغلقة في مسـارات سـبل الهروب (مخارج للطوارئ):

الطاقة االستيعابية لـسـبل الهروب (مخارج للطوارئ):
يقدر االستيعاب بالحد األعلل من األشخاص الممكن وجتودهم فتي المبنتل او اي جتزء منته فتي
اي وقت ،علل اال يقل لك عن العدد المذكور في الجدول رقم  2-3اختي:

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

الحد األدنل لعرض سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)
الحد األدنل لصافي عـرض سبل الهروب باألمتار

اجزاء سبل الهروب

عـدد األشـخـاص
100

150

200

250

300

األبواب والممررات

0.80

0.85

1.00

1.25

1.5

األدراج

0.75

1.00

1.30

1.65

3.00

2/2/3-3

الجدول رقم 2-3
ويحستتتـب عتتترض مستتتـلك الهتتتروب متتتن الجتتتدول الستتتابق علتتتل استتتاس عتتتدد األفتتتراد التتتذين
سـيسـتخـدمـونه في حالة الطوارئ ،ويف تل اال يقتل عترض المختارج ومستـالك الهتروب عتن
 100سم.

3/2/3-3

يمكن اسـتخدام طريقة االستـتكمال لحستـاب القتيم المحصتور متا بتين  100و 300شتخا متن
شـاللي المبنل ،إليجاد الحد األدنل للعرض الصافي لسبل الهروب باألمتار في الطابق.

4/2/3-3

فتي حالتتة وجتتود اكثتتر متتن  300شتتخا متتن شتتـاللي المبنتتل فيجتتب ةيتتاد العتترض الصتتافي بمقتتدار (
 0.05متتتر) لكتتل ةيتتاد قتتدرها عشتتـر اشتتـخاص الستتـتخدام الممتترات ،و مانيتتة اشتتـخاص الستتـتخدام
األدراج.

5/2/3-3

في الطوابق المتكرر  ،ي لذ بالعـدد األعلل ل شـخاص في طابق واحـد فقت  ،لتقتدير اتستـاع المختارج،
علل اال يقل عن اتسـاع (مخارج الطوارئ) سـبل الهروب الرئيسة التي تولل ىلل المخارج النهائية.

6/2/3-3

ى ا ةاد العدد عن  1000شـخا وجب توفير مخرج ىضتافي عرضتة  152ستم لكتل  500شتخا
ىضتتافي ،كمتتا يجتتب ان يكتتون عتترض التتدرج والبستتـ متستتاويا فتتي جميتتع مراحلتته وحتتتل المختترج
النهتتائي .وفتتي الحتتاالت التتتي لتتم تتترد فتتي الجتتدول ،يحتتدد التتدفاع المتتدني المقاستتـات المناستتـبة وفقتتا
لظروف التصميم.

3/3-3

ارتفتتاع ستتـبل الهتتروب (مختتارج الطتتوارئ) :تصتتمم ستتـبل الهتتروب بحيتتث ال يقتتل االرتفتتاع
الصافي ألي جزء منها عن ( 2.2متر).

4/3-3

اتـســاع سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):

1/4/3-3

يقدر اتساع سـبل الهتروب (مختارج الطتوارئ) حستب الجتدول رقتم  ،2-3ليكتون اتستاع ستـبل
الهروب (مخارج للطوارئ) كافيا لتصريف األشخاص المفروض وجودهم في المبنل ،ويقاس
العرض بالفراغ الصافي عند اضيق نقطة في اي جزء من مكونات سبل الهروب.

2/4/3-3

عند التقاء سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) من الطوابق العليا والستفلل (كالسترداب) فتي طتابق متوست ،
يجب اال يقل االتساع ،بدءا من نقطة االلتقاء حتل المخرج النهائي ،عن مجموع اتساعها جميعا.

3/4/3-3

يرتب اتسـاع المخارج بزمن ىلالء المكان وعـدد شـاللي المبنل ،ويختلف ةمتن اإللتالء متن
مبنل خلر تبعتا اللتتالف تتوفر شتـروط الوقايتة فتي المبنتل .يبتين الجتدول رقتم  3-3تقتديرات
اةمنة اإللالء للمباني.
ةمن ىلالء المباني في حاالت الحريق
نوع المباني

المباني التي تتوافر فيها شروط الوقاية من الحريق ،وليس فيها لطور حـريق.
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المباني التي تتوافر فيها شروط الوقاية من الحريق ،وفيها لطور حـريق.

2.5

دقيقتان ونصف الدقيقة

المبتتاني التتتي ال تتتتوافر فيهتتا شتتروط الوقايتتة متتن الحريتتق ،وفيهتتا لطتتور حتتـريق.او
المباني التي تتوافر فيها شروط الوقاية من الحريق ،وفيها لطور عالية من الحريق.

2

دقيقتان

جدول رقم 3-3

نوع المبنل

تجمعات

االستخدام الوظيفي

اماكن تجمعات مزدحمة دون مقاعد ابتة ،مثل:
مساجد ،لاالت افراح ،وليرها.

0.65

*

اماكن تجمعات اقل اةدحاما دون مقاعد ابتة ،مثل :لترف
االجتماعات ،المطاعم ،المقاهي ،المسارح ،وليرها.

1.4

*

الصافية

حسب عدد المقاعد

---

لكل شخا
45.5سم طولي

---

اماكن تجمعات بمقاعد ابتة.
المقاعد الطولية (الدكات).

الصافية

1.4

**

3

**

الفصول الدراسية.

1.9

*

المختبرات والورش والغرف المهنية.

4.6

*

اماكن تخزين الكتب.

9.3

**

لاالت االنتظار.
المدارس.
تعليمي

المساحة بالمتر
المربع لكل شخا
(م/2شخا)

مساحة المبنل

اإلجمالية
اإلجمالية
الصافية
الصافية
اإلجمالية

المكتبات

رعاية لحية

سكنية

74

اماكن القراء .

4.6

*

اقسام عالج المرضل.

22.3

**

اقسام تنويم المرضل.

11.1

**

الحجز واإللالحيات.

11.1

**

الفنادق والمهاجع والشقق السكنية.

18.6

**

الصافية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
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االستخدام الوظيفي

نوع المبنل

المساحة بالمتر
المربع لكل شخا
(م/2شخا)

مساحة المبنل

المصانع.

9.3

**

المكاتب اإلدارية ومكاتب الحاب األعمال.

9.3

**

المستودعات الملحقة ب نشطة تجارية.

27.9

**

المستودعات األلر .

46.5

**

مواقف السيارات.

15

**

اسواق تجارية (القبو).

2.8

**

اسواق تجارية (الدور األرضي).

3.7

**

اسواق تجارية (األدوار العليا).

5.6

**

المطاب

9.3

**

برك السباحة (حوض السباحة)

4.6

**

برك السباحة (لالة محيطة بحوض السباحة).

2.8

**

لالة مجهز للتمارين الرياضية.

4.6

**

لالة رياضية دون تجهيزات او معدات

1.4

**

لناعية
ىدارية

مستودعات

تجارية

اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية
اإلجمالية

* المستتاحة الصتتافية :هتتي المستتاحة األرضتتية دالتتل محتتي الجتتدران الخارجيتتة للمبنتتل  /المختبتترات  /الفصتتول  /مبتتاني
التجمعتتات ،باستتتثناء الممتترات والستتاللم والخزانتتات وستتماكة الجتتدران الدالليتتة واألعمتتد ولتترف الحمامتتات والغتترف
الميكانيكية والطاوالت والكراسي والدواليب واأل ا الداللي.
** المساحة اإلجمالية :هي المساحة األرضية دالل محي الجدران الخارجية للمبنتل ،شتاملة الممترات والستاللم والخزانتات
وسماكة الجدران الداللية واألعمد والمصاعد ولدمات المبنل األلر .

جدول 4-3
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5/3-3
1/5/3-3
6/3-3

1/6/3-3

معدل التدفق في سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
معدل التدفق في سـبل الهروب (مخارج الطتوارئ) :هتو لتروج  40شتـخصا بالدقيقتة الواحتد
من وحد اتسـاع واحد .
وحـدات االتسـاع:
وحـدات االتسـاع :هي عدد الوحدات الالةمة لخروج األشـخاص وفق معدل محدد للتدفق يقدر
بـ ( 40شتـخصا فتي الدقيقتة) فتي ةمتن محتدد تبعتا لنوعيتة الخطتور فتي المبنتل ،ومتد تتوافر
شروط الوقاية (انظر جدول رقم .)3-3
مثال :كم عدد وحدات االتساع الالةمة لخروج  480شـخصا في ةمن ىلالء قدرر  3دقائـق؟
الحل 4=) 3×40( ÷ 480 :وحـدات اتسـاع.
المعادلة الرياضية لحسـاب عدد وحـدات االتسـاع الالةمة:
عدد وحدات االتسـاع=

7/3-3
1/7/3-3

2/7/3-3

عدد األشـخاص بالمبنل
معدل التدفق × ةمن اإللالء بالدقائق

عـدد مخارج سـبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ):
عـدد مخارج سـبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ) :هتي العتدد األدنتل لفتحتات الختروج المطلتوب
توافرها لخروج األشـخاص وفق معدل محدد للتدفق يقدر بـ ( 40شـخصا في الدقيقة) في ةمن محدد.
مثال  :1كم عدد مخارج سـبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ) ،المطلوب توافرها لختروج
 480شخصا من مبنل في  3دقائق؟
الحل( :عـدد وحدات االتسـاع ÷ 2 = 1 + ) 4 ÷ 4 ( = 1 + )4
مثال  :2كم عدد مخارج سـبل الهروب (فتحات مختارج الطتوارئ) ،المطلتوب توافرهتا لمبنتل
مطلوب لها مخارج باتسـاع  8وحدات؟
الحل( :عـدد وحدات االتسـاع ÷ 3 = 1 + ) 4 ÷ 8 ( = 1 + )4
المعادلة الرياضية لحسـاب عدد (فتحات مخارج الطوارئ) مخارج سـبل الهروب المطلوبة:
عـدد (فتحات مخارج الطوارئ) مخارج سـبل الهروب =
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عدد وحدات االتسـاع
4

1+
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عدد المخارج المطلوبة ألعداد محدد من األشـخاص
عـدد المخارج

العرض الصافي األدنل للمخرج

عـدد األشـخاص
عدد اقصار  200شـخا

2

 90سـم

عدد اقصار  300شـخا

2

 122سـم

عدد اقصار  500شـخا

2

 152سـم

عدد اقصار  750شـخا

3

 152سـم

عدد اقصار  1000شخا

4

 152سـم

جدول رقم 5-3

3/7/3-3

يجب ان يكون عدد المخارج وفقا للشروط الوقائية للمبتاني حستب نتوع االستتغالل ،وفيمتا عتدا
الحتتاالت المستتموح بهتتا ،يجتتب ان يتتتوافر فتتي جميتتع المبتتاني مخرجتتان علتتل األقتتل ،مستتتقالن
ومتباعدان ،يؤدي كل منهما ىلل الخارج مباشر .

4/7/3-3

يف ل ان يؤلتذ بعتين االعتبتار ،عنتد حستاب العتدد المطلتوب للمختارج ،احتمتال تعطتل احتدها
بفعتتل الحريتتق ،بحيتتث يكتتون البتتاقي كافيتتا الستتتيعاب الحتتد األعلتتل متتن األشتتخاص المفتتروض
وجتتودهم فتتي اي وقتتت ،ومراعتتـا شتتـروط التوةيتتع والمستتـاحة ،ويتتترك تقـديتتـر لتتك للتتدفاع
المدني.

8/3-3
1/8/3-3

توةيع سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب ان ينظم توةيع سبل الهروب ليعطي اف ل تغطية ممكنة لكامل المساحة.

2/8/3-3

يجب توةع سـبل الهروب (مخارج الطتوارئ) علتل اطتراف المبنتل حتتل يمكتن تجنتب وجتود
نهايات مغلقة بقدر اإلمكان ،علل اال تزيد مستـافة النهايتة المغلقتة بت ي حتال متن األحتوال علتل
الحد المسـموح به في الشروط الوقائية للمباني حسب نوع االستغالل.

3/8/3-3

يجبتتتتتوةع (ستتتتـباللهروب (مخارجتتتتالطوارئ) بحيثتكونمتباعد عنبع تتتتها،عنبعض؛ حتتتتتل ال
تتعطل معا في حاد حريق واحد ،ويمكن حساب الحد األدنل للمسافة بين مخرجين فتي مكتان
واحد ،بإحد الطريقتين اختيتين:
ا -ةاوية التقاء المخرجين ب ية نقطة في المكان ال تقل عن  45درجة.
ب -المسافة بين المخرجين ال تقل عن نصف وتر المكان.

4/8/3-3

عند تقسـيم الطابق ألكثر متن مستـت جر او مستـتغل يجتب ان تكتون ستـبل الهتروب (مختارج الطتوارئ)
متيسـر الولول ل شـخاص الموجودين في جميع األقسـام من لك الطابق في وقت واحـد.
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توةيع (مخارج الطوارئ) سـبل الهروب

الشكل 3-3

الشكل 4-3
* ةاوية التقاء المخرجين ب ية نقطة في المكان ال تقل عن  45درجة.
* المسافة بين المخرجين ال تقل عن نصف وتر المكان.

4-3
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المتطلبات العامة لـسـبل الهروب (مخارج الطوارئ):

1/4-3

مواد البناء :يجب ان تنش سـبل الهتروب (مختارج الطتوارئ) متن متواد ليتر قابلتة لالحتتراق،
و ات مقاومة للحريق بالدرجة المناسبة ك حد عنالر هيكل البناء.

1/1/4-3

ال تقل درجة مقاومة مواد بناء سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) عن ساعة واحد في المبتاني
التي ال تـزيـد عـلل ـال ـة ادوار ،وسـاعـتـيـن للمباني التي تـزيـد عـلل لك.

2/4-3

الحماية متن لطتر الحريتق والتدلان :يجتب ان تفصتل ستبل الهتروب عتن بقيتة اجتزاء المبنتل؛
لحمايتها من لطتر الحريتق والتدلان ،بحتواجز مانعتة النتشتار الحريتق ،منشت متن متواد ليتر
قابلة لالحتراق ،و ات مقاومة للحريق بالدرجة المناسبة.
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3/4-3

حماية الفتحات التي توجد في الجدران الفاللة ،ب بواب مانعة النتشار الحريتق والتدلان ،وفقتا
لهذر الشروط ،وعلتل ان يقتصتر عتدد هتذر الفتحتات علتل متا هتو ضتروري فقت للتدلول ىليهتا
والخروج منها.

4/4-3

التشطيب الداللي لستـبل الهتروب (مختارج الطتوارئ) :يجتب ان تكتون المتواد المستتعملة فتي
التشتطيب التداللي لستتبل الهتروب ليتر قابلتتة لالحتتراق بقتتدر اإلمكتان ،ومتن نتتوع ال يزيتد متتن
لطور الحريق ،وفتي كتل األحتوال يجتب ان تكتون ات درجتة منخف تة جتدًّا النتشتار اللهتب
علل سطحها [درجة لفر].

5-3

ىنار سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب ان يتوافر في جميع اجزاء سبل الهروب اإلنار الطبيعية الكافية ،او اإلنار الصناعية.

1/5-3

وفي حالة اإلنار الصناعية بالتيار الكهربائي يجب ان تكون وفقا لموالفات وةار الكهربتاء،
وان تكون من مصدر يعتمد عليه.

2/5-3

توةيع اإلنار علل جميع اجزاء سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ،بحيتث ال يتؤدي تعطتل اي
مصباح منها ىلل انتشار الظالم ،او عدم وضوح الرؤيا في اية نقطة في مسار الهروب.

3/5-3

يجب ان تكون اإلنار مستمر طوال فتر الحاجتة ىليهتا ،وبدرجتة اإلضتاء المطلوبتة ،التتي ال
تقل عن  10وحدات ىضاء (مجاةا شـمـعـة) [ ]Lux 10علل سطح األرض.

6-3

ىنار الطوارئ لـسـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب ان يتوافر لجميع اجزاء سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ىنتار مناستـبة تعمتل فتي حالتة
الطوارئ عند تعطل اإلنار العادية وفقا لهذر الشروط والموالفات ،او التي يولي بها الدفاع
المدني.

1/6-3

يجب ان تغذ ىنار الطوارئ لـسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) من مصتدر احتيتاطي للتيتار
الكهربائي ،لالف المصدر الرئيسي بحيث يكون كافيا للعمل مـد ستاعتين علتل األقتل او وفقتا
لشـروط الدفاع المدني.

2/6-3

تعمل ىنار الطوارئ تلقائيًّتا عنتد انقطتاع المصتدر الرئيستي بفالتل ةمنتي ال يزيتد علتل عشتر
وان ،او يكون مشـغـال بصفـة مسـتـمـر .
ٍ

3/6-3

في حالة استعمال التيار المستمر (البطاريات) كمصدر لتغذية ىنار الطتوارئ ،يجتب ان تكتون
ات نظام متكامل ومعتمد ،حسب موالفات الجزء الثاني او الخالة للدفاع المدني.

4/6-3

في الحاالت المسموح بها الوارد في الشروط الوقائية للمبتاني ،حستب نتوع االستتغالل ،يجتوة
ان تكون ىنار الطوارئ بواسطة وحدات ىضاء كهربائيتة مستتقلة تغتذ متن المصتدر العتادي
للتيار الكهربائي وتشحن اتيًّا ،بحيث تعمل فورا عند انقطتاع التيتار لمتد ستاعتين علتل األقتل،
شـريطة ان تكون من نوع معتمد من الدفاع المدني.

7-3

العالمات اإلرشـادية لـسـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب ان تجهز سبل الهروب بالعالمات اإلرشادية المطلوبة وتوضع في األماكن المناستبة وفقتا
للشروط الوقائية للمباني حسب نوع االستغالل ،و لتك للتعريتف بستـبل الهتروب والداللتة علتل
اتجار مسـارها ،واإلرشاد ىلل اية تعليمات تتعلق بالهروب لالة ،وبالـســالمـة عـامـة.
عالمة ىرشـادية دالة علل طريق المخرج
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الشكل 5-3

1/7-3

يجب ان تكون هذر العالمتات ات حجتم وعبتار ورمتز ولتون مناستب وفقتا للموالتفات الفنيتة
للدفاع المدني ،بحيث تبدو واضحة ومميز ومغاير لما جاورها من ىنار او تشتطيب او التوان
او ديكور ،كما ال يجوة وضع اية تركيبات او ىنار تعيق رؤيتها او تلفت االنتبار عـنـهـا.

2/7-3

تثبيت عالمتة (مخترج) علتل المختارج مباشتر  ،وعالمتة (مخترج متع ستهم) للداللتة علتل اتجتار مستار
الهروب ،عندما ال يكون المخترج او المستار واضتحا او باديتا للعيتان؛ كالمنعطفتات والزوايتا ،بحيتث ال
تبتعـد اية نقطة في المسار عن العالمة اكثر من ( 30م).
بعض اماكن تثبيت العالمات اإلرشادية

الشكل 6-3
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3/7-3

حيثمتتا تتطلتتب الشتتروط الوقائيتتة للمبتتاني حستتب نتتوع االستتتغالل ،يجتتب ان ت تتاء العالمتتات
اإلرشتتادية متتن نفتتس مصتتدر اإلنتتار العاديتتة ،وكتتذلك ىنتتار الطتتوارئ ،علتتل اال تقتتل درجتتة
اإلضاء عن ( )55وحد قو كهربائية (مجاةا :شـمعة) ( )Wattعند سطح العالمة.

4/7-3

كل باب او ممر او درج معتمد كجزء من سبل الهروب ولكنه بحكم موقعه قد يتوحي بااللتبتاس
والهتروب ىلتل مكتان ليتر متن ،يجتب ان تثبتت عليته عالمتة التر مكتتوب عليهتا االستتتعمال
الفعلي؛ مثل( :ىلل السرداب)( ،لرفة المخزن) ،وما شـابـه لك.

8-3

الحماية من السقوط ا ناء اسـتخدام سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب تركيب حواجز للحماية من السقوط (درابزين) علل كامل امتداد حواف األطراف الخاليتة متن جميتع
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مكونات سبل الهتروب ،واي جتزء لتر متن المبنتل قابتل لولتول األشتخاص ىليته ،مثتل الستطح ،وحافتة
المناور والفرالات الرئيسة علل السطح والشرفات وما شابه لك ،وكذلك حافة الممر.
درابزين للحماية من السـقوط علل األدراج

الشكل 7-3

1/8-3

تركب الحواجز في األدراج علل جانب واحد متن التدرج التذي يقتل عرضته عتن ( )120ستـم،
وعلل جانبي الدرج ى ا ةاد عرضه عن لك.

2/8-3

ى ا ةاد عرض الدرج عن ( )180ستـم يجتب تركيتب درابتزين ىضتافي فتي الوستـ  ،وفتي هتذر
الحالة يعتبر الدرج مقسـما ىلل قسـمين مسـتقلين يخ ع كل منهما لشـروط عرض الدرج.

3/8-3

يجب اال يقل ارتفاع حواجز الحماية من الستـقوط عتن ( )90ستـم فتي األجتزاء الدالليتة ،وعتن
( )120سـم في األجزاء الخارجية من المباني.

4/8-3

ال يعتبر الزجاج بت ي حتال متن األحتوال حتاجزا مانعتا متن الستـقوط ،وحيثمتا توجتد التواح متن الزجتاج
علل فراغ الواجهات او النوافذ يجب تركيب حواجز ىضافية للحماية من السـقوط وفقا لهذر الشـروط.

5/8-3

ى ا وجد التالف في مستتو األرضتية يزيتد علتل ( )18ستـم ،او متا يزيتد علتل ارتفتاع درجتة
واحد  ،يجب ان تنش له حواجز للحماية من السـقوط من مواد لير قابلة لالحتراق.

1/5/8-3

يجتب ان تكتون حتواجز الحمايتة متن الستـقوط مصتممة ومثبتتة بصتور متينتة ،وقويتة تتحمتتل
ضغطا افقيًّا وراسيًّا ومنفـذ بطريقة سليمة بحيث ال تترك مجاال لجرح اع اء الجستم ،او ان
تعـلق ب طراف المالبس عند مالمستها.

2/5/8-3

يجب اال يزيد الفتراغ فتي الحتواجز علتل ( )10ستـم؛ حتتل ال يتترك مجتاال النحشتار اطتراف
الجسم فيها ،كما تصمم الق بان بطريقة سليمة ال تسـاعد األطفال علل تسلقها.

3/5/8-3

عـنـد تركيب حاجز علل جانب الدرج من جهتة الجتدار ،يجتـب ان يتترك فتـراغ ال يقتـل عتـن
( 4سـم) بين المقـبـض والجـدار.
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الفراغ المسـموح به بين مقبض الدرابزين والجدار ال يقل عن ( 4سـم)

الشكل 8-3

9-3

ابواب سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
تطبق هذر الشروط علل األبواب بجميع مكوناتها ،من ىطار ومصراع وادوات ى ا كانت جزءا من سبل الهروب.

1/9-3

عندما تكون ابواب الهتروب ابوابتا مانعتة للحريتق والتدلان فتي نفتس الوقتت ،تطبتق فتي شت نها
الشروط الوقائية الوارد في فصل االحتياطات الوقائية اإلنشائية ىضافة لهذر الشروط.

2/9-3

عرض الباب هو العرض الصافي عند فتح مصراع الباب علل مدار.

3/9-3

مسـتو األرضية في سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) :يجتب ان يكتون مستتو األرض فتي
سبل الهروب علل جانبي الباب مساويا لمسافة ال تقل عن عرض الباب نفسه.
قياس العرض الصافي للباب

الشكل 9-3

4/9-3
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الشكل 10-3

تنظيم حركة ابواب سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)

1/4/9-3

يجب ان تفتح ابواب الطوارئ في اتجار الهروب.

2/4/9-3

يجب اال يزيد الجهد الالةم لفتح الباب بكامله علل ( 23كغم علل مقبض الباب).

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

فتح ابواب الطوارئ

الشكل 11-3

3/4/9-3

يجب اال تؤ ر حركة مصراع الباب في سعة اجزاء سبل الهروب التي تؤدي ىليهتا ،واال تشتكل
حركتها عائقا الستعمال سبل الهروب بصور عامة.

1/3/4/9-3

ان ال تقلل حركة مصراع البتاب متن عترض التدرج او ستعة التدرج او الممتر او اي جتزء متن
مكونات سبل الهروب ب كثر من نصف العرض المطلوب.

2/3/4/9-3

ى ا كان الباب يفتح باتجار الممر فيجب ان يفتح بزاوية ( )180درجتة بحيتث ال يبترة عتن وجته
الجدار اكثر من ( )15سـم.

3/3/4/9-3

في حالة وجود ابواب متتالية كما في فسحة الدرج او الفسحة العاةلتة ،يجتب اال يقتل البعتد بتين
محوري البابيـن عن ( )1.5متر ،او بين مجالي حركـة المصراعين عن (متر واحد).
ابواب فسـحة الدرج (ردهة الدهاليز)

الجزء األول

شؤون السالمة
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الشكل 12-3
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4/4/9-3

يجب ان تكون جميتع األدوات واألقفتال التتي تتدلل فتي تصتنيع األبتواب ،ولالتة المفصتالت
الحاملة ،من مواد لير قابلة لالحتراق ،و ات درجة انصهار ال تقل عن ( )800درجة مئوية.

5/4/9-3

يجتتب ان تكتتون األقفتتال وادوات الغلتتق متتن نتتوع ال يتطلتتب استتتعمال مفتتتاح او معرفتتة لالتتة
لفتحها.

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

نوعان من راع فتح باب الطوارئ ()Panic Bar

الشكل 13-3

6/4/9-3

عندما يشترط بقاء الباب فتي مستار الهتروب مغلقتا لمنتع انتقتال الحريتق والتدلان ،او اي ستبب لتر
يجب ان تجهز بوسيلة للق اتية (راد) متن نتوع معتمتد بتالقو المناستبة التتي تغلتق البتاب تمامتا بعتد
فتحه.

7/4/9-3

عنتتدما تقت تتي ضتترور االستتتعمال بقتتاء بتتاب الهتتروب المتتانع للحريتتق مفتوحتتا ،يجتتب تتتوفير
وسائل ىلالق تلقائية.
باب مجهز بوسـائل ىلالق تلقائية

الشكل 14-3

5/9-3

الجزء األول

وستتائل فتتتح ابتتواب ستتـبل الهتتروب (مختتارج الطتتوارئ) :فتتي المبتتاني واألمتتاكن التتتي تحتتددها
الشتتروط الوقائيتتة للمبتتاني حستتب نتتوع االستتتغالل تجهتتز ابتتواب الختتروج بوستتيلة فتتتح ستتريعة

شؤون السالمة
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تفتحها في حالة الطوارئ ىلل الخارج من نوع معتمد من الدفاع المدني (.)PANIC BAR

1/5/9-3

يجب ان تكون هذر الوسيلة ق يبا او لوحا او راعا ال يقل طول الجزء المتحرك منه عن (75
سـم) وارتفاعه عن مستو األرض ال يزيد علل ( 110سـم).

2/5/9-3

ال يجوة تجهيز تلك الوسائل ب ية اقفال او اية ادوات من ش نها ان تعيق او تعطتل فتتح األبتواب
عند الطوارئ.

6/9-3

األبتواب اخليتتة والخالتة لستتـبل الهتروب (مختتارج الطتوارئ) :هتتي األبتواب اخليتة التتي تفتتتح
بواستتطة الخليتتة ال تتوئية عنتتد اقتتتراب األشتتخاص منهتتا ،او ب يتتة وستتيلة ليتتة التتر  ،وكتتذلك
األبواب التي تفتح او تغلق بوسائل تلقائية ،ك دوات الغلق الذاتية ،يجب ان تجهز بوستيلة يدويتة
لفتحها او للقها بسهولة عند تعطل عمل الوسائل اخلية.

7/9-3

األبواب الدوار ال تقبل كجزء من ستبل الهتروب ،وفتي حالتة وجودهتا يجتب ان يكتون بجانبهتا
ابواب من نوع معتمد وفقا للشروط.

8/9-3

اسـتعمال سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) عند تقييد حركة شـاللي المبنتل :ألستـباب امنيتة او ألي
استتـباب التتر  ،يجتتب اتختتا متتا يلتتزم متتن ىجتتراءات لتستتهيل استتتعمال ستتبل الهتروب فتتورا عنتتد اي
طارئ.

1/8/9-3

في حالة ضرور ىلالق ابواب الهروب يجب حف المفتاح في علبة مغلقة ات لطاء ةجاجي
مثبتة فوق الباب الستعماله عند الطوارئ ،وعند تعذر لك تبحث كل حالة علل حد مع التدفاع
المدني لوضع الترتيبات المناسبة.

2/8/9-3

عند وضتع حتواجز او حبتال او سالستل ل تب حركتة التدلول او الختروج لغترض التنظتيم او
شراء التذاكر او لير لك ،يجب ان تكون هذر الحواجز سهلة اإلةالتة فتورا عنتد الطتوارئ ،او
ان تكون بوضع ال يعيق او يمنع استعمال سبل الهروب او يقلل من سعتها او كفاءتها.

9/9-3

مجتتال الرؤيـتتـا متتن لتتالل ابتتواب ستتـبل الهتتروب (مختتارج الطتتوارئ) :فتتي األبتتواب المت رجحتتة
باالتجاهين ،وفي ابواب الغرف الداللية (لرفة دالل لرفة) ،يفتح فتي البتاب فتحتة تغطتل بالزجتاج
المستتلح الشتتفاف إلتاحتتة المجتتال للرؤيتتا علتتل مستتتو النظتتر ،وبحيتتث يكتتون ارتفتتاع مستتتو لتتوح
الزجاج في مستو النظر العادي (170-150سم) وفي حالة األشخاص المعوقين (100سم).

10-3

ممرات سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
عندما ال يكون الولول ىلل المخرج متيسرا بصور مباشر ل رورات التصميم يجب تتوفير
ممرات سالكة و منة تؤدي ىلل المخارج مباشر دون نهاية مغلقة ،وفتي حالتة تعتذر لتك يجتب
اال تزيد مسافة النهاية المغلقة علل ( )7.5متر.

1/10-3

يجب ان تتوافر للممرات الشروط العامة ك حد مكونات سبل الهروب ىضافة لهذر الشروط.

2/10-3

يجب ان تتوافر للممرات الحمايتة متن لطتر الحريتق والتدلان ،ويجتوة ان تكتون هتذر الحمايتة
بواسطة قواطع جاهز  ،ات مقاومة بالدرجة المطلوبة في حالة تجهيتز المبنتل بشتبكة مرشتات
ميار تلقائية او عندما تسمح الشروط الخالة بذلك.

3/10-3

يجب ان يكون عرض الممرات كافيا الستيعاب األشخاص الذين يستعملونها بحيث ال يقتل عتن
عرض المخرج الذي تؤدي ىليه ،وال يقل ب ية حالة عن ( 150سـم) في الممرات الرئيستة ،وال
يقل عن ( 120سـم) في الممرات دالل الشقق.

عرض ممرات سـبل الهروب
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الشكل 15-3

4/10-3

يجتتب ان تتتوةع الممتترات بحيتتث يتتتمكن كتتل شتتخا متتن الولتتول بستتهولة وحريتتة ىلتتل جميتتع
المخارج في الطابق ،وفي اكثر من اتجار ،ويف ل ما امكن تنظتيم الممترات بشتكل حلقتي حتتل
يسهل الولول ىلل بقية المخارج في حالة تعطل احدها بفعل الحريق.

5/10-3

يجتتب ان يركتتب فتتي الممتترات ابتتواب اعتراضتتية مانعتتة للتتدلان تغلتتق تلقائيًّتتا وفقتتا لشتتروط
االحتياطات الوقائية في المجاالت اإلنشائية وفي الحاالت اختية:

1/5/10-3

عندما يزيد طول الممر علل (30م) و لك في منتصف المسافة.

2/5/10-3

عند نقطة اتصال الممرات الرئيسة بالفرعية.

3/5/10-3

في اي موضع تطلبه شروط الحماية من لطر الدلان.

6/10-3

اي التالف في مستو ارضية الممرات يجب توفير درج او منحدر لالنتقال متن مستتو ىلتل
لر ،وعندما يكون الفرق اقل من ( 45سـم) يجب استعمال المنحدر بدال من الدرج.

11-3

الدرج الداللي:
يشكل الدرج الداللي جزءا ها ًّما من مخارج ستـبل الهتروب (مختارج الطتوارئ) ألنته يقتع فتي
بئر يخترق البناء راسيًّا.

1/11-3

يجب ان ينش درج الهتروب متن متواد ليتر قابلتة لالحتتراق ،وان يكتون معتزوال عتن األجتزاء
األلر للمبنل ب بواب وجدران ات مقاومة للنيران لمد ال تقتل عتن ستاعة ،وستهلة الولتول
ىلل الخارج مباشر  ،او ىلل قاعـة لالية من العوائق تؤدي بدورها ىلل الخارج.

2/11-3

يجب ان تكون ارضية جميع اجزاء الدرج للبة ،لير قابلة لالنزالق ولير مثقبة.

3/12-3

يجب تركيب حواجز للحماية من السقوط وفقا لشروط الحماية من السقوط.
الدرج الداللي جزء مهم من مخارج الهروب

الجزء األول
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الشكل 16-3

12-3

موالفات درج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):

1/12-3

عرض الدرج هو البعد الصافي بين وجه الجدار ووجه الدرابزين ،او الجدار اخلر.

2/12-3

يجتتب ان يكتتون عتترض التتدرج كافيتتا الستتتيعاب المبنتتل متتن األشتتخاص وفقتتا للشتتروط الوقائيتتة
للمبتتاني حستتب نتتوع االستتتغالل وفتتق جتتدول الحتتد األدنتتل لعتترض (مختتارج الطتتوارئ) ستتـبل
الهروب (جدول رقم .)2-3

3/12-3

يمكن اسـتخدام طريقة االستـتكمال لحستـاب القتيم المحصتور متا بتين  100و 300شتخا متن
شـاللي المبنل ،إليجاد الحد األدنل للعترض الصتافي لستبل الهتروب باألمتتار فتي الطتابق كمتا
جاء في الفقر .1/2/3-3

4/12-3

فتتي حالتتة وجتتود اكثتتر متتن  300شتتـخا متتن شـالتتـلي المبنتتل فيجتتب ةيتتاد العتترض الصتتافي
بمقدار ( 0.05متر) لكل ةياد قدرها عشـر اشـخاص السـتخدام الممرات ،و مانيتة اشتـخاص
السـتخدام الدرج كما جاء في الفقر .4/2/3-3

5/12-3

ى ا ةاد العدد عن  1000شـخا وجب توفير مخرج ىضتافي عرضتة  152ستم لكتل  500شتخا
ىضتتافي ،كمتتا يجتتب ان يكتتون عتترض التتدرج والبستتـ متستتاويا فتتي جميتتع مراحلتته وحتتتل المختترج
النهائي.

6/12-3

يجب اال يقل عمتق الدرجتة (النائمتة) عتن ( )28ستـم ،ويتراوح ارتفتاع القائمتة بتين ( 15و)18
سـم ،بحيث تظل العالقة بين عرض الدرجة وارتفاعها محكومة بالمعادلة اختية:
 × 2االرتفاع  +العرض = ( 60ىلل  )65سـم
العالقة بين القائم والنائم في الدرج
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الشكل 17-3

7/12-3

يجب ان تنظم الدرجات بمجموعة (اشواط) ال يزيد الشوط الواحتد علتل ( )14درجتة ،وال تقتل
عن ( ،)3وينتهي كل شوط ببسطة.

8/12-3

يجب اال يقل عرض البسطة عن عرض الدرج نفسه.

9/12-3

يجب ان تكون مجموعة الدرجات المتعاقبتة فتي الشتوط الواحتد متستاوية فتي العمتق واالرتفتاع
دون اي التالف يزيد علل ( 5ملـم) ،ويسمح بتفاوت ال يزيد علل ( 10ملم) بين اكبر والتغر
ارتفاع ،او عمق الدرجة في مجموع األشـواط.

الجزء األول
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اسـتعمال الدرجات المنحنية المروحية

الشكل 18-3

10/12-3

يجوة استعمال الدرجات المنحنية المروحية بشرط اال يقل الحد األدنل للعرض عن ( 25سم)،
والمستافة متن مركتز المنحنتل ىلتل بدايتة منحنتتل التدرج متن ناحيتة المركتز ال تقتل عتن ضتتعف
عرض الدرج.

13-3

حماية درج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) من الحريق والدلان:
يجب ان يتوافر للدرج الشروط العامة للحماية من الحريق والتدلان وفقتا للشتروط الوقائيتة فتي
المجاالت اإلنشائية ىضافة لهذر الشروط.

1/13-3

في المباني التي يزيد ارتفاعها علل ستة طوابق ،او التي تنا عليها الشروط الوقائيتة للمبتاني
حستتب نتتوع االستتتغالل ،يجتتب ان يفصتتل بيتتت التتدرج عتتن المبنتتل بفستتحة عاةلتتة منش ت وفقتتا
لشروط التدرج نفسته؛ فيمتا يتعلتق بالبنتاء ،والتهويتة ،واألبتواب وليتر لتك ،حتتل تتوفر حمايتة
م اعفة للدرج.

2/13-3

يف ل ما امكن وضع معتدات الحريتق فتي الفستحة العاةلتة؛ حتتل تكتون فتي مكتان محمتي متن
لطر الحريق ،يستعمله رجال اإلطفاء كنقطة استعداد وانطالق لمكافحة الحريق.

14-3

تهوية درج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب ان يتوافر للدرج ،باعتبارر وسيلة الهروب الوحيد في الطوابق المتكرر التهوية الكافية،
لتصريف الدلان في حالة تسربه ىلل بيت الدرج.

1/14-3

90

تتم التهوية بوسائل طبيعية كما في الحاالت اختية:
2

1/1/14-3

نوافتتذ قابلتتة للفتتتح علتتل الجتتدار الختتارجي للمبنتتل ،بمستتاحة ال تقتتل عتتن ( 1.5م ) فتتي الطتتابق
الواحد.

2/1/14-3

فتحة دائمة في سقف بيت الدرج بمساحة تساوي ( )% 5متن مستاحة ارضتية بيتت التدرج ،وال
تقل عن ( 1م ،)2او نافذ قابلة للفتح بوسيلة يدوية معتمد تشتغل متن الطتابق األرضتي بطريقتة
سهلة وبحركة واحد بنفس القياس.

3/1/14-3

في المباني التي يستمح فيهتا بت ال يكتون التدرج علتل الجتدار الختارجي للمبنتل ،يجتوة ان تطتل نوافتذ
التهويتتة علتتل منتتور مخصتتا لهتتذا الغتترض وال يحتتتوي علتتل ايتتة لتتدمات تنطتتوي علتتل لطتتور
حريق.

4/1/14-3

في جميع األحتوال ،عنتدما تقت تي ال ترور بقتاء نوافتذ التهويتة مغلقتة ،لغترض التكييتف ،او
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ليتتر لتتك ،يجتتب ان تكتتون النوافتتذ قابلتتة للفتتتح بواستتطة رجتتال التتدفاع المتتدني عنتتد الطتتوارئ،
بوستتائل يدويتتة ستتهلة االستتتعمال ،بحركتتة واحتتد  ،وتوضتتع هتتذر الوستتائل فتتي امتتاكن واضتتحة
معتمد مثل المدلل ،ومثبتة عندها عالمة ىرشادية بعبار (مفتاح يدوي للتهوية).

2/14-3

يجوة ان تكون التهوية بوسائل ميكانيكية في المباني التتي تستمح بهتا الشتروط الوقائيتة للمبتاني
حسب االستغالل.

1/2/14-3

يمكن حماية الدرج بنظام ةياد ال غ بدال من انظمة التهوية؛ و لك إلبقائها لالية من الدلان
بحيث يتم تصميم نظام ةياد ال غ طبقا للموالفات المعتمد .
سـلم م غوط بالهواء

الشكل 19-3

15-3

توةيع درج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
فيما عدا الحاالت التي تستمح بهتا الشتروط الوقائيتة للمبتاني حستب االستتغالل ،يجتب ان يكتون
الدرج علل الجدران الخارجية للمبتاني لتجنتب وجتود نهايتة مغلقتة ،وفتي المنشتآت ات التدرج
الواحد يجب ان يكون الدرج علل الجدار الخارجي للمبنل.

1/15-3

ال يجوة استمرار الدرج من الطوابتق العليتا ىلتل السترداب ،ويجتب عمتل درج مستتقل للسترداب ،وفتي
الحاالت التي يتعذر فيها لك ،يجب قطع استمرارية فراغ الدرج في الطتابق األرضتي ،بواستطة جتدار
مانع النتشار الحريق يرتفع ىلل السقف بحيث يكون الدلول ىلل السرداب من الخارج مباشر .

2/15-3

تثبيت عالمات ىرشادية دالل بيت الدرج للداللة علل ارقام الطوابق.
عالقة الدرج بالمبنل

الجزء األول
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الشكل 20-3

16-3

الدرج الخارجي:
عنتدما يكتون التتدرج الختارجي جتزءا متتن ستبل الهتروب ،تطبتتق فتي شت نه ،باإلضتتافة ىلتل هتتذر
الشروط ،شروط الدرج الداللي باستثناء شروط الحماية من الحريق.

1/16-3

يجوة في بعض األحوال الخالة التي يسمح بهتا التدفاع المتدني ان ينشت التدرج الختارجي متن
هيكل معدني ،بشرط ان يكون معالجا للحماية من العوامل الجوية.

2/16-3

يفصل الدرج الخارجي عن المبنل بجدران منش من مواد ليتر قابلتة لالحتتراق ،ات مقاومتة
للحريق بالدرجة المطلوبة ،وتغطي الفتحتات المطلتة علتل التدرج بت بواب مانعتة للحريتق تغلتق
تلقائيًّا ،ونوافذ ات ةجاج مسلح مقاوم للحريق ،وفقا لما يلي:

1/2/16-3
2/2/16-3
3/16-3

في حدود مسافة قدرها ( 3م) افقيًّا ،وراسيـًّا ،وعُـمـْقا.
ال داعي لذلك في الطابق األلير ،ى ا لم يكن الدرج مولال ىلل السطح.
يجب وضع عالمات ىرشادية علل ابواب الدرج للداللة علل رقم الطابق الذي تؤدي ىليه.

17-3

الجسور والشرفات والممرات الخارجية:
عندما تكون الجسور والشرفات الخارجيتة جتزءا متن ستبل الهتروب ،تطبتق فتي شت نها شتروط
الدرج الخارجي باإلضافة ىلل هذر الشروط.

1/17-3

يجب اال يقل ارتفاع جوانب الفتحات المطلة علل الشترفات او الجستور او الممترات الخارجيتة
عن (مترين) وتكون منش من الطوب (الطابوق) او الخرسانة.

2/17-3

يجب ان يكون العرض كافيا الستيعاب األشخاص الذين سـيسـتعـملونها ،شـريطة اال تقل عن ( 1.5م).

18-3

المنحدرات:
هي الطريق المائتل ،البتديل عتن التدرج فتي االنتقتال متن مستتو ىلتل لتر فتي ستبل الهتروب،
وينطبق علها ما جاء في شروط الدرج بصفة عامة ،ىضافة لهذر الشروط.

1/18-3
2/18-3
3/18-3
4/18-3

يجب ان تكون األرضيات متينة ولشنة ولير قابلة لالنزالق.
يجب ان تكون نسبة الميل واحد في جميع اجزاء المنحدر.
يجب استعمال البسطة عند تبديل اتجار المسار.
يجب اال تزيد نسـبة المنحدرات علل .10 : 1
نسبة المنحدرات 10 :1

الشكل 21-3

19-3
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المخرج النهائي لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجتتب ان ينتهتتي مستتـار الهتتروب ىلتتل مختترج نهتتائي يتتؤدي بتتدورر ىلتتل لتتارج المبنتتل ،او ىلتتل
الطريق العام.
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1/19-3

يجوة في الحاالت التي تسمح بها الشروط الخالة ان ينتهي ( )% 50متن ستبل الهتروب علتل األكثتر
في مكان دالل المبنل في مستو المخرج النهائي (األرضي عاد ) ،شريطة ان يتوافر في هتذا المكتان
ما يلي:

1/1/19-3

ان يكون الولول من نهاية المسار مثل اسفل الدرج ىلتل المخترج النهتائي ستهال واضتحا دون
اية عوائق ،واال تزيد المسافة علل (15م).

2/1/19-3

يجهز بشبكة مرشات ميار تلقائية.

2/19-3

يجوة ان ينتهي مسار الهروب ىلل السطح ،ى ا توافرت له جميع شروط سبل الهروب ،وبحيث
يتوافر منه طريق لر سالك و من يؤدي بدورر ىلل الطريق العام.

3/19-3

يجتتب ان يكتتون اتستتاع المختترج او المختتارج النهائيتتة كافيتتا لتصتتريف األشتتخاص المفتتروض
وجودهم في المبنل ،وال يقل ب ية حال عن اتساع سبل الهروب التي تصب فيه.

20-3

مخارج سـبل الهروب األفـقـيـة (مخارج الطوارئ):
المخرج األفقي هو المخرج الذي يؤدي ىلل منطقتة امتان دالتل المبنتل او لارجته ،تتوفر ملجت
منتتا ل شتتخاص التتذين يتعرضتتون لخطتتر الحريتتق ،فتتي المبتتاني والحتتاالت التتتي تتتنا عليهتتا
الشروط الوقائية للمباني حسب االستغالل.
مخارج سبل الهروب األفقية

الشكل 22-3

1/20-3

في حالة اعتبار كال الجانبين منطقتتي امتان ،يجتب تتوفير مخترج لتر باالتجتار المعتاكس علتل
نفس الحاجز ،بحيث يصبح كل من الجانبين منطقة امان بالنسبة ل لر  ،متع تثبيتت العالمتات
اإلرشادية المناسبة.

2/20-3

يجوة ان تكون المخارج المؤقتة بديال عن نصف المخارج األللية في المبنل علل األكثتر،
بشرط توافر شروط المسافة ،وان تت من المخارج المؤقتتة علتل األقتل درجت ا واحتدا يتؤدي
ىلل مخرج نهائي.

3/20-3

يجب ان تكون مساحة منطقة األمتان كافيتة الستتيعاب الحتد األعلتل متن األشتخاص المفتروض
وجودهم في كال الجانبين ،علل اساس ( 0.3م )2للشخا الواحد.
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4/20-3

يجوة ان تكون منطقة األمان لارج المبنل فتي مبنتل مجتاور ،او جستر او ممتر ،بحيتث تتؤدي
بدورها ىلل الطريق العام وفقا للشروط العامة لسبل الهروب.

5/20-3

يجتتب ان تكتتون منتتاطق األمتتان التتتي تتتؤدي ىليهتتا المختتارج المؤقتتتة تابعتتة لمستتتغل او مستتت جر
واحد ،ىال في الحاالت الخالة التي يوافق عليها الدفاع المدني.

6/20-3

في كل األحوال ال يجوة تركيب اقفال علل المخارج المؤقتة او اية وسائل تمنتع استتعمالها فتي
اي وقت من األوقات.

21-3

وسـائل الهروب الخالـة:
وهتي التدرج الحلزونتي ،الستـلم القتائم الثابتت (بحتاري) ،الستـلم الثابتت المائتل ،درج الطتوارئ
اخلية.

1/21-3

يجوة السماح باستخدام وسائل لالة للهروب وفقا لهذر الشروط ،في الحاالت اختية:

1/1/21-3

المبانل القائمة ،حيث يتعذر تنفيذ سبل الهروب المناسبة وفقا للشروط.

2/1/21-3

في حاالت محدود  ،ولخدمة عدد محدد من األشتخاص ،مثتل لترف اخليتات ،ولرفتة المصتعد
علل السطح واألبراج والمصانع ،وما شابه لك.

3/1/21-3

يجتوة ان تكتون وستتائل الهتروب الخالتتة ىحتد الوستائل المتتذكور فتي هتتذر الشتروط ،او ايتتة
وسائل الر يعتمدها الدفاع المدني.

2/21-3

يسمح باستخدام الدرج الحلزوني لخدمة لمسة اشتخاص علتل األكثتر ،والرتفتاع ال تة طوابتق
فق  ،علل ان يكون الدرج بالموالفات اختية:
القطر ال يقل عن (1.5م).

1/2/21-3
2/2/21-3

عرض الدرج ال يقل عن ( 19سـم) عند نقطة تبعد ( 30سـم) عن المركز.

3/2/21-3

ارتفاع الدرجة ال يزيد علل ( 25سـم) ومجال االرتفاع ال يقل عن (2م).
الدرج الحلزوني

الشكل 23-3

3/21-3
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السلم القائم الثابت (بحاري) :يسمح باستعمال سلم قائم ابت علل الجدار (بحتاري) فتي حتاالت
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استثنائية لخدمة عدد قليل متن األشتخاص العتاملين فتي الموقتع فقت  ،علتل ان يركتب لته حتاجز
علتل جانبيتته ،يمتتتد هتتذا الحتتاجز ىلتتل مستتافة متتتر واحتتد فتتوق مستتتو الستتطح التتذي ينتهتتي ىليتته
السـلم ،وفي حالة ارتفاع السلم اكثر من (9م) يجب ان يغطل بكامله بحاجز من الشبك للحمايتة
من السقوط.

4/21-3

السلم المائل الثابت :يجوة استتعمال الستلم المائتل الثابتت شتريطة اال تزيتد ةاويتة الميتل متع األفتق علتل
( 60درجتتة) ،وبشتترط ان تكتتون التتدرجات بعتترض ال يقتتل عتتن ( 13ستتم) وال يزيتتد البعتتد بينهمتتا علتتل
( 20سـم) .يجب ان تنش جميع الوسائل المذكور من مواد لير قابلتة لالحتتراق ،ومعالجتة للحمايتة متن
الصدا والعوامل الجوية ،كما يجب ان تكون متينة و ابتة ،ومترابطة مع البناء بشكل قوي.

5/21-3

درج الطوارئ اخلي :يجوة في الحاالت التتي يستمح بهتا التدفاع المتدني استتعمال التدرج التذي
يعمل اتيًّا بحيث تنزل عند استعمالها وترتفع اتيًّا عند تركها بواستطة قتل مواةنتة ،بشترط ان
تكون من نوع معتمد من الدفاع المدني.

22-3

النوافذ الخارجية:
ال يجتتوة تثبيتتت الح تواجز والعوائتتق علتتل نوافتتذ الواجهتتات الخارجيتتة الموجتتود فتتوق الطتتابق
األرضي من البناء ما لم تكن سهلة الفتح وبموجب موافقة لالة من الدفاع المدني.

1/22-3

عنتتد استتتخدام النوافتتذ الخارجيتتة مختتارج للطتتوارئ ،يجتتب ان تكتتون فتحاتهتتا ات اتستتاع يكفتتي
لخروج األشخاص بسهولة.
نوافذ الواجهات الخارجية

الشكل 24-3

23-3
1/23-3
2/22-3

مهاب الطائرات العمودية علل المباني العالية.
المباني العالية هي التي يزيد ارتفاعها علل (28م) عن سطح األرض.
ال تعتبر المهاب علل اسطح المباني ادا او جزءا من اساليب اإللالء من الحريق في المباني.

3/22-3

يعتبر ىنشاء مهب للطائرات العمودية علل اسطح المباني العاليتة امترا التياريًّتا لمالتك المنشت ،
وفتتي حالتتة ىنشتتاء مهتتب يجتتب التقيتتد بالموالتتفات الهندستتية والفنيتتة واالشتتتراطات الوقائيتتة
المعتمد من الجهات المختصة.

4/22-3

يحق للدفاع المدني ى ا را ضرور لك ىلزام مالكي بعض المنشآت بوضع مهتاب للطتائرات
حسب الحاجة.

24-3

المتطلبات الخالة بطوابق اإللالء المؤقت في المبتاني العاليتة عنتد ارتفتاع المبنتل عتن ال تين
( )30دورا يتم تخصيا ادور ىلالء حسب الجداول اختية وبالشروط اختية:

1/24-3

الجزء األول
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1/1/24-3
2/1/24-3
3/1/24-3

يجب توفير تهوية طبيعية او ميكانيكية لالة بدور اإللالء.

4/1/24-3

يجب عدم احتواء طوابق اإللالء علل اي ديكورات او مواد ا ا قابلة لالشتعال.

5/1/24-3

اال يشترك بمعدات التكييف والتهوية مع سائر الطوابق.

6/1/24-3
2/24-3
1/2/24-3

ان تفتح عليه المصاعد لالة منها مصاعد رجال اإلطفاء.

2/2/24-3
3/2/24-3
4/2/24-3

ال يجوة استخدام دَور االلتجاء لغير الغرض المخصا له.
ال يزيد ارتفاع سقف الدور علل ال ة امتار.

المعدات الواجب توافرها بكل طوابق ىلالء:
توفير الشروط الوقائية الالةمة كسائر الطوابق.
توفير مفتاح لاص بالمصاعد.
توفير ( )intercomمربوط بغرفة التحكم الرئيسة.
توفير لندوق قابل للفتح بسهولة يحتوي علل ىسعافات اولية لعدد كاف من األشخاص،تفحا
شهريًّا للت كد من لالحيتها.

جدول تحديد عدد ومواقع ادوار اإللالء في المباني التي يزيد ارتفاعها علل ال ين ( )30دورا

96

عدد طوابق المباني

عدد طوابق اإللالء

موقعها (رقم الطابق)

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

141/101/81/61/41/21

161-142

7

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

181-162

8

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

201-182

9

181/161/141/101/81/61/41/21
الجدول رقم 6-3
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117
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5/12-4
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2/10/12-4

المواد
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متطلبات الوقاية في توليل المواقد ب نابيب الغاة البترولي المسال

3/10/12-4

121
121

احتياطات وقائية عامة للحماية من الحريق لنظام الغاة البترولي المستال
المركزي
متطلبات الحماية والوقاية من الحريق في األنفاق

122

1/13-4

متطلبات السالمة دالل األنفاق
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2/13-4

متطلبات اإلطفاء دالل األنفاق

122

3/13-4

متطلبات الحماية المدنية دالل األنفاق
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15-4
16-4
17-4
18-4
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الباب الرابع
المتطلبات العامة للخدمات الهندسية
تصمم وتنفذ الخدمات الهندسية في المباني لحمايتها من الحريق وفقا لشروط هذا الباب.
1-4

التهوية والتكييف المركزي:

1/1-4

يت تتمن تصتتميم جهتتاة التكييتتف المركتتزي االحتياطتتات الكافيتتة لمنتتع انتشتتار الحريتتق والتتدلان
لالل قنوات التكييف وفق هذر الشروط.

2/1-4

يراعتل عنتتد التيتار مواقتتع مآلتتذ الهتواء الخارجيتتة الخالتة بجهتتاة التكييتتف عتدم تجتتاورر متتع
امكنة او مصادر تكون عرضة أللطار نشوب حريق.

3/1-4

يف ل ان توةع قنوات التكييف توةيعا المركزيًّتا ،و لتك بت ن تقستم ىلتل اقستام مستتقلة يختتا
كل منها بجزء من المبنل ،اما األماكن المعرضة لخطور نشوب حريق كالمطتاب والحمامتات
وليرها فيجب توفير اجهز تكييف منفصلة لها.

4/1-4

يجوة للدفاع المدني ان يطلب في حاالت لالة تركيب مفتاح طوارئ علل جهاة التكييف في
مكان مناسب لخدمة رجال الدفاع المدني.

5/1-4

يشترط في المباني ات الواجهات المغلقة ألسباب تتعلق بتصميم جهاة التكييف وجود نوافذ او
فتحات لالة في هذر الواجهات ليتمكن رجال الدفاع المدني متن تصتريف التدلان فتي المبنتل
عند نشوب حريق.

6/1-4

تعتبر القنوات الرئيسة لجهاة التكييف لالل ممرات راسية او افقية منش متن متواد ليتر قابلتة
لالحتراق كوحد مانعة للحريق ،مع وجتود فتحتات مناستبة ات ابتواب مانعتة للحريتق لتستهيل
ىجراءات الصيانة.

7/1-4

عنتتد التتتراق قنتتوات التكييتتف للجتتدران او األستتقف المانعتتة للحريتتق فتتي البنتتاء يجتتب ان تكتتون
مقاومتها للحريق بقدر درجة مقاومة الجدران ،وتغلق تلقائيًّتا بفعتل ولتلة منصتهر تعمتل عنتد
درجة حرار تراوح بين ( )84-68درجة مئوية.

8/1-4

تجهز قنوات نظام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدلان تعمل تلقائيًّا علل ىيقتاف تشتغيل
الجهاة بكامله عند اكتشاف الدلان ،وتدير فتي الوقتت نفسته متراوح شتافطة لطترد التدلان متن
المبنل.

9/1-4

يجب ان تكون المواد العاةلة المستعملة في تغليف قنوات الهتواء بالتدالل والختارج ليتر قابلتة
لالحتراق ،واال يقل سمكها عن ( 3سـم) وال يجوة استعمال ماد قابلة لالحتراق فيها.

الجزء األول
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الشكل 1-4

10/1-4
1/10/1-4
2/10/1-4
3/10/1-4

يجوة تغليف قنوات الهواء المكيف بماد قابلة لالحتتراق فتي حتاالت معينتة يعتود امتر تقتديرها
للدفاع المدني ،ويشترط:
ان تكون المسافة قصير .
ان تمر من لالل ممرات منش من مواد لير قابلة لالحتراق.
يشترط في الولالت المرنة لقنوات الهواء ما يلي:

1/3/10/1-4

ان تكون من ماد مقاومة للحريق لفتر نصف ساعة علل األقل.

2/3/10/1-4

اال تولد دلانا كثيفا عند احتراقها.

3/3/10/1-4

اال يزيد طولها علل ( 25سـم) ى ا كانت في بداية القنوات بالقرب من مراوح دفع الهواء.

4/3/10/1-4

ى ا كانت في نهاية القنوات فيجتب اال يزيتد طولهتا علتل ( 4امتتار) واال تختترق جتدارا او ستقفا
مانعا للحريق ،واال توجد في مكان فيه لطور نشوب حريق مثل المطاب وليرها.

4/10/1-4

ى ا استخدم نظام التكييف المركزي للتدفئة باإلضافة ىلل التبريد فيجب التقيتد بالشتروط الوقائيتة
الخالة بالمراجل وتخزين وىشعال الوقود السائل.

2-4
1/2-4
2/2-4

التمديدات الكهربائية:
يجب ان تكون موالفات التمديدات الكهربائية مطابقة لموالفات وةار الكهرباء.
يجتتب ان تكتتون التمديتتدات والتركيبتتات الكهربائيتتة ستتليمة بصتتفة عامتتة بحيتتث ال تشتتكل عنتتد
استعمالها سببا مباشترا او ليتر مباشتر للحريتق ،كمتا تجهتز الشتبكة بجهتاة واق متن الصتدمات
الكهربائية يعمل تلقائيًّا بواسطة المولل األرضي او ب ي وسيلة تعتمدها وةار الكهرباء.

الشكل 2-4
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3/2-4

تمدد األسالك محكمة التوليالت لالل انابيب واقية ،بحيث ال تترك مجاال للعبث بها.

4/2-4

ال تقبل التمديدات الكهربائية المكشوفة ىال في حدود ضيقة ،ولمستـافة قصتير ال تزيتد علتل (3
امتار) شريطة ان تكون ابتة ومن دون اية ولالت.

5/2-4

التوليالت التي تغذي األجهز والمعدات بالتيار يجب ان تكون دالل انابيب واقية مرنة ومحكمة.
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الشكل 3-4

6/2-4

تكتتون التمديتتدات واألجهتتز الكهربائيتتة الموجتتود فتتي األمتتاكن التتتي تستتتعمل لتختتزين المستتاحيق او
السوائل او الغاةات القابلة لالشتعال من النوع المانع للهب المحكتم اإللتالق ،بحيتث ال يصتدر عنهتا
عنتتد تشتتغيلها شتترار كهربائيتتة ،وال تستتمح للغتتاةات بالتستترب دالتتل التركيبتتات ،كالمفتتاتيح وليرهتتا
فوق مستو  1.5متر من األرضية.

7/2-4

يجب ان تكون المصابيح الكهربائية الموجود في اماكن التخزين ات لطاء واق مصنوع متن
الشبك والزجاج ليشكل فالال يمنع انتقال الحرار باإلشعاع ىلل المواد القابلة لالحتراق.

8/2-4

ى ا كان في المبنل مولتد كهربتائي فيجتب ان يحفت فتي لرفتة لالتة منشت لهتذا الغترض متن
مواد مقاومة للحريق لمد ال تقل عن اربع ساعات ،ومعزولة عتن البنتاء كوحتد مستتقلة مانعتة
للحريق ،ويشترط فيها ما يلي:

1/8/2-4

يكون مدللها من الخارج مباشر .

2/8/2-4

ال تتصل اي فتحات موجود فيها ب ي قسم من البناء.

3/8/2-4

تخصا حفر تحت المولد لغرض تجميع الزيت في حالة تستريبه بحيتث تكتون ستهلة التفريتغ
والتنظيف.

4/8/2-4
5/8/2-4
6/8/2-4
9/2-4
10/2-4
1/10/2-4
2/10/2-4

الجزء األول

يستحسن في هذر الحالة ان يكون الزيت المستخدم للتبريد لير قابل لالشتعال.
يجب توفير تهوية منفصلة للغرفة.
توفير معدات السالمة الالةمة حسب اشتراطات الدفاع المدني.
توضع المفاتيح ولوحات التوةيع الفرعية في اماكن بارة متيسر الولول.
يوضع المفتاح الرئيسي ولوحة التوةيع الرئيسة في مكتان مناستب يوافتق عليته التدفاع المتدني،
ويشترط فيه:
ان يكون قرب المدالل الرئيسة.
يف ل ان يكون في لرفة معزولة عن البناء ومفتوحة للخارج.
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الشكل 4-4

11/2-4

يجب وضع اللوحات واإلرشادات المميز للداللتة علتل مكتان المفتاتيح الرئيستة والفرعيتة ،متع
توضيح مجال واستعمال كل منها.

12/2-4

تزود اإلعالنات الم يئة ات ال غ العالي والمركبة علل الواجهات واألسطح بمفتاح قتاطع
يركب في المكان المناسب بحيث ال يسمح بإستـاء االستتعمال ،ويغطتل بلتوح ةجتاجي لكسترر،
و لك بغية االستعمال بواسطة رجال الدفاع المدني له عند الطوارئ.

13/2-4

تتتوفر اإلجتتراءات الالةمتتة متتن الطتتار الكهربتتاء الستتاكنة؛ و لتتك عتتن طريتتق تستترب الشتتحنات
الكهربائيتتة ىلتتل األرض ،وتت تتمن هتتذر اإلجتتراءات وضتتع جهتتاة متتانع للصتتواعق فتتي األبنيتتة
المرتفعة حسب موالفات وشروط الدفاع المدني ووةار الكهرباء.

الشكل 5-4
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3-4

جمع وتصريف القمامة:

1/3-4

تنش لرفة جمع القمامة من مواد ليتر قابلتة لالحتتراق ،و ات مقاومتة لتزمن ال يقتل عتن اربتع
ساعات ،ويشترط ان يكون بابها مقاوما للحريق بنفس الدرجة ،ويغلق تلقائيًّا.

2/3-4

يجب ان يكون األنبوب مصتنوعا متن متاد ليتر قابلتة لالحتتراق ،و ات مقاومتة لفعتل الحريتق
لمد ساعتين علل األقل.

3/3-4

تجهتتز لرفتتة القمامتتة واألنبتتوب العمتتودي فتتي األبنيتتة الكبيتتر المهمتتة بوستتائل تلقائيتتة ويدويتتة
إللالق األنبوب في حاالت الطوارئ ،وحسب توجيهات الدفاع المدني.

4/3-4

ينش ت انبتتوب نقتتل القمامتتة ضتتمن الطوابتتق متتن متتاد ليتتر قابلتتة لالحتتتراق ،ويمتتر لتتالل فتتراغ
مفصول عن بقية اجزاء البناء بجدران مقاومة للحريق.

5/3-4

تغلق فتحات األنبوب التي تستقبل القمامة من الطوابق ب بواب مانعة للحريق والدلان وتغلق تلقائيًّا.

4-4

المراجل البخارية ومراجل الميار السالنة:

1/4-4

تركب وتستخدم وتصان المراجل البخارية ومراجتل الميتار الستالنة وفقتا للموالتفات القياستية
الخليجية (اسس واشتراطات فحا والتبار المراجل البخارية ومراجل الميار السالنة) بجميع
اجزائها ،والشروط الخالة التي يشترطها الدفاع المدني.

2/4-4

يف تتل ان يكتتون موقتتع لرفتتة المراجتتل مقابتتل الجتتدار الختتارجي للبنتتاء ،وفتتي حالتتة تعتتذر لتتك
يراعل عند التيار الموقع تقدير اتجار تصريف االنفجار ىلل الجهة األقل ضررا.

3/4-4

تنش لرفة المرجل من مواد مقاومة للحريق و ات مقاومة ال تقل عن اربع ســـاعات.

4/4-4

يف ل ان يكون المدلل ىلل لرفة المرجل من الخارج مباشتر  ،وفتي حالتة تعتذر لتك يراعتل
اال تشكل الغرفة اية لطور حريق علل طريق الخروج الرئيسي في البناء.

5/4-4

يكتون بتاب لرفتتة المرجتل متتن النتوع المقتتاوم للحريتق لمتد ال تقتتل عتن اربتتع ستاعات ،ويغلتتق
تلقائيًّا ،مع تثبيت ىشار مميز عليه.

6/4-4

تؤمن التهوية الطبيعية الكافية لغرفة المرجل طبقا لشروط التهوية وتصريف الدلان.

7/4-4
5-4
1/5-4

تكون التمديدات الكهربائية من النوع الخاص المانع للهب.

2/5-4

الساللم الكهربائية المتحركة:
تستدعي دراسة الساللم المتحركة كل حالة علل حد من قبل الدفاع المدني.
عند تركيب الساللم المتحركة يجب مراعا عدم انتشار دلتان الحريتق متن لتالل الفتحتات فتي
هذر الساللم.

الشكل 6-4

الجزء األول
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نوافذ الواجهات الخارجية

الشكل 7-4

6-4
1/6-4
2/6-4
3/6-4
4/6-4

تركب وتسـتخدم وتصـان المصاعد الكهربائيتة وفقتا للموالتفات القياستية الخليجيتة (المصتاعد
الكهربائية ل فراد والب ائع) بجميع اجزائها ،والشروط الخالة التي يشترطها الدفاع المدني.
يمنع قطعيًّا تحميل المصعد اكثر من الحمولة المقرر .
يجب ان تعود جميع المركبات ىلل الطابق األرضي وتفتح ابوابها ،في حالة حدو حريق.
مصعد الحريق:

1/4/6-4

عنتتدما يزيتتد ارتفتتاع المبنتتل علتتل (20متتترا) يخصتتا مصتتعد او اكثتتر لخدمتتة رجتتال التتدفاع
المدني.

2/4/6-4

يجهز مفتاح لاص لمصعد الحريق للسيطر علل المصعد في حالتة الحتواد  ،ويحفت فتي علبتة مقفلتة
مثبتة علتل الجتدار ،ات لطتاء ةجتاجي وعليهتا ىشتار واضتحة ،ويوضتع فتي مكتان مناستب بالطتابق
األرضي.

3/4/6-4

من األنسب ان يمد مصعد الحريق بالتيار من مصدر مغاير لمصدر ىمداد البناء بالتيار ،ليعمتل
مصعد الحريق حتل مع انقطاع التيار ا ناء الحواد .

5/6-4

104

المصاعد الكهربائية:

بئر المصعد:

1/5/6-4

يبنل بئر المصتعد ولرفتة المعتدات والمحتوالت متن متواد مقاومتة للحريتق بدرجتة ال تقتل عتن
ساعتين.

2/5/6-4

يجب حماية بئر المصعد من انتقال الحريق او الدلان راسيًّا ىلل الطوابق األلر .

3/5/6-4

يجب ان يطل بئر المصعد في الطوابق علل فسحة مفصولة عن البنتاء بجتدران وابتواب مانعتة
النتشار الحريق تغلق تلقائيًّا.

4/5/6-4

يستتمح بوجتتود بئتتر المصتتعد فتتي بيتتت التتدرج متتا دامتتت متطلبتتات الوقايتتة للحمايتتة متتن الحريتتق
متوافر .
يجب اال يشكل بئر المصعد جزءا من نظام التهوية في البناء.

5/5/6-4
6/5/6-4
7/5/6-4
8/5/6-4
9/5/6-4

يمنع تكسـية او طالء جدران بيت المصعد الداللية بمواد لير مقاومة للحريق.

10/5/6-4

يجب تسليم نسخة من مفتاح الباب الخارجي لبئر المصعد للدفاع المدني.

يجب توفير التهوية الكافية لتصريف الدلان في حالة حد حريق في بئر المصعد.
ال يجوة استعمال بئر المصعد في اي الراض الر لير تجهيزات المصعد.
يمنع وجود اي فتحات علل بئر المصعد لير األبواب المخصصة للمصعد.
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رسم توضيحي للفراغ الراسي للمصعد وكبينة المصعد

الشكل 8-4

6/6-4

الشكل 9-4

لرفة محركات المصعد:

1/6/6-4

يجب ان تنش لرفة محركات المصعد من مواد لير قابلة لالحتراق وفقتا للموالتفات القياستية
الخليجية (المصاعد الكهربائية ل فراد والب ائع).

2/6/6-4

يمنع وجود اي فتحات بين لرفة المحركتات وبئتر المصتعد ،عتدا الفتحتات المخصصتة للحبتال
والتمديدات ال رورية األلر .

3/6/6-4

يجب توفير التهوية واإلنار الكافية لغرفة المحركات.

4/6/6-4

ى ا كان درج البناء ال يصل لمستو لرفة المحركات ،فيجب توفير درج ابت وسليم من مواد
لير قابلة لالحتراق.

5/6/6-4

يجب تركيب حواجز للوقايتة متن الستقوط حتول حافتة األستطح او الفتحتات الواقعتة فتي طريتق
لرفة المحركات.

6/6/6-4

يجتتتب ان يركتتتب فتتتي لرفتتتة المحركتتتات لزانتتتة ات لطتتتاء ةجتتتاجي مستتتلح لحفتتت األدوات
والمعدات اليدوية ،مثل:
يد لتشغيل العجلة (ى ا كانت منفصلة عن العجلة).

1/6/6/6-4
2/6/6/6-4
3/6/6/6-4

ملزمة او مرب لتثبيت الحبال علل البكر .

4/6/6/6-4

مفتاح باب بئر المصعد الخارجي.

الجزء األول

مفتاح لفك فرامل العجلة.
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5/6/6/6-4
7/6-4
1/7/6-4

مركبة المصعد (الكابينة):
يجب ان يكون هيكل المركبة وتكسياتها الداللية والدهانات من مواد لير قابلة لالحتراق.

2/7/6-4

يجب تركيب باب داللي في مركبة مصعد األفراد بحيتث ال تعمتل قبتل ىلالقته ،لمنتع انحشتار
اطراف المستخدمين للمصعد او يابهم بين المركبة وجدار بئر المصعد.

3/7/6-4

يجتتب تزويتتد مركبتتة مصتتعد األفتتراد فتتي ستتقفها بفتحتتة لإلنقتتا تكفتتي لتتدلول او لتتروج شتتخا
واحد ،وفقا للموالفات القياسية الخليجية (المصاعد الكهربائية ل فراد والب ائع).

4/7/6-4
5/7/6-4

تجهز المركبة بمروحة للتهوية مالئمة لحجم وسعة المصعد.
يجب تجهيز كابينة مصعد األفراد بلوحات ىرشادية تت من:
لوحة تدل علل عدم السماح ل طفال دون الرابعة عشر باستخدام المصعد دون مرافق بالغ.

1/5/7/6-4
2/5/7/6-4

لوحة تدل علل عدم السماح بالتدلين دالل كبينة المصعد.

3/5/7/6-4

لوحة تبين الحمولة المقرر للمصعد والحد األعلل لعدد المستخدمين.

4/5/7/6-4

وضع اإلشارات المميز علل مفاتيح (اةر ) كبينة المصعد الدالة علل نوع االستخدام.

5/5/7/6-4

لوحتتة توضتتح استتـم الوكيتتل ورقتتم هاتفتته ،والجهتتة المستتؤولة عتتن الصتتيانة ،وارقتتام هواتفهتتا
للطوارئ.

8/6-4
1/8/6-4
2/8/6-4
3/8/6-4
9/6-4

ىمداد المصعد بالتيار الكهربائي:
يجب ان يسـيطر علل لطوط التيار الكهربتائي التتي تغتذي المصتعد -بالقتدر واإلنتار  -مفتتاح
رئيسي لاص (قاطع) (لالف المفتتاح الموجتود فتي لرفتة المحركتات) عنتد المفتاتيح الرئيستة
للبناء (القواطع الكهربائية الرئيسة للبناء).
ترتب لطوط التيار الكهربائي للمصعد بدائر لالة ال تتصل بها اي لدمات الر لير المصعد.
يجب وضع ىشار لالة لتوضيح المفاتيح الكهربائية الخالة بالمصعد.
الصيانة والتفتي

الدوري علل المصاعد:

1/9/6-4

بعد تركيب المصعد يجب فحصه والموافقة عليه من قبل جهة فحتا وتفتتي
معتمد من الدفاع المدني ،كما نصت علل لك الموالفات الخليجية.

2/9/6-4

يجب ان يخ ع كل مصعد لخدمة منتظمتة تغطتي اعمتال الصتيانة الدوريتة متن قبتل جهتة ات
لبر في اعمال ليانة المصاعد ،ومعتمد من جهات االلتصاص كالدفاع المدني.

3/9/6-4

يحف ت ستتجل ب عمتتال الصتتيانة الدوريتتة وىلتتالح األعطتتال وتواريخهتتا ،ويحف ت فتتي لرفتتة محركتتات
المصعد.

4/9/6-4

الجهة المسؤولة عتن اعمتال الصتيانة الدوريتة مستؤولة اي تا عتن تلبيتة طلبتات األعطتال التتي
تحد في المصعد ،وان تكون لدمتها متوافر علل مدار ( 24سـاعـة).

5/9/6-4

يجب علل الجهة المسؤولة عن الصيانة الدورية ،والجهة المستؤولة عتن التفتتي  ،تبليتغ الجهتة
الرسمية المسؤولة فورا في الحاالت اختية:

1/5/9/6-4
2//9/6-4
3/5/9/6-4
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اية ادوات او معدات الر لالة بالتشغيل والصيانة الخفيفة للمصعد.

فنيتة متخصصتة

عندما يبرم او يلغل عـقـد ليانة المصعد.
عندما يالح المفت

اي عطل يؤ ر في سالمة مستخدمي المصعد.

عندما يمتنع لاحب البناء عن تنفيذ اعمال الصيانة المطلوبة.

6/9/6-4

الدفاع المدني هتو المرجتع للبتت فتي الخالفتات التتي قتد تتنجم بتين األطتراف المعنيتة او المخالفتات لهتذر
المتطلبات.

7/9/6-4

يجب علل لاحب البناء ان يتخذ اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة علل سالمة المصعد.

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

8/9/6-4
7-4

يجب ان يدرب شخا مسؤول ،مثل حارس البناء او عامل المصعد ،علل تشغيل المصعد فتي
األحتتوال العاديتتة ،وعلتتل كيفيتتة التصتترف عنتتد الحتتواد واألعطتتال ،وىبتتالغ جهتتة الصتتيانة
المختصة ،واالتصال بالدفاع المدني عند رف هم تلبية طلب الصيانة.
لزانات الوقود السـائل:

1/7-4

يف ل ان يكون لزان الوقود السائل مدفونا تحت األرض ،وى ا تعذر لك يجب ان يوضع فتي
لرفتتة مستتتقلة متتن البنتتاء تتتتوافر فيهتتا متطلبتتات الحمايتتة متتن الحريتتق فتتي لرفتتة لتتزان الوقتتود
السائل.

2/7-4

يجب ان يكون لزان الوقود مدفونا تحت األرض ،وى ا تعذر لك يجب ان يوضتع فتـي لتـرفة
مسـتقلة من البناء تتوافر فيها شروط لرفة لزان الوقود السائل من هذر الشــروط.

3/7-4

يجب ان يكون التصميم وانابيتب التولتيل لمعتدات حترق الوقتود والزيتت بصتور عامتة طبقتا
للموالفات المعتمد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4/7-4

يشترط في لنع الخزان ان يكون مثبتا ومحكما ،ال يسمح بالتسرب او الرشح.

5/7-4

يشترط في انابيب توليل الوقود السائل ان تكون مصنوعة متن انابيتب متينتة الصتنع ،محكمتة
التوليل ،ال تسمح بالتسريب.

6/7-4

تزود شبكة توليل الوقود السائل بالصمامات الالةمة لإللالق في اماكن مناسبة بحيتث تكتون
متيسر وموضحة بإشارات مميز  ،واهمها:

1/6/7-4
2/6/7-4
3/6/7-4
7/7-4
8/7-4
8-4

لمام ىلالق رئيسي في بداية الخ عند الخزان.
لمام ىلالق رئيسي عند جهاة ىشعال الوقود.
لمام تلقائي يعمل بت ير الحترار يتتم تركيبته لتارج لرفتة جهتاة ىشتعال الوقتود؛ و لتك بغيتة
وقف تغذية الوقود لجهاة اإلشعال عند نشوب الحريق ،الذي يعمل بواسطة وللة منصهر او
اية وسيلة مالئمة الر  ،وباإلضافة ىلل لك يجب توفير وسيلة للق الر يدوية الستخدامها
في حالة تعطل الصمام التلقائي.
يتوافر في تصميم جهاة ىشعال الوقود وسائل الوقاية من الحريق عند تشغيله.
يجب عدم ىنشاء التمديدات او مرورها بالقرب من اي مصدر للحرار .
لرفة لزان الوقود السائل:

1/8-4

يحف الخزان الثابت للوقود في لرفة لالتة منشت متن متواد مقاومتة للحريتق ات مقاومتة ال
تقل عن اربع ساعات ،ويف ل ان يكون الخزان مدفونا تحت األرض.

2/8-4

تؤمن التهوية الطبيعية الكافية لغرفة لزان الوقود الستائل فتي المستتويين العلتوي والستفلي متن
الغرفة ،بحيث تطرد األبخر لارج البناء.

3/8-4
4/8-4
5/8-4

يف ل ان تكون الغرفة مقابل الجدار الخارجي للبناء.
تكون لرفة لزان الوقود بعيد عن لرفة المرجل لمنع انتقال الحرار ىليها.
تكون التمديدات الكهربائية من النوع الخاص المانع للهب.

6/8-4

يكون باب الغرفة من النوع المقاوم للحريق لمد ال تقل عتن اربتع ستاعات ،ويغلتق تلقائيًّتا ،متع
تثبيت ىشار مميز عليه.

7/8-4

تبنل عتبة علتل البتاب بارتفتاع مناستب لتشتكل متع الجتدران حوضتا يكفتي لحجتز كميتة الستائل
المخزونة مع ةياد .%10

9-4
1/9-4

لزان الوقود الغاةي:
تكون تمديدات وتخزين وىشعال الوقتود الغتاةي مطابقتة بصتور عامتة للموالتفات والشتروط
الخالة بنظام الغاة المركزي ،ومتطلبات الدفاع المدني.
تصبغ التمديدات وانابيب التزويد بالغاة باللون األلفر.

الجزء األول
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3/9-4
4/9-4
5/9-4

تزود شبكة انابيب الغاة بصمامات للق فرعية عند بداية ونهاية كل وللة مرنة في المبنل.
يجب تركيب وتزويد اماكن استخدام الوقود الغاةي ب جهز استشعار ابخر الوقود السائل والغاةات.

6/9-4

يجب ان تكون لمامات اإللتالق الرئيستة والفرعيتة فتي مكتان واضتح متيستر الولتول ىليته،
ويخ ع لموافقة الدفاع المدني ،كما تزود بعالمات مميز واضحة.

7/9-4

يجب عدم ىنشاء او مرور انابيب الغاة بالقرب من اي مصدر للحرار .

10-4

مدالن تصريف ابخر الطب او التدفئة:

1/10-4

يجب تجهيز األفران والمواقد ،وما يما لها من معدات الطتب والتدفئتة ،بمختارج للتدلان تتؤدي
ىلل الهواء الخارجي.

2/10-4

يجب ان تكون المدالن من مواد لير قابلة لالحتراق و ات مقاومة كافية للحريق.

3/10-4

ى ا كان موقع المدلنة دالل البناء فيجتب ان يكتون الستطح التداللي معتدًّا لتستهيل عمليتة ىةالتة
الكربون المتراكم واية ترسبات الر .

4/10-4

ى ا كانت المدلنة من الصفائح المعدنية فيجب ان يكون سمكها كافيا ،وتثبتت ولتالت المدلنتة
بإحكام مع وجوب تثبيتها بالجدران المحيطة ب سالك شد متينة.

5/10-4

تجهز المدلنة بفتحات للتنظيف والتفتي
المنحنيات (األكواع).

6/10-4

ترتفع المدلنة مترا واحدا من اعلل نقطة في البناء ،و ال ة امتار فتوق اعلتل نقطتة متن األبنيتة
المحيطة ،و لك ضمن حدود دائر نصف قطرها ( )23مترا.

7/10-4

يجب اال تتصل المدلنة او تقترب من مواد قابلة لالحتراق.

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

بمقاسات مناسبة حسب طبيعتة المكتان ،ولالتة عنتد

التهوية وتصريف الدلان:
يراعتتل فتتي تصتتميم التهويتتة وتصتتريف التتدلان وجهتتة نظتتر الوقايتتة متتن الحريتتق فتتي النتتواحي
اختية:
تهوية لتصريف الدلان بغية سالمة األشخاص وحماية المبنل.
تهوية لتصريف الدلان بغية مساعد رجال الدفاع المدني للسيطر علل الحريق.
تهوية لطرد األبخر والغاةات والمساحيق القابلة لالشتعال.

2/11-4

التهوية لسالمة األشخاص :يجب ت مين التهوية الكافية في طريق الختروج ،وفتي اي جتزء متن
البناء قد يجتمع فيه األشخاص.

3/11-4

التهوية الخالة بالسيطر علل الحريق :يجب ت مين التهوية الكافية لطرد األبختر او الغتاةات
او المساحيق القابلة لالشتعال حتتل التصتل نستبة تركيزهتا فتي الهتواء ىلتل درجتة االشتتعال او
االنفجار .ووسائل هذر التهوية كما يلي:

1/3/11-4

ال ت او التتتزود بوستتائل التهويتتة الموضتتعية فتتي األمتتاكن المختلفتتة التتتي تستتتعمل لتختتزين او
لتشغيل اجهز ىشعال السوائل او الغاةات المشتعلة.

2/3/11-4

ال تت او التتتزود بوستتائل التهويتتة الموضتتعية للمعتتدات الميكانيكيتتة واألبختتر كمتتا تفرضتتتها
الشروط الوقائية الخالة بها.

3/3/11-4

التهوية الميكانيكية عندما تكون التهوية الطبيعية لير كافية او لير فعالة.

4/11-4
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تزود شبكة تمديدات الوقود الغاةي بصمام ىلالق رئيستي يكتون لتارج البنتاء ى ا كتان المصتدر متن
لطوط الغاة الرئيسة في المدينة ،وعند بداية الخ ى ا كان المصدر اسطوانات الغاة العادية.

يجب ان تكون عملية التهوية الطبيعيتة او الميكانيكيتة متكاملتة بحيتث تتؤمن الفعاليتة المطلوبتة لتجديتد
هتتواء المكتتان لتتالل متتد معينتتة وقياستتية تتوقتتف علتتل حجتتم المكتتان ونتتوع االستتتعمال والمحتويتتات
وطبقا للشروط الوقائيتة متن الحرائتق ،وعلتل المهنتدس المختتا ان يقتدم دراستة عنتدما يطلتب منته
لك.

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

5/11-4

يجب توفير تهوية طبيعية او ميكانيكية في جميع المباني.

6/11-4

تتتتم التهويتتة بواستتطة فتحتتات فتتي اعلتتل الستتقف تظتتل مفتوحتتة بصتتور دائمتتة ،وى ا استتتوجبت
ال رور ىلالقها فإنها تجهز لتكون قابلة للفتح عند نشتوب الحريتق بإحتد الوستائل اختيتة او
اي وسيلة الر يوافق عليها الدفاع المدني.

1/6/11-4

تلقائيًّا :بواسطة وللة قابلة لالنصهار او نظام اإلنذار.

2/6/11-4

يدويًّا :بواسطة وسيلة يدوية سهلة توضتع علتل ارتفتاع مناستب متن مستتو األرض فتي موقتع
متيسر الولول ىليه ،وتخ ع لموافقة الدفاع المدني.

3/6/11-4

تغطية الفتحات :ب لواح من ماد ستريعة االنصتهار بواستطة الحترار الناتجتة عتن الحريتق فتي
حاالت لالة يحددها الدفاع المدني.

4/6/11-4

يتوقف حساب نظام التهوية حسب األنظمة العالمية وشروط الدفاع المدني.

الشكل 10-4

12-4
1/12-4
1/1/12-4

متطلبات الحماية من الحريق للنظام المركزي لغاة الوقود المسال المستخدم في المباني:
يقصد بتمديدات الغاة التمديداتُ من لتزان او متن استطوانة او متن عتداد محطتة لتاة لتغير
لمواقتتع المستتتهلك ،الجهتتاة المتتزود متتن لتتزان تتتتم تعبئتتته فتتي الموقتتع نفستته بواستتطة لتتهريج
(تنكر) بعكس ما هو معمول به بالنسبة ألسطوانات الغاة المحمولة التي تنقل كتل متر لغترض
التعبئة.
تقدير حجم لزان لاة الوقود المركزي:
يتم تقدير حجم الخزان حسب اعلل سحب للغاة في الساعة ،وكمية المخزون المطلوبة ،وكذلك
مساحة الموقع الذي سيتم فيه وضع الخزان حسب شروط األمان والسالمة.
حجم الخزان باللترات =

الجزء األول

كمية االسـتهالك باألرطال في الشهر × 1.5
1.272 × 0.7
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حيث ()% 70من الحجم المستعمل للخزان = 0.7
(الحد األقصل لالستعمال  %85من حجم الخزان)
مالحظة :لتـر واحد من الغـاة البترولي المسـال =  1.272رطل.

2/12-4
1/2/12-4
3/12-4
1/3/12-4
2/3/12-4
1/2/3/12-4
2/2/3/12-4

التيار حجم لزان لاة الوقود المركزي:
يتم التيار حجم الخزان حسب ما تم تقديرر ومقارنة باألحجام المصنوعة التي تراوح احجامهـا
بتتين ( 380و 4.880لتتترا) للمشتتاريع الستتكنية ،وحتتتل ( 15.000لتتتر) للمشتتـاريع التجاريتتـة.
ويف ـل ان يكتون حجتم الختزان كافيتا لفتتر ( 6استـابيع) شتهر ونصتف ،حتتل تتؤمن ىمتدادات
الغاة بدون انقطاع علل المستهلك.
موالفات لزان لاة الوقود المركزي وتجهيزاته:
يجتتتب ان يصتتتنع الختتتزان حستتتب الموالتتتفات القياستتتية الخليجيتتتة او الدوليتتتة .يتتتزود الختتتزان
بتجهيزات مركبة عليه ،وسـاحة تستمح بتعبئتته واستتعماله بكتل امتان ،وهتذر التجهيتزات تكتون
تحت لطاء مغلق ى ا كان الخزان في موقع من دون سياج.
ويحتوي لزان لاة الوقود المركزي علل التجهيزات اختية:
ساعة منسوب الغاة.
لمام لغير عبر نقب ( 1.5ملم او اقل) لمراقبة اعلل منسوب عند التعبئة.

3/2/3/12-4

لتمامات اإلقفتال علتل الخطتتوط المتصتلة بتالخزان ،لت التعبئتتة ولت االستتعمال متع ىضتتافة
لمام مراقبة السحب علل ل الغاة السائل.

4/2/3/12-4

لمام التنفيس ويكون دالليًّا او لارجيًّا ،علل ان يتم التنفيس بواقع متر مكعب من الغاة في الدقيقة.

5/2/3/12-4

لتمام مراقبتة علتل لت التعبئتتة ى ا كانتت نقطتة التعبئتة فتوق ستتطح الختزان ،امتا ى ا كانتت نقطتتة
ان عند نهاية الخ .
التعبئة في نهاية ل مربوط بالخزان فيجب ان يوضع كذلك لمام مراقبة ٍ

6/2/3/12-4

ساعة منسوب الغاة تتيح للمستهلك معرفة النسبة المئوية لمنسوب الغاة السائل.

7/2/3/12-4

منـظم ال غ الـدرجة األولل علل ل االستعمال يمد الغاة بال غ المناسب للمستهلك ،كمتا
يوجد لمام للقفل بين الختزان ومتنظم ال تغ يفصتل الختزان عنتد الحاجتة ،وهتذا الصتمام لته
مفتاح احمر اللون.

رسم توضيحي لخزان لاة

الشكل 11-4

4/12-4
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التيار موقع لزان لاة الوقود المركزي:
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1/4/12-4
2/4/12-4
3/4/12-4
4/4/12-4
5/4/12-4

في كل الحاالت يجب اال يحي بالخزان اي شيء علل بعد ( 60سـم).
يجب ان تبعد اي فتحة في اي بناية عن جدار الخزان بمسافة ال تقل عن ( 1.5متر).
يجب اال تقل المسافة عتن متتر ونصتف متن جتدار الختزان ىلتل لت نهايتة الملكيتة ،ويجتوة ان
تكون هذر المسافة ( 60سم) ى ا كان هناك جدار عند ل نهاية الملكية.
يجب اال تقل المسافة عن ( 3امتار) من جدار الخزان ىلل نقطة وجود مواد قابلة لالشتعال.
يجب اال تقل المسافة عن ( 3امتار) من جدار الخزان ىلل نقطة اإلشعال.

6/4/12-4

يجب اال تقل المسافة عن ( 1.5متر) من جدار الخزان ىلل طريق عمومي ،مع المحافظة علتل
مسافة ال تقل عن ( 3امتار) من تجهيزات الخزان.

7/4/12-4

يجب اال تقل المسافة عن ( 3امتار) من تجهيزات الخزان ىلل المعدات الكهربائية ى ا كانت من
الصنف لير المقبول استعماله في وس قابل لالشتعال.

8/4/12-4

يجب اال تقل المسافة عن ( 3امتار) من تجهيزات الخزان ىلل الفتحات األرضية لير المحمية.

9/4/12-4

يجب اال تقل المسافة عن ( 1.5متر) من جدار الخزان ىلل الصهريج عند التعبئة.

10/4/12-4

يجب اال تقل المسافة عن ( 60سـم) فاللة بين الخزانات.

11/4/12-4

يجوة للدفاع المدني عند التترليا بالبنتاء او التشتغيل ان يطلتب البتدائل الوقائيتة المناستبة فتي
التيار موقع لزان لاة الوقود المركزي.

الشكل 12-4

5/12-4
1/5/12-4
6/12-4

1/6/12-4

الجزء األول

سـياج لزان لاة الوقود المركزي:
ال يسمح ببناء اكثر من جدارين ،وان يكون طول الجدار مناسبا حتل تكون المسافة األفقية ألي
تسرب ممكن للغاة ال تقل عن طول المسافات المذكور سابقا.
متطلبات الوقاية عند استخدام اسطوانات (الغاة المسال المحمولة) في النظام المركزي:
يجـب ان تكون المحطـة مكونـة من اسطوانتين عـبـر مـنـظـم محول ( Regulator Change
 )overاما ى ا كانت المحطتة لتزويتد استتعماالت متعتدد فيجتب ان يكتون عتدد األستطوانات ال
يقتتل عتتن اربعتتة متتن الحجتتم الكبيتتر ،متتع التيتتار المتتنظم المحتتول ي الحجتتم المناستتب .واألكثتتر
استتتعماال متتن األستتطوانات هتتي ستتعة ( 100رطتتل) وستتعة ( 50رط تال) وستتعة ( 25رطتتال)
بالنســـبة لتشغيل الطبالات العادية.
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7/12-4
1/7/12-4
8/12-4
1/8/12-4
2/8/12-4
9/12-4
1/9/12-4
2/9/12-4
10/12-4
1/10/12-4
1/1/10/12-4

2/1/10/12-4

يجب وضع األسطوانات عموديًّا ،وان تكون ابتة حتل ال تتطلب حمايتة التر  ،كمتا يجتب اال
تقتتتل المستتتافة عتتتن (متتتتر واحتتتد) بتتتين األستتتطوانة واي فتحتتتة فتتتي البنايتتتة ،وان تكتتتون رؤوس
األسطوانات والمنظم اقل ارتفاعا من ل النوافذ بمقدار ( 30سـم).
منظم اسطوانات الغاة المسال المحمولة:
المنظم المحول المتصل باألسطوانات بخراطيم لالتة ،يخفتض ال تغ ىلتل  37ملتي بتار ى ا
كانت قو المنظم ( 4كجم/الساعة) في مرحلة واحد .
او ىلتتل  1.5بتتار ى ا كتتان المتتنظم اكبتتر حجمتتا حتتتل ( 40كجم/الستتاعة) ،تتم علتتل المتتنظم فتتي
المرحلة الثانية ان يخفض ال غ ىلل ( 37ملي بار).
عنتتدما تفتترغ استتطوانات الجهتتة المستتتخدمة يقتتوم المتتنظم المحتتول بالستتحب متتن األستتطوانات
االحتياطية وعزل األسطوانات الفارلة.
التزود بالغاة البترولي المسال عن طريق شبكة مركزية:
ين او اكثتتر متتن لتزان واحتتد يتتتم تركيتتب عتداد متتع (المتتنظم الثتتاني لل تغ ) فتتي كتتل نقطتتة
لتزويتد َمقَت َّتر ِّ
استهالك .يوةع الغاة ىلل نقطة االستهالك ب غ ( 1.5بار) بواستطة تنظتيم ال تغ األول التذي يبتدا
ان لل غ  ،والذي يحتوي علل عد اجهز سالمة.
مباشر بعد الخزان .كما يزود كل مقر بمنظم ٍ
من لفات المنظم الثاني لل تغ هتو انته يتوفر الستالمة دالتل البنايتة بمراقبتة الستحب وضتغ الغتاة،
فهو يلعب دور لمام المراقبة الذي يقفل الغاة تلقائيًّا كلما تغير ال غ عن مستتوار العتادي ،وفتي حالتة
ىلالله ب داء عمله يعاد تشغيله بإشراف فني متخصا حتل يتحقق من سالمة التمديدات.
متطلبات الوقاية في انابيب توليل الغاة البترولي المسال (التمديدات):
المواد:
يشتتترط ان تكتتون األنابيتتب متتن الصتتنف الجيتتد متتن الحديتتد او النحتتاس للتولتتيل تحتتت ال تتغ
المتوستت (ضتتغ التشتتغيل  4بتتار) وان تكتتون لتتناعتها حستتب الموالتتفات المعتتترف بهتتا،
والمصنوعة طبقا للموالفات الدولية (.)I.S.O
يكتتون التوةيتتع فتتي انابيتتب نحاستتية او حديديتتة ،ويكتتون االلتيتتار حستتب الحجتتم و لتتك لل تتغ
الخفيف ( 37 ،28او  50ملي بتار ضتغ التشتغيل) .فمتثال ى ا اردنتا تركيتب تمديتـدات قصتير
للغتتاة (تحتتتوي علتتل طبالتتات) فااللتيتتار المناستتب ان تكتتون األنابيتتب نحاسـيتتـة قيتتاس  3/8او
 1/2بولة مصنوعة حسب موالفات(.)BS2871

3/1/10/12-4

كما يجـوة تركيب األنابيب النحاسـيـة المسـتعملـة للماء حستب موالتفات ( )BS 2871و لتك
للتمديدات الداللية بال غ الخفيف.

4/1/10/12-4

يجتتوة اي تتا استتتعمال انابيتتب الحديتتد المجلفتتن للتمديتتدات الدالليتتة بال تتغ الخفيتتف للمشتتاريع
الصناعية والتجارية وكذلك المنزلية.

2/10/12-4
1/2/10/12-4
2/2/10/12-4
3/2/10/12-4

4/2/10/12-4
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تخزين اسطوانات الغاة المسال المحمولة:

متطلبات الوقاية ألنابيب توليل الغاة البترولي المسال:
يكون تركيب الخطوط الداللية ظتاهر علتل مستتو مرتفتع او متنخفض او معلقتة بالستـقف او
تحت األرضية.
مجار جاهز في األرضية ،ويجب ان تكون محمية من التآكل بالشري الواقي.
يجوة تركيب األنابيب في ٍ
يستتمح كتتذلك ان تكتتون األنابيتتب مشتتدود فتتي الحتتائ الختتارجي للبنايتتة علتتل مستتتو عتتال او
منخفض حتل نقطة االستهالك.
فتتي حالتتة اجتيتتاة الحتتائ  ،ولالتتة الحتتائ الم تتاعف ،يجتتب ان يمتتر األنبتتوب مستتتقيما عبتتر
ق اكبر حجما ،وبقدر عرض الحائ  ،ومن دون ان يكون هناك اي لحام ،ويتم تركيب
انبوب وا ٍ
انبتتوب الغتتاة دالتتل األنبتتوب التتواقي بطريقتتة تتتؤمن عتتدم متترور الغتتاة متتن األنبتتوب األول ىلتتل
الثاني او من األلير ىلل الحائ او األرضية ،ويم الفراغ بين األنبوبين بمتاد رلتو وحتاجز
عند األطراف.

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

5/2/10/12-4

مهما كانت طريقة مرور انبوب الغاة يجب ان يكون مشدودا بدقة ومو قا بالحائ .

6/2/10/12-4

في حالة وضع انبوب الغاة مباشر في لندق فيجب اال يقل عمقه الممهد والخالي من الحصتل
عن ( 50سـم) حتل ال يفسـد األنبوب.

3/10/12-4

متطلبات الوقاية في التيار موضع انابيب توليل الغاة البترولي المسال:

1/3/10/12-4

ى ا كانتتت انابيتتب تولتتيل الغتتاة البترولتتي المستتال تحتتت األرض فيجتتب اال تقتتل المستتافة التتتي
تفصل انبوب الغاة عن لطوط الخدمات األلر عن اختي:

1/1/3/10/12-4

 30سـم عن لطوط البترول والماء والتصريف الصحي.

2/1/3/10/12-4
3/1/3/10/12-4

 20سـم عن الكابالت الكهربائية.
 10سـم عن اي لطوط الر .

2/3/10/12-4

يجب وضع شـري او شبك تحذيري فوق انبوب الغاة.

3/3/10/12-4

ى ا كانتتت انابيتتب تولتتيل الغتتاة البترولتتي المستتال ظتتاهر فيجتتب اال تقتتل المستتافة التتتي تفصتتل
انبوب الغاة عن لطوط الخدمات األلر عن اختي:

1/3/3/10/12-4
2/3/3/10/12-4
3/3/3/10/12-4

 3سـم ى ا كان مواةيا لخ كهربائي او ل بخار او ماء سالن… ىل .
 1سـم ى ا كان مقاطعا لخ كهربائي او ل بخار او ماء سالن… ىل .
وفتتي حالتتة دفتتن األنبتتوب فتتي األرضتتية او فتتي الجتتدار يجتتب اال يقتتل بعتتد األنبتتوب عتتن الستتطح
النهائي (العمق) عن ( 1سـم).

4/10/12-4

متطلبات الوقاية في توليل المواقد ب نابيب توليل الغاة البترولي المسال:

1/4/10/12-4

يتتم تولتتيل المواقتتد ب نابيتب متتن نحتتاس او حديتتد متع وضتتع لتتامولة لتستتهيل عمليتة الفتتك والتترب فتتي
المستقبل.

2/4/10/12-4

يستتمح باستتتعمال الختتراطيم المطاطيتتة بعتتد المتتنظم الثتتاني لل تتغ المتتنخفض ،بشتترط اال يزيتتد
طول الخرطوم علل سـتة اقدام ( 180سـم).

3/4/10/12-4

يجب ان يوضع لمام لكل جهتاة لتاة ،ويكتون قريبتا منته حتتل يتيستر عزلته وفصتله دون ان
يقطع الغاة علل األجهز األلر  .ويخ ع هذا الصمام للموالفات المعترف بهتا حتتل يكتون
لالحا لالستعمال في لطوط الغاة المسال.

11/12-4

احتياطات وقائية عامة للحماية من الحريق لنظام الغاة البترولي المسال المركزي:

1/11/12-4

يجب ىشعار الدفاع المتدني بوستائل االحتيتاط ضتد الحريتق فتي مرحلتة تصتميم المشتروع وفتي
مراحل التنفيذ وقبل التشغيل.

2/11/12-4

يجب ان تكون كل تمديدات جهاة الغاة المركزي مجربة بال غ المناسب حتل يتم الت كد متن
انها بكامل الدقة ولالية من العيوب والنواقا ،و لك قبل تشغيلها بالغاة.

3/11/12-4

توفير نظم اإلنذار واإلطفاء المالئمتة لغتاة البتترول المستال ،ووضتعها فتي امتاكن استـتراتيجية
وقريبـة من محطة الغاة.

4/11/12-4

وضتتع الفتتتات تحذيريتتة متتن اجتتل الستتالمة فتتي المنطقتتة حتتول الختتزان مثتتل :ممنتتوع التتتدلين،
وعبارات تفيد بوجود لزان للغاة ،ومناطق ال تحتمل وجود مواد ملتهبة ولالفه.

5/11/12-4

يجب ا ن تجهتز المطتاب الدالليتة بت جهز ىنتذار تسترب الغتاة ،وهتذر األجهتز تقطتع متد الغتاة
تلقائيًّا في حالة تسرب الغاة.
متطلبات الحماية والوقاية من الحريق في األنفاق

13-4
1/13-4
1/1/13-4

تكون األنفاق الخالة بالمشا مستقلة كليًّا عن األنفاق المخصصة لوسائ النقل األلر .

2/1/13-4

توفير كاميرات المراقبتة التتي يجتب ان تتوةع فتي انحتاء النفتق ،وتعمتل علتل تغطيتته ،وتكتون

الجزء األول

متطلبات السالمة دالل األنفاق.

شؤون السالمة 113

مربوطة بغرفة المراقبة والتحكم.

3/1/13-4
4/1/13-4
5/1/13-4
6/1/13-4

ان تكون ارضيات األنفاق من مواد مقاومة او معالجة لالحتراق.
عزل جسم النفق من الدالل بمواد عاةلة للحريق لمد ال تقل عن ال ساعات.
ان تكون التمديدات واألنابيب دالل األنفاق من الفوال .

7/1/13-4

في األنفاق التي تحتوي علل لدمات فوقهتا او دالتل النفتق فإنته يجتب ان يكتون كتل نفتق يمثتل
قطاع حريق مستقال و منتا عتن النفتق اخلتر وعتن الختدمات المرافقتة لته بحيتث تكتون مختارج
الطوارئ والممرات في لك النفتق معزولتة بت بواب اتيتة الغلتق ومقاومتة للحريتق لمتد ال تقتل
عن ساعتين ،او بواسطة سواتر مائية تمنع انتشار الحريق.

8/1/13-4

تركيب انظمة حماية للصواعق حسب الموالتفة رقتم ( )NFPA 780وكتذلك انظمتة الحمايتة
من الطار تسرب التيار الكهربائي ،و لك لجميع مرافق النفق.

9/1/13-4

تطبيق متطلبات السالمة علل لزانات الوقود السائل.

10/1/13-4
11/1/13-4
2/13-4
1/2/13-4

تصريف الميار والسوائل دالل النفق وفقا للشروط والموالفات (.)NFPA 502
تطبيق متطلبات سبل الهروب في األنفاق كما هي في المباني.
متطلبات اإلطفاء دالل األنفاق
يـُعتمد نظام اإلطفاء الرطب (بكرات الحريق) التي يتم توةيعها لتغطي كل اجزاء النفق.

2/2/13-4

يـُعتمد نظام ىطفاء جاف عبار عن مواسير تركب دالل النفق يمكتن للتدفاع المتدني استتخدامها
في حال وقوع حواد دالل النفق وتعذر علل ليات الدفاع المدني الولول للموقع.

3/2/13-4

طفايات حريق.

4/2/13-4

نظام ىطفاء لي مربوط بغرفة التحكم ،يعمتل بواستطة مرشتات متع رؤوس مركبتة بهتا للكشتف
عن الحريق.

5/2/13-4

يمكن كذلك استخدام نظام اإلطفاء اخلي لحماية األنفاق ( )deluge systemالذي يعمل به فتي
كثير من دول العالم.

6/2/13-4

يجب تركيب نظام السواتر المائية لعزل انتشار الدلان في النفق ،ورب

7/2/13-4

تغطية لرفتة المولتدات الخالتة بالكهربتاء وم تخات الحريتق بنظتام اإلطفتاء (لتاة) ل تمان
سالمتها وفاعليتها في وقت الحاد .

8/2/13-4

في حالتة الحاجتة ىلتل مزيتد متن الموالتفات الفنيتة لتطبيقهتا متن منستوبي اإلشتراف الوقتائي ينصتح
بالرجوع ىلل موالفة المنظمة األمريكية الوطنية للوقايتة متن الحريتقNFPA 502 Standard /
for Road Tunnels, Bridger, and Other Limited Access Highways

3/13-4
1/3/13-4
1/1/3/13-4
2/1/3/13-4
3/1/3/13-4
4/1/3/13-4
2/3/13-4
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توفير كواشف حرارية ولهب تعتمد علل استشعار كمية ال وء والحرار الصادر متن الجستم
المحترق وتكون ات فاعليتة جيتد فتي اكتشتاف الحريتق ،لصولتا فتي األمتاكن المغلقتة التتي
تكون فيها األسقف مرتفعة ،ومربوطة بغرفة التحكم ونظام اإلطفاء اخلي.

لك بغرفة التحكم.

متطلبات الحماية المدنية دالل األنفاق.
اجهز كشف وقياس:
عوادم السيارات.
نسبة األكسجين.
تدفق الهواء دالل األنفاق.
مد الرؤية في األنفاق.
اجهز كشف عن الغاةات الصناعية والحربية ب نواعها كافة.
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3/3/13-4
4/3/13-4
5/3/13-4

اجهز كشف عن التلو الجر ومي.
اجهز كشف عن اشعة جاما الخطر .
اجهز كشف عن المتفجرات.

6/3/13-4

اجهز كشف حريق (التغير الحتراري) عموديتة علتل امتتداد النفتق ،مدعمتة بمجستمات لتحديتد
موقع الحريق والسيطر عليه.
ويتم رب كل لك مركزيًّا للتحكم عن بعد عن طريق برنامج يعمل بالحاستب اخلتي متن مواقتع
عد ومن اي مكان لالطمئنان علل الوضع العام في األنفاق.
* يترك تنفيذ الشروط الوارد في الفقرات ( )3/13-4 ،2/13-4 ،1/13-4ىلل تقدير
الخطور المتوقعة الستخدام النفق من قبل الجهات المعنية في الدفاع المدني ،وبالتنسيق
مع الجهات المعنية األلر في كل دولة.

14-4

متطلبات الحماية والوقاية من الطار الصواعق
لحماية المباني من الطار الصواعق يجب ان توضع (مانعة الصتواعق) اعلتل المبتاني العاليتة
والمنشتتآت ات الخطتتور  ،حستتب الموالتتفات المعتمتتد لتتد الجهتتات المختصتتة فتتي التتدول
األع اء.

15-4

شروط الوقاية في المباني والمنشآت قيد اإلنشاء:
يجب توفير نظام ىنذار ومعدات مكافحة الحريق المؤقتة للمباني قيد اإلنشاء ،والت كد منها في
مراحل البناء ،وهي كاختي:

1/15-4
2/15-4

توفير نظام ىنذار يؤدي ىلل تنبيه العمال لحاالت الحريق والحواد بصافر او جرس.
توفير طفايات حريق يدوية مختلفة ،وحفظها في لزانة لحمايتها.

3/15-4

توفير شتبكة تمديتدات ميتار حريتق جافتة ،شتاملة فوهتات الحريتق وانابيتب رطبتة والختراطيم،
حسب تقديرات ارتفاع المبنل ولزان للماء وم خة تكفي لهذا الغرض.

4/15-4

يجب الت كد من وجود مخططات معتمد من قبل ىدارات الدفاع المدني .اإلطفاء بغرض التدلل.

5/15-4

في حالة المباني القريبة بع ها من بعتض ،يجتب تتوفير متاد مبطئتة النتشتار الحريتق ،حتول
المبنل وفي األدوار قيد اإلنشاء.

6/15-4
16-4
1/16-4

اعتماد المعدات واألجهز والمخططات من قبل الدفاع المدني قبل البدء بالتنفيذ.
االشتراطات الخالة بالمباني المؤقتة
تنش من مواد لير قابلة لالحتراق او معالجة ب ي وسيلة الر معتمد .

2/16-4

ترتكز المنش علل األرض مباشتر او فتوق قاعتد لرستانية ،وى ا كانتت مرتفعتة عتن ستطح
األرض فيجب ان تحاط بجدران من الطابوق مع فتحات للصيانة او حاجز من السلك الشتبكي
لمنع تراكم المهمالت تحت المبنل.

3/16-4

ال تقل مسافة االرتداد عن حدود الجار عن 7.5م.

4/16-4

ال تزيد مساحة المنش علل  200متر مربع ،وى ا ةادت عتن لتك تفصتل بع تها عتن بعتض
بجدران من الطابوق او الخرسانة ،او ارتداد (فراغ) ال يقل عن 7.5م ،وفتي حالتة تعتذر لتك
يجب تركيب مرشات تلقائية وىنذار تلقائي.

5/16-4

ال يزيد المبنل علل طابق واحد وفي حالتة الحاجتة بإقامتة دور ىضتافي يجتب مراجعتة التدفاع
المدني للموافقة علل الشروط اإلضافية.

6/16-4

تكتتون جميتتع التمديتتدات الكهربائيتتة ضتتمن انابيتتب حستتب الموالتتفات الفنيتتة المعتمتتد لتتد جهتتة
االلتصاص ،وان يكون موقع القاطع الكهربائي الرئيسي لارج المبنل وضتمن تحويطتة متن متواد
لير قابلة لالحتراق.

17-4
1/17-4

الجزء األول

االشتراطات الخالة بالخيام المعد للمناسبات
يجب ان تكون الخيام المستخدمة للمناسبات من النوع المقاوم للحريق ،او ترش بمتاد مقاومتة
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للحريق ،لمد ال تقل عن ساعة.

2/17-4

يجب اال تقل المسافة بينها وبين اي مبنل مجاور عن عشر امتار.

3/17-4
4/17-4
5/17-4

يجب ان تكون ارضيتها من مواد مقاومة للحريق.

6/17-4

يجب توفير ىنار طوارئ داللها.

7/17-4

يجب ان يكون لها مخارج كافية يكون عددها اعتمادا علل مساحتها وعدد األشخاص ،متزود
بمصابيح تدل علل المخارج تعمل عند انقطاع تيار الكهرباء.

8/17-4

يجب ان تكون جميع التمديدات الكهربائيتة متن متواد مقاومتة للحريتق ،ووضتعها فتي مواستير
وفقا للموالفات المعتمد من قبل الجهات المختصة.

9/17-4

عدم مالمسة ولصق المصابيح الكهربائية لها.

10/17-4
11/17-4

في حالة استخدام المواد الكهربائية يجب ان يكون بعيدا عنها بمسافة ال تقل عن عشر امتار.
عدم تخزين اي مواد لطر او سوائل قابلة لالشتعال داللها او جوارها.

12/17-4

عدم استخدام اي مصدر حراري داللها او بجوارها.

13/17-4
14/17-4
15/17-4

يجب توفير مطفئات حريق علل حسب مساحتها.

18-4
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يجتتب ان تكتتون اعمتتدتها مثبتتتة بقتتو لمنتتع ستتقوطها علتتل الجمهتتور عنتتد التتتدافع فتتي حالتتة
الطوارئ.
يجب ترتيب األ ا واألجهز بداللها بشكل منتظم بحيث ال تعيق مسالك الهروب.

عدم السماح بالتدلين داللها.
يجب الحصول علل الموافقة الالةمة من الجهات الحكومية المعنية ،و لك قبل الشروع بالتنفيذ.
متطلبات الحماية من الحريق في المجسمات القبية

1/18-4

االستعمال :يجب قصر استعمال هتذر المجستمات علتل لترض مؤقتت (لمتد ال تزيتد علتل ال تة اشتهر،
ويجوة تجديتدها مترتين متن الستلطة المختصتة) مثتل المالعتب ،الستيرك ،المعتارض ،او أليتة التراض
الر .

2/18-4

مواد اإلنشاء :تقدم شهاد فحا وشهاد اعتماد تحتدد متد مقاومتهتا لالشتتعال ونواتجته ،وستالمة المتاد
المصنعة للمجسم ،مع ضمان سالمة التركيب والتثبيت ،علل ان تكون معتمتد متن المختبترات المعتترف
بها.
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5/6-5
6/6-5
7/6-5
8/6-5
9/6-5
7-5
8-5
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129
129
129
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129
130
130
130
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الجزء األول

اســم الـجــدول

الصفحة

1-5

عدد المخارج بالنسـبة لقاعات الجمهور في السـينما والمسـرح.

131

2-5

معتتتدات مكافحتتتة الحريتتتق لمبتتتاني التجمعتتتات حستتتب الفئتتتة واالرتفتتتاع

132
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3-5
4-5

118

والتصنيف اإلنشائي.
متطلبتتات مرشتتات ميتتار مكافحتتة الحريتتق لمبتتاني التجمعتتات حستتب الفئتتة
واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي.
الخدمات الهندسية الخالة بالوقاية من الحريق في مباني التجمعات.

133
134
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الباب الخامس
الشروط الوقائية للحماية من الحريق في مباني التجمعات

1-5

1/1-5
1/1/1-5
2/1/1-5
3/1/1-5
2-5
3-5

مباني التجمعات:
هي المباني او اجزاؤها المخصصة لتجمتع ( )50شتـخصا فت كثر لغترض الترفيته او الثقافتة او
الرياضة او العرض مثل:
* المحاكم
* دور العباد
* لاالت االجتماعـات
* قاعـات المحاضـرات
* لاالت البنوك
* لاالت العرض
* المكتبات الكبر
* المتاحف ودور المسـرح
* المالعب المغطا
* النوادي الرياضية
تنقسـم مباني التجمعات من حيث االسـتيعاب ىلل فئات كاختي:
مبان ت م اكثر من  1000شـخا.
الفئـة (ا)
ٍ
مبان ت م من  1000-300شـخا.
الفئـة (ب)
ٍ
مبان ت م من  300-50شـخا.
الفئـة (ج)
ٍ
لطور الحريق:
تصنف لطور الحريق في مباني التجمعات باعتبارها لطور لفيفة.
المتطلبات اإلنشـائية:

1/3-5

يجب تطبيق شـروط الباب األول لتوفير سـالمة الهيكل اإلنشائي من الطار الحريق.

2/3-5

تحدد لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في الراض التجمعات بناء علل جتدول
رقم ( 2-1تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق).

4-5

االسـتعمال المختل :

1/4-5

في حالة اسـتعمال مبتاني التجمتع أللتراض التر  ،او فتي حالتة كتون التجمتع جتزءا متن المبتاني ات
استتتعمال لتتر ،يجتتب الفصتتل بيتتنهم ليصتتبح كتتل جتتزء قطتتاع حريتتق مستتتقال تتتتوافر لتته ستتبل هتتروب
مستقلة.

2/4-5

ال يجتتوة ان تكتتون المبتتاني او اجزاؤهتتا متتن الفئتتة (ا) مختلطتتة متتع اي نتتوع لتتر متتن االستتتعمال،
باستتتثناء االستتتعماالت الملحقتتة والمرتبطتتة بطبيعتتة استتتعمال التجمتتع ،مثتتل المطعتتم والكافتريتتا
وليرها .وما عدا لتك تتدرس كتل حالتة علتل حتد  ،ويقترر التدفاع المتدني متا يترار مناستبا حستب
األحوال.

5-5
1/5-5

السـيطر علل انتشـار الحريق:
يجب تطبيق شروط الباب األول ىضافة لهذر الشروط.
االنتشـار األفقي :يجب ان ال يزيد حجم قطاع الحريق علل (7000م.)3

1/1/5-5

يفصل بين األقسام المختلفة في مبنل التجمع ،ويعتبر كل منها قطاع حريتق مستتقال ،مثتل قاعتة
الجمهتتور والمستترح وردهتتة االنتظتتار ولتترف المالبتتس ولتترف الممثلتتين والتتديكورات ،كمتتا
تفصل اماكن االستعمال المختل .

2/5-5

االنتشتتار الراستتي :يعتبتتر كتتل طتتابق قطتتاع حريتتق مستتتقال .وفتتي حالتتة وجتتود فتتراغ اوستت
( )Atriumتطبق الشروط الخالة به.

3/5-5

االنتشار الخارجي :تطبق شـروط الباب األول بش ن المسافة بين المباني والجدران الخارجية.

4/5-5

ولول ليات اإلطفاء :يجب ان يتيسر ولول ليات ومعدات الدفاع المدني لمباني التجمعات.

الجزء األول
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1/4/5-5

يجب توفير شارع او طريق يصل حول مباني التجمعات بحيث يتوافر طريق او شارع لولتول ليتات
الدفاع المدني ىلل واجهتين من المبنل علل األقل ،يطل المدلل الرئيس للمبنل علل ىحد الواجهتين.

2/4/5-5

يجتتب تتتوفير مواقتتف مخصصتتة خليتتات ومركبتتات التتدفاع المتتدني حتتول المبنتتل وفقتتا لشتتروط
الفصل الخاص بتنظيم الموقع.

6-5
1/6-5

يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ىضافة لهذر الشروط.

1/1/6-5

يجتتب ان تكتتون ستتبل الهتتروب متتن قاعتتة التجمتتع مستتتقلة عتتن بقيتتة األقستتام فتتي المبتتاني فئتتة (ا)
و(ب) مثل المسرح ولرف الممثلتين والمختاةن والتورش وليرهتا ،والتتي يجتب ان يكتون لهتا
سبل هروب مستقلة تؤدي ىلل الخارج مباشر .

2/1/6-5

يجب ان تكون سبل الهروب جميعها محمية من الحريق باعتبارهتا (قطتاع حريتق) ،منشت متن
مواد لير قابلة لالحتراق ال تقل مقاومتها عن ساعة واحد  ،وابواب مانعة للحريق لمتد ستاعة
واحد تغلق تلقائيًّا.

3/1/6-5

فتتي جميتتع مبتتاني الفئتتة (ا) و(ب) يجتتب ان يكتتون الولتتول ىلتتل المختترج او التتدرج متتن لتتالل
فسحة محمية من الحريق وفقا للشروط.

2/6-5

الطاقة االستيعابية (االستيعاب) :يقدر االستيعاب وفقا لما جاء في باب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) جدول  ،4-3ويؤلذ بعدد المقاعد ى ا كانت ابتة ،اما االستعماالت األلر ى ا كانت
مستقلة كالمطاعم وليرها ،فيحسب كل استعمال بمفردر.

3/6-5

السـعـة :يحسب قياس عرض سبل الهروب علل اساس عدد األشخاص الذين يستخدمونها كمتا
جاء في باب سـبل الهروب (مخارج الطوارئ).

4/6-5

مسافة االنتقال :يجب اال تزيد مسافة االنتقال من اية نقطة للولول ىلل المخرج النهائي او ىلل
الدرج المحمي علل األرقام المذكور فيما يلي:

1/4/6-5

مسافة االنتقتال متن ايتة نقطتة ىلتل المخترج او التدرج المحمتي فتي القاعتة ات المقاعتد التو ير (20
مترا).

2/4/6-5

مسافة االنتقال من اية نقطة ىلل المخرج او الدرج المحمي في القاعتة ات المقاعتد نتوع عتادي (15
مترا).

3/4/6-5

مستتافة االنتقتتال متتن ايتتة نقطتتة ىلتتل المختترج او التتدرج المحمتتي فتتي القاعتتة متعتتدد األلتتراض
المفتوحة ( 30مترا).

5/6-5

المستـافة المباشتـر متن ايتة نقطتة ىلتل المخترج او التدرج المحمتي فتي القاعتات الصتتغير (15
مترا) بشرط اال يزيد استيعابها علل ( )30شخصا.

1/5/6-5

المسافة المباشر من اية نقطة ىلتل المخترج او التدرج المحمتي فتي الغترف او األقستام الملحقتة
بالمسرح ( 7.5متر).

2/5/6-5

القاعتتات الكبيتتر المتعتتدد األلتتراض المفتوحتتة دون تقطيتتع ،كالمعتتارض ولتتاالت األفتتراح،
يجوة ان تزيد المسافة المباشر علل ( 30مترا) ،بشرط ان تكتون األدراج والمختارج موةعتة
علل محي المبنل ،وال يزيد بعد بع ها عن بعض اكثر من ( 60مترا).

6/6-5
1/6/6-5
2/6/6-5
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سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):

الممرات :يجب توفير الشروط العامة للممرات ىضافة لهذر الشروط:
يجب ان تكون الممرات منظمة وانسيابية بحيث تؤدي مباشر ىلل المخارج.
الممرات المتدرجة يجب ان يركب لها حواجز (درابزين) وفقا للشروط.

3/6/6-5

يجب ان يكون عرض الممرات كافيا الستيعاب تدفق األشخاص الذين سيستتعملونها بشترط اال
تقل عن ( 2متر) للممرات الرئيسة و( 1.5متر) للممرات الفرعية.

7/6-5

المختتارج :يجتتب تتتوفير الشتتروط العامتتة كمتتا جتتاءت فتتي البتتاب الثالتتث (ستتـبل الهتتروب (مختتارج
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الطوارئ)).

1/7/6-5

يجب ان تؤدي المخارج جميعها ىلل الخارج مباشر  ،او ىلل درج او ممر محمتي متن الحريتق
ومفصول عن المبنل بفسحة عاةلة.

2/7/6-5

يجب ان يكون عدد المخارج وفقا للشروط العامة بحيتث ال تقتل عتن مخترجين لكتل متن القاعتة
واألقستتام الملحقتتة مثتتل لشتتبة المستتـرح ،ولتترف الممثلتتين والمتتوظفين ،والمختتزن ،والورشتتة،
وليتتر لتتك ،والجتتدول التتتالي رقتتم  1-5يوضتتح عتتدد المختتارج بالنستتبة لقاعتتات الجمهتتور فتتي
السينما والمسرح وقاعات المحاضرات.

3/7/6-5

يجب ان تكون مخارج القاعة مستقلة عن بقية األقسام ،وبخالة المسرح ،وتؤدي ىلل الختارج
مباشـر .

الجزء األول
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عدد المخارج بالنسبة لقاعات الجمهور في السينما والمسرح
نوع المقاعد

عـاديـة

و ـيـر

8/6-5
1/8/6-5
2/8/6-5

عدد األشـخاص

عدد المخارج

عرض المخرج

3000

4

1000-600

3

حسب عدد
األشـخاص

600-300

2

300-50

2

لكل لمسـة لفـوف من المقـاعـد

2

180سـم

جدول رقم 1-5
التتتدرج :يجتتتب تتتتوفير الشتتتروط العامتتتة كمتتتا جتتتاءت فتتتي البتتتاب الثالتتتث (ستتتـبل الهتتتروب (مختتتارج
الطوارئ)).
المنحدرات :يجب توفير المنحدرات في المباني التعليمية الستخدامات المعوقين.
يجب اال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق.

3/8/6-5

يجب ان يكون الدرج محميًّا ومفصتوال عتن المبنتل بفستحة عاةلتة محميتة متن الحريتق وتتؤدي
ىلل الخارج مباشر .

4/8/6-5

يجب ان يكون عترض التدرج كافيتا لعتدد األشتخاص التذين يستتخدمونه ،وال يقتل عتن مجمتوع
عرض الممرات التي تصب فيه.

5/8/6-5

في حالة السماح باستعمال قاعات التجمتع فتي الطوابتق العليتا او السـفتـلل متن المبنتل يجتب ان
يكون الدرج بعرض اكبر ،والبسطة بمساحة كبير لالستراحة.

9/6-5

المخرج النهائي :فتي جميتع األحتوال ،يجتب ان تتؤدي جميتع ستبل الهتروب ىلتل مخترج نهتائي
يؤدي ىلل الخارج مباشر .

1/9/6-5

يجوة للمباني او اجزائها من الفئة (ج) ان ينتهي نصف سبل الهروب ىلل مكان دالتل المبنتل،
ى ا توافرت الشروط العامة لسبل الهروب.
معدات مكافحة الحريق واإلنذار:
يجب تطبيق شروط الباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي من الطار الحريق.

7-5
1/7-5

يجتتب تتتوفير معتتدات الحريتتق واإلنتتذار ،والختتدمات الهندستتية الخالتتة بالوقايتتة متتن الحريتتق،
المطلوبة في مباني التجمعات.

2/7-5

يجب ان تكون معدات الحريق واإلنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقا لالشتتراطات
الخالة بمعدات اإلطفاء واإلنذار او دليل الدفاع المدني.

3/7-5

يجوة للدفاع المدني ان يطلب معدات ىضافية كبديل عن بعتض االحتياطتات الوقائيتة المطلوبتة
وفقا للشروط.
معدات مكافحة الحريق لمنشآت التجمعات حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع

1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

122

الحاالت المطلوبة

طفايات يدوية

جميع الطوابق

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

2

التركيبات الثابتة:
جميع الطوابق

1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

اكثتتتتر متتتتن اربعتتتتة طوابتتتتق (ارضتتتتي +ال تتتتة طوابتتتتق)
وبارتفتتاع اقتتل متتن  28متتترا او طتتابقين بمستتاحة ىجماليتتة
تزيد علل  1000متر مربع.

3

شبكة فوهات رطبة

بارتفاع اعلل من  28متترا او اكثتر متن طتابقين بمستاحة
تزيد علل  1000متر مربع للطابق الواحد.

4

شبكة فوهات لارجية

حسب حجم المبنل

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
1

شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق

حسب الجدول رقم ( 3-5متطلبات مرشتات ميتار مكافحتة
الحريق لمباني التجمعات).

2

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر

اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار

معدات ىنذار الحريق:

4
1

شبكة ىنذار يدوي

في الصاالت متعدد األلراض ،والممرات.

2

شبكة ىنذار تلقائي

جميع الطوابق
جدول رقم 2-5

الجزء األول
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متطلبات مرشـات ميار مكافحة الحريق لمباني التجمعات حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
الفئة

عدد األشـخاص

ا

اكثر من  1000شخا

ب

1000 – 300
شخا

ج

300-50
شخا

الطابق

التصنيف اإلنشـائي

متطلبات المرشـات

السـرداب

جميع األنواع

مطلوب

األرضي ىلل الثالث

النوع األول

لير مطلوب

الرابع فما فوق

جميع األنواع

مطلوب

السـرداب

جميع األنواع

مطلوب

األرضي واألول فق

النوع األول والثاني فق

لير مطلوب

السـرداب

جميع األنواع

مطلوب

األرضي واألول فق

األنواع :األول والثاني والرابع
فق

لير مطلوب

األرضي فق

النوع الخامس بصور مؤقتة
وشروط لالة

مطلوب

جدول رقم 3-5

124

8-5

الخدمات الهندسية:
يجب االلتزام بمتا جتاء فتي البتاب الرابتع (المتطلبتات العامتة للختدمات الهندستية) ،متع التركيتز
علل ما ورد في الجدول .4-5

1/8-5

التهوية في منطقة المسترح :يجتب تتوفير نظتام تهويتة حستب الموالتفات العالميتة ومعتمتد متن
الدفاع المدني في منطقة المسرح.

2/8-5

للدفاع المدني طلب معدات ىضافية او كبديل عن بعض الشروط الوقائية األلر .
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الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق في مباني التجمعات
الحاالت المطلوبة

النوع
1

نظام تهوية

حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.

2

عالمات ىرشادية م اء

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

3

شبكة ىنار للطوارئ

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

4

مصدر احتياطي للكهرباء

ى ا ةاد االرتفاع عن ستة ادوار او  20مترا ايهما اقل.

5

مصعد حريق

ى ا ةاد االرتفاع عن ستة ادوار او  20مترا ايهما اقل.

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول 4-5

9-5
1/9-5
1/1/9-5
1/1/1/9-5
2/1/1/9-5

شـروط وقائية لالة:
في حالة دور السينما والمسرح ،تدرس كل حالة علل حد للتولية بالشروط المناسبة ،ويمكن
االعتماد علتل شتروط ( )N.F.B.A.101األمريكيتة ،او الموالتفات العالميتة ،كمرجتع لمزيتد
من التفاليل لهذر المباني ،ىضافة للشروط اختية.
المقاعد :يجب ان ينظم تثبيت المقاعد وفقا للمعايير اختية:
األبعاد بين الصفوف:
البعد الصافي بين لفوف المقاعد من نوع عادي ( )30سـم.
البعد الصافي بين لفوف المقاعد الو ير ( )50سـم ى ا كان عدد المقاعد ( )25مقعـدا ف قل.
البعد الصافي بين لفوف المقاعد الو ير ( )60سـم ى ا كان عدد المقاعد اكثر من ( )45مقعدا.

3/1/1/9-5
2/1/9-5
1/2/1/9-5
2/2/1/9-5
3/2/1/9-5

عدد المقاعد في الصف الواحد ( )14علل األكثر عندما تطل علل ممرين للمقاعد من نوع عادي.

4/2/1/9-5

عدد المقاعد من النوع الو ير في الصف الواحد ( )100علل األكثر عندما تطل علل ممرين.

5/2/1/9-5

يمكن ةياد عدد المقاعد من النوع العادي في الصف الواحد لغاية ( )11مقعدا تطل علتل ممتر
واحد ى ا ةاد البعد بين لفوف المقاعد بمقدار ( )25ملم لكل مقعد.

6/2/1/9-5

يمكتن ةيتاد عتتدد المقاعتد متن النتتوع العتادي فتي الصتتف الواحتد لغايتة ( )22مقعتتدا تطتل علتتل
ممرين ى ا ةاد البعد بين المقاعد بمقدار ( )25ملم لكل مقعد.

3/1/9-5

عـدد المقـاعـد:
عدد المقاعد في الصف الواحد ( )4علل األقل.
عدد المقاعد في الصف الواحد ( )7علل األكثر عندما تطل علل ممر واحد للمقاعد من نوع عادي.

تثبيت المقاعد:

1/3/1/9-5

يجب ان تثبت المقاعد علل األرض بإحكتام فتي جميتع القاعتات المخصصتة للجمهتور بصتور
دائمة مثل السينما والمسرح وقاعات المحاضرات وما في حكمها.

2/3/1/9-5

يجتتوة فتتي بعتتض الحتتاالت األلتتر التتتي ال يمكتتن فيهتتا تثبيتتت المقاعتتد بصتتور دائمتتة ،عمتتل
ىجراءات بديلة مثل:

الجزء األول
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1/2/3/1/9-5

رب المقاعد بع ها مع بعض في مجموعات ال تقل عن اربع ،وتدرس كل حالة علل حد .

2/2/3/1/9-5

تثبت علتل األرض المقاعتد التتي علتل األطتراف والصتفوف األماميتة والمطلتة علتل الممترات
والمخارج.

2/9-5
1/2/9-5
3/9-5

126

األرضية:
يجب اال تزيد ةاوية انحدار سطح ارضية القاعة علل ( 35درجة) مع الخ األفقي.
في القاعات متعدد األلراض التي يمكن ان تستخدم كمعارض يجب تطبيق شروط الوقاية فتي
المباني التجارية ،ىضافة للشروط اختية:
يجب تنظيم مساحات العرض بحيث تترك ممرات منظمة وفقا لهذر الشروط.

1/3/9-5
2/3/9-5

يجب ان تكون األرفف والحوامل من مواد لير قابلة لالحتراق.

3/3/9-5

يجب توفير العالمات اإلرشادية ومعدات الحريق المناسبة.

4/3/9-5

يجب استشار الدفاع المدني في حالة المعارض المؤقتة والموسمية للحصول علل اإلرشتادات
والتوليات الوقائية المناسبة.
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الباب السادس
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في منشآت التعليم
الفهرس
الرمز

الباب السـادس :المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في منشآت التعليم

الصفحة

1-6

مباني التعليم

138

2-6
3-6

لطور الحريق
المتطلبات اإلنشـائية

138
138

4-6
5-6

االستعمال المختل
السـيطر علل انتشار الحريق

139
139

1/5-6
2/5-6

االنتشـار األفقي
االنتشـار الراسـي

139
139

3/5-6
4/5-6
6-6
1/6-6

االنتشـار الخارجي
ولول ليات الدفاع المدني
سـبل الهروب
الشروط

139
139
140
140

2/6-6
3/6-6
4/6-6
5/6-6

الطاقة االستيعابية
السـعـة
مسـافة االنتقال
المسـافة المباشر

140
140
140
140

6/6-6
7/6-6

الممرات
المخارج

141
141

8/6-6
9/6-6
7-6

الدرج
المخرج النهائي
معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق

141
142
142

الخدمات الهندسـية

144

8-6

الباب السادس
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم
فهرس الجداول
رقـم الـجـدول

اســم الـجــدول

الصفحة

1-6

لتتتالحية المبتتتاني متتتن الناحيتتتة اإلنشتتتائية الستتتتعمالها فتتتي األلتتتراض
التعليمية.

138

2-6

حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشر لمباني التعليم.

140
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128

3-6

معدات مكافحة الحريق لمباني التعليم حستب الفئتة واالرتفتاع والتصتنيف
اإلنشائي.

143

4-6

توةيع معدات اإلنذار من الحريق في مباني التعليم.

144

5-6

الخدمات الهندسية الخالة بالوقاية في مباني التعليم.

144
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الباب السادس
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم
1-6

مباني التعليم:
المباني او اجزاؤها المخصصتة أللتراض التعلتيم ،وهتي التتي تتؤوي عتدد  6طتالب منتظمتين
بدوام ال يقل عن  4ساعات يوميًّا ،وبما ال يقل عتن  12ستاعة فتي األستبوع ،كريتاض األطفتال
والمدارس تمهيدي  -ابتدائي  -حتل الثانوي ،والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها.

1/1-6

المتدارس المخصصتتة لتعلتتيم المعتتوقين ،تتتدرس كتتل حالتة علتتل حتتد  ،لوضتتع الشتتروط الوقائيتتة
اإلضافية المناسبة حسب األحوال.
لطور الحريق :تصنف لطور الحريق في مباني التعليم لطور لفيفة.

2-6

المتطلبات اإلنشـائية:

3-6
1/3-6

يجب تطبيق شـروط الباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي من الطار الحريق.
تحدد لالحية المباني من الناحيتة اإلنشتائية الستتعمالها فتي التراض التعلتيم بنتاء علتل جتدول
رقم ( 2-1تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق) والجدول التالي ( 1-6لالحية المبتاني
من الناحية اإلنشائية الستعمالها في األلراض التعليمية).

2/3-6

لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في األلراض التعليمية حسب المساحة واالرتفاع
والتصنيف اإلنشائي
المساحة واالرتفاع

التصنيف اإلنشائي
النوع األول

يصلح لجميع الحاالت.

النوع الثاني والرابع

يصلح للمباني بارتفاع ال يزيد علل طابقين.

النوع الثالث والخامس

مبان مؤقتة ال تتعد مساحة فصل واحد وبشروط لالة.
ٍ
جدول 1-6
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3/3-6
1/3/3-6

ال يجتتتوة ان تكتتتون الفصتتتول الدراستتتية ل طفتتتال دون المرحلتتتة االبتدائيتتتة فتتتي الستتترداب او فتتتوق
األرضي.

2/3/3-6

ال يجوة ان تكون الفصول الدراسية االبتدائية الدنيا في دور اعلل من الدول األول.

3/3/3-6

يجتتوة ان تكتتون الفصتتول الدراستتية فتتي الستترداب شتتريطة تتتوفير درج او مختترج علتتل الجتتدار
الخارجي يؤدي ىلل الخارج مباشر  ،ومحمية بشبكة مرشات ميار تلقائية.

4/3/3-6

يجب ان تطل جميع الفصول الدراسية علل الواجهة الخارجية للمبنل مباشر .

4-6

االسـتعمال المختل :

1/4-6

مبان ات استعمال لر ،يجتب الفصتل بينهتا ليصتبح كتل
في حالة كون مباني التعليم جزءا من
ٍ
جزء قطاع حريق مستقال تتوافر له سبل هروب مستقلة.

2/4-6

ال يجوة ان يكون االستعمال المختل متن نتوع ينطتوي علتل لطتور حريتق عاليتة او لترض
لناعي.

3/4-6

يجب الفصل بين األجزاء المخصصة للتعليم واألجزاء المخصصة أللراض الر ملحقة.

4/4-6
5-6
1/5-6
1/1/5-6
2/1/5-6

تعامل المباني او اجزاؤها المخصصة أللراض الر لير التعليم حسب نوع استخدامها.

تفصل مناطق او اماكن الخطور .

3/1/5-6

كل فصل دراسـي يعتبر قطاع حريق انويًّا مسـتقال.

السـيطر علل انتشـار الحريق :يجب تطبيق شروط الباب األول ىضافة لهذر الشروط.
االنتشـار األفقي :يجب اال تزيد مساحة قطاع الحريق علل ( 2000متر.)2
يفصل بين مناطق االستخدام المختلفة عن التعليم ،ويعد كل منها قطاع حريق مـسـتقال.

2/5-6

االنتشتتار الراستتي :يف تتل ان تفصتتل الفتحتتات الراستتية عتتن بقيتتة اجتتزاء المبنتتل بجتتدار مقتتاوم
للحريق لمد ال تقل عن ساعة واحد  ،وبفتحات ابواب ال تقل مقاومتها عن  45دقيقة.

3/5-6

االنتشار الخارجي :يجب فصل مبتاني الفصتول الدراستية بع تها عتن بعتض بواستطة جتدران
مانعة للحريق مقاومتها ال تقل عن ساعة واحد .

1/3/5-6

حيثما تشتترك مبتان تعليميتة متع نتوع مختلتف متن المبتاني بجتدار متانع للحريتق ،يجتب اال تقتل
مقاومة لك الجدار عن اعلل المتطلبات ألي منهما.

4/5-6

ولول ليات اإلطفاء :يجب ان يتيسر ولول ليات ومعدات الدفاع المدني لمباني التـعـلـيـم.

1/4/5-6

يجب ان تتمكن فرق اإلطفاء من االقتتراب متن مبتاني التعلتيم بختراطيم ميتار اإلطفتاء المولتلة
بفوهة مآلذ ميار الحريق او لزان اإلمداد بالميار.

2/4/5-6

يجب ان تتمكن فرق اإلطفاء من الولول ىلل فتحات اإلنقا او الشرفات بواسطة الدرج او اية
معدات الر لتنفيذ عمليات اإلنقا .

6-6
1/6-6

130

يجب ان تراعل الشروط اختية في تحديد موقع الفصول الدراسية في المبنل:

سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ىضافة لهذر الشروط.

2/6-6

الطاقة االستيعابية (االستيعاب) :يقدر االستيعاب وفقا لما جاء في باب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) جدول  ،4-3وبالنسبة ألماكن االستخدامات األلر يحدد االستيعاب لكل منهتا وفقتا
لطبيعة استعمالها.

3/6-6

السـعـة :يحسب قياس عرض سبل الهروب علل اساس عدد األشخاص الذين يستخدمونها كمتا
جاء في الباب الثالث (سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)).

4/6-6

مسافة االنتقال :يجب اال تزيد مسافة االنتقال من اية نقطة للولول ىلل المخرج النهائي او ىلل
الدرج المحمي علل األرقام المذكور في الجدول .2-6
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5/6-6

المسـافة المباشـر من ايتة نقطتة دالتل الفصتول ىلتل المخترج او التدرج المحمتي ال تزيتد علتل
( 15مترا) ،وال تزيد علل ( 10امتار) في السرداب.
حسـاب مسـافة االنتقال والمسـافة المباشـر لمباني التعليم
الموقع

المسـافة المباشر
دالل الفصل الدراسي

مسـافة االنتقال من باب الفصل ىلل
المخرج او الدرج المحمي

النهاية المغلقة

المسافة
باألمتار

الطابق

الحالة والمالحظات

15

األرضي

---

10

السرداب

---

15

السرداب

20

طوابق الر

في حالة الممرات الداللية.

30

طوابق الر

في حالة الممرات الخارجية.

6

اي طابق

عند وجود اكثر من مخرج واحد.

في حالة النهاية المغلقة.

جدول 2-6
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6/6-6
1/6/6-6
2/6/6-6

يجب ان تكون الممرات منظمة وانسيابية بحيث تؤدي مباشر ىلل المخارج.
الممرات المتدرجة يجب ان يركب لها حواجز (درابزين) وفقا للشروط.

3/6/6-6

يجب ان يكون عرض الممرات كافيا الستيعاب تدفق األشخاص الذين سيستتعملونها بشترط اال
تقل عن (مترين) للممرات الرئيسة و( 1.5متر) للممرات الفرعية.

4/6/6-6

يجب ان تكون الممرات لارجية ما امكن ،ويجوة قبولها في التدالل ى ا تعتذر لتك ،بشترط ان
تكون مبنل وفقا لشروط الباب األول.

5/6/6-6

الممرات دالل الفصول ال تقل عن ( 1.10متر) للممر التذي يختدم لتفين متن المقاعتد ،و(90
سـم) للممر الذي يخدم لفًّا واحدا.

6/6/6-6

يجب اال يبعد اي مقعد عن الممر الداللي اكثر من مسافة ستة مقاعد.

7/6-6

المختتارج :يجتتب تتتوفير الشتتروط العامتتة للمختتارج كمتتا جتتاءت فتتي بتتاب ستتـبل الهتتروب (مختتارج
الطوارئ).

1/7/6-6

يجب ان تؤدي المخارج جميعها ىلل الخارج مباشر  ،او ىلل درج او ممر محمتي متن الحريتق
ومفصول عن المبنل بفسحة عاةلة.

2/7/6-6

يجب ان يكون عدد المخارج وفقتا للشتروط العامتة بحيتث ال تقتل عتن مخترجين متباعتدين ىلتل
اطراف المبنل ،وعلل الجدار الخارجي ،يؤدي كل منهما ىلل الخارج.

3/7/6-6

يجب ان يتوافر في كل فصل مخرجان متباعدان يؤديان ىلل الخارج او ىلل ممر محمتي يتؤدي
ىلل مخرجين في الحاالت اختية:

1/3/7/6-6
2/3/7/6-6
3/3/7/6-6
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الممرات :يجب توفير الشتروط العامتة للممترات كمتا جتاءت فتي بتاب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) ىضافة لهذر الشروط:

ى ا ةاد استيعاب الفصل عن ( )50طالبا.
ى ا ةاد عدد استيعاب الفصل عن ( )30طفال (رياض األطفال).
ى ا ةادت مساحة الفصل عن (90م )2او عمقه (15م).

4/7/6-6

يجب ان تكون النوافـذ المخصصة للتهويتـة ،بقيتاس ال يقتل عتن مساحتـة ( 0.5م )2او ( 50ستم
عرض ×  100سـم ارتفاع) ،وارتفتاع عتبتهتا عتن ستطح التبالط ( 110ستم) ،و لتك لالستتفاد
منها في اعمال اإلنقا  ،تفتح من الدالل بسهولة دون الحاجة ىلل ادوات او اقفال لالة.

8/6-6

التتدرج :يجتتب ان تطبتتق الشتتروط العامتتة لستتـبل الهتتروب (مختتارج الطتتوارئ) ،ىضتتافة ىلتتل هتتذر
الشروط.

1/8/6-6

المنحدرات :يجب توفير المنحدرات في المباني التعليمية الستخدامات المعوقين.

2/8/6-6

يجب اال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق ،متباعدين علتل اطتراف المبنتل وعلتل الجتدار
الخارجي ،يؤدي كل منهما ىلل الخارج مباشـر .

3/8/6-6

يجب ان يكون الدرج محميًّا ومفصوال عن المبنل بفستحة عاةلتة محميتة متن الحريتق ،وتتؤدي
ىلل الخارج مباشر .

4/8/6-6

يجب ان يكون عترض التدرج كافيتا لعتدد األشتخاص التذين يستتخدمونه ،وال يقتل عتن مجمتوع
عرض الممرات التي تصب فيه.

5/8/6-6

في حالة السماح باستعمال قاعات التجمتع فتي الطوابتق العليتا او السـفتـلل متن المبنتل يجتب ان
يكون الدرج بعرض اكبر ،والبسطة بمساحة كبير لالستراحة.

9/6-6

المختترج النهتتائي :فتتي جميتتع األحتتوال يجتتب ان تتتؤدي جميتتع ستتبل الهتتروب ىلتتل مختترج نهتتائي
يؤدي ىلل الخارج مباشر .

10/6-6

األقسـام ات االستخدامات األلتر فتي مبتاني التعلتيم تطبتق بشتـ نها الشتروط الخالتة بهتا او
األعلل ايهما اكثر وقاية.
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7-6

معدات مكافحة الحريق واإلنذار:
يجب تطبيق شروط الباب األول ىضافة للشروط الوارد في الجدول .3-6

1/7-6

يجب تركيب ىنذار يدوي في الصاالت متعدد األلراض ،وممرات اإلدار  ،وممرات الفصول
المغلقة في جميع المراحل ،باستثناء ممرات الفصول المكشوفة.

2/7-6

يجب تركيب ىنذار تلقائي في الصاالت متعدد األلتراض ،والورشتة ،والمختبتر ،والمكتبتة ،والمختزن،
وكذلك في اماكن الخطور الخالة ،ومجاري التكييف ،والسرداب في جميع المراحل.

3/7-6

يجب تركيتب وستيلة ىنتذار عتام (علتل شتكل لتافر او جترس علتل اقتل تقتدير) مستموعة فتي
جميع انحاء المدرسـة وبصوت مميز او رسائل شفهية تشغل من اإلدار .

4/7-6

يجب ان تكون معدات الحريق واإلنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقا لالشتتراطات
الخالة بمعدات اإلطفاء واإلنذار او دليل الدفاع المدني.

5/7-6

يجوة للدفاع المتدني عنتد التترليا ان يطلتب معتدات ىضتافية كبتديل عتن بعتض االحتياطتات
الوقائية المطلوبة وفقا للشروط.
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معدات مكافحة الحريق لمباني التعليم حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

2

الحاالت المطلوبة

جميع الطوابق

طفايات يدوية

التركيبات الثابتة:
جميع الطوابق

1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

اكثر من اربعة طوابق (ارضي  +ال ة طوابق) وبارتفاع اقتل
من  28مترا او طابقين بمساحة ىجمالية تزيد علل  1000متتر
مربع.

3

شبكة فوهات رطبة

بارتفاع اعلل من  28متترا او اكثتر متن طتابقين بمستاحة تزيتد
علل  1000متر مربع للطابق الواحد.

4

شبكة فوهات لارجية

في سـاحات الجامعات والمعاهد العليا.

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق السرداب ،األدوار العليا التي تزيد علتل اربعتة ادوار ،المبتاني
المنش من النوع الثالث والخامس.

1
2
4

اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار.

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر
معدات ىنذار الحريق:

1

شبكة ىنذار يدوي

فتي الصتتاالت متعتدد األلتتراض ،وممترات اإلدار  ،وممتترات
الفصول المغلقة في جميع المراحتل باستتثناء ممترات الفصتول
المكشوفة.

2

شبكة ىنذار تلقائي

في الورش ،والمختبرات ،والمخاةن ،والمكتبة ،وفي الصاالت متعدد
األلتتراض متتع ىنتتذار يتتدوي ،وكتتذلك فتتي امتتاكن الخطتتور الخالتتة،
ومجاري التكييف ،والسرداب.
جدول 3-6

توةيع معدات اإلنذار من الحريق فـي مباني التعلـيم
اقســـام المبنل
مرحلة
التعليم

134

نــوع
النظام

ممرات
الفصول
المغلقة

القاعة

المخت
بر

الورشة المكتبة

ممرات
اإلدار

المالحـظـات
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يدوي

رياض
اطفال
ابتدائي

متوس

انوي

*

*

تلقائي

*

يدوي

*

تلقائي

*

يدوي

*

تلقائي

*

يدوي

*

تلقائي

*

*

*
*
*
*

*

يجب تركيب وسيلة ىنذار
عام (علل شكل لافر
او جرس علل اقل تقدير)
مسموعة في جميع انحاء
المدرسـة وبصوت مميز
او رسائل شفهية تشغل
من اإلدار .

*
*

*

*

*

جدول 4-6
الختتدمات الهندستتية :يجتتب االلتتتزام بمتتا جتتاء فتتي البتتاب الرابتتع (المتطلبتتات العامتتة للختتدمات
الهندسية) ،مع التركيز علل ما ورد في الجدول .5-6

8-6
1/8-6

للدفاع المدني طلب معدات ىضافية او كبديل عن بعض الشروط الوقائية األلر .
الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق في مباني التعليم
الحاالت المطلوبة

النوع
1

نظام تهوية

حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.

2

عالمات ىرشادية م اء

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

3

شبكة ىنار للطوارئ

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

4

مصدر احتياطي للكهرباء

الجامعات.

5

مصعد حريق

ى ا ةاد االرتفاع عن ستة ادوار او  20مترا ايهما اقل.

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول 5-6

الباب السابع
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في منشآت الرعاية
الفهرس
الرمز

1-7
2-7

الجزء األول

الباب السـابع :المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في منشآت الرعاية

مباني الرعاية
لطور الحريق

الصفحة

147
147
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3-7
4-7
5-7
1/5-7
2/5-7
3/5-7
4/5-7
6-7
1/6-7
2/6-7
3/6-7
4/6-7
5/6-7
6/6-7
7/6-7
5/7/6-7
8/6-7
9/6-7
7-7
8-7

المتطلبات اإلنشـائية
االستعمال المختل
السـيطر علل انتشار الحريق
االنتشـار األفقي
االنتشـار الراسـي
االنتشـار الخارجي
ولول ليات الدفاع المدني
سـبل الهروب
الشروط
الطاقة االستيعابية
السـعـة
مسـافة االنتقال
المسـافة المباشر
الممرات
المخارج
المخارج األفقية
الدرج
المخرج النهائي
معدات مكافحة الحريق واإلنذار
الخدمات الهندسـية

147
148
148
148
148
149
149
149
149
149
149
149
150
150
150
150
151
151
151
152

الباب السابع
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني الرعاية
فهرس الجداول
رقـم الـجـدول

اســم الـجــدول

الصفحة

1-7
2-7

لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها لمباني الرعاية.
حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشر لمباني الرعاية.
معتتتتدات مكافحتتتتة الحريتتتتق لمبتتتتاني الرعايتتتتة حستتتتب الفئتتتتة واالرتفتتتتاع
والتصنيف اإلنشائي.
الخدمات الهندسية الخالة بالوقاية في مباني الرعاية.

148
150

3-7
4-7

136

152
153

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

الباب السابع
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني الرعاية

1-7

مباني الرعاية:
المبتتتاني او اجزاؤهتتتا المخصصتتتة أللتتتراض الرعايتتتة الصتتتحية او االجتماعيتتتة ،التتتتي يكتتتون
شتتتاللوها عتتتاجزين عتتتن الحركتتتة او انهتتتم وتحتتتت تتتت ير الحجتتتز مقيَّتتتدو الحركتتتة ،وتشتتتمل
المستشتتفيات ،وبيتتوت رعايتتة المستتنين ،ودور الح تتانة ،ودور الرعايتتة االجتماعيتتة ل طفتتال،
ودور الصحة النفسية والسجون بجميع فئاتها.

1/1-7

مباني الرعاية الصحية :هي المباني او اجزاؤها المخصصة لتقتديم الختدمات الصتحية ،وتتوفر
اسر لتنويم المرضل .ومن المعروف ان رواد هتذر األمتاكن ليتر قتادرين
ما ال يقل عن اربعة َّ
علل حماية ارواحهم لكبر السن او إللابتهم ب مراض جسدية او عقلية ،ومنهتا مبتاني النقاهتة،
ومباني اإلسعاف والطوارئ.

2/1-7

مبتاني الرعايتة االجتماعيتة :هتي المبتتاني او اجزاؤهتا المخصصتة لتقتديم الرعايتة االجتماعيتتة،
وتتتوفر متتا ال يقتتل عتتن اربعتتة است َّتر لتنتتويم العجتتز  ،او كبتتار الستتن او الرضتتع كمتتا فتتي دور
الح انة.

3/1-7

مبتتتاني اإللتتتالحيات االجتماعيتتتة (الستتتجون) :هتتتي المبتتتاني التتتتي يعتتتي فيهتتتا الستتتجناء او
المحتجتتزون اكثتتر متتن يتتوم واحتتد ( 24ستتاعة) ،ويعتبتترون ليتتر قتتادرين علتتل النجتتا ب نفستتهم
وارواحهم في حالة الحريتق؛ لعتدم تمكتنهم متن الختروج او الهترب ،وتشتمل الستجون ب نواعهتا
واحجامها ،ولرف التوقيف.

2-7

لطور الحريق :تصنف لطور الحريق في مباني الرعاية لطور لفيفة.

3-7

المتطلبات اإلنشـائية:

1/3-7
2/3-7

3/3-7

الجزء األول

يجب تطبيق شـروط االحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية بصتور عامتة لتتوفير ستـالمة
الهيكل اإلنشائي من الطار الحريق.
تحدد لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها فتي التراض الرعايتة بنتاء علتل جتدول
رقم ( 2-1تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق) والجدول التالي ( 1-7لالحية المبتاني
كمبان للرعاية).
من الناحية اإلنشائية الستعمالها
ٍ
يجب ان يؤلتذ بعتين االعتبتار شتروط الجهتات المختصتة األلتر  ،وعلتل المختصتين بالتدفاع
المتتدني التنستتيق بهتتذا الش ت ن متتع وةار الصتتحة بش ت ن مبتتاني الرعايتتة الصتتحية ،ومتتع وةار
الشتتؤون االجتماعيتتة بشتت ن دور الح تتانة ،ومتتع وةار الدالليتتة بشتت ن مبتتاني اإللتتالحيات
االجتماعية.
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لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها لمباني الرعاية
المساحة واالرتفاع

التصنيف اإلنشائي

اكثر من طابقين

النوع األول والثاني فق

طابقان

النوع األول والثاني والرابع فق
جميع األنواع
والنوع الخامس بصور مؤقتة وشروط لالة

طابق واحد

جدول 1-7

4-7
1/4-7

مبان ات استعمال لر ،يجب الفصل بينها ليصتبح كتل
في حالة كون مباني الرعاية جزءا من
ٍ
جزء قطاع حريق مستقال تتوافر له سبل هروب مستقلة.

2/4-7

ال يجوة ان يكون االستعمال المختل متن نتوع ينطتوي علتل لطتور حريتق عاليتة او لترض
لناعي.

3/4-7

يجب الفصل بين األجزاء المخصصة للرعاية واألجزاء المخصصة أللراض الر ملحقة.

4/4-7

يجتتب ان تكتتون ستتبل الهتتروب المخصصتتة لمبتتاني الرعايتتة او اجزائهتتا مستتتقلة ومنفصتتلة عتتن
األجزاء األلر  ،وتؤدي ىلل الخارج مباشر .

5-7
1/5-7

السـيطر علل انتشـار الحريق :يجب تطبيق شروط الباب األول ىضافة لهذر الشروط.
االنتشـار األفقي :يجب اال تزيد مساحة قطاع الحريق علل ( 2000متر مربع).

1/1/5-7

يفصتتل بتتين منتتاطق االستتتخدام المختلفتتة بع تتها عتتن بعتتض ،ويعتبتتر كتتل منهتتا قطتتاع حريتتق
مـسـتقال.

2/1/5-7

تفصل مناطق او اماكن الخطور .

3/1/5-7

اي طابق او جزء من الطابق يسـتخدم للعالج او النـوم ،او يزيتد استتيعابه علتل ( )50شخصتا،
او يزيد اي ضلع فيه علل ( 45مترا) يعتبر قطاع حريق انويًّا مسـتقال.

2/5-7

االنتشتتار الراستتي :يف تتل ان تفصتتل الفتحتتات الراستتية عتتن بقيتتة اجتتزاء المبنتتل بجتتدار مقتتاوم
للحريق لمد ال تقل عن ساعة واحد  ،وبفتحات ابواب ال تقل مقاومتها عن  45دقيقة.

1/2/5-7

يجتب فصتتل الفتتراغ الراستتي كالمنتاور ،وبيتتت التتدرج ،وبئتتر المصتتعد عتن المبنتتل بجتتدران وابتتواب مانعتتة
للحريق.

2/2/5-7
1/2/2/5-7

يستثنل الفراغ األوس ( )Atriumى ا توافرت الشروط اختية:
يجب اال تقل ابعاد الفراغ األوس عن ( 6امتار).

2/2/2/5-7

توفير شبكة مرشات تلقائية لميار مكافحة الحريق ،او نظام لمنتع انتشتار الحريتق والتدلان افقيًّتا
يعتمد من الدفاع المدني.

3/2/2/5-7

توفير تهوية علوية معتمد .

3/5-7

االنتشار الختارجي :يجتب فصتل مبتاني او اقستام الرعايتة بع تها عتن بعتض بواستطة جتدران
مانعة للحريق مقاومتها ال تقل عن ساعة واحد .

1/3/5-7

حيثما تشترك مباني الرعاية مع نتوع مختلتف متن المبتاني بجتدار متانع للحريتق ،يجتب اال تقتل
مقاومة لك الجدار عن اعلل المتطلبات ألي منهم.

4/5-7
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االسـتعمال المختل :

ولول ليات اإلطفاء :يجب ان يتيسر ولول ليات ومعدات الدفاع المدني لمباني الرعاية.
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1/4/5-7

يجب ان تتمكن فرق اإلطفاء من االقتراب من مباني الرعايتة بختراطيم ميتار اإلطفتاء المولتلة
بفوهة مآلذ ميار الحريق او لزان اإلمداد بالميار.

2/4/5-7

يجب ان تتمكن فرق اإلطفاء من الولول ىلل فتحات اإلنقا او الشرفات بواسطة الدرج او اية
معدات الر لتنفيذ عمليات اإلنقا .

6-7
1/6-7

سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ىضافة لهذر الشروط.

2/6-7

الطاقة االستيعابية (االستيعاب) :يقدر االستيعاب وفقا لما جاء في باب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) جدول  ،4-3وبالنسبة ألماكن االستخدامات األلر يحدد االستيعاب لكل منهتا وفقتا
لطبيعة استعمالها.

3/6-7

السـعـة :يحسب قياس عرض سبل الهروب علل اساس عدد األشخاص الذين يستخدمونها كمتا
جاء في باب سـبل الهروب (مختارج الطتوارئ) ،علتل اال يقتل عترض الممترات الرئيستة بت ي
حال عن ( 240سـم).

4/6-7

مسافة االنتقال :يجب اال تزيد مسافة االنتقال من اية نقطة للولول ىلل المخرج النهائي او ىلل
الدرج المحمي علل األرقام المذكور في الجدول .2-7

الجزء األول
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حسـاب مسـافة االنتقال والمسـافة المباشـر لمباني الرعاية
الموقع

المسافة
باألمتار

الطابق

الحالة والمالحظات

المسـافة المباشر دالل لرف او
اجنحة النوم

15

األرضي

---

مسـافة االنتقال من باب لرف او اجنحة
النوم ىلل المخرج او الدرج المحمي

20

اي طابق

لتتتـوجود اكثتتتر متتتن مختتترج واحتتتد
ولوجود الممرات الداللية

النهاية المغلقة

7.5

اي طابق

في حالة النهاية المغلقة

جدول 2-7

140

5/6-7

المسـافة المباشتـر متن ايتة نقطتة دالتل لترف التنتويم او اجنحتة النتوم ىلتل المخترج او التدرج
المحمي ال تزيد علل ( 15مترا) ،وال تزيد علل ( 10امتار) في السرداب.

6/6-7

الممرات :يجب توفير الشتروط العامتة للممترات كمتا جتاءت فتي بتاب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) ،علل اال يقل عرض الممرات الرئيسة ب ي حال عن ( 240سـم).

7/6-7

المختتتارج :يجتتتب تتتتوفير الشتتتروط العامتتتة للمختتتارج كمتتتا جتتتاءت فتتتي بتتتاب ستتتـبل الهتتتروب (مختتتارج
الطوارئ).

1/7/6-7

يجب ان يتوفر في كل طابق مخرجان متباعدان.

2/7/6-7

يجب ان يكون عدد المخارج وفقتا للشتروط العامتة بحيتث ال تقتل عتن مخترجين متباعتدين ىلتل
اطراف المبنل وعلل الجدار الخارجي ،يؤدي كل منهما ىلل الخارج.

3/7/6-7

يجب ان تؤدي المخارج جميعها ىلل الخارج مباشر  ،او ىلل درج او ممر محمتي متن الحريتق
ومفصول عن المبنل بفسحة عاةلة.

4/7/6-7

يجب ان يتوافر فتي كتل لرفتة او جنتاح للنتوم مخرجتان متباعتدان يؤديتان ىلتل الختارج او ىلتل
ممر محمي يؤدي ىلل مخرجين في الحاالت اختية:
ى ا ةادت مسافات االنتقال عن الجدول السابق.

1/4/7/6-7
2/4/7/6-7

ى ا ةادت مسافة االنتقال عن ( 90مترا).

3/4/7/6-7

ى ا ةادت مساحة لرفة او جناح النوم عن ( 230مترا مربعا).

5/7/6-7

المخارج األفقيتة :يجتب تتوفير منطقتة التجتاء مؤقتتة فتي جميتع مبتاني الرعايتة التتي تزيتد علتل
طابقين ،او تزيد مسـاحة الطابق فيها علل ( 2000متر مربع).

6/7/6-7

فيما عدا الطوابق او األقسام المخصصة للنوم ،يجوة ان تنتهي ( )%50من سبل الهتروب ىلتل
مكان من دالل المبنل.

8/6-7

التتدرج :يجتتب ان تطبتتق الشتتروط العامتتة لستتـبل الهتتروب (مختتارج الطتتوارئ) ىضتتافة لهتتذر
الشروط.

1/8/6-7

المنحدرات :يجب تتوفير المنحتدرات فتي مبتاني الرعايتة وفقتا للشتروط العامتة لستـبل الهتروب
(مخارج الطوارئ) ،وتبعا لظروف استخدام مبنل الرعاية ،تنسيقا مع جهات االلتصاص.

2/8/6-7

يجب اال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق ،متباعدين علتل اطتراف المبنتل وعلتل الجتدار
الخارجي يؤدي كل منهما ىلل الخارج مباشـر .
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3/8/6-7

يجب ان يكون الدرج محميًّا ومفصتوال عتن المبنتل بفستحة عاةلتة محميتة متن الحريتق وتتؤدي
ىلل الخارج مباشر .

9/6-7

المختترج النهتتائي :فتتي جميتتع األحتتوال يجتتب ان تتتؤدي جميتتع ستتبل الهتتروب ىلتتل مختترج نهتتائي
يؤدي ىلل الخارج مباشر .

1/9/6-7

األقسـام ات االستخدامات األلر في مباني الرعايتة تطبتق بشتـ نها الشتروط الخالتة بهتا او
األعلل ايهم اكثر وقاية.

7-7

معتتدات مكافحتتة الحريتتق واإلنتتذار :يجتتب تطبيتتق شتتروط البتتاب األول لتتتوفير ستتالمة الهيكتتل
اإلنشائي من الطار الحريق ،ىضافة للشروط الوارد في الجدول .3-7

1/7-7

يجتتب تتتوفير معتتدات الحريتتق واإلنتتذار ،والختتدمات الهندستتية الخالتتة بالوقايتتة متتن الحريتتق،
المطلوبة في مباني الرعاية.

2/7-7

يجب ان تكون معدات الحريق واإلنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقا لالشتتراطات
الخالة بمعدات اإلطفاء واإلنذار او دليل الدفاع المدني.

3/7-7

يجوة للدفاع المتدني عنتد التترليا ان يطلتب معتدات ىضتافية كبتديل عتن بعتض االحتياطتات
الوقائية المطلوبة وفقا للشروط.

معدات مكافحة الحريق لمباني الرعاية حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

2

الحاالت المطلوبة

طفايات يدوية

جميع الطوابق

التركيبات الثابتة:
1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

اكثر من اربعة طوابق (ارضي  +ال تة طوابتق) وبارتفتاع
اقتتل متتن  28متتترا او طتتابقين بمستتاحة ىجماليتتة تزيتتد علتتل
 1000متر مربع.

3

شبكة فوهات رطبة

بارتفتتاع اعلتتل متتن  28متتترا او اكثتتر متتن طتتابقين بمستتاحة
تزيد علل  1000متر مربع للطابق الواحد.

الجزء األول

جميع الطوابق
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4

حسب حجم المبنل.

شبكة فوهات لارجية

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
1

شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق

الستتترداب ،اجنحتتتة النتتتوم ى ا ةادت المبنتتتل عتتتن طتتتابقين،
المباني المنش من النوع الثالث والخامس.

2

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر

اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار.

 4معدات ىنذار الحريق:
1

شبكة ىنذار يدوي

في جميع الطوابق

2

شبكة ىنذار تلقائي

في لرف او اجنحة التنويم ،والممترات ،وكتذلك فتي امتاكن
الخطور الخالة ،ومجاري التكييف ،والسرداب.
جدول 3-7

الختتدمات الهندستتية :يجتتب االلتتتزام بمتتا جتتاء فتتي البتتاب الرابتتع (المتطلبتتات العامتتة للختتدمات
الهندسية) مع التركيز علل ما ورد في الجدول .4-7

8-7
1/8-7

للدفاع المدني طلب معدات ىضافية او كبديل عن بعض الشروط الوقائية األلر .

2/8-7

تحدد البدائل للمعتدات المطلوبتة فتي مبتاني الرعايتة للصتحة النفستية ،والرعايتة االجتماعيتة ،لالتة
دور الح تتتانة ،واإللتتتالحيات االجتماعيتتتة (الستتتجون) بالتنستتتيق بتتتين التتتدفاع المتتتدني والجهتتتة
المختصة.
الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق في مباني الرعاية
الحاالت المطلوبة

النوع
1

نظام تهوية

حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.

2

عالمات ىرشادية م اء

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

3

شبكة ىنار للطوارئ

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

4

مصدر احتياطي للكهرباء

جميع مباني الرعاية.

5

مصعد حريق

ى ا ةاد االرتفاع عن ستة ادوار او  28مترا ايهم اقل.

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول 4-7
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الباب الثامن
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المنشآت السكنية
الفهرس
الرمز

1-8

الباب الثامن :المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المنشآت السكنية

الصفحة

اقسام المباني السكنية حسب نوع االستغالل

157

اوال :الشروط الوقائية للمباني السكنية الجماعية

157

1/1-8

المباني السكنية الجماعية

157

2/1-8

لطور الحريق

157

3/1-8
4/1-8

المتطلبات اإلنشـائية
االستعمال المختل

157
157

5/1-8
1/5/1-8
2/5/1-8
3/5/1-8

السـيطر علل انتشـار الحريق
االنتشـار األفقي
االنتشـار الراسـي
االنتشـار الخارجي

158
158
158
159

4/5/1-8
6/1-8
1/6/1-8

ولول ليات الدفاع المدني
سـبل الهروب
الشروط

159
159
159

2/6/1-8
3/6/1-8
4/6/1-8

الطاقة االستيعابية
السـعـة
مسـافة االنتقال

159
159
159

5/6/1-8
6/6/1-8

المسـافة المباشر
الممرات

159
160

المخارج
المخارج األفقية
الدرج
المخرج النهائي
اإلضافات للمباني القائمة التي تحتوي علل سلم واحد
معدات اإلنذار ومكافحة الحريق
الخدمات الهندسـية

160
161
161
161
162
162
165

انيا :الشروط الوقائية للمباني السكنية الخالة

167

المباني السكنية الخالة
لطور الحريق

167
167

7/6/1-8
4/7/6/1-8
8/6/1-8
9/6/1-8
7/1-8
8/1-8
9/1-8
1/2-8
2/2-8
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3/2-8
4/2-8
1/4/2-8

المتطلبات اإلنشـائية
السـيطر علل انتشار الحريق
االنتشـار األفقي

167
167
167

2/4/2-8

االنتشـار الراسـي

167

3/4/2-8

االنتشـار الخارجي

167

4/4/2-8
5/2-8
1/5/2-8

ولول ليات الدفاع المدني
سـبل الهروب
المخارج

168
168
168

2/5/2-8
3/5/2-8

الدرج
المخرج النهائي

168
168

6/2-8

معدات اإلنذار ومكافحة الحريق

168

7/2-8

الخدمات الهندسـية

168

8/2-8

التطبيق

168

الباب الثامن
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية
فهرس الجداول
رقـم الـجـدول

1-8
2-8

لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها للمباني السكنية.
حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشر للمباني السكنية.

 3-8ب

معتتدات مكافحتتة الحريتتق للمنشتتآت الستتكنية فئتتة (ا) المبتتاني المؤلفتتة متتن
وحتتتدات ستتتكنية دائمتتتة لعائلتتتة واحتتتد ( شتتتقق) حستتتب الفئتتتة واالرتفتتتاع
والتصنيف اإلنشائي.
معتتدات مكافحتتة الحريتتق للمبتتاني الستتكنية فئتتة (ب) المبتتاني المؤلفتتة متتن
لتترف او مهتتاجع للستتكن التتدائم بشتتكل منفتترد او جمتتاعي حستتب الفئتتة
واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي.
معتتدات مكافحتتة الحريتتق للمبتتاني الستتكنية فئتتة (ج) المبتتاني المؤلفتتة متتن
لتترف للمبيتتت المؤقتتتت مثتتل الفنتتادق والشتتتقق المفروشتتـة حستتب الفئتتتة
واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي.

 4-8ا

الخدمات الهندسية الخالتة بالوقايتة فتي المبتاني الستكنية فئتة (ا) المبتاني
المؤلفتتة متتن وحتتدات ستتكنية دائمتتة لعائلتتة واحتتد ( شتتقق) حستتب الفئتتة

 3-8ا

 3-8ج
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 4-8ج
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واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي.
الخدمات الهندسية الخالة بالوقاية في المباني الستكنية فئتة (ب) المبتاني
المؤلفة من لرف او مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد او جمتاعي حستب
الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي.
الخدمات الهندسية الخالة بالوقاية في المبتاني الستكنية فئتة (ج) المبتاني
المؤلفة من لرف للمبيت المؤقت مثل الفنادق والشقق المفروشتـة حستب
الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي.

168

169
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الباب الثامن
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية
تنقسـم المباني السكنية حسـب نوع االستغالل ىلل نوعين هما:

1-8
1/1-8

ا المباني السكنية الجماعية :مثل الشقق ،المهاجع ،الفنادق.

2/1-8

المباني السكنية الخالة :مثل الفيالت الصغير (المساكن الخالة) او القصور الخالة.

اوال :الشروط الوقائية للمباني السكنية الجماعية:
المباني السكنية الجماعية :هي المباني او اجزاؤها المخصصة للسكن المتجاور.
1/1-8

1/1/1-8

تنقسـم المباني السكنية حسـب نوع االستغالل ىلل ال فئات كاختي:

1/1/1/1-8

الفئتتـة (ا) المبتتاني المؤلفتتة متتن وحتتدات ستتكنية دائمتتة لعائلتتة واحتتد (شتتقق) مثتتل مبتتاني الستتكن
االستثماري.

2/1/1/1-8

الفئـة (ب) المباني المؤلفة من لرف او مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد او جماعي ،مثل سكن
الطلبة والموظفين والعمال ومهاجع الجنود وما في حكمها.

3/1/1/1-8

الفئتتتـة (ج) المبتتتاني المؤلفتتتة متتتن لتتترف للمبيتتتت المؤقتتتت بتتت جر او دون اجتتتر مثتتتل الفنتتتادق،
والموتيالت ،ودور ال يافة ،والشقق المفروشـة وما في حكمها.

2/1-8
3/1-8

لطور الحريق :تصنف لطور الحريق في المباني السكنية علل انها لطور لفيفة.
المتطلبات اإلنشـائية:

1/3/1-8

يجب تطبيق شـروط الباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي من الطار الحريق.

2/3/1-8

تحدد لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في األلراض السكنية بناء علتل جتدول
رقم ( 2-1تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق) والجتدول التتالي ( 1-8لتالحية المبتاني
من الناحية اإلنشائية الستعمالها في األلراض السكنية).

3/3/1-8

ال يجتتوة الستتكن فتتي الستترداب ،ىال فتتي الحتتاالت الخالتتة التتتي يوافتتق عليهتتا التتدفاع المتتدني،
وتوفير مخرج ىضافي ،وشبكة مرشات ميار تلقائية واي معدات الر يطلبها الدفاع المدني.

4/1-8

االسـتعمال المختل :

1/4/1-8

ال يجوة ان يكون االستعمال المختل متن نتوع ينطتوي علتل لطتور حريتق عاليتة او لترض
لناعي.

2/4/1-8

تتال التجاريتتتة
يجتتتوة ان يكتتتون االستتتتعمال المختتتتل متتتن النتتتوع ي الخطتتتور الخفيفتتتة؛ كالمحت ِّ
والمكاتب وليرهتا ،بشترط ان تكتون ستبل الهتروب مستتقلة ،وتتوفر احتياطتات وقائيتة متكاملتة
لكل جزء من المبنل حسب نوع االستغالل.

3/4/1-8

مبان ات استعمال لر ،يجب الفصل بينها ليصبح كتل
في حالة كون المباني السكنية جزءا من
ٍ
جزء قطاع حريق مستقال تتوافر له سبل هروب مستقلة.

4/4/1-8

يجتتب الفصتتل بتتين األجتتزاء المخصصتتة ل لتتراض الستتكنية واألجتتزاء المخصصتتة أللتتراض
الر ملحقة.

5/4/1-8

يجتتب ان تكتتون ستتبل الهتتروب المخصصتتة للمبتتاني الستتكنية ،مستتتقلة ومنفصتتلة عتتن األجتتزاء
األلر  ،وتؤدي ىلل الخارج مباشر .
لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها للمباني السكنية
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االستخدامات المالئمة

التصنيف اإلنشائي
النوع األول والثاني فق

الفئتتـة (ا) المبتتاني المؤلفتتة متتن وحتتدات ستتكنية دائمتتة
لعائلة واحد (شقق) مثل مباني السكن االستثماري.

النوع األول والثاني فق

الفئتتـة (ب) المبتتاني المؤلفتتة متتن لتترف او مهتتاجع
للسكن الدائم بشكل منفترد او جمتاعي ،مثتل ستكن
الطلبة والمتوظفين والعمتال ومهتاجع الجنتود ومتا
في حكمها.

جميع األنواع
والنوع الخامس بصور مؤقتة وشروط لالة

الفئتتتـة (ج) المبتتتاني المؤلفتتتة متتتن لتتترف للمبيتتتت
المؤقتتتتتت بتتتتت جر او دون اجتتتتتر مثتتتتتل الفنتتتتتادق،
والموتيالت ،ودور ال يافة ،والشقق المفروشتـة
وما في حكمها.

جدول 1-8
السـيطر علل انتشـار الحريق :يجب تطبيق شروط الباب األول ىضافة لهذر الشروط.

5/1-8
1/5/1-8
1/1/5/1-8

تفصل الوحدات السكنية بع ها عن بعض ،ويعتبر كل منها قطاع حريق مستقال.

2/1/5/1-8

تفصل مناطق او اماكن الخطور الخالة.

3/1/5/1-8

البد من وجود حاجز او باب مانع النتشار الحريق ى ا ةاد الممر عن ( 30متترا) ،وكتذلك عنتد
التقاء الممرات.

2/5/1-8

االنتشتتار الراستتي :يف تتل ان تفصتتل الفتحتتات الراستتية عتتن بقيتتة اجتتزاء المبنتتل بجتتدار مقتتاوم
للحريق لمد ال تقل عن ساعة واحد  ،وبفتحات ابواب ال تقل مقاومتها عن  45دقيقة.

1/2/5/1-8
1/1/2/5/1-8

االنتشـار األفقي :يجب اال تزيد مساحة قطاع الحريق علل ( 3000متر مربع).

يستثنل الفراغ األوس ( )Atriumى ا توافرت الشروط اختية:
يجب اال تقل ابعاد الفراغ األوس عن ( 6امتار).

2/1/2/5/1-8

توفير شبكة مرشات تلقائية لميار مكافحة الحريق ،او نظام لمنتع انتشتار الحريتق والتدلان افقيًّتا
يعتمد من الدفاع المدني.

3/1/2/5/1-8

توفير تهوية علوية معتمد .

3/5/1-8

االنتشار الخارجي :يجب فصل مباني او اقستام الوحتدات الستكنية بع تها عتن بعتض بواستطة
جدران مانعة للحريق مقاومتها ال تقل عن ساعة واحد .

1/3/5/1-8

حيثما تشترك المباني السكنية مع نوع مختلف متن المبتاني بجتدار متانع للحريتق ،يجتب اال تقتل
مقاومة لك الجدار عن اعلل المتطلبات ألي منهم.

4/5/1-8
6/1-8
1/6/1-8

ولول ليات اإلطفاء :يجب ان يتيسر ولول ليات ومعدات الدفاع المدني للمباني السـكنية.
سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ىضافة لهذر الشروط.

2/6/1-8

الطاقة االستيعابية (االستيعاب) :يقدر االستيعاب وفقا لما جاء في باب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) جدول  ،4-3وبالنسبة ألماكن االستخدامات األلر يحدد االستيعاب لكل منهتا وفقتا
لطبيعة استعمالها.

3/6/1-8

السـعـة :يحسب قياس عرض سبل الهروب علل اساس عدد األشخاص الذين يستخدمونها كمتا
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جاء في باب سـبل الهروب (مخارج الطوارئ).
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4/6/1-8

مسافة االنتقال :يجب اال تزيد مسافة االنتقال من اية نقطة للولول ىلل المخرج النهائي او ىلل
الدرج المحمي علل األرقام المذكور في الجدول .2-8

5/6/1-8

المسـافة المباشتـر متن ايتة نقطتة دالتل لترف التنتويم او اجنحتة النتوم ىلتل المخترج او التدرج
المحمي ال تزيد علل ( 15مترا) ،وال تزيد علل ( 10امتار) في السرداب.
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حسـاب مسـافة االنتقال والمسـافة المباشـر للمباني السكنية
الموقع

المسـافة المباشـر دالـل الشـقـة
السـكنية
مسـافة االنتقال من باب
الشـقـة السـكنية
ىلل المخرج او الدرج المحمي
النهاية المغلقة

المسافة
باألمتار

الطابق

الحالة والمالحظات

10

السرداب

---

15

الطوابق العليا

للمباني فئـة (ا)

10

الطوابق العليا

للمباني فئـة (ب ،ج)

20

السرداب

في حالة وجود اكثر من مخرج

30

بقية الطوابق

---

5

السرداب

في حالة النهاية المغلقة

7.5

اي طابق

في حالة النهاية المغلقة

جدول 2-8

6/6/1-8

الممتتترات :يجتتتب تتتتوفير الشتتتروط العامتتتة للممتتترات كمتتتا جتتتاءت فتتتي بتتتاب ستتتـبل الهتتتروب (مختتتارج
الطوارئ).

1/6/6/1-8

يجب اال يقل عرض الممرات الرئيسة عن ( 150سـم) ،والفرعيتة عتن ( 120ستم) فتي المبتاني
السكنية لفئـة (ا) المبتاني المؤلفتـة متن وحتـدات ستـكنية دائمتة لعائلتة واحتد ( شتقق) مثتل مبتاني
السكن االستثماري.

2/6/6/1-8

يجب اال يقل عرض الممرات الرئيسة عن ( 200سـم) ،والفرعية عن ( 120سم) ،فتي المبتاني
السكنية لفئـة (ب) المباني المؤلفة من لرف او مهتاجع للستكن التدائم بشتكل منفترد او جمتاعي،
مثل سكن الطلبة والموظفين والعمال ومهاجع الجنود وما في حكمها.

3/6/6/1-8

يجب اال يقل عرض الممرات الرئيسة عن ( 200سـم) ،والفرعية عن ( 120ستم) ،الفئتـة (ج)
المباني المؤلفة من لرف للمبيت المؤقت ب جر او دون اجر ،مثتل الفنتادق ،والمتوتيالت ،ودور
ال يافة ،والشقق المفروشـة ،وما في حكمها.

7/6/1-8

المختتارج :يجتتب تتتوفير الشتتروط العامتتة للمختتارج كمتتا جتتاءت فتتي بتتاب ستتـبل الهتتروب (مختتارج
الطوارئ).

1/7/6/1-8

يجب ان تؤدي المخارج جميعها ىلل الخارج مباشر  ،او ىلل درج او ممر محمتي متن الحريتق
ومفصول عن المبنل بفسحة عاةلة.

2/7/6/1-8

يجتب ان يتتتوافر مختترج طتتوارئ للطتتابق الثتتاني فتتي الشتتقة (نظتتام فتتيالت دوبلكتتس) يتتؤدي ىلتتل
الممر او الدرج الرئيس للمبنل ،ى ا لم يكن الدرج الداللي مؤديا ىلل باب الشـقة الخارجي.

3/7/6/1-8

يجتتب ان يتتتوافر مختترج ىضتتافي لكتتل وحتتد او لرفتتة ستتكنية يتتؤدي ىلتتل الختتارج او ىلتتل ممتتر
محمي ى ا ةادت المسافة عن الحد المذكور في الجدول .2-8

4/7/6/1-8

المخارج األفقية :يجب توفير منطقتة التجتاء افقيتة مؤقتتة فتي المبتاني الستكنية لفئتـة (ب) المبتاني
المؤلفتتة متتن لتترف او مهتتاجع للستتـكن التتدائم بشتتـكل منفتترد او جمتتاعي ،مثتتل ستتكن الطلبتتة
والموظفين والعـمال ومهاجع الجـنـود وما في حكمها ،التتي تزيتد مسـاحتـة الطابتـق فيهتـا علتل
( 3000متر مربع).

8/6/1-8

الجزء األول

الدرج :يجب ان تطبق شروط الباب الثالث (سبل الهروب) ،ىضافة ىلل هذر الشروط.
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1/8/6/1-8

المنحدرات :يف ل توفير المنحدرات في المباني السكنية للتدور األرضتي وفقتا للشتروط العامتة
لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ،الستخدامات المعوقين.

2/8/6/1-8

يجب ان يكون الدرج محميًّا ومفصتوال عتن المبنتل بفستحة عاةلتة محميتة متن الحريتق وتتؤدي
ىلل الخارج مباشر .

3/8/6/1-8

يجب اال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق ،متباعدين علتل اطتراف المبنتل وعلتل الجتدار
الخارجي يؤدي كل منهما ىلل الخارج مباشـر .

4/8/6/1-8

يجوة وفي الحاالت الخالة التي يسمح بها الدفاع المدني ،ان يتوافر فتي المبتاني الستكنية لفئتـة
(ا) المباني المؤلفـة من وحـدات سـكنية دائمة لعائلة واحد (شقق) بواجهات تجاريتة مثتل مبتاني
السـكن االسـتثماري ،درج واحد وفقا للشـروط اختية وشـروط نظـام البناء:

1/4/8/6/1-8

اال يزيد عدد الطوابق علل سـتة طوابق لير األرضي.

2/4/8/6/1-8

ان يكون درج الجزء السكني مستقال تماما ومفصوال عن درج الجزء التجاري من المبنل.

3/4/8/6/1-8

اال تزيتتد مستتاحة الطتتابق الواحتتد علتتل ( 600متتتر مربتتع) ،ومجمتتوع المستتاحة الطوابتتق علتتل
( 1800متر مربع) ،وتحسب المساحة اإلجمالية وفقا لنظام البناء.

4/4/8/6/1-8

اإلضافات للمباني القائمة التي تحتوي علل سلم واحد
يلزم مالك المبنل القائم عند طلبه ىضتافة دور (ادوار) علتل مستاحة المبنتل اإلجماليتة ليتر محستوبة
باإلضتتافة الجديتتد ال تتعتتد الفتتا و مانمئتتة متتتر مربتتع (1800م )2علتتل اال يتجتتاوة االرتفتتاع ستتتة
ادوار ،وتعذر حماية السلم القائم للمبنل .يجوة للدفاع المدني الموافقة علل اإلضتافة الجديتد شتريطة
اختي:

-8
1/4/4/8/6/1

يجب ان تراعل القدر االستيعابية وفتق المعتايير وال تواب الخالتة بحتاالت اإللتالء ،وعنتد
تعذر تحقيق لك فإنه ال يسمح بعمل هذر اإلضافات.

-8
2/4/4/8/6/1
-8
3/4/4/8/6/1
-8
4/4/4/8/6/1

يجب ان تكون ابواب مدالل الشقق المطلة علل السلم مقاومتة للحريتق لمتد ال تقتل عتن ستاعة
واحد .
ىيجاد تهوية للدرج (طبيعيتة او ميكانيكيتة) إللتراج التدلان فتي حالتة حتواد الحريتق ،ال قتدر
هللا.
وضع بدائل الر حسب ما تطلبه الحالة.

9/6/1-8

المختترج النهتتائي :فتتي جميتتع األحتتوال يجتتب ان تتتؤدي جميتتع ستتبل الهتتروب ىلتتل مختترج نهتتائي
يؤدي ىلل الخارج مباشر .

10/6/1-8

األقسـام ات االستخدامات األلر في المباني السكنية تطبق بشـ نها الشتروط الخالتة بهتا او
األعلل ايهم اكثر وقاية.

7/1-8

اإلضافات للمباني القائمة التي تحتوي علل سلم واحد

8/1-8

معدات مكافحة الحريق واإلنذار:
يجب توفير االحتياطات الوقائية في الخدمات الهندسية وفقا للباب الرابع (الختدمات الهندستـية)
ىضافة للشروط الوارد بالجداول  3-8ا 3-8 ،ب 3-8 ،ج.

1/8/1-8

يجب ان تكون معدات الحريق واإلنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقا لالشتتراطات
الخالة بمعدات اإلطفاء واإلنذار او دليل الدفاع المدني.

2/8/1-8

يجوة للدفاع المدني ان يطلب معدات ىضافية او بديلة عن بعض االحتياطات الوقائية المطلوبة
وفقا للشروط.

3/8/1-8

الموتيالت ،و المبتاني ات الشتقق المفروشتة ،المخصصتة للمبيتت المؤقتت دون لتدمات فندقيتة
كاملة ،والتي ال يزيد ارتفاع مبانيها علل ستة طوابق ،تعامل مثل المباني السكنية فئة (ا).

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

الجزء األول
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معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمنشآت السكنيةفئة (ا) المباني المؤلفة من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحد
(شقق) حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

2

الحاالت المطلوبة

جميع الطوابق

طفايات يدوية

التركيبات الثابتة:
في مباني المجمعات ،او بارتفاع اعلل من  28مترا.

1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

اعلل من اربعة طوابق (ارضي  +ال ة طوابتق) وبارتفتاع
اقل من  28مترا ،او طابقين بمساحة تزيد علل  1000متتر
مربع.

3

شبكة فوهات رطبة

بارتفتتاع اعلتتل متتن  28متتترا او التتتي تزيتتد مستتاحة الطتتابق
الواحد فيها علل  1000متر مربع.

4

شبكة فوهات لارجية

للمجمعات فق

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
1

شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق.

الستتترداب ،تغطيتتتة جزئيتتتة لجميتتتع طوابتتتق المبتتتاني العاليتتتة
والمجمعات لالة سبل الهروب ،المباني المنش من النتوع
الثالتتتث والختتتامس ،األمتتتاكن المحتتتدد حستتتب متتتا جتتتاء فتتتي
األنظمة التلقائية لمكافحة الحريق.

2

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر

اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار.

معدات ىنذار الحريق:

4
1

شبكة ىنذار يدوي

في جميتع الطوابتق بالمبتاني التتي يزيتد ارتفاعهتـا علتل 28
مترا (المباني العالية) ،ومباني المجمعات.

2

شبكة ىنذار تلقائي

فتتي جميتتع الطوابتتق بتتالمبتتاني العاليتتة ،ومبتتاني المجمعتتات
والممرات ،وكذلك في اماكن الخطور الخالتة ،ومجتاري
التكييف ،والسرداب.
جدول  3-8ا
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معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني السكنيةفئة (ب) المباني المؤلفة من لرف او مهاجع للسكن الدائم بشكل
منفرد او جماعي حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

2

الحاالت المطلوبة

جميع الطوابق

طفايات يدوية

التركيبات الثابتة:
جميع الطوابق

1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

اعلل من اربعة طوابق (ارضي  +ال ة طوابتق) وبارتفتاع
اقل من  28مترا ،او طابقين بمساحة تزيد علل  1000متتر
مربع.

3

شبكة فوهات رطبة

بارتفتتاع اعلتتل متتن  28متتترا او التتتي تزيتتد مستتاحة الطتتابق
الواحد فيها علل  1000متر مربع.

4

شبكة فوهات لارجية

للمجمعات فق

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
1

شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق

السرداب ،جميع طوابق المبتاني العاليتة والمجمعتات لالتة
سبل الهروب ،المباني المنشت متن النتوع الثالتث والختامس،
األماكن المحدد حسب ما جاء في األنظمة التلقائية لمكافحة
الحريق.

2

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر

اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار.

معدات ىنذار الحريق:

4
1

شبكة ىنذار يدوي

في جميع الطوابق

2

شبكة ىنذار تلقائي

فتتي جميتتع الطوابتتق ،لالتتة التتتي لتتيس بهتتا مرشتتات ميتتار
ىطفتتاء الحريتتتق والممتتترات ،وكتتتذلك فتتتي امتتتاكن الخطتتتور
الخالة ،ومجاري التكييف ،والسرداب.
جدول  3-8ب

معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني السكنية فئـة (ج) المباني المؤلفة من لرف للمبيت المؤقت مثل الفنادق
والشقق المفروشةحسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

الجزء األول
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النوع
1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

2

الحاالت المطلوبة

جميع الطوابق

طفايات يدوية

التركيبات الثابتة:
جميع الطوابق

1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

اعلتتتل متتتن اربعتتتة طوابتتتق (األرضتتتي  +ال تتتة طوابتتتق)
وبارتفاع اقل متن  28متترا ،او طتابقين بمستاحة تزيتد علتل
 1000متر مربع.

3

شبكة فوهات رطبة

بارتفتتاع اعلتتل متتن  28متتترا او التتتي تزيتتد مستتاحة الطتتابق
الواحد فيها علل  1000متر مربع.

4

شبكة فوهات لارجية

للمجمعات فق

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
1

شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق

الستتترداب ،جميتتتع الطوابتتتق لالتتتة ستتتبل الهتتتروب ،األمتتتاكن
المحدد حسب ما جاء في األنظمة التلقائية لمكافحة الحريق.

2

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر

اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار.

معدات ىنذار الحريق:

4
1

شبكة ىنذار يدوي

في جميع الطوابق

2

شبكة ىنذار تلقائي

فتتي جميتتع الطوابتتق لالتتة الممتترات ،وكتتذلك فتتي امتتاكن
الخطور الخالة ،ومجاري التكييف ،والسرداب.

9/1-8

جدول  3-8ج
الخدمات الهندسية :يجب االلتزام بما جتاء فتي البتاب الرابتع (الختدمات الهندستـية) متع التركيتز
علل ما ورد في الجداول  4-8ا 4-8 ،ب 4-8 ،ج.

1/9/1-8

للدفاع المدني طلب معدات ىضافية او كبديل عن بعض الشروط الوقائية األلر .

2/9/1-8

المتتوتيالت و المبتتاني ات الشتتقق المفروشتتة المخصصتتة للمبيتتت المؤقتتت دون لتتدمات فندقيتتة
كاملة وبارتفاع ال يزيد علل ستة طوابق تعامل مثل المباني السكنية فئة (ا).

الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق للمباني السكنيةفئة (ا) المباني المؤلفـة من وحـدات سـكنية دائمة لعائلة
واحد (شقق) حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

154

نظام تهوية

الحاالت المطلوبة
حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.
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2

عالمات ىرشادية م اء

السرداب وسبل الهروب (مخارج الطوارئ).

3

شبكة ىنار للطوارئ

السرداب وسبل الهروب (مخارج الطوارئ).

4

مصدر احتياطي للكهرباء

المباني العالية والمجمعات ،و المباني التي يطلب لهتا مصتعد
للحريق.

5

مصعد حريق

ى ا ةاد االرتفاع عن ستة ادوار او  20مترا ايهما اقل.

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول  4-8ا

الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق للمباني السكنيةفئة (ب) المباني المؤلفة من لرف او مهاجع للسكن الدائم
بشكل منفرد او جماعي حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
الحاالت المطلوبة

النوع
1

نظام تهوية

حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.

2

عالمات ىرشادية م اء

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

3

شبكة ىنار للطوارئ

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

4

مصدر احتياطي للكهرباء

المباني العالية والمجمعات ،و المباني التي يطلب لهتا مصتعد
للحريق.

5

مصعد حريق

ى ا ةاد االرتفاع عن ستة ادوار او  20متراايهما اقل.

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول  4-8ب

الجزء األول
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الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق للمباني السكنيةفئـة (ج) المباني المؤلفة من لرف للمبيت المؤقت مثل
الفنادق والشقق المفروشة حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
الحاالت المطلوبة

النوع
1

نظام تهوية

حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.

2

عالمات ىرشادية م اء

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

3

شبكة ىنار للطوارئ

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

4

مصدر احتياطي للكهرباء

المباني العالية والمجمعات ،والمباني التتي يطلتب لهتا مصتعد
للحريق.

5

مصعد حريق

ى ا ةاد االرتفاع عن ستة ادوار او  20مترا ايهما اقل.

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول  4-8ج

انيا :الشروط الوقائية للمباني السكنية الخالة :الفيالت الصغير (المساكن الخالة) او القصور الخالة
المباني السكنية الخالة :الفيالت الصغير (المساكن الخالة) او القصور الخالة:
هي مباني األسر الواحد  ،وتشمل المناةل المستقلة التتي تملكهتا او تشتغلها استر واحتد  ،وقتد
تكون هتذر المنتاةل ات الطتابق الواحتد او متن ات الطتابقين او الطوابتق الثال تة المستتقلة ،او
1/2-8
ات الشرفات المكشوفة ،او من النوع الذي تكون فيه البيوت مصفوفة ،وتشتمل اي تا المنتاةل
المشيد فوق المحال التجارية علل ان تكون وحدات سكن واحد .

2/2-8

لطور الحريق :تصنف لطور الحريق في مباني التعليم لطور لفيفة.

3/2-8

المتطلبات اإلنشـائية:

1/3/2-8
4/2-8

السـيطر علل انتشـار الحريق:

1/4/2-8

االنتشار األفقتي :يف تل اال تقتل مقاومتة ابتواب الغترف واألجنحتة فتي مبتاني األستر الواحتد عتن 45
دقيقة.

2/4/2-8

االنتشتتار الراستتي :يف تتل ان تفصتتل الفتحتتات الراستتية عتتن بقيتتة اجتتزاء المنتتزل بجتتدار مقتتاوم
للحريق لمد ال تقل عن ساعة واحد  ،وبفتحات ابواب ال تقل مقاومتها عن  45دقيقة.

3/4/2-8

االنتشار الخارجي :يجب فصل مباني األسر الواحد بع ها عن بعض بواسطة جدران مانعة
للحريق ،مقاومتها ال تقل عن ساعة.

1/3/4/2-8

حيثما يشترك منزل اسر واحد مع نوع مختلف من المباني بجدار مانع للحريق ،يجتب اال تقتل
مقاومة لك الجدار عن اعلل المتطلبات ألي منهم.

4/4/2-8
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اال تقل مقاومة الهيكتل اإلنشتائي الحامتل والجتدران الخارجيتة والجستـور واستقف األدوار عتن
سـاعة واحد .

ولول ليات اإلطفاء :يجب ان يتيسر ولول ليات ومعدات الدفاع المدني للمباني السكنية.

1/4/4/2-8

يجب ان تتمكن فرق اإلطفاء من االقتراب من المنتزل بختراطيم ميتار اإلطفتاء المولتلة بفوهتة
الحريق او لزان اإلمداد بالميار.

2/4/4/2-8

يجب ان تتمكن فرق اإلطفاء من الولول ىلل فتحات اإلنقا او الشرفات بواسطة الدرج او اي
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معدات الر لتنفيذ عمليات اإلنقا .

5/2-8
1/5/2-8

سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
المخارج :يف ل ان يكون لكل وحد سكنية لالة مخرجان علل األقل ،يؤديان ىلل مكان من.

1/1/5/2-8

من الممكن ان يكون احد المخرجين فتحة ىنقا او شرفة ،يمكتن للتدفاع المتدني الولتول ىليهتا،
بجانب المخرج او الباب الرئيسي للمسكن.

2/5/2-8

الدرج :حيثما يتم تتوفير مكتان للستكن فتوق اي محتل او محتال تجاريتة ،يجتب ان يتؤدي التدرج
الخاص به ىلل لارج المحتل ،امتا ى ا عبتر التدرج متن لتالل المحتل التجتاري فيجتب ان يكتون
الدرج معزوال ،ومحاطا بجدار ال تقل مقاومته عن ساعة.

3/5/2-8

المختترج النهتتائي :فتتي جميتتع األحتتوال يجتتب ان تتتؤدي جميتتع ستتبل الهتتروب ىلتتل مختترج نهتتائي
يؤدي ىلل الخارج مباشر .

6/2-8

معدات مكافحة الحريق واإلنذار :يف ل تتوافر شتروط البتاب األول باإلضتافة للشتروط التوارد فتي
الجدول 3-8ا.

1/6/2-8
2/6/2-8
7/2-8
1/7/2-8
8/2-8
1/8/2-8

الجزء األول

يف ل توفير طفايات الحريق اليدوية في المطاب  ،وفي نهاية الممرات عند المخارج.
يف ل تركيب كواشف حريق احادية الوظيفة ،او نظام ىنذار من الحريق.
الخدمات الهندسية:
التولتيالت الكهربائيتتة البتتد ان تنفتتذ وفقتتا لموالتتفات الجهتتات المختصتتة كتتوةار الكهربتتاء او
اشتراطات شركة الكهرباء.
التطبيق:
يتتترك تطبيتتق االشتتتراطات الخالتتة بالوقايتتة متتن الحريتتق فتتي المنشتتآت الستتكنية الفتتيالت الصتتغير
(المستتاكن الخالتتة) او القصتتور الخالتتة ،للتتدول األع تتاء طبقتتا ألنظمتهتتا المعمتتول بهتتا فتتي هتتذا
المجال.
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الباب التاسع
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المنشآت التجارية واألسـواق العامة
الفهرس
الرمز

1-9
2-9
3-9
4-9
5-9
1/5-9
2/5-9
3/5-9
4/5-9
6-9
1/6-9
2/6-9
3/6-9
4/6-9
5/6-9
6/6-9
7/6-9
4/7/6-9
8/6-9
9/6-9
7-9
8-9
9-9

الباب التاسع :المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المنشآت التجارية
واألسـواق العامة

المباني التجارية واألسواق العامة
لطور الحريق
المتطلبات اإلنشـائية
االستعمال المختل
السـيطر علل انتشار الحريق
االنتشـار األفقي
االنتشـار الراسـي
االنتشـار الخارجي
ولول ليات الدفاع المدني
سـبل الهروب
الشروط
الطاقة االستيعابية
السـعـة
مسـافة االنتقال
المسـافة المباشر
الممرات
المخارج
المخارج األفقية
الدرج
المخرج النهائي
معدات اإلنذار ومكافحة الحريق
الخدمات الهندسـية
شـروط وقائية لالـة (المحال واألسواق المركزية)

الصفحة

171
171
171
172
172
172
172
173
173
173
173
173
173
173
173
174
174
175
175
176
176
179
180

الباب التاسع
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني التجارية واألسـواق العامة
فهرس الجداول
رقـم الـجـدول

1-9

158

اســم الـجــدول

لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها للمباني التجارية.

الصفحة

172

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

2-9
 3-9ا
 3-9ب
 4-9ا
 4-9ب

الجزء األول

حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشر للمباني التجارية
معتتدات مكافحتتة الحريتتق ونظتتم اإلنتتذار للمبتتاني التجاريتتة فئتتة (ا)
المحال حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي.
معتتدات مكافحتتة الحريتتق ونظتتم اإلنتتذار للمبتتاني التجاريتتة فئتتة (ب)
المكاتب حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي.
الختتدمات الهندستتية الخالتتة بالوقايتتة فتتي المبتتاني التجاريتتة فئتتة (ا)
المحال.
الختتدمات الهندستتية الخالتتة بالوقايتتة فتتي المبتتاني التجاريتتة فئتتة (ب)
المكاتب.

174
177
178
179
179
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الباب التاسع
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني التجارية واألسـواق العامة
1-9
1/1-9

الفئة (ا) المحال التجارية :وهي المباني او اجزاؤها المخصصة لخدمة الجمهور؛ مثل:
* لدمات المهن الخفيفة مثل:
* محال البيع بالجملة والمفرق
محال الخياطة والحالقة
* المراكز التجارية
* األسواق المركزية (القيصرية) محال التصوير وما في حكمها.

2/1-9

الفئة (ب) المكاتب :وهي المباني او اجزاؤها التي ال يزيد عدد مسـتخدميها علل ( )50شخصا
في وقت واحد ،والمخصصة لالستعماالت المكتبية مثل:
* البنوك الصغير
* مكاتب ىدار األعمال
* مكاتب الشركات
* مكاتب المؤسـسـات
* المكاتب االستشارية والهندسية* المكاتب العقارية وما في حكمها.

2-9
1/2-9
2/2-9
3/2-9
3-9
1/3-9
2/3-9
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تنقسـم المباني التجارية حسـب نوع االستغالل ىلل نوعين؛ هما:

لطور الحريق :تصنف لطور الحريق في المباني التجارية حسب الفئة كاختي:
تصنف لطور الحريق في المباني التجارية الفئة (ا) المحال التجارية كخطور متوسـطة.
تصنف لطور الحريق في المباني التجارية الفئة (ب) المكاتب باعتبارها لطور لفيفة.
تصنف لطور الحريق في المباني التجارية المختلطة باعتبارها لطور متوسـطة.
المتطلبات اإلنشـائية:
يجب تطبيق شـروط الباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي من الطار الحريق.
تحدد لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في المباني التجارية بناء علل جدول رقم
( 2-1تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق) والجتدول التتالي ( 1-7لتالحية المبتاني متن
كمبان تجارية).
الناحية اإلنشائية الستعمالها
ٍ
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مبان تجارية حسب المساحة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي
لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها ك ٍ
التصنيف اإلنشائي

المساحة واالرتفاع

النوع األول والثاني فق

بارتفاع يزيد علل اربعة طوابق (ارضتي  +ال تة طوابتق)
او بمساحة تزيد علل ( 3000متر مربع).

جميع األنواع ما عدا الخامس

بارتفـاع ال يزيد علتل طتابقين او بمستاحة تقتل عتن (3000
متر مربع).

جميع األنواع
والنوع الخامس بصور مؤقتة وشروط لالة

طابق واحد او بمساحة تقل عن ( 300متر مربع).
جدول 1-9

4-9

االسـتعمال المختل :

1/4-9

تان ات استتتعمال لتتر او استتتخدمت أللتتراض
فتتي حالتتة كتتون المبتتاني التجاريتتة جتتزءا متتن مبت ٍ
الفئتين (ا) و(ب) ،يجب فصل االستعماالت بع ها عتن بعتض ليصتبح كتل منهتا قطتاع حريتق
مستقال تتوافر له سبل هروب مستقلة.

2/4-9

ال يجوة ان يكون االستعمال المختل متن نتوع ينطتوي علتل لطتور حريتق عاليتة او لترض
لناعي.

3/4-9

يجب تطبيق الشروط الوقائية للمباني السكنية فتي حالتة استتعمال المبتاني التجاريتة للستكن ،كمتا
في مباني السكن االستثماري بواجهات تجارية.

5-9
1/5-9

السـيطر علل انتشـار الحريق :يجب تطبيق شروط الباب األول ىضافة لهذر الشروط.
االنتشـار األفقي :يجب اال تزيد مساحة قطاع الحريق علل اختي:

1/1/5-9

الفئتتة (ا) المح تال التجاريتتة يجتتب اال تزيتتد مستتاحة قطتتاع الحريتتق علتتل ( 2000متتتر مربتتع )،
وتعتبر كل وحد مؤجر قطاع حريق انويًّا مستقال.

2/1/5-9

الفئة (ب) المكاتب يجب اال تزيد مسـاحة قطاع الحريق علل ( 3000متر مربتع) ،وتعتبتر كتل
وحد مؤجر قطاع حريق انويًّا مستقال.

2/5-9

االنتشار الراسي :تطبق شروط السيطر علتل االنتشتار الراستي فتي الشتروط الوقائيتة للمبتاني
السكنية.

1/2/5-9

كل طابق يعتبر قطاع حريق مستقال.

2/2/5-9

يجب فصل الفراغ الراسي وفقا لشروط االحتياطات الوقائية في المجتاالت الهندستية ،ويستتثنل
الفراغ األوس ( )Atriumى ا توافرت الشروط اختية:

1/2/2/5-9

اال يزيد ارتفاع الفراغ األوس علل  3طوابق (سرداب ،ارضي ،ميزانين).

1/2/2/5-9

ان تكتتون جميتتع طوابتتق المح تال التجاريتتة محميتتة بشتتبكة مرشتتات تلقائيتتة لميتتار ىطفتتاء الحريتتق
وانظمة معتمد للتهوية الطبيعية او الميكانيكية في اعلل الفراغ.

3/2/5-9
1/3/2/5-9

يجوة ان يرتفع الفراغ األوس لبقية طوابق المبنل في حالة توافر الشروط اختية:
يجب اال تقل ابعاد الفراغ األوس عن ( 6امتار).

2/3/2/5-9

توفير شتـبكة مرشتات تلقائيتة لميتار مكافحتة الحريتق تعمتل كستـتار حتول الفتراغ ،ونظتام لمنتع
انتشار الحريق والدلان افقيًّايعتمد من الدفاع المدني.

3/3/2/5-9

توفير تهوية علوية معتمد من الدفاع المدني.

الجزء األول
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3/5-9

االنتشار الخارجي :يجب فصل مباني او اقسام الوحدات التجاريتة بع تها عتن بعتض بواستطة
جدران مانعة للحريق مقاومتها ال تقل عن ساعة واحد .

1/3/5-9

حيثما تشترك المباني التجارية مع نوع مختلف متن المبتاني بجتدار متانع للحريتق ،يجتب اال تقتل
مقاومة لك الجدار عن اعلل المتطلبات ألي منهم.

4/5-9
6-9
1/6-9

162

ولول ليات اإلطفاء :يجب ان يتيسر ولول ليات ومعدات الدفاع المدني للمباني التجارية.
سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ىضافة لهذر الشروط.

2/6-9

الطاقة االستيعابية (االستيعاب) :يقدر االستيعاب وفقا لما جاء في باب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) جدول  ،4-3وبالنسبة ألماكن االستخدامات األلر يحدد االستيعاب لكل منهتا وفقتا
لطبيعة استعمالها.

3/6-9

السـعـة :يحسب قياس عرض سبل الهروب علل اساس عدد األشخاص الذين يستخدمونها كمتا
جاء في باب سـبل الهروب (مخارج الطوارئ).

4/6-9

مسافة االنتقال :يجب اال تزيد مسافة االنتقال من اية نقطة للولول ىلل المخرج النهائي او ىلل
الدرج المحمي علل األرقام المذكور في الجدول .2-9

5/6-9

المسافة المباشر  :يجب اال تزيد مسافة االنتقال من اية نقطة للولول ىلتل المخترج النهتائي او
ىلل الدرج المحمي علل األرقام المذكور في الجدول .2-9
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حسـاب مسـافة االنتقال والمسـافة المباشـر للمباني التجارية
الموقع

المسـافة المباشر
دالل المحل التجاري
او المكتب

المسافة المباشر من ابعد
نقطة في الطابق ىلل باب
الدرج
مسافة االنتقال من باب
المحل او المكتب ىلل
باب الدرج المحمي او
المخرج الخارجي

الحد
األعلل
ل شخاص

الطابق

الحالة والمالحظات

15

30

األرضي

مستقل ولير مرتب بالسرداب او الميزانين

15

10

السرداب

محل مستقل ومرتب بسبل الهروب للمبنل

10

10

السرداب

المحل مرتب باألرضي

15

30

ميزانين

مستقل ومرتب بالمبنل

10

15

ميزانين

مرتب باألرضي

15

30

جميع الطوابق

في حالة المكتب

المسافة
باألمتار

12

--

جميع الطوابق

في حالة الدرج األوس
في المباني التجارية (مكاتب)

20

---

السرداب

عند توافر مخارج في اكثر من اتجار

30

---

جميع الطوابق

عند توافر مخارج في اكثر من اتجار

7.5

---

جميع الطوابق

في حالة النهاية المغلقة

جدول 2-9

6/6-9
1/6/6-9
2/6/6-9

الممرات :يجب توفير الشتروط العامتة للممترات كمتا جتاءت فتي بتاب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) ىضافة لهذر الشروط:
يجب ان تكون الممرات منظمة وانسيابية بحيث تؤدي مباشر ىلل المخارج.
الممرات المتدرجة يجب ان يركب لها حواجز (درابزين) وفقا للشروط.

3/6/6-9

يجب ان يكون عرض الممرات كافيا الستيعاب تدفق األشخاص الذين سيستتعملونها بشترط اال
تقل عن (مترين) في المباني التجاريتة فئتة (ا) المحتال التجاريتة ،واال تقتل عتن ( 1.5متتر) فتي
المباني التجارية فئة (ب) المكاتب.

7/6-9

المختتتارج :يجتتتب تتتتوفير الشتتتروط العامتتتة للمختتتارج كمتتتا جتتتاءت فتتتي بتتتاب ستتتـبل الهتتتروب (مختتتارج
الطوارئ).

1/7/6-9

يجب ان تؤدي المخارج جميعها ىلل الخارج مباشر  ،او ىلل درج او ممر محمتي متن الحريتق
ومفصول عن المبنل بفسحة عاةلة.

2/7/6-9

يجب ان يكون مخرج األرضي مستقال عن مخارج السرداب والميزانين.

3/7/6-9

يجب ان يكون عدد المخارج وفقتا للشتروط العامتة بحيتث ال تقتل عتن مخترجين متباعتدين ىلتل
اطراف المبنل وعلل الجدار الخارجي ،يؤدي كل منهما ىلل الخارج.

4/7/6-9

المخارج األفقية :يجب توفير منطقة التجاء مؤقتة في المباني التجارية العالية ،او ات المستاحة
الكبير التي تزيد مسـاحة الطابق فيها علل ( 3000متر مربع).

الجزء األول
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5/7/6-9

يجوة ان تنتهي ( )%50من سبل الهروب ىلل مكان من دالل المبنل.

6/7/6-9

يجوة قبول مخرج واحد في المباني التجارية فئة (ب) المكاتب بعد الذ موافقتة التدفاع المتدني،
ى ا توافرت الشروط اختية:

1/6/7/6-9

اال تزيد المسافة المباشر دالل المكتب علل  15مترا.

2/6/7/6-9
3/6/7/6-9

اال تزيد مسافة االنتقال من باب المكتب ىلل المخرج النهائي او الدرج المحمي علل  30مترا.
اال تزيد مسافة االنتقال للنهايات المغلقة علل  7.5متر.

4/6/7/6-9

ان تتوافر بقية شروط سبل الهروب ولالة الدرج.

7/7/6-9
8/6-9
1/8/6-9

الدرج :يجب ان تطبق الشروط العامة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ،ىضافة ىلل هذر الشروط.
المنحدرات :يجب توفير المنحدرات في المباني التجارية الستخدامات المعوقين.

2/8/6-9

يجب اال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق ،متباعدين علتل اطتراف المبنتل وعلتل الجتدار
الخارجي ،يؤدي كل منهما ىلل الخارج مباشـر .

3/8/6-9

يجب ان يكون الدرج محميًّا ومفصتوال عتن المبنتل بفستحة عاةلتة محميتة متن الحريتق وتتؤدي
ىلل الخارج مباشر .

4/8/6-9

الدرج الناةل من الطابق األول او الصاعد من السرداب يجب ان يؤدي ىلل الخارج مباشر او
ىلتتل نقطتتة ال تبعتتد اكثتتر متتن  3امتتتار عتتن الختتارج ،للمحتتل التجتتاري المكتتون متتن (ستترداب،
ارضي) او (ارضي ،ميزانين) او (ارضي ،اول) او (سرداب ،ارضي ،ميزانين ،اول).

5/8/6-9
1/5/8/6-9

يجوة قبول درج واحد في المباني التجارية بعد الذ موافقة الدفاع المدني ،ى ا توافرت الشروط اختية:
ان تتوافر شروط المسافة واالستيعاب.

2/5/8/6-9

اال يزيد ارتفاع المبنتل علتل اربعتة طوابتق فتوق ستطح األرض،متن ضتمنها الطتابق األرضتي
والميزانين في المباني التجارية فئـة (ا) المحال التجارية ،او المختلطة (ا ،ب).

3/5/8/6-9

اال يزيد ارتفاع المبنل علل لمسـة طوابق فوق ستطح األرض ،متن ضتمنها الطتابق األرضتي
والميزانين في المباني التجارية فئـة (ب) المكاتب فق .

4/5/8/6-9

تزد المساحة عتن  600متتر مربتع فتي الطتابق الواحتد ،و 1800متتر مربتع فتي مجمتوع
ىن لم ِّ
الطوابق من ضمنها األرضي والميزانين والخدمات ىن وجد.

5/5/8/6-9

يجب ان يكون الدرج الوحيتد محميًّتا متن لطتر الحريتق ،وعلتل الجتدار الختارجي للمبنتل ،متع
فسحة عاةلة محمية وفقا للشروط العامة.

6/8/6-9
9/8/6-9
1/9/8/6-9
2/9/8/6-9
3/9/8/6-9
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يجتوة ىضتافة دور ىلتل المحتتل التجتاري المؤلتف متن  3مستتتويات (سترداب ،ارضتي ،ميتزانين) ،عنتتد
تتتوفير مختترج ىضتتافي مستتتقل فتتي الطتتابق اإلضتتافي ،يتتؤدي للختتارج مباشتتر  ،او ىلتتل الممتتر المحمتتي
بالمبنل.

الدرج الداللي المفتوح ال يعتبر احد مخارج الطوارئ في المباني التجارية فئة (ب) المكاتب.
يجوة ان يكون الدرج دالليًّا في حالة توافر الشروط اختية:
توافر الشروط العامة للدرج ،ولالة بالنسبة لمسافة االنتقال والتهوية واإلنار .
توافر فسحة عاةلة محمية.
فصل الدرج والفسحة العاةلة بجدران وابواب مانعة النـتـشـار الحريق والدلان.

4/9/8/6-9

فصل األدراج بع ها عن بعض تماما ،وعدم السماح بربطها معتا بممتر واحتد حتتل ال تتعطتل
معا بفعل الحريق او الدلان.

5/9/8/6-9

عند وجود ممر داللي يجب ان يستتمر بشتكل حلقتي ،وتركتب ابتواب مانعتة للتدلان فتي الممتر
بحيث تفصله ىلل اقسام تبعا لعدد الدرج.

9/6-9

المخرج النهائي :في جميع األحوال يجتب ان تتؤدي جميتع ستبل الهتروب ىلتل مخترج نهتائي يتؤدي ىلتل الختارج

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

مباشر .

10/6-9

األقستتـام ات االستتتخدامات األلتتر فتتي المبتتاني التجاريتتة واألستتواق العامتتة ،يطبتتق بشتتـ نها
الشروط الخالة بها او األعلل ايهم اكثر وقاية.

7-9

معدات مكافحة الحريق واإلنذار :يجب توفير االحتياطات الوقائية فتي الختدمات الهندستية وفقتا
للباب الرابع (الخدمات الهندسية) ىضافة للشروط الوارد بالجداول  3-9ا 3-9 ،ب.

1/7-9

يجب تطبيق الشروط الوقائية للمباني السكنية فتي حالتة استتعمال المبتاني التجاريتة للستكن ،كمتا
في مباني السكن االستثماري بواجهات تجارية.

2/7-9

يجب ان تكون معدات الحريق واإلنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقا لالشتتراطات
الخالة بمعدات اإلطفاء واإلنذار او دليل الدفاع المدني.

3/7-9

يجوة للدفاع المدني ان يطلب معدات ىضافية او بديلة عن بعض االحتياطات الوقائية المطلوبة
وفقا للشروط.

الجزء األول
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معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني التجارية فئة (ا) المحال حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

2

الحاالت المطلوبة

جميع الطوابق

طفايات يدوية

التركيبات الثابتة:
جميع الطوابق

1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

اعلل من اربعة طوابق (ارضي  +ال ة طوابتق) وبارتفتاع
اقل من  28مترا ،او طابقين بمساحة تزيد علل  1000متتر
مربع.

3

شبكة فوهات رطبة

بارتفتتاع اعلتتل متتن  28متتترا او التتتي تزيتتد مستتاحة الطتتابق
الواحد فيها علل  1000متر مربع.

4

شبكة فوهات لارجية

للمجمعات فق

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
1

شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق

2

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر

جميع الطوابق تغطية شاملة
اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار.

 4معدات ىنذار الحريق:
1

شبكة ىنذار يدوي

جميع الطوابق

2

شبكة ىنذار تلقائي

فتتتي جميتتتع الطوابتتتق بالمبتتتاني العاليتتتة ،وكتتتذلك فتتتي امتتتاكن
الخطور الخالة ،ومجاري التكييف ،والسرداب.
جدول  3-9ا
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معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني التجارية فئة (ب) المكاتب حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

2

الحاالت المطلوبة

جميع الطوابق

طفايات يدوية

التركيبات الثابتة:
جميع الطوابق

1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

اعلتتتل متتتن اربعتتتة طوابتتتق (ارضتتتي  +ال تتتة طوابتتتق)
وبارتفتتاع اقتتل متتن  28متتترا ،او طتتابقين بمستتاحة تزيتتد
علل  1000متر مربع.

3

شبكة فوهات رطبة

بارتفاع اعلل من  28مترا او التي تزيد مستاحة الطتابق
الواحد فيها علل  1000متر مربع.

4

شبكة فوهات لارجية

للمجمعات فق

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
1

شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق

الستتترداب ،جميتتتع طوابتتتق المبتتتاني العاليتتتة والمجمعتتتات
لالة سبل الهروب ،المبتاني المنشت متن النتوع الثالتث
والخامس ،األماكن المحدد حستب متا جتاء فتي األنظمتة
التلقائية لمكافحة الحريق.

2

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر

اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار.

 4معدات ىنذار الحريق:
1

شبكة ىنذار يدوي

في جميع الطوابق.

2

شبكة ىنذار تلقائي

في جميتع الطوابتق لالتة التتي لتيس بهتا مرشتات ميتار
ىطفاء الحريق والممترات ،وكتذلك فتي امتاكن الخطتور
الخالة ،ومجاري التكييف ،والسرداب.
جدول  3-9ب

الجزء األول
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8-9

الخدمات الهندسية :يجب االلتزام بما جاء في باب الخدمات الهندسـية مع التركيز علل متا ورد
في الجداول 4-9ا 4-9 ،ب.

1/8-9

يجب تطبيق الشروط الوقائية للمباني السكنية فتي حالتة استتعمال المبتاني التجاريتة للستكن ،كمتا
في مباني السكن االستثماري بواجهات تجارية.

2/8-9

للدفاع المدني طلب معدات ىضافية او كبديل عن بعض الشروط الوقائية األلر .

الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق للمباني التجاريتة فئتة (ا) المحتال حستب الفئتة واالرتفتاع والتصتنيف
اإلنشـائي
الحاالت المطلوبة

النوع

حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.

1

نظام تهوية

2

عالمات ىرشادية م اء

جميع الطوابق.

3

شبكة ىنار للطوارئ

جميع الطوابق.

4

مصدر احتياطي للكهرباء

المبتتاني العاليتتة والمجمعتتات ،و المبتتاني التتتي يطلتتب لهتتا مصتتعد
للحريق.

5

مصعد حريق

ى ا ةاد االرتفاع عن ستة ادوار او  20مترا ايهما اقل.

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول  4-9ا

الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق للمباني فئة (ب) المكاتب حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف
اإلنشـائي
الحاالت المطلوبة

النوع

حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.

1

نظام تهوية

2

عالمات ىرشادية م اء

جميع الطوابق.

3

شبكة ىنار للطوارئ

جميع الطوابق.

4

مصدر احتياطي للكهرباء

جميع الطوابق.

5

مصعد حريق

ى ا ةاد االرتفاع عن ستة ادوار او  20مترا ايهما اقل.

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول  4-9ب

9-9
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شـروط وقائية لالة:
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1/9-9
1/1/9-9
2/1/9-9

في حالة المحال واألسواق المركزية وما في حكمها يجب توافر الشروط الوارد في هذا الباب
ىضافة للشروط اختية:
يجب ان تنتهي نصف عدد المخارج علل األقل ىلل الشارع العام ،وبعيدا عن حاجز المحاسب.
فصل المحل عن المخزن بجدار او باب مانع للحريق.

3/1/9-9

يجب ان تكون الممرات الفرعية الفاللة بين اماكن العترض ،بعترض ال يقتل عتن ( 1.5متتر)
والممرات الرئيسة (مترين) ،منظمة بشكل سهل وواضح تؤدي ىلل المخارج مباشتر دون ايتة
لعوبة.

4/1/9-9

ممر الجمهور المؤدي للمخرج عند حاجز المحاسب يجب اال يقل عن (متر واحد).

5/1/9-9

يجب ان تنظم حواجز وارفف العرض بطريقة ال تعيق سبل الهروب او تحجب رؤيا العالمات
اإلرشادية.

6/1/9-9

ال يجوة ان تمر سبل الهروب من لالل المخزن الملحتق بالمحتل ىال فتي حالتة تتوافر الشتروط
اختية:

1/6/1/9-9
2/6/1/9-9
3/6/1/9-9

الجزء األول

يفصل المخزن بحاجز وباب مانع للحريق وفقا للشروط.
ال يزيد عدد المخارج المار بالمحل علل نصف عدد المخارج المطلوبة للمحل.
وجتتود ممتتر محمتتي متتن لطتتر الحريتتق يتتؤدي ىلتتل الختتارج مباشتتر او حمايتتة المختتزن بشتتبكة
مرشات ميار تلقائية.
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الباب العاشر
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المنشآت الصناعية
الفهرس
الرمز

الباب العاشر :المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المنشآت الصناعية

الصفحة

1-10

المباني الصناعية

183

2-10
3-10

لطور الحريق
المتطلبات اإلنشـائية

183
183

4-10
5-10

االستعمال المختل
السـيطر علل انتشار الحريق

184
184

1/5-10
2/5-10

االنتشـار األفقي
االنتشـار الراسـي

184
184

3/5-10
4/5-10
6-10
1/6-10

االنتشـار الخارجي
ولول ليات الدفاع المدني
سـبل الهروب
الشروط

184
184
184
184

2/6-10
3/6-10
4/6-10
5/6-10

الطاقة االستيعابية
السـعـة
مسـافة االنتقال
المسـافة المباشر

184
185
185
185

6/6-10
7/6-10

الممرات
المخارج

185
185

8/6-10
9/6-10
7-10

الدرج
المخرج النهائي
معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق

186
186
186
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1-10

مساحة قطاع الحريق في المباني الصناعية تبعا لخطور عملياتها.
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2-10

لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها للمباني الصناعية.

184
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حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشر للمباني الصناعية.
معتتتدات مكافحتتتة الحريتتتق للمبتتتاني الصتتتناعية حستتتب الفئتتتة واالرتفتتتاع
والتصنيف اإلنشائي.
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الخدمات الهندسية الخالة بالوقاية في المباني الصناعية.
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الباب العاشر
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني الصناعية
1-10

المباني الصناعية:
المبتتاني او اجزاؤهتتا المخصصتتتة أللتتراض الصتتناعة او المهتتتن الصناعية،وتشتتمل :منشتتتآت
المصانع المختلفة مثل مصانع األلبتان واأل تا  ،مغاستل المالبتس المركزيتة ،مختبترات المتواد
الكيمائية الخطر  ،المطابع ،ومباني الحرف الصناعية وتشمل الورش الصناعية ب نواعها.

1/1-10

مبتتاني المنشتتآت الصتتناعية :هتتي المبتتاني او اجزاؤهتتا المخصصتتة أللتتراض الصتتناعة والتتتي
تجري بها عمليات التركيب والخل والتغليف.

2/1-10

مباني المهن الصناعية :هي المباني او اجزاؤها المخصصة التي تجري بها عمليات اإللالح.

2-10

لطور الحريق :تصنف لطور الحريق في المباني الصتناعية حستب نتوع عمليتات التصتنيع
التي تقوم في هذر المباني ،وهي كما يلي:

1/2-10

لطتتور متوستتطة :وهتتي المصتتانع التتتي تقتتوم بتصتتنيع او تجميتتع او ىنتتتاج متتواد ليتتر قابلتتة
لالحتراق ،او التي تحترق محتوياتها بسرعة انتشار متوس  ،او ينبعث منها كمية ملحوظة متن
الدلان ،ولكنها ال تنتج ابخر سـامة ،وال تحد انفجارا عند احتراقها كما بتين فتي الجتدول -1
 1في باب (المتطلبات الوقائية العامة للمباني).

2/2-10

لطور عالية :وهي المصانع التي تقتوم بتصتنيع او تجميتع او ىنتتاج متواد قابلتة لالحتتراق ،او
التي تحترق محتوياتها بسرعة فائقة ،او تنتج ابخر سامة او انفجارا ،كما بين في الجدول 1-1
في باب (المتطلبات الوقائية العامة للمباني).

3-10

المتطلبات اإلنشـائية:

1/3-10

يجب تطبيق شـروط الباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي من الطار الحريق.

2/3-10

تحتتدد لتتالحية المبتتاني متتن الناحيتتة اإلنشتتائية الستتتخدامها فتتي األلتتراض الصتتناعية بنتتاء علتتل
جتتتدول رقتتتم ( 2-1تصتتتنيف المبتتتاني متتتن حيتتتث مقاومتهتتتا للحريتتتق) ،والجتتتدول التتتتالي 1-10
(لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستخدامها في األلراض الصناعية).
لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستخدامها في األلراض الصناعية حسب درجة
لطور عملياتها
درجة الخطور

التصنيف اإلنشائي

مباني الخطور العالية

النوع األول والثاني فق
جميع األنواع
والنوع الخامس بصور مؤقتة وشروط لالة

مباني الخطور المتوسطة

جدول 1-10

4-10
1/4-10
2/4-10
3/4-10
5-10
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االسـتعمال المختل :
مبتان ات استتعمال لتر ،يجتب
في حالة كون المنشتآت الصتناعية او محتال المهتن جتزءا متن
ٍ
الفصل بينها ليصبح كل منها قطاع حريق مستقال تتوافر له سبل هروب مستقلة.
تعامل اجزاء المنشآت المخصصة أللراض الر لير لناعية ،حسـب نوع استخدامها.
يجب الفصل بين األجزاء المخصصة للمباني او اجزائها المخصصة أللراض الر ملحقة.
السـيطر علل انتشـار الحريق :يجب تطبيق شـروط الباب األول ىضافة لهذر الشروط.
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1/5-10

االنتشـار األفقي :يجب اال تزيد مساحة قطاع الحريق علل المحتدد فتي الجتدول  ،2-10وى ا تعتذر التقستـيم
لطبيعة عمليات التصنيع ،يجوة للدفاع المدني ان يقرر االحتياطات البديلة حسب ما تقت يه الحالة.

2/5-10

يجتتب حمايتتة الستتـرداب ب ت ن يتتزود بشتتبكة مرشتتـات ميتتار الحريتتق ى ا ةادت مستتاحته عتتن ( 150متتتر
مربع).
مسـاحـة قطاع الحريق في المباني الصناعية تبعا لخطور عملياتها

نوع الخطور بالمباني الصناعية

مساحة قطاع الحريق بالمتر المربع حسب الطابق
الطابق األرضي

السرداب واألدوار العليا

مباني الخطور المتوسطة

 5000متر مربع

 1500متر مربع

مباني الخطور العالية

 1000متر مربع

 500متر مربع

جدول 2-10

2/5-10
1/2/5-10
3/5-10
1/3/5-10

االنتشار الراسي :يجب تطبيق شـروط الباب األول ىضافة لهذر الشروط.
ى ا تعددت الطوابق ،يعتبر كل طابق قطاع حريق منفصال.
االنتشار الخارجي :يجب تطبيق شـروط الباب األول ىضافة لهذر الشروط.
الجتتدران الخارجيتتة التتتي تقتتع علتتل حتتدود العقتتار ،متتن جهتتة الجتتار يجتتب ان تكتتون مبنيتتة متتن
الخرسانة والطوب.
ولول ليات اإلطفاء :يجب ان يتيسر ولول ليات ومعدات الدفاع المدني للمباني الصناعية.

4/5-10
6-10

سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):

1/6-10

يجب تطبيق شروط الباب الثالث (سـبل الهروب (مخارج الطوارئ)) ىضافة لهذر الشروط.

2/6-10

الطاقة االستيعابية (االستيعاب) :يقدر االستيعاب وفقا لما جاء في باب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) جدول  ،4-3وبالنسبة ألماكن االستخدامات األلر يحدد االستيعاب لكل منهتا وفقتا
لطبيعة استعمالها.

3/6-10

السـعـة :يحسب قياس عرض سبل الهروب علل اساس عدد األشخاص الذين يستخدمونها كمتا
جتتاء فتتي البتتاب الثالتتث (ستتـبل الهتتروب (مختتارج الطتتوارئ)) ،علتتل اال يقتتل عتترض الممتترات
الرئيسة في المباني الصناعية عن (مترين) ،والفرعية عن ( 1.5متر) ب ي حال.

4/6-10

مسافة االنتقال :يجب اال تزيد مسافة االنتقال من اية نقطة للولول ىلل المخرج النهائي او ىلل
الدرج المحمي علل األرقام المذكور في الجدول .3-10

5/6-10

المسافة المباشر  :يجب اال تزيد مسافة االنتقال من اية نقطة للولول ىلتل المخترج النهتائي او
ىلل الدرج المحمي علل األرقام المذكور في الجدول .3-10

حسـاب مسـافة االنتقال والمسـافة المباشـر للمباني الصناعية
الطابق
الموقع

نوع الخطور
ارضي

الجزء األول
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المسـافة المباشر دالل القسم
مسـافة االنتقال ىلل المخرج او
الدرج المحمي
النهاية المغلقة

متوسطة

15

10

عالية

7.5

7.5

متوسطة

40

20

عالية

20

10

متوسطة

7.5

7.5

عالية

ال يجوة

ال يجوة

جدول 3-10
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6/6-10

الممرات :يجب توفير الشـروط العامة للممترات كمتا جتاءت فتي بتاب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) .علل اال يقل عرض الممرات الرئيسة عن (مترين) والفرعية عن ( 1.5متر) ب ي
حال.

1/6/6-10

ى ا لم تكن امتاكن الصتناعة ابتتة او دائمتة ،والممترات ليتر واضتحة ،يجتب تخطتي الممترات
بالصبغ العاكس ،لتوضيح الممرات ومسـاحات العمل او التخزين.

7/6-10

المخارج :يجب توفير شروط البتاب الثالتث (بتاب ستـبل الهتروب (مختارج الطتوارئ)) ىضتافة لهتذر
الشروط.

1/7/6-10

يجب ان يكون عدد المخارج وفقا للشروط العامتة ،بحيتث ال تقتل عتن مخترجين متباعتدين ىلتل
اطراف المبنل وعلل الجدار الخارجي ،يؤدي كل منهما ىلل الخارج.

2/7/6-10

يجب ان تؤدي المخارج جميعها ىلل الخارج مباشر  ،او ىلل درج او ممر محمتي متن الحريتق
ومفصول عن المبنل بفسحة عاةلة.

3/7/6-10

يجوة قبول مخرج واحد في المباني الصناعية ات درجة الخطور المتوسطة ،بعد الذ موافقة
الدفاع المدني ،ى ا توافرت الشروط اختية:

1/3/7/6-10

اال يزيد العمق او المسافة المباشر دالل القسم علل  15مترا.

2/3/7/6-10
3/3/7/6-10
4/3/7/6-10

اال تزيد مسافة االنتقال من باب القسم ىلل المخرج النهائي او الدرج المحمي علل  30مترا.
اال تزيد مسافة االنتقال للنهايات المغلقة علل  7.5متر.
ان تتوافر بقية شروط سبل الهروب ولالة الدرج.

8/6-10

التتدرج :يجتتب ان تطبتتق شتتروط البتتاب الثالتتث (ستتـبل الهتتروب (مختتارج الطتتوارئ)) ،ىضتتافة لهتتذر
الشروط.

1/8/6-10

يجب اال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق ،متباعدين علتل اطتراف المبنتل وعلتل الجتدار
الخارجي يؤدي كل منهما ىلل الخارج مباشـر .

2/8/6-10

يجب ان يكون الدرج محميًّا ومفصوال عن المبنل بفستحة عاةلتة محميتة متن الحريتق ،وتتؤدي
ىلل الخارج مباشر .

3/8/6-10

للتتدفاع المتتدني قبتتول درج واحتتد فتتي المبتتاني الصتتناعية ات درجتتة الخطتتور المتوستتطة ى ا تتتم
استيفاء جميع الشـروط الوقائية للمباني الصناعية.

9/6-10

المختترج النهتتائي :فتتي جميتتع األحتتوال يجتتب ان تتتؤدي جميتتع ستتبل الهتتروب ىلتتل مختترج نهتتائي
يؤدي ىلل الخارج مباشر .

10/6-10

األقسـام ات االستخدامات األلر  ،في المباني الصناعية ات الخطور العالية ،تطبق بشـ نها
الشروط الخالة بها او األعلل ايهما اكثر وقاية.
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7-10

معتتدات مكافحتتة الحريتتق واإلنتتذار :يجتتب تتتوفير متطلبتتات البتتاب الرابتتع (المتطلبتتات العامتتة
للخدمات الهندسية) ىضافة للشروط الوارد في الجدول .4-10

1/7-10

يجب ان تكون معدات الحريق واإلنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقا لالشتتراطات
الخالة بمعدات اإلطفاء واإلنذار او دليل الدفاع المدني.

2/7-10

تختلف طرق مكافحة الحريق بالتالف العمليات الصناعية والمتواد المستتخدمة فتي الصتناعة ،ومتن تم
وتبعا لذلك تختلف معدات مكافحة الحريق ونظتم اإلنتذار المطلوبتة متن مصتنع خلتر ،والجتدول 4-10
يوضح الحد األدنل من المتطلبات ،وللدفاع المدني ان يطلب معدات ىضافية وفقا لما تتطلبه الحالة.

3/7-10

يجوة للدفاع المدني ان يطلب معدات ىضافية او بديلة عن بعض االحتياطات الوقائية المطلوبة وفقا للشروط.

الجزء األول
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معدات مكافحة الحريق للمباني الصناعية حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

2

الحاالت المطلوبة

جميع الطوابق

طفايات يدوية

التركيبات الثابتة:
جميع الطوابق

1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

اكثر من اربعة طوابتق (ارضتي  +ال تة طوابتق) وبارتفتاع اقتل
من  28مترا او طتابقين بمستاحة ىجماليتة تزيتد علتل  1000متتر
مربع.

3

شبكة فوهات رطبة

بارتفتتاع اعلتتل متتن  28متتترا او اكثتتر متتن طتتابقين بمستتاحة
تزيد علل  1000متر مربع للطابق الواحد.

4

شبكة فوهات لارجية

في المباني الصناعية ات الخطور العالية.

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
1

شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق

في جميع المباني الصتناعية ،ويجتوة للتدفاع المتدني استتثناء
المباني ات الخطور المتوسطة.

2

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر

اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار.

 4معدات ىنذار الحريق:
1

شبكة ىنذار يدوي

في جميع الطوابق

2

شبكة ىنذار تلقائي

في المباني الصناعية ات الخطتور العاليتة ،او امتاكن الخطتور
العالية في المباني الصناعية ات الخطور المتوسطة.
جدول 4-10

8-10
1/8-10

الختتدمات الهندستتية :يجتتب االلتتتزام بمتتا جتتاء فتتي البتتاب الرابتتع (المتطلبتتات العامتتة للختتدمات
الهندسـية) مع التركيز علل ما ورد في الجدول .5-10
للدفاع المدني طلب معدات ىضافية او كبديل عن بعض الشروط الوقائية األلر .

الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق في المباني الصناعية
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الحاالت المطلوبة

النوع
1

نظام تهوية

حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.

2

عالمات ىرشادية م اء

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

3

شبكة ىنار للطوارئ

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

4

مصدر احتياطي للكهرباء

جميع المباني الصناعية ات الخطور العالية.

5

مصعد حريق

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

لير مطلوب.
وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول 5-10

الجزء األول
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الباب الحادي عشر
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في منشآت المستودعات ومواقف السيارات
الفهرس
الرمز

1-11

مباني المستودعات

191

2-11

لطور الحريق

191

3-11
4-11

المتطلبات اإلنشـائية
االستعمال المختل

192
192

5-11
1/5-11

السـيطر علل انتشار الحريق
االنتشـار األفقي

192
192

2/5-11
3/5-11
4/5-11
6-11
1/6-11
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1-11

مباني المستودعات:
المباني او اجزاؤها المخصصة ل لراض تخزين المواد الخام ،والمنتجات المصنعة او نصتف
المصتنعة ،وقتتد يكتتون هتتذا النتتوع متتن المبتتاني مستتـتقال او جتتزءا متتن مبنتتل عمليتتات التصتتنيع او
البيع ،وتنقسـم مباني المستودعات من حيث الخطور ىلل فئات كاختي:

1/1-11

الفئـة (ا) المباني ات الخطور الخفيفة ،التي يخزن فيها مواد ليتر قابلتة لالحتتراق ،مثتل متواد
البناء ،واألجهز  ،وقطع الغيار.

2/1-11

الفئـة (ب) المباني ات الخطتور المتوستطة ،التتي يختزن فيهتا متواد قابلتة لالحتتراق ،او متواد
لير قابلة لالحتراق ومغلفة بمواد قابلة لالحتراق؛ مثل الكرتون السميك والحبيبات البالستتيكية
او الرلوية او نشار الخشب وليرها.

3/1-11

الفئـة (ج) المباني ات الخطور العالية ،التي يخزن فيها المواد الخطر بوجته عتام ،والغتاةات
والسوائل القابلة لالشتعال ،والمواد الشديد القابلية لالحتتراق؛ مثتل الخشتب والتورق واألليتاف
علل شكل سائب ،وكذلك البالستك الرلوي ،وما شابه لك.

2-11

لطور الحريق :تصنف لطور الحريق في مباني المستودعات حسب نوع عمليات التختزين
التي تقوم في هذر المباني ،وهي كما يلي:

1/2-11

لطتتور لفيفتتة الفئتتـة (ا) :وهتتي مبتتاني المستتتودعات التتتي تكتتون محتوياتهتتا ضتتعيفة االحتتتراق
بحث ال يحتمل اشتتعال الحريتق اتيًّتا ،كمتا بتين فتي الجتدول  1-1فتي البتاب األول (المتطلبتات
الوقائيتتة العامتتة للمبتتاني) كتتالمواد ليتتر القابلتتة لالحتتتراق ،مثتتل متتواد البنتتاء ،واألجهتتز  ،وقطتتع
الغيار.

2/2-11

لطور متوسـطـة الفئـة (ب) :وهي مباني المستودعات التي تحترق محتوياتها بسترعة انتشتار
متوسطة ،او ينبعتث منهتا كميتة ملحوظتة متن التدلان ،لكنهتا ال تنتتج ابختر ستـامة ،وال تحتد
انفجارات عند احتراقها ،كما بين في الجدول  1-1في البتاب األول (المتطلبتات الوقائيتة العامتة
للمباني) مثل المستودعات التي يخزن فيها مواد قابلة لالحتراق ،او مواد ليتر قابلتة لالحتتراق
ومغلفتتة بمتتواد قابلتتة لالحتتتراق؛ مثتتل الكرتتتون الستتميك ،والحبيبتتات البالستتتيكية او الرلويتتة،
ونشار الخشب ،وما في حكمها.

3/2-11

لطور عـاليـة الفئـة (ج) :وهي مباني المستودعات التتي تحتترق محتوياتهتا بسترعة فائقتة ،او
تنتج ابخر سامة او انفجارات ،كما بين في الجدول  1-1فتي البتاب األول (المتطلبتات الوقائيتة
العامة للمنشآت) ،او هي التي يخزن فيها المواد الخطر بوجه عام ،والغارات والسوائل القابلة
لالشتعال ،والمواد الشديد القابلية لالحتراق مثل الخشب والورق واألليتاف علتل شتكل ستائب،
وكذلك البالستيك الرلوي وما شابه لك.
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المتطلبات اإلنشـائية:

3-11
1/3-11

يجب تطبيق شـروط االحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية بصور عامة؛ لتوفير ستـالمة
الهيكل اإلنشائي من الطار الحريق.

2/3-11

تحدد لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستخدامها في الراض التختزين بنتاء علتل جتدول
رقم ( 2-1تصتنيف المنشتآت متن حيتث مقاومتهتا للحريتق) ،والجتدول التتالي ( 1-11لتالحية
المنشآت من الناحية اإلنشائية الستخدامها في الراض التخزين).
لالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستخدامها في الراض التخزين حسب درجة
لطور محتوياتها
درجة الخطور

التصنيف اإلنشائي

مباني الخطور العالية

النوع األول والثاني فق
النوع األول والثاني ،والثالث بشروط لالة
جميع األنواع
والنوع الخامس بصور مؤقتة وشروط لالة

مباني الخطور المتوسطة
مباني الخطور الخفيفة

جدول 1-11

4-11

االسـتعمال المختل :

1/4-11

مبان ات استعمال لر ،يجب الفصل بينها لتصبح
في حالة كون مباني المستودعات جزءا من
ٍ
كل منها قطاع حريق مستقال تتوافر له سبل هروب مستقلة.

2/4-11

تعامل اجزاء المباني المخصصة أللراض الر لير التخزين ،حسـب نوع استخدامها.

3/4-11

يجتب الفصتتل بتين األجتتزاء المخصصتتة للمستتودعات واجزائهتتا المخصصتة أللتتراض التتر
ملحقة.

5-11

السـيطر علل انتشـار الحريق :يجب تطبيق شروط الباب األول ىضافة لهذر الشروط.

1/5-11
1/1/5-11

االنتشـار األفقي :يجب اال تزيد مساحة قطاع الحريق علل المحدد في الجدول .2-11

3/1/5-11
4/1/5-11

الجزء األول

حماية السـرداب ب ن يزود بشـبكة مرشـات ميـار الحريق ى ا ةادت مسـاحته عن ( 150مترا مربعا).
يجب الفصل بين االستعماالت المختلفة ،بصرف النظر عن المساحة.
يجب فصل مناطق الخطور الخالة ،بصرف النظر عن المساحة.
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مسـاحـة قطاع الحريق في مباني المستودعات تبعا لخطور محتوياتها
نوع الخطور بمباني المستودعات

مساحة قطاع الحريق بالمتر المربع حسب الطابق
الطابق األرضي

السرداب واألدوار العليا

لطور لفيفة

 5000متر مربع

 1500متر مربع

لطور متوسطة

 3000متر مربع

 1000متر مربع

لطور عالية

 1000متر مربع

 500متر مربع

جدول 2-11

2/5-11

االنتشار الراسي :ى ا تعددت الطوابق ،يعتبر كل طابق قطاع حريق منفصال.

3/5-11

االنتشار الخارجي :الجتدران الخارجيتة التتي تقتع علتل حتدود العقتار متن جهتة الجتار يجتب ان
تكون مبنية من الخرسانة والطوب.

4/5-11

ولتتتول ليتتتات اإلطفتتتاء :يجتتتب ان يتيستتتر ولتتتول ليتتتات ومعتتتدات التتتدفاع المتتتدني لمبتتتاني
المستودعات.

6-11
1/6-11

182

سـبل الهروب (مخارج الطوارئ):
يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ىضافة لهذر الشروط.

2/6-11

الطاقة االستيعابية (االستيعاب) :يقدر االستيعاب وفقا لما جاء في باب ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ) جدول  ،4-3وبالنسبة ألماكن االستخدامات األلر يحدد االستيعاب لكل منهتا وفقتا
لطبيعة استعمالها.

3/6-11

السـعـة :يحسب قياس عرض سبل الهروب علل اساس عدد األشخاص الذين يستخدمونها كمتا
جتتاء فتتي البتتاب الثالتتث (ستتـبل الهتتروب (مختتارج الطتتوارئ)) ،علتتل اال يقتتل عتترض الممتترات
الرئيسة في مباني المستودعات عن (مترين) والفرعية عن ( 1.5متر) ب ي حال.

4/6-11

مسافة االنتقال :يجب اال تزيد مسافة االنتقال من اية نقطة للولول ىلل المخرج النهائي او ىلل
الدرج المحمي علل األرقام المذكور في الجدول .3-11

5/6-11

المسافة المباشر  :يجب اال تزيد مسافة االنتقال من اية نقطة للولول ىلتل المخترج النهتائي او
ىلل الدرج المحمي علل األرقام المذكور في الجدول .3-11
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حسـاب مسـافة االنتقال والمسـافة المباشـر لمباني المستودعات
الموقع

المسـافة المباشر دالل القسم

مسـافة االنتقال ىلل المخرج او
الدرج المحمي

النهاية المغلقة

نوع الخطور

الطابق
ارضي

السرداب

لفيفة او متوسطة

15

10

عالية

7.5

7.5

لفيفة

40

20

متوسطة

30

15

عالية

20

10

لفيفة او متوسطة

7.5

7.5

عالية

ال يجوة

ال يجوة

جدول 3-11

6/6-11

الممرات :يجب توفير الشروط العامة للممرات كمتا جتاءت فتي البتاب الرابتع (ستـبل الهتروب (مختارج
الطوارئ)) ،علل اال يقل عرض الممرات الرئيسة عن (مترين) والفرعية عن ( 1.5متر) ب ي حال.

1/6/6-11

ى ا لتتم تكتتن امتتاكن التختتزين ابتتتة والممتترات ليتتر واضتتحة ،يجتتب تخطتتي الممتترات بالصتتبغ
العاكس ،لتوضيح الممرات ومسـاحات العمل او التخزين.

2/6/6-11

يجب ان تكون الممرات بين اماكن التخزين واضحة ومنظمة بحث تؤدي ىلل الخارج.

7/6-11

المختارج :يجتتب تتتوفير الشتتروط العامتة للمختتارج كمتتا جتتاءت فتتي البتاب الرابتتع (ستتـبل الهتتروب (مختتارج
الطوارئ)).

1/7/6-11

يجب ان يكون عدد المخارج وفقتا للشتروط العامتة بحيتث ال تقتل عتن مخترجين متباعتدين ىلتل
اطراف المبنل وعلل الجدار الخارجي ،يؤدي كل منهما ىلل الخارج.

2/7/6-11

يجب ان تؤدي المخارج جميعها ىلل الخارج مباشر  ،او ىلل درج او ممر محمتي متن الحريتق
ومفصول عن المبنل بفسحة عاةلة.

3/7/6-11

يجوة قبول مخرج واحد فتي مبتاني المستتودعات ات درجتة الخطتور الخفيفتة او المتوستطة،
بعد الذ موافقة الدفاع المدني ،ى ا توافرت الشروط اختية:

1/3/7/6-11
2/3/7/6-11
3/3/7/6-11
4/3/7/6-11

اال يزيد العمق او المسافة المباشر دالل القسم علل  15مترا.
اال تزيد مسافة االنتقال من باب القسم ىلل المخرج النهائي او الدرج المحمي علل  30مترا.
اال تزيد مسافة االنتقال ىلل النهايات المغلقة علل  7.5متر.
ان تتوافر بقية شروط سبل الهروب.

8/6-11

الدرج :يجب ان تطبق الشروط العامة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) ،ىضافة ىلل هذر الشروط.

1/8/6-11

يجب اال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق ،متباعدين علتل اطتراف المبنتل وعلتل الجتدار
الخارجي ،يؤدي كل منهما ىلل الخارج مباشـر .

2/8/6-11

يجب ان يكون الدرج محميًّا ومفصتوال عتن المبنتل بفستحة عاةلتة محميتة متن الحريتق وتتؤدي

الجزء األول
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ىلل الخارج مباشر .
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9/6-11

المختترج النهتتائي :فتتي جميتتع األحتتوال يجتتب ان تتتؤدي جميتتع ستتبل الهتتروب ىلتتل مختترج نهتتائي
يؤدي ىلل الخارج مباشر .

10/6-11

األقستتـام ات االستتتخدامات األلتتر  ،فتتي مبتتاني المستتتودعات ات الخطتتور العليتتا ،تطبتتق
بشـ نها متطلبات الوقاية الخالة بها او األعلل ايهما اكثر وقاية.

7-11

معتتدات مكافحتتة الحريتتق واإلنتتذار :يجتتب تطبيتتق شتتروط البتتاب األول لتتتوفير ستتالمة الهيكتتل
اإلنشائي من الطار الحريق ،ىضافة للشروط الوارد في الجدول .4-11

1/7-11

يجب ان تكون معدات الحريق واإلنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقا لالشتتراطات
الخالة بمعدات اإلطفاء واإلنذار او دليل الدفاع المدني.

2/7-11

يجوة للدفاع المدني ان يطلب معدات ىضافية او بديلة عن بعض االحتياطات الوقائية المطلوبة
وفقا للشروط.

الئحة متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت 1437هـ 2016 -م

معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار في مباني المستودعات حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

2

الحاالت المطلوبة

جميع الطوابق والحاالت.

طفايات يدوية

التركيبات الثابتة:
جميع الطوابق والحاالت.

1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

لير مطلوبة.

3

شبكة فوهات رطبة

لير مطلوبة.

4

شبكة فوهات لارجية

في مباني المستودعات ات الخطور العالية.

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
1

شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق

الستتتترداب ،فتتتتي مبتتتتاني المستتتتتودعات ات الخطتتتتور
المتوسطة او العالية.

2

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر

اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار.

 4معدات ىنذار الحريق:
1

شبكة ىنذار يدوي

في جميع الطوابق والحاالت.

2

شبكة ىنذار تلقائي

فتتتي مبتتتاني المستتتتودعات ات الخطتتتور المتوستتتطة او
العالية ،واماكن الخطتور العاليتة فتي المستتودعات ات
الخطور الخفيفة.
جدول 4-11

8-11
1/8-11
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الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق في مباني المستودعات
الحاالت المطلوبة

النوع
1

نظام تهوية

حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.

2

عالمات ىرشادية م اء

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

3

شبكة ىنار للطوارئ

السرداب وسبل الهروب(مخارج الطوارئ).

4

مصدر احتياطي للكهرباء

لير مطلوب.

5

مصعد حريق

لير مطلوب.

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول 5-11

9-11

1/9-11

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

مباني مستودعات (مواقف) السيارات:
مباني مواقف السيارات :هي المباني المستعملة في تخزين ووقوف الستيارات بشتكل مستتمر او
مؤقت ،وتعتبر في هذا المفهوم تابعة لمباني المستودعات ،لذا تطبتق الشتروط الوقائيتة للحمايتة
من الحريتق فتي مبتاني المستتودعات بشتكل عتام علتل مواقتف الستيارات ىضتافة لهتذر الشتروط
الخالة.
وتنقسـم مباني مواقف السيارات من الناحية المعمارية ىلل فئات كاختي:
مبان مفتوحة الجوانب تقاد فيها السيار لمكان وقوفها وعند الخروج.
الفئـة (ا)
ٍ
مبان مغلقة الجوانب تقاد فيها السيار لمكان وقوفها وعند الخروج.
الفئـة (ب)
ٍ
مبان يمكن ىدلال السيار لمكان وقوفها وىلراجها بشـكل لي.
الفئـة (ج)
ٍ

2/9-11

لطتتور الحريتتق :تصتتنف لطتتور الحريتتق فتتي مبتتاني مواقتتف الستتيارات باعتبارهتتا لطتتور
متوسطة ،كما بين في الجدول  1-1في الباب األول (المتطلبات الوقائية العامة للمباني).

3/9-11

المتطلبات اإلنشائية:
يجب تطبيق شروط الباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي متن الطتار الحريتق ،ومتا جتاء
في المتطلبات اإلنشائية لهذا الباب.

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

السيطر علل انتشار الحريق
المنحدرات لمواقف السيارات تحت مستو األرض:

1/1/4/9-11

ال تعتبر منحدرات دلول ولروج السيارات ستـبال للهتروب ،ىال ى ا لصتا جتزء منهتا لتذلك
ق ،وتتوافر فيه الشروط العامة لسبل الهروب.
محميًّا بحاجز وا ٍ

2/1/4/9-11

يجب اال تزيد نسبة المنحدر متن وىلتل السترداب علتل ( )10:1كمتا يجتب ان يتتوافر منحتدران
متباعدان علل األقل ،ويف ل ان يكونا علل جهتين متقابلتين ،وفي حالة تعذر لك يقرر الدفاع
المدني ما يرار مناسبا حسب الحالة.

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

186

شـروط وقائية لالـة (مواقف السيارات)

األرضية:
يجب عمل ميتول فتي ارضتية السترداب تتؤدي ىلتل قنتوات لتجميتع الميتار او الزيتوت المنستكبة
وتصريفها عبر فتحات تصريف ارضتية ،تم ىلتل فالتل ةيتوت ،ومنته ىلتل المجتاري العامتة،
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وفقا ل لول الهندسية.

3/4/9-11

الجدار الجانبي:

1/3/4/9-11

تغطل النوافذ الجانبية المطلة علتل الشتارع العتام بالزجتاج المستلح ،او الستلك الشتبكي الستميك
لمنع دلول اعقاب السجائر والمهمالت وليرها.

2/3/4/9-11

ى ا كانتتت جوانتتب مواقتتف الستتيارات مفتوحتتة بنستتبة ال تقتتل عتتن  %25متتن مستتاحة الجتتدار
الختتارجي للمبنتتل وعلتتل جهتتتين متقتتابلتين ،يعتبتتر لتتك الموقتتف مفتوحتتا ويمكتتن االستتتغناء عتتن
نظام المرشـات التلقائية لميار ىطفاء الحريق.

5/9-11

معتتدات مكافحتتة الحريتتق واإلنتتذار :يجتتب تتتوفير متطلبتتات البتتاب الرابتتع (المتطلبتتات العامتتة
للخدمات الهندسية) ىضافة للشروط الوارد في الجدول .6-11

1/5/9-11

يجب ان تكون معدات الحريق واإلنذار من حيث التصميم والتنفيذ والصيانة وفقا لالشتتراطات
الخالة بمعدات اإلطفاء واإلنذار او دليل الدفاع المدني.

2/5/9-11

ال يجوة تنفيذ اية ىنشاءات او تركيب اية معدات تتعلق بتخزين او تزويد السيارات بالوقود فتي
المبنل ،ىال بإ ن لاص من الدفاع المدني وبشروط لالة.

3/5/9-11

يجوة للدفاع المدني ان يطلب معدات ىضافية او بديلة عن بعض االحتياطات الوقائية المطلوبة
وفقا للشروط.

معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار في مباني مواقف السيارات حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي
النوع
1

معدات اإلطفاء اليدوية:
1

2

الحاالت المطلوبة

طفايات يدوية

جميع الطوابق والحاالت.

التركيبات الثابتة:
جميع الطوابق والحاالت.

1

شبكة لراطيم مطاطية

2

شبكة فوهات جافة

لير مطلوبة.

3

شبكة فوهات رطبة

جميع الطوابق.

4

شبكة فوهات لارجية

دالل سور المشاريع الكبير .

 3األنظمة التلقائية الثابتة:
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1

شبكة تلقائية لمرشـات ميار مكافحة الحريق

مواقتتف الستتيارات تحتتت مستتتو األرض (الستترداب)،
ومغلقة الجوانب.

2

شبكة تلقائية لمرشـات مواد الر

اماكن الخطور الخالة حيث ال يمكن استخدم الميار.

 4معدات ىنذار الحريق:
1

شبكة ىنذار يدوي

في جميع الطوابق والحاالت.

2

شبكة ىنذار تلقائي

في مواقف السيارات مغلقة الجوانب.
جدول 6-11

6/9-11

الختتدمات الهندستتية :يجتتب االلتتتزام بمتتا جتتاء فتتي البتتاب الرابتتع (المتطلبتتات العامتتة للختتدمات
الهندسـية) ،مع التركيز علل ما ورد في الجدول .7-11

1/6/9-11

التهوية وتصريف الدلان:

2/6/9-11

يجتتب تتتوفير التهويتتة الميكانيكيتتة او الطبيعيتتة المناستتبة وفقتتا للموالتتفات العالميتتة المعتمتتد متتن
الدفاع المدني.

3/6/9-11

يجب ان يكون نظام التهوية الميكانيكيتة فتي السترداب منفصتال عتن اي نظتام لتر فتي المبنتل،
ويجب ان يصمم ليعمل علل وحدتين منفصلتين ،للتغلب علل اسـوا الظروف.

4/6/9-11

للدفاع المدني طلب معدات ىضافية او كبديل عن بعض الشروط الوقائية األلر .

الخدمات الهندسـية الخالة بالوقاية من الحريق في مباني مستودعات ومواقف السيارات
الحاالت المطلوبة

النوع

حسب الموالفات العالمية المعتمد من الدفاع المدني.

1

نظام تهوية

2

عالمات ىرشادية م اء

السرداب ،جميع الطوابق.

3

شبكة ىنار للطوارئ

السرداب ،جميع الطوابق.

4

مصدر احتياطي للكهرباء

مطلوب في مواقف السيارات المغطا .

5

مصعد حريق

المباني التي تزيد علل اربعة طوابق.

6

ابواب حريق تعمل تلقائيًّا

وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية.
جدول 7-11
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تعريف المصطلحات المستخدمة
ابواب لية لالة لسـبل الهروب (مخارج الطوارئ) :ابواب لية تفتتح بواستطة الخليتة ال توئية عنتد اقتتراب األشتخاص
منها او ب ية وسيلة لية الر  ،وكذلك األبواب التي تفتح او تغلق بوسائل تلقائية ك دوات الغلق الذاتية.
والتتل ىضتتاء
ىضتتاء الطتتوارئ :ىضتتاء متتن مصتتدر كهربتتائي مستتتقل عتتن مصتتدر التزويتتد الرئيستتي للتيتتار الكهربتتائي .ت ُ ِّ
الطوارئ العمل عند انقطاع التيار من مصدر التزويد الرئيس.
انتشار لتارجي للحريتق :انتشتار الحريتق علتل الواجهتة الخارجيتة للمبنتل بواستطة اللهتب الختارج متن النوافتذ والفتحتات
األلر او بواسطة الحرار المشعة من مكان الحريق ىلل المباني المجاور .
انظمة ىنذار من الحريق :جهاة او اجهز تعمل بالطاقة الكهربائية تلقائيًّا او يدويًّا ،لتحسس لطر الحريق ،ومن م تصدر
عنها ىشارات مسموعة او مرئية تثير االنتبار لإلنذار من لطر الحريق.
انظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية :شبكة تمديدات ابتة ات فتحات موةعتة فتي األمتاكن المطلتوب حمايتهتا،
وتغذ من مصدر مـسـتمر لماد اإلطفاء المناسبة ،تعمتل تلقائيًّتا بفعتل اسـتشتـعار الحترار الناتجتة عتن الحريتق ،او بفعتل
اسـتشـعار الدلان ،او بالوسيلتين معا.
باب مقاوم للحريق :باب يصمم ىطارر وجميع اجزائه ليقاوم مرور الدلان او الغاةات السالنة او السنة اللهتب متن لاللته
عندما يكون مغلقا.
تكسية :مواد األسطح المكشوفة لحوائ واسقف الغرف وتشـمل الفوالل القابلـة للطي او النزع والتركيبات الزجاجية
تهوية لية :نظام لطرد الدلان يعتمد علل استخدام مراوح شف لطرد الدلان او اي لاةات الر من منطقة الخطور .
تهوية طبيعية :نظام لطرد الدلان يعتمد علل حركة الدلان (الهواء السالن) الطبيعية لطرد الدلان او اي لاةات التر
من منطقة الخطور .
جدار لارجي :جدار مطل علل فسحة مكشوفة داللية في المبنل او مطل علل شارع.
جدار داللي :جدار يقسم المبنل من الدالل ىلل اجزاء او قطاعات ،سواء كان الجدار ابتا او متحركا.
جدار مانع للحريق :حاجز مقاوم للحريق لفتر ةمنية محدد  ،ليحد من انتشار الحريق وانتقال الدلان او األبخر .
حد ادنل حرج للفيض اإلشـعاعي الحراري :الخالية التتي تصتنف بنتاء عليهتا مقاومتة استـطح متواد التشتـطيبات الدالليتة
(األرضيات) المتداد اللهب عليها ،و لك بناء علل التبار قياسـي ،يعتمد اسـاسـه التقني علل ان امتداد اللهب علل استـطح
مواد التشـطيبات الداللية ل رضيات يتوقف في الحرائق الفعلية علل امتداد الفيض اإلشـعاعي الحراري الذي تتعرض له
المتاد  ،ومتن تتم كلمتا كتتان الفتيض اإلشتـعاعي الحتتراري التذي تتحقتتق عنتدر معتايير االلتبتتار القياستـي اكبتتر ،كانتت المتتاد
المختبر اف ل من حيث مقاومة امتداد اللهب.
حواجز مانعة النتشار (امتداد) الحريق :عنالر ىنشـائية تفصل القطاعات (الوحدات) لتمنع انتشار الحريق.
درج :وسيلة انتقال راسية بين طابق و لر في المبنل.
درجة انتشـار اللهب :معدل امتداد اللهب لماد ما او تركيب ما او لتركيب ما من مواد معينة من مواد التشتـطيب الدالليتة
للحوائ  ،وهو الرقم العياري المسـتمد من االلتبار القياسـي المتداد اللهب علل سـطح الماد او هذا التركيب.
درجة مقاومة الماد للحريق :مقاومة عنصر ما من عنالر اإلنشـاء للحريق هي الفتر الزمنيتة التتي يتحمتل لاللهتا هتذا
العنصتتر الحريتتق ويقتتاوم نفتتا اللهتتب والغتاةات الستتـالنة متتن لاللتته فتتي حالتتة تعري تته لحريتتق قياستتـي فتتي ظتتل شتتـروط
االلتبار القياسـي.
ةمن اإللالء :الزمن المتاح لشاللي المبنل الموجودين في منطقة الحريق للولول ىلل المكان اخمن من لطر الحريق.
سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) :مسـلك او طريق او اكثتر ،ستـالك و متن ،ليتتمكن األشتـخاص الموجتودون فتي المبنتل
متن الهترب بتتاالنطالق متن ايتة نقطتتة فتي المبنتتل والولتول ىلتل لتتارج المبنتل مباشتتر  ،او ىلتل ستـاحة او مكتتان متن متتن
الحريق ،يؤدي بدورر ىلل لارج المبنل ،حيث األمان من لطر الحريق.
سرداب ،سراديب :جزء البناء تحت سـطح األرض ،او هو قبو محمي من القنابل.
سقف (اسقف) :جزء من الهيكل اإلنشائي للمبنل يفصل افقيًّا بين وحدتين ،او هو لطاء لوحد واحد يكون سقفا لها.
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شبكة ميار ىطفاء حريق جافة :شبكة من األنابيب الراسية تركب في المبنل أللراض مكافحة الحريتق ،متزود بمآلتذ ميتار
تكون متاحة لرجال اإلطفتاء قابلتة لتدفع المتاء بهتا ،متزود بفوهتات ميتار ىطفتاء الحريتق عنتد نقتاط محتدد بتالمبنل وتنتهتي
بصمام تنفيس الهواء.
شبكة ميار ىطفاء حريق رطبة :شبكة من األنابيب الراسية تركتب فتي المبنتل أللتراض مكافحتة الحريتق ،متصتلة بمصتدر
ميار دائم م غوط ،مزود بفوهات ميار ىطفاء الحريق عند نقاط محدد بالمبنل.
طاقة استيعابية لـسـبل الهروب (مختارج الطتوارئ) :يقتدر االستتيعاب بالحتد األعلتل متن األشتخاص الممكتن وجتودهم فتي
المبنل او اي جزء منها في اي وقت.
لير قابل لالحتراق :مواد ال تحترق وال تطلق لاةات او ابخر قابلة لالشتعال.
فراغ لفي (مخفي) :فراغ واقع دالل ىحد التركيبات اإلنشـائية او بتين تتركيبتين ىنشتـائيتين ،وهتو ىمتا فتراغ مغلتق افقتي
كالفراغ الواقع بين السـقف اإلنشـائي والسـقف المعلق ،او فراغ مغلق راسـي كالموجود بين الحوائ .
فوهات ميار ىطفاء الحريق الخارجية :نظام ىمداد بميار ىطفاء الحريق يتم توفيرر لتيمكن رجتال اإلطفتاء متن الستيطر علتل
الحريتتق ،ودائمتتا متتا تكتتون شتتبكة ىمتتداد فوهتتات ميتتار ىطفتتاء الحريتتق الخارجيتتة مستتتقلة عتتن شتتبكة ىمتتداد المبنتتل او المبتتاني
المجاور بالماء.
قسـيمة (مربع) :مسـاحة كبير من األرض ال تفصل بين اجزائها شـوارع.
قطاعات مانعة النتشـار الحريق :قستـم او اقستـام متن المبنتل منفصتلة ،محاطتة بحتواجز ىنشتـائية تمنتع لمتد ةمنيتة محتدد
انتقال الحريق بين القطاعات المانعة النتشار الحريق وبقية اجزاء المبنل او المباني المجاور .
مآلـذ ميار ىطفاء الحريق الخارجية ) :(Fire Hydrantsشبكة تمديدات تحت األرض ات مصدر ميار متوالل تغتذي
مآلـذ ميتار الحريتق ،وتستتعمل لتتوفير ميتار ىطفتاء الحريتق إلمكانيتة مكافحتة الحرائتق متن الختارج متن قبتل رجتال التدفاع
المدني.
مبان تجارية (مكاتب) :المباني او اجزاؤها التي ال يزيد عدد مسـتخدميها علل ( )50شخصا في وقت واحتد ،والمخصصتة
ٍ
لالستعماالت المكتبية.
مبان تجارية (محال تجارية) :المباني او اجزاؤها المخصصة لخدمة الجمهور.
ٍ
مبتتاني تجمعتتات :المبتتاني او اجزاؤهتتا المخصصتتة لتجمتتع ( )50شتتـخصا ف ت كثر لغتترض الترفيتته او الثقافتتة او الرياضتتة او
العرض.
مباني تعليم :المباني او اجزاؤها المخصصة أللتراض التعلتيم ،وهتي التتي تتؤوي  6طتالب منتظمتين بتدوام ال يقتل عتن 4
ساعات يوميًّا ،وبما ال يقل عن  12ساعة فتي األستبوع ،كريتاض األطفتال والمتدارس تمهيتدي – ابتتدائي  -حتتل الثتانوي،
والمعاهد المهنية والتطبيقية ،وما في حكمها.
مبتاني رعايتتة اجتماعيتتة :المبتاني او اجزاؤهتتا المخصصتتة لتقتتديم الرعايتة االجتماعيتتة ،وتتتوفر متتا ال يقتل عتتن اربعتتة استتر
لتنويم العجز  ،او كبار السن او الرضع كما في دور الح انة.
مباني رعاية لحية :المباني او اجزاؤها المخصصة لتقتديم الختدمات الصتحية ،وتتوفر متا ال يقتل عتن اربعتة استر لتنتويم
المرضتل .ومتتن المعتتروف ان رواد هتتذر األمتتاكن ليتتر قتتادرين علتل حمايتتة ارواحهتتم؛ لكبتتر الستتن او إللتتابتهم بت مراض
جسدية او عقلية ،ومنها مباني النقاهة ،ومباني اإلسعاف والطوارئ.
مباني رعاية :المباني او اجزاؤها المخصصة أللراض الرعاية الصتحية او االجتماعيتة ،والتتي يكتون شتاللوها عتاجزين
عن الحركة او انهم وتحتت تت ير الحجتز مقيتدو الحركتة ،وتشتمل المستشتفيات ،وبيتوت رعايتة المستنين ،ودور الح تانة،
ودور الرعاية االجتماعية ل طفال ،ودور الصحة النفسية ،والسجون بجميع فئاتها.
مبان سكنية جماعية :المباني او اجزاؤها المخصصة للسكن المتجاور.
ٍ
مبان سكنية لالة :الفيالت الصغير (المساكن الخالة) او القصتور الخالتة :مبتاني األستر الواحتد  ،وتشتمل المنتاةل
ٍ
المستقلة التي تملكها او تشغلها اسر واحد  ،وقد تكون هذر المنتاةل ات الطتابق الواحتد او متن ات الطتابقين او الطوابتق
الثال ة المستقلة ،او ات الشرفات المكشوفة ،او من النوع الذي تكون فيه البيوت مصفوفة ،وتشمل اي ا المنتاةل المشتيد
فوق المحال التجارية علل ان تكون وحدات سكن واحد .
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مبان لناعية :المباني او اجزاؤها المخصصة أللراض الصتناعة او المهتن الصتناعية :تشتمل منشتآت المصتانع المختلفتة
ٍ
مثل مصانع األلبان واأل ا  ،مغاستل المالبتس المركزيتة ،مختبترات المتواد الكيمائيتة الخطتر  ،المطتابع ،ومبتاني الحترف
الصناعية وتشمل الورش الصناعية ب نواعها.
المباني القبية :مجسمات مسبقة الصنع (جاهز ) ،تر َّكب في المواقع ىما بنفخها بمواد لاةية او علل هياكل حديد
مبتتاني مستتتودعات :المبتتاني او اجزاؤهتتا المخصصتتة أللتتراض تختتزين المتتواد الختتام ،والمنتجتتات المصتتنعة او نصتتف
المصنعة ،وقد يكون هذا النوع من المباني مسـتقال او جزءا من مبنل عمليات التصنيع او البيع.
مباني منشآت لناعية :المباني او اجزاؤها أللراض الصناعة ،التي تجري بها عمليات التركيب والخل والتغليف.
مباني مهن لناعية :المباني او اجزاؤها المخصصة التي تجري بها عمليات اإللالح.
مجال مفتوح :المكان المكشوف مثل الفناء.
مجمع قمامة :ممر راسي بطول المبنل لتصريف القمامة ،مزود بفتحات مناسبة في كل طابق.
مخارج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) األفقية :مخارج سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) األفقية :المخرج األفقتي هتو
المخرج الذي يؤدي ىلل منطقة امان دالل المبنل او لارجه ،يوفر ملج منا ل شخاص الذين يتعرضون لخطر الحريق.
مخرج نهائي :اي ممر او طريتق او وستـيلة لتروج متن البنتاء او الطتابق األرضتي او الستـرداب ىلتل الشتارع المفتتوح او
المكان اخمن في الهواء الطلق.
مدلنة :تصميم راسي مقام من مواد تتحمل درجات الحرار العالية لتصريف الدلان والغاةات الناتجة عن اجهتز ىشتعال
الوقود.
مسافة انتقال :المسافة من ابعد نقطة في الغرفة او القسم ىلل المخرج او الدرج المحمي من الحريق.
مسـافة مباشر  :اقصر ل وهمي دالل المبنل يصل بين ابعد نقطة فيه وبين المخرج.
معتتدات مكافحتتة حريتتق (الثابتتتة) :شتتـبكة تمديتتدات ابتتتة ،منهتتا متتا يستتـتعمل لمكافحتتة الحريتتق فتتي اول مراحلتته متتن قبتتل
األشـخاص العاديين الموجودين في المبنل ،ومنها ما يسـتوجب اسـتخدامه من قبتل العتارفين مثتل فترق المكافحتة الخالتة
او رجال الدفاع المدني.
معدات مكافحة حريق (اليدوية) :المعدات اليدويتة المتنقلتة هتي (اإلستـعاف األولتي) ،وتستـتعمل لمكافحتة الحريتق فتي اول
مراحله من قبل األشـخاص العاديين الموجودين في المبنل.
معدل التدفق في سـبل الهروب (مخارج الطوارئ) :معدل التدفق فتي ستـبل الهتروب (مختارج الطتوارئ) هتو لتروج 40
شـخصا بالدقيقة الواحد من وحد اتسـاع واحد .
ممر :طريق (طرقة) مشترك يمتد من الغرف او األقسـام ىلل ردهة (فسحة) او درج او مخرج.
منحدر (منحدرات) :اي ممر او ممشل مائل يصل بين مستويين مختلفين في االرتفاع.
منحدرات :طريق مائل ،البديل عن الدرج في االنتقال من مستو ىلل لر.
منور (مناور) :فراغ يسق منته النتور والهتواء مباشتر متن األعلتل حتتل التدور األرضتي فتي البنتاء ،وبتذلك ينيتر المكتان
ويدلل الهواء.
مواقف سيارات :المباني المستعملة في تخزين ووقوف السيارات بشتكل مستتمر او مؤقتت ،وتعتبتر فتي هتذا المفهتوم تابعتة
لمبتتاني المستتتودعات ،لتتذا تطبتتق الشتتروط الوقائيتتة للحمايتتة متتن الحريتتق فتتي مبتاني المستتتودعات بشتتكل عتتام علتتل مواقتتف
السيارات ىضافة لهذر الشروط الخالة.
ميزانين :الجزء من الدور يعلو الدور األرضي ولالبا ما يطل عليه .او هو طابق يتوس طابقين رئيسـيين.
نظام رلو وماء :شبكة انابيب موةعة علل األماكن المطلوب حمايتها تتغذ متن مصتدر للرلتو والمتاء ،ىمتا ممتزوجين
معا ،او يتم مزجهما قبل التدفق علل السطح المشتعل.
يتدفق هذا المزيج علل شكل فقاعات تعمل كستار عاةلة للهواء الخارجي عن السطح المشتعل ويقوم الماء بعملية التبريد.
نظتتام مستتحوق كيمتتاوي جتتاف :شتتبكة انابيتتب موةعتتة علتتل األمتتاكن المطلتتوب حمايتهتتا تغتتذ متتن اوعيتتة حفت المستتحوق
الكيماوي (كوسي ىطفاء) م غوط بغاة النيتتروجين او تاني اكستيد الكربتون لينتدفع متن لتالل فوهتات التدفع فتي المكتان
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المطلتتوب حمايتتته ،تتكتتون المتتواد المستتتعملة فتتي متتاد اإلطفتتاء عتتاد متتن مستتحوق بيكربونتتات الصتتوديوم او بيكربونتتات
البوتاسيوم او مونوامونيوم الفوسفات.
نهاية مسدود  :ممر او منطقة يمكن ان يكون الهرب منها في اتجار واحد فق .
وحـدات االتسـاع :مقياس عددي ،عدد من الوحتـدات الالةمتة لختروج األشتـخاص وفتق معتدل محتدد للتتدفق يقتدر بتـ (40
شـخصا في الدقيقة) في ةمن محدد تبعا لنوعية الخطور في المبنل ومد توافر شروط الوقاية.
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قائمة المراجع
اوال :المراجع العربية
.1

لوائح وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادر بدولة اإلمارات العربية المتحد .

.2

لوائح وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادر بسـلطنة عـمـان.

.3

لوائح وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادر بدولة الكـويت.

.4

لوائح وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادر بالمملكة العربية السعودية.

.5

الئحة ىيصال الخدمة الكهربائية ىلل المباني الصادر بالمملكة العربية السعودية.

.6

الئحة قواعد التمديدات الكهربائية في المباني الصادر بالمملكة العربية السعودية.

.7

الئحة قواعد ت مين المصادر االحتياطية للطاقة الكهربائية الصادر بالمملكة العربية السعودية.

.8

الئحة تنظيم وىلدار تراليا مزاولة األعمال الكهربائية الصادر بالمملكة العربية السعودية.

.9

الموالفات القياسية الخليجية (المصاعد الكهربائية ل فراد او الب ائع) بكامل اجزائها.

.10

متطلبات السالمة واألمان للمصاعد الكهربائية ل فراد او الب ائع الصادر عن الدفاع المدني
بالمملكة العربية السعودية.
انيا :المراجع األجنبية
Life Safety Code Handbook, NFPA SeventhEdition 1997.

1.

Fire Protection Handbook, NFPA Eighteenth Edition 1997.

2.

Neufert Ernst, Architects‘ data, Blackwell Science, Second (International) English
Edition .1978

3.
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متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
اشتملت (متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني) علل احد عشتر بابتا ،التصتت األبتواب
األربعة األول بالمتطلبات العامة األساسية التتي يتوقتع تطبيقهتا علتل معظتم المبتاني ىن لتم يكتن عليهتا
جميعها ،وحوت كثيرا من الرسامات الهندسية والجداول التوضيحية.
الباب األول:
عرف بـ (متطلبات الوقاية للحماية من الحريق فتي المبتاني) ،والغترض منهتا ،ومجتاالت تطبيقهتا،
واألستتس التتتي بنيتتت عليهتتا ،والتتدور المستتتندية لتتتراليا (البنتتاء واالستتتخدام) ،حيتتث تتترك مجتتال
تطبيتتق انظمتتة التتتراليا والتتدور المستتتندية لكتتل دولتتة متتن دول المجلتتس ،وحتتددت فتتي هتتذا البتتاب
متطلبتتات تنظتتيم الموقتتع لتستتهيل ولتتول ستتيارات ورجتتال المكافحتتة ،كمتتا حتتدد التصتتنيف اإلنشتتـائي
للمباني ،وقتدر كتل نتوع علتل مقاومتة الحريتق ،وحتدد كيفيتة الستيطر علتل انتشتار الحريتق بكيفيتة
التعامل في التصميم مع العنالر اإلنشـائية المختلفة وتحديد المتطلبات لها.
الباب الثاني:
تناول انظمة مكافحة الحريتق المتنقلتة والثابتتة ،اليدويتة والتلقائيتة ،وانظمتة اإلنتذار متن الحريتق؛
فتطتترق لتصتتنيفها ،واستتتخداماتها ،وكيفيتتة التيتتار المناستتب منهتتا ،وكيفيتتة توةيعهتتا علتتل األمتتاكن
الواجب حمايتها؛ كطفايات الحريق اليدوية وانواعها ،وكيفية التيار المناسب منها ،واستس توةيعهتا
فتتي المبنتتل ،او كتتنظم مكافحتتة الحريتتق الثابتتتة؛ مثتتل الختتراطيم المطاطيتتة ات البكتترات ،واألنابيتتب
الراستتية الجافتتة والرطبتتة ،وشتتبكات دفتتع الرلتتو  ،ومآلتتذ الميتتار الخارجيتتة ،او ك نظمتتة المرشتتات
التلقائية وانظمة الغاةات الخاملة .وتطرق هذا الباب اي ا ألنظمة االستشعار واإلنذار متن الحريتق؛
اليدوية منها والتلقائية.
الباب الثالث:
تنتتاول المتطلبتتات العامتتة لستتـبل الهتتروب (مختتارج الطتتوارئ)؛ فتطتترق لمكونتتات ستتـبل الهتتروب
(مختتارج الطتتوارئ) ومبتتادئ تصتتميمها ،لتتذا فتتي االعتبتتار عتتدد شتتاللي المبنتتل ،وةمتتن اإللتتالء،
وتصتتميم مستتـافات االنتقتتال ،وكيفيتتة تحديتتد اتستتاع الممتترات ،وعتتدد المختتارج ،وكيفيتتة توةيعهتتا،
واألبواب والدرج ،والتهوية الطبيعية او الميكانيكية ،ومواد البناء ،واإلنتار  ،والعالمتات اإلرشتادية،
وكل كبير ولغير لتصميم سـبل الهروب (مخارج الطوارئ).
الباب الرابع:
تنتتتاول المتطلبتتتات العامتتتة للختتتدمات الهندستتتية؛ كمتطلبتتتات الوقايتتتة متتتن الحريتتتق فتتتي التمديتتتدات
الكهربائية ،واماكن جمع القمامة وتصريفها ،ومراجل الميار السالنة ،والسـاللم الكهربائية المتحركة
والمصاعد الكهربائية ،ولزانات الوقود السائل والغاةي ،ومدالن تصريف ابخر الطب او التدفئة،
ومتطلبات الحماية من الحريق للنظام المركزي لغاة الوقود المسال.
الباب الخامس ىلل الحادي عشر:
التصت األبواب متن الختامس ىلتل الحتادي عشتر بالمتطلبتات الخالتة للحمايتة متن الحريتق فتي
مجموعات المباني ( ،مباني التجمعات ،مباني التعليم ،مبتاني الرعايتة الصتحية واالجتماعيتة ،المبتاني
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الستتكنية الجماعيتتة والخالتتة ،المبتتاني التجاريتتة واألستتواق العامتتة ،المبتتاني الصتتناعية المخصصتتة
أللراض الصناعة ،و مباني المهن الصناعية ،م مباني المستودعات ومواقتف الستيارات) ،وحتوت
كثيرا من الجداول التوضيحية.
كما ت من الكتاب تقديما من امين مجلس التعاون ،وملخصا للمحتويتات متن اللجنتة الفنيتة ب مانتة
مجلتتس التعتتاون ،واعتمتتادات التطبيتتق فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية فتتي مقدمتتة الكتتتاب؛ وتعتتاريف
للمصطلحات المستخدمة ،وفهارس تفصتيلية للمحتويتات ،تم قائمتة بتالمراجع العربيتة واألجنبيتة فتي
نهاية الكتاب.
وبحمد هللا لدر الجزء األول بالطبعة الثالثة من اشـتراطات مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الموحد للسالمة واإلشراف الوقائي( :متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشآت).
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