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  مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 األمانة العامة

  

  مـديـقـت
  

استناد لتكليف أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج              

 هـ بأن تقـوم     ١٤١٧ جمادى اآلخرة    ٣٠-٢٩العربية، في اجتماعهم الذي عقد في مسـقط في         

اللجنة الفنية بأمانة دول المجلس بوضع اشتراطات السالمة واإلشراف الوقائي للمنشآت، فإنه يسر             

متطلبات الوقاية للحماية من الحريـق      "لعامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تقدم         األمانة ا 

كجزء من مجموعة نظم الوقاية من الحريق الهادفة إلي حماية األرواح لمـستخدمي             " في المباني 

  .تلك المنشآت بدول المجلس

قديرها لكل الجهود   كما تشكر األمانة العامة جميع من ساهم في إعداد هذا المشروع، مع ت              

التي تبذل في سبيل تطبيق هذه االشتراطات والمتطلبـات التـي تهـدف إلـى حمايـة األرواح                  

والممتلكات، والتي سيكون تطبيقها ترجمة حقيقية ألسمى آيات و دالئل التعاون، وأهـداف قـادة               

خطار التـي   دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى حماية الثروات الوطنية والقومية من األ            

  . قد تواجهها في ميدان الحياة العصرية

  .واهللا الموفق والهادي إلي سواء السبيل

                                                                            األمـيـن الـعـام



 ٥

  عرض موجز عن

  "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني"

 األبـواب   اختـصت  ، باب عشرعلى إحدى    "وقاية للحماية من الحريق في المباني     متطلبات ال " اشتملت  

األربعة األول بالمتطلبات العامة األساسية التي يتوقع تطبيقها على معظم إن لم يكن جميع المباني، وحوت كثيـر                  

  . الهندسية والجداول التوضيحيةالرساماتمن 

ـ عرف :الباب األول  والغرض منهـا ومجـاالت     " ة من الحريق في المباني    متطلبات الوقاية للحماي  "  ب

حيث ترك مجال تطبيق أنظمة     ) واالستخدامالبناء  (تطبيقها واألسس التي بنيت عليها، والدورة المستندية لتراخيص         

لكل دولة من دول المجلس، وحددت في هذا الباب متطلبات تنظيم الموقع لتـسهيل               التراخيص والدورة المستندية  

 ورجال المكافحة، كما حدد التصنيف اإلنشـائي للمباني وقدرة كل نوع على مقاومـة الحريـق،              وصول سيارات 

 الحريق بكيفية التعامل في التصميم مع العناصر اإلنشـائية المختلفة وتحديـد            انتشاروحددت كيفية السيطرة على     

  .المتطلبات لها

ة، اليدوية و التلقائيـة وأنظمـة اإلنـذار مـن      أنظمة مكافحة الحريق المتنقلة والثابت    تناول   :الباب الثاني 

 المناسب منها وكيفية توزيعهـا علـى األمـاكن الواجـب       اختيار وكيفية   واستخداماتهافتطرق لتصنيفها   . الحريق

 أو كـنظم    ، المناسب منها وأسس توزيعها في المبنـى       اختياريات الحريق اليدوية وأنواعها و كيفية       ا كطف .حمايتها

ابتة مثل الخراطيم المطاطية ذات البكرات، واألنابيب الرأسية الجافة والرطبة وشـبكات دفـع              مكافحة الحريق الث  

وتطرق هذا الباب أيضا    .  أو كأنظمة المرشات التلقائية و أنظمة الغازات الخاملة        ،الرغوة، ومآخذ المياه الخارجية   

  . واإلنذار من الحريق اليدوية منها والتلقائيةاالستشعارألنظمة 

فتطرق لمكونـات ســبل     ). مخارج الطوارئ (المتطلبات العامة لسـبل الهروب     تناول   :الثالثالباب  

 عدد شاغلي المبنى و زمن اإلخـالء وتـصميم          االعتبارومبادئ تصميميها آخذا في      )مخارج الطوارئ (الهروب  

 والتهويـة الـدرج    الممرات وعدد المخارج وكيفية توزيعها واألبـواب و        اتساع وكيفية تحديد    االنتقالمسـافات  

  .بل الهروبسرشادية وكل كبيرة وصغيرة لتصميم الطبيعية أو الميكانيكية ومواد البناء واإلنارة والعالمات اإل

المتطلبات العامة للخدمات الهندسية كمتطلبات الوقاية من الحريق في التمديدات الكهربائيـة،            تناول  : لباب الرابع ا

اجل المياه الساخنة، والسـاللم الكهربائية المتحركة والمصاعد الكهربائية،        وأماكن جمع القمامة وتصريفها، و مر     

وخزانات الوقود السائل والغازي، ومداخن تصريف أبخرة الطبخ أو التدفئة، ومتطلبات الحماية من الحريق للنظام               

  .المركزي لغاز الوقود المسال

ى الحادي عشر بالمتطلبات الخاصـة       األبواب من الخامس إل    اختصت :الباب الخامس إلى الحادي عشر    

 االجتماعية، مباني الرعاية الصحية و    ، مباني التعليم  ،مباني التجمعات (للحماية من الحريق في مجموعات المباني،       

 المباني الصناعية المخصصة ألغـراض      ، المباني التجارية واألسواق العامة    ،الخاصةوالمباني السكنية الجماعية    

وحـوت كثيـر مـن الجـداول        ) مباني المستودعات ومواقف الـسيارات    ثم   ،الصناعيةمباني المهن    و الصناعة

  .التوضيحية

 ملخص للمحتويات مقدم مـن اللجنـة        "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني      "كما تضمنت   

ـ ارس تفصيلية للمحتو  فهتخدمة، و ـ للمصطلحات المس  ف، وتعاري ية بأمانة مجلس التعاون في المقدمة     الفن ثـم  ات  ي

  .نهايةالفي  قائمة بالمراجع العربية واألجنبية

  الوقائيلسالمة واإلشراف الموحدة لدول مجلس التعاون اشـتراطات من  الجزء األولحمد اهللا تم وب

  "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني"

  اللجنة الفنية بأمانة مجلس التعاون                                                                               



 ٦

  بســم اهللا الرحمن الرحيم
  

  المديرية العامة للدفاع المدني

 اإلدارة العامة للسـالمة

  

  

  

  عتمادات تطبيقا

  "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني "

  

كجـزء مـن    " ريق فـي المبـاني    متطلبات الوقاية للحماية من الح    "صدرت اعتمادات متتالية لتطبيق     

  :االشتراطات الخليجية الموحدة للسـالمة واإلشـراف الوقائي تضمنت التالي

صدور قرارات أصحاب السـمو و المعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فـي               -١

 المتحدة خالل الفتـرة مـن       اجتماعهم الثامن عشـر الذي عقـد في مدينـة العين بدولة اإلمارات العربية          

م، تضمنت القرارات الموافقـة على الجزء األول       ١٩٩٩ نوفمبر   ٣-٢هـ الموافق   ١٤٢٠ رجب   ٢٥-٢٤

 ".متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني"راف الوقائي تراطات الموحدة للسـالمة واإلشمن االش

هـ، تطبيق قرار المجلـس األعلـى       ٢٤/١٠/١٤٢٠ بتاريخ   ١٦٧اعتمد مقام مجلس الوزراء بقراره رقم        -٢

 وزراء الداخلية بـدول   لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين، القاضي باعتماد قرارات            

في اجتماعهم الثامن عشـر الذي عقـد في مدينـة العين بدولة اإلمارات العربية المتحـدة              مجلس التعاون   

 .م١٩٩٩ نوفمبر ٣-٢ الموافق هـ١٤٢٠ رجب ٢٥-٢٤خالل الفترة من 

صدور قرارات مدراء عامين الدفاع المدني بدول المجلس بتطبيق توصيات أصـحاب الـسمو والمعـالي                 -٣

وزراء داخلية دول مجلس التعاون في االجتماع الثالث عشر للمديرين العامين للدفاع المدني المنعقد بمقـر                

 سـبتمبر   ١١-٩ الموافـق    ١٤٢٢ جمـادى اآلخـرة      ٢٢-٢١األمانة العامة بمدينة الرياض خالل الفترة       

 ".متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني"م، وتطبيق ما جاء بـ ٢٠٠١

دف /٣/١/٥١٤صدور تعميم سعادة مدير عام الدفاع المدني لجميع مديريات الدفاع المدني بالمناطق بـرقم              -٤

 "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق فـي المبـاني        "هـ،  برغبة سعادته العمل بـ       ٢٢/٧/١٤٢٣بتاريخ  

تنفيذاً لتوصيات االجتماع الثالث عشر للمديرين العامين للدفاع المدني في دول مجلس التعاون لدول الخليج               

 .هـ١٤٢٢ جمادى اآلخرة ٢٣-٢١العربيـة المنعقد بالرياض في الفترة 

 س د ف ٣/١/٧١٨يس مجلس الدفاع المـدني رقـم   صدور برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئ     -٥

هـ ألصحاب السـمو والمعالي الوزراء، للتأكيد على الجهات المختصة لديهم علـى            ١٣/٢/١٤٢٤بتاريخ  

 . حفاظاً على األرواح والممتلكات"متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني"العمل بـ 

  ةـاإلدارة العامة للسـالم                                                                                       



 ٧

  الباب األول

  المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المباني

  الفهرس

  المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المباني:الباب األول  الرمز  الصفحة
  عـام  ١-١  ٧
  العنوان    ١/١-١  
  الغرض    ١/٢-١  
  المجال    ١/٣-١  
  إجراءات التطبيق    ١/٤-١  
  تشغيل واستغالل المبنى    ١/٥-١  
  أساسيات التصميم    ١/٦-١  
  تصنيف المباني والمنشـآت  ٢-١  
  تصنيف المباني والمنشـآت من حيث طبيعة االسـتعمال    ٢/١/١-١  
  هاتصنيف المباني والمنشـآت من حيث خطورة محتويات    ٢/١/٢-١  
  الدورة المسـتندية لتراخيص البناء واالسـتخدام  ٣-١  
  التصميم واإلشـراف والتنفيذ  ٤-١  
  متطلبات تنظيم الموقع للوقاية من الحريق  ٥-١  
  وصول سـيارات الدفاع المدني    ٥/٦-١  
  وصول رجال الدفاع المدني    ٥/٧-١  
  المتطلبات اإلنشـائية ومواد البناء  ٦-١  
  ف اإلنشـائي للمبانيالتصني    ٦/٢-١  
  مواصفات مواد البناء    ٦/٣-١  
  السـيطرة على انتشـار الحريق  ٧-١  
  القطاعات المانعة النتشار الحريق    ٧/١-١  
  الحواجز المانعة النتشـار الحريق    ٧/٢-١  
  الفراغ المخـفـي    ٧/٣-١  
  االنتشـار الخارجي بين قطاعـات الحريق    ٧/٤-١  
  ي مسـتوى السـطح بين قطاعـات الحريقاالنتشـار ف    ٧/٥-١  
  انتشـار الحريق بين المباني    ٧/٦-١  
  المتطلبات اإلنشـائية لعناصر إنشـاء المبنى  ٨-١  
  الهـيـكل اإلنشـائي    ٨/١-١  
  مواد التشطيب الداخلي    ٨/٢-١  
  األبواب المقاومة للحريق    ٨/٣-١  
  الهيكل اإلنشـائي الحـديدي    ٨/٤-١  
  اد البناء البالسـتيكيةمو    ٨/٥-١  



 ٨

  الباب األول

  المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المباني

  الفهرستابع 
 
  ) مثلها،السـرداب، الميزانين، المنور: (المختلفة المتطلبات العامة ألقسـام البناء   ٩-١  
  السـراديب  ٩/١-١  
  المناور  ٩/٢-١  
  الميزانين  ٩/٣-١  

  

  الباب األول

  المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المنشآت

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة
  تصنيف المباني والمنشآت من حيث خطورتها  ١-١  
  تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق  ٢-١  
  تجزئة المباني لقطاعات مانعة النتشار الحريق  ٣-١  
  نى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني للحريقالحد األد  ٤-١  
درجة مقاومة الحواجز المانعة النتشار الحريق حسب درجـة الخطـورة فـي               ٥-١  

  القطاعات التي تفصلها
حسب ارتفاع المبنى   ) حدود العقار (المسافة المطلوبة بين المباني وحدود األرض         ٦-١  

  ومساحة الفتحات على الواجهات الخارجية
  درجة مقاومة الحريق المطلوبة لهيكل البناء  ٧-١  
  تصنيف مواد التشطيب الداخلي للحوائط و األسقف  ٨-١  
   اللهب لبعض مواد البناءامتداددرجات معدل   ٩-١  
  الحد األدنى الحرج للفيض اإلشـعاعي الحراري  ١٠-١  



 ٩

  الباب األول

  آتالمتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المنش
 
   عـام  ١-١
 
  : العنوان  ١/١-١
، ويرجع إليها   " من الحريق في المباني     للحماية متطلبات الوقاية "تعرف هذه الالئحة بالئحة         

  "هذه الالئحة"أو " الالئحة"في هذه الوثيقة بـ 
 
  : الغرض  ١/٢-١
لحريـق  الغرض من هذه الالئحة هو تحديد الحد األدنى من متطلبات الوقاية للحماية مـن ا                  

  .  لحماية أرواح مسـتخدمي المبنى، دون إعاقة اسـتخداماتهم اليومية للمبنى
 
  : المجال  ١/٣-١
  . تخص هذه الالئحة متطلبات حماية األرواح من الحريق وما يشبه ذلك من حاالت طوارئ    ١/٣/١-١
المبنى، من خالل    الحريق في    بسببعر الناتجة   ذوضع في الحسبان في هذه الالئحة حالة ال           ١/٣/٢-١

  .عر في أوقات الطوارئذمتطلبات الغرض منها القضاء على مسببات حاالت ال
  :وضع هذه الالئحة عدة نواحي أهمهاأخذ في االعتبار عند     ١/٣/٣-١
  .مل اإلنشـائية على مقاومة الحريققدرة العوا      ١/٣/٣/١-١
  .لحريقأنواع ومستويات الحماية من ا      ١/٣/٣/٢-١
  .نوعية مسـتخدمي المبنى وعددهم      ١/٣/٣/٣-١
  .أنواع النشـاطات الدائرة في المبنى      ١/٣/٣/٤-١
) مخـارج الطـوارئ   (وضع في الالئحة الحد األدنى من متطلبات تصميم سبل الهـروب                ١/٣/٤-١

  .آمنة سـواء داخل المبنى أو خارجهلمستخدمي المبنى إلى أماكن 
، إال  ية األرواح الذي تتناوله الالئحة    ـت العامل الوحيد في حما    روعي أن سبل الهروب ليس        ١/٣/٥-١

، في على سـبيل المثال ال تتناول التوعيـة لعامـة           الئحة ال تتناول جميع االعتبارات    أن ال 

  .  الجمهور، والتي تعتبر أحد عوامل حماية األرواح
والتي ) كالسقوط على األرض  (ال تأخذ الالئحة في االعتبار منع الحوادث العادية الشخصية              ١/٣/٦-١

، كما ركزت الالئحة علـى حمايـة        وعي مستخدمي المبنى لسبل السالمة    يكون سببها عدم    

  .، ولم تعتبر حماية الممتلكات قاعدة لمتطلباتهاواح من الحريق كقاعدة لمتطلباتهااألر
  . البناءهذه الالئحة ليست الئحة لشروط البناء، ولكنها تستخدم مع الئحة شروط    ١/٣/٧-١
لم توضع هذه الالئحة لتضمن سالمة أرواح الذين إما بالصدفة أو بالرغبة يشعلون الحريق،                  ١/٣/٨-١

  . يكونوا قريبون من نقطة االشتعالأو

  



 ١٠

 
  : إجراءات التطبيق  ١/٤-١
تطبق هذه الالئحة على جميع المباني التي تصدر تراخيص إنـشائها بعـد سـريان هـذه                     ١/٤/١-١

  .الالئحة
من غير العملي في معظم األحوال تطبيق هذه الالئحة على المباني القائمة، وفي حالة كهذه                   ١/٤/٢-١

 الوقائيـة   تاالحتياطـا يجوز للدفاع المدني أن يطلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض            

  .المطلوبة وفقا لهذه الالئحة
 أن يطلب معدات إضافية أو كبـديل        يجوز للدفاع المدني عند الترخيص بالبناء أو التشغيل           ١/٤/٣-١

  .عن بعض االحتياطات الوقائية المطلوبة وفقا لهذه الالئحة
  .أي إضافات جديدة للمبنى القائم البد أن تخضع لمتطلبات وشروط هذه الالئحة    ١/٤/٤-١
عند احتواء مبنى على نوعين أو أكثر من النشاطات أو االستخدام والتي تختلف في درجـة       ١/٤/٥-١

، فتطبق المتطلبات األكثر حرصا على سـالمة األرواح         ن الفصل بينها  خطورتها، و ال يمك   

  .  على النشاطات أو االستخدامات المختلفة
 أو اسـتخدام  ال يمنع أي من المتطلبات الواردة في هذه الالئحة، من تـصميم أو تركيـب                    ١/٤/٦-١

عداد أكثر من مخارج الطوارئ     نوعيات أفضل من معدات الوقاية للحماية من الحريق أو أ         

أو أي معدات تؤثر إيجابيا على حماية أرواح مستخدمي المبنى، أو معـدات تقـوم بـنفس     

الغرض التي أشارت إليه هذه الالئحة أو تفوقه، على أن تقدم المستندات والوثـائق التـي                

  .تثبت كفاءة البديل، للدفاع المدني إلجازتها
لضمان عملهـا   عدات وأدوات الوقاية للحماية من الحريق بالمبنى،        البد من صيانة نظم وم        ١/٤/٧-١

  .الدائم بكفاءة عالية
 
  :تشغيل واسـتغالل المبنى  ١/٥-١
المباني التي تصدر تراخيص إنشائها بعد سريان هذه الالئحة، ال يسمح بتشغيلها واستغالل                 ١/٥/١-١

  .ةكان مخالفا لمتطلبات هذه الالئحالمبنى أو جزء منه إذا 
يسمح باستمرار استغالل وتشغيل المباني المستخدمة قبل سريان مفعول هذه الالئحة علـى                 ١/٥/٢-١

  :ن يتوفر بها شرطان أسـاسـيان هماأ
   .أن ال يوجد خطر حقيقي ظاهر يمكن أن يؤثر على أرواح مستخدمي المبنى      ١/٥/٢/١-١
على حاله دون تغيير، وأي تغيير يستلزم       أن يظل تصنيف المبنى والنشاط في المبنى              ١/٥/٢/٢-١

  . ومتطلبات الالئحةتطبيق شروط
متاحة، ونظم الحماية من الحريق تعمل      ) مخارج الطوارئ (طالما ظلت سبل الهروب           ١/٥/٢/٣-١

  . الحذفبتعديله باإلضافة أو أثناء كالمعتاد، فيمكن استخدام المبنى أثناء صيانته، أو 

  



 ١١

  

  :صميمأسـاسـيات الت  ١/٦-١
اقـة  إن الهدف من هذه الالئحة كما ذكر سابقا يركز على حماية مستخدمي المبنى، دون إع                  ١/٦/١-١

، ويمكن الوصول إلى ذلك الهدف بالتأكد مـن تطبيـق الحـد             الستخداماتهم اليومية للمبنى  

 تـتلخص فـي     ي الحريق في المباني والمنشآت الت     األدنى من متطلبات الوقاية للحماية من     

  :بارات التاليةاالعت
، ومعد، ، ومنسقيجب أن األخذ في االعتبار أن يكون الهيكل اإلنشائي والمبنى مصمم      ١/٦/٢-١

الدخان، حياة مستخدمي المبنى من الحريق وومشغل، ومصان، لتفادي الخطورة على 

مستخدمي المبنى في حاالت ، ولتسمح بإخالء عر في حاالت الطوارئذواألبخرة، وال

  .الطوارئ
التأكد من تحمل الهيكل اإلنشائي للمبنى لتأثيرات الحريق خالل فترة إخالء المبنى من                   ١/٦/٣-١

  .مستخدميه في حاالت الطوارئ
مخـارج  (التأكد وقت تصميم المبنى وقبل الشروع في إلنشاء من توفر سبل الهروب                   ١/٦/٤-١

ة والموقـع، وارتفـاع     المناسبة لكل منشأة أو مبنى، من حيث العدد والسع        ) الطوارئ

المبنى ونوعية المواد المستخدمة في اإلنشاء، واألخذ في االعتبـار نوعيـة المبنـى              

  .واستخداماته ومستخدميه، وأجهزة الوقاية للحماية من الحريق الواجب توافرها
 االعتماد على سـبل مكافحـة       دون) مخارج الطوارئ (التأكد من توفر سبل الهروب            ١/٦/٥-١

  .الحريق
ليس من الضروري دائما، إخالء المبنى بشكل كامل للنجاة من الحريق، ويجـوز أن                    ١/٦/٦-١

يكون بالمبنى منطقة إخالء أفقية محمية من الدخان أو تسرب الغازات من األدوار أو              

أمان نسبي حتى زوال حالـة       تسمح هذه األماكن المحمية ب     ،األجزاء األخرى بالمبنى  

  .الطوارئ
أكد أثناء التصميم من خلو سبل الهروب من ما يعيق استخدامها، وأن اتجـاه فـتح                الت      ١/٦/٧-١

  .  األبواب في التصميم والتنفيذ تتماشى مع مسار الهروب
بحيث ال يحدث التبـاس عنـد       ،  العالمات الدالة على طريق الهروب    التأكد من وضع          ١/٦/٨-١

  .اإلخالء
ية، وأجهزة اإلنذار المناسبة للمبنى، وعـزل الفتحـات         التأكد من توفير اإلضاءة الكاف          ١/٦/٩-١

  . الرأسية عن بقية أجزاء المبنى
 من الحريق الـواردة بهـذه       من توفر الحد األدنى من متطلبات الوقاية للحماية        التأكد      ١/٦/١٠-١

  . الالئحة
 اسـتخدام  ةالستمراريإتاحة الفرصة في التصميم لتوفير متطلبات أكثر حماية وأدعى                ١/٦/١١-١

  .المبنى



 ١٢

 
  :تصنيف المباني والمنشـآت  ٢-١
تصنف المباني بطريقتين األولي من حيث طبيعة االستخدام، والثانية من حيـث خطـورة                  ٢/١-١

  .محتوياتها
  :صنف المنشـآت من حيث طبيعة االسـتعمال إلي المجموعات التاليةتُ    ٢/١/١-١
  ،التجمعات مباني      ٢/١/١/١-١
  ،التعليم مباني      ٢/١/١/٢-١
  ،الرعاية الصحية واالجتماعية مباني      ٢/١/١/٣-١
  ،المباني السكنية      ٢/١/١/٤-١
  ،المباني التجارية واألسواق العامة      ٢/١/١/٥-١
  ،مباني المنشآت الصناعية ومباني المهن الصناعية      ٢/١/١/٦-١
  ،مباني المستودعات ومواقف السيارات      ٢/١/١/٧-١
  .مباني ذات طابع خاص      ٢/١/١/٨-١
تحتوي كل مجموعـة من المجموعات على عـدة أنواع من المباني ذات النـشـاطات أو                  ٢/٢-١

  :التجمعات المتقاربة، ونوردها في التالي
  :مباني التجمعات  ٢/١/١/١-١
شـخصا فـأكثر   ) ٥٠(ة لتجمع   ـا المخصص ـأو أجزائه  هي المباني       

  : الرياضة أو العرض مثللغرض الترفيه أو الثقافة أو
  المحاكم *   دور العبادة*      

  صاالت االجتماعـات *  قاعـات المحاضـرات  *      

  صاالت البنوك *  صاالت العرض *      

  المكتبات الكبرى *  المتاحف و دور المسـرح  *      

  المالعب المغطاة *  النوادي الرياضية *      

  :مباني التعليم  ٢/١/١/٢-١
أو أجزائها المخصصة ألغراض التعليم، وهي التي تأوي عدد         المباني        

 ساعات يومياً وبما ال يقل عن       ٤ طالب منتظمين بدوام ال يقل عن        ٦

 - ساعة في األسبوع، كريـاض األطفـال والمـدارس تمهيـدي           ١٢

  . حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها-ابتدائي
  :صحية واالجتماعيةمباني الرعاية ال  ٢/١/١/٣-١
المباني أو أجزائهـا المخصـصة ألغـراض الرعايـة الـصحية أو                   

 عاجزين عـن الحركـة أو أنهـم         شاغلوهااالجتماعية، و التي يكون     

وتحت تأثير الحجز مقيدي الحركة، وتشمل المستشفيات وبيوت رعاية         

المسنين ودور الحضانة ودور الرعايـة االجتماعيـة لألطفـال ودور        

  .لنفسية والسجون بجميع فئاتهاالصحة ا



 ١٣

 
  :المباني السكنية  ٢/١/١/٤-١
  .هي المباني أو أجزائها المخصصة للسكن والمبيت      
  :تنقسـم المباني السكنية حسـب نوع االستغالل إلى عدة فئات كالتالي    
مثـل  ) شـقق ( المباني المؤلفة من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحدة               ٢/١/١/٤/١-١

  . السكن االستثماريمباني
المباني المؤلفة من غرف أو مهاجع للسكن الـدائم بـشكل منفـرد أو                    ٢/١/١/٤/٢-١

جماعي، مثل سكن الطلبة والموظفين والعمال ومهاجع الجنود وما في          

  .حكمها
المباني المؤلفة من غرف للمبيت المؤقت بـأجر أو دون أجـر مثـل                    ٢/١/١/٤/٣-١

وبيوت الضيافـة، والشقق المفروشـة وما     الفنادق، والموتـيـالت،   

  .في حكمها
  . الفيالت الصغيرة أو القصور الخاصة،المباني السكنية الخاصة      ٢/٢/٤/٤-١
  :المباني التجارية واألسواق العامة  ٢/١/١/٥-١
المحـالت  "وهي المباني أو أجزائها المخصـصة لخدمـة الجمهـور                 

شـخص فـي   ) ٥٠(خدميها عن يد عدد مسـت يزالتي ال ، أو "التجارية

   ."المكاتب"وقت واحد، والمخصصة لالستعماالت المكتبية 
  :خدمات المهن الخفيفة مثل*   ،محالت البيع بالجملة والمفرق*       

  ،محالت الخياطة والحالقة    ،المراكز التجارية*       

  .محالت التصوير    ،)القيصرية(األسواق المركزية *       

ــب إدارة األ*        ــال أو مكات عم

  ،الخدمات

  ،البنوك الصغيرة* 

  ،مكاتب الشركات*   ،مكاتب المؤسـسـات*       

العقاريـة ومـا فـي       المكاتب*   ،االستشارية والهندسية المكاتب*       

  .حكمها
  :مباني المنشآت الصناعية ومحالت المهن الصناعية  ٢/١/١/٦-١
تجـري بهـا    المباني أو أجزائها المخصصة لألغراض الصناعة التي              

عمليات التركيب والخلط والتغليف، أو المخصصة للمهـن الـصناعية     

  : وتشـملاإلصالح،التي تجري بها عمليات 
  ،مصانع األثاث*   ،مصانع األلبان*       

  ،المطابع*   ،منشآت المصانع المختلفة*       

مختبــرات المــواد الكيمائيــة *       

  ،الخطرة

  ،مغاسل المالبس المركزية* 

  .الورش الصناعية بأنواعها*   ،اني الحرف الصناعيةمب*       



 ١٤

 
  : مباني المسـتودعـات ومواقف السيارات  ٢/١/١/٧-١
المباني أو أجزائها المخصصة لألغـراض تخـزين المـواد الخـام،                  

  :والمنتجات المصنعة أو نصف المصنعة، ومنها
  ،إسطبل الخيول*   ،مواقف السيارات*       

ــة  *   ،مخازن األعالف*        ــواد الغذائي ــازن الم مخ

  ."الثالجات"
  :مباني ذات طابع خاص  ٢/١/١/٨-١
وهي المباني التي تحتوي على نوعيات متعددة ومختلفة من المبـاني                 

مباني تحت سـطح    (السـابقة ومنها األبراج والمباني العالية، واألقبية       

  ). األرض
  :الفئات التاليةتصنف المنشـآت من حيث خطورة محتوياتها إلي     ٢/١/٢-١
  .الخطورة الخفيفة، الخطورة المتوسطة، الخطورة العالية    

  

  تصنيف المباني والمنشآت من حيث خطورتها

  الـوصــف  درجة الخطورة

الخطورة 

  الخـفـيـفـة

وهي المباني التي تكون محتوياتها ضعيفة االحتراق بحيث ال يحتمل اشتعال           

حتملة تتمثل في حالة الـذعر والتـزاحم        الحريق ذاتيا وبالتالي فالخطورة الم    

  .على المخارج أثناء التعرض للحريق والدخان من مصادر خارجية

الخطورة 

  المتوسـطـة

وهي المباني التي تحترق محتوياتها بسـرعـة انتـشـار متوســطة، أو           

ينبعث منها كمية ملحوظة من الدخان، لكنها ال تنتج أبخـرة ســامة، وال              

  .احتراقهانفجارات عند اتحدث 

الخطورة 

  العـالـيــة

وهي المباني التي تحترق محتوياتها بسـرعـة فائقـة، أو تنـتج أبخـرة             

  .سـامة أو انفجارات

  ١-١جدول رقم 
  

  :االستخدامالدورة المسـتندية لترخيص البناء و   ٣-١
ـ             ٣/١-١ ة مـن  تترك الدورة المسـتندية للتراخيص الخاصة بالمنشـآت الخاضعة لمتطلبات الوقاي

الحريق في المباني للقوانين واألنظمة واللوائح المنظمة لذلك والمعمول بها في كل دولة من              

  .دول المجلس
 
  :التصميم واإلشراف والتنفيذ  ٤-١
يترك تنظيم عملية التصميم واإلشراف والتنفيذ للقوانين واألنظمة واللوائح المعمول بها في     ٤/١-١

  .كل دولة من دول المجلس
 



 ١٥

 
  :متطلبات تنظيم الموقع للوقاية من الحريق  ٥-١
عند تقديم مخططات الموقع مع مخططات أخرى للحصول على الموافقة يستوجب االمتثال إلـى                ٥/١-١

نظم البناء باإلضافة إلى توضيح مكان المشروع والمواقع الهامة والمباني المجـاورة ومجـاالت              

  .يطة بالموقعذكر أسماء الشوارع المح ضرورة استخدامها، مع
يتم تركيز البناء وتحديد بعده عن المباني المجاورة بموافقة الدفاع المدني وذلك حـسب طبيعـة                  ٥/٢-١

  .االستعمال
  .تراعى سهولة وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني إلى أقرب نقطة ممكنة من البناء  ٥/٣-١
  : ما يلي- كالمجمعات -يراعى عند تركيز تعدد المباني  ٥/٤-١
  .ضرورة توفير الشوارع الداخلية الكافية    ٥/٤/١-١
  .ضرورة وصول سيارات الدفاع المدني للمباني بسهولة    ٥/٤/٢-١
  .ضرورة توفير مداخل ومخارج كافية للسيارات    ٥/٤/٣-١
  .ضرورة توزيع فوهات الحريق األرضية حول المباني    ٥/٤/٤-١
لمناطق الصناعية الستغاللها في أعمال الوقاية مـن        من مساحة ا  %) ٢٠(يترك عشرون بالمائة      ٥/٥-١

الحريق ويجري ذلك بموافقة الدفاع المدني عن طريق إنـشـاء فواصل طبيعيـة بـين مبـاني                

ين مباني القـسـيـمـة ومبـاني الـقــسـائم        ب أو) المربع الواحد ( القـسـيـمـة الواحدة   

  .المجاورة
 
  :يوصول سـيارات ومعدات الدفاع المدن    ٥/٦-١
توفر الطرقات والشوارع الكافية لوصول سيارات الدفاع المدني والمعدات المساعدة إلي المسافة              ٥/٦/١-١

  .المطلوبة من البناء
  :يشترط في الشارع أو الطريق الصالح لمرور سيارات الدفاع المدني ما يلي  ٥/٦/٢-١
  . متر٤أال يقل عرضه الصافي عن     ٥/٦/٢/١-١
  . مترا١٨سـاحة مناورة كافية ال يقل قطرها عن توفر م    ٥/٦/٢/٢-١
  . مترا٤,٥ًأال يقل ارتفاع بوابات ومداخل الطرق والشوارع عن     ٥/٦/٢/٣-١
تنشـأ أرضية الشارع وأغطية غرف التفتيش بحيث تتحمل نقل سيارات الدفاع المدني     ٥/٦/٢/٤-١

  .بأنواعها
رب نقطة يجب أن تصل إليها سيارات الدفاع المدني تبعاً          يحسب البعد الالزم بين حدود البناء وأق        ٥/٦/٣-١

  :لنوع وحجم البناء وذلك وفقاً لما يلي
 ١٧ال يزيد البعد في المباني المجهزة بشـبكة الفوهات الجافة لمياه إطفاء الحريـق عـن                    ٥/٦/٣/١-١

  .مترا
، ال يزيد البعد عن مـدخل       في المباني المجهزة بشـبكة فوهات مياه إطفاء الحريق الجارية            ٥/٦/٣/٢-١

  . مترا١٧الدرج المحتوي لفوهات مياه إطفاء الحريق عن 
 متر من   ٤٦ال يزيد البعد في المباني التي يزيد ارتفاعها عن طابقين، وال خطورة فيها عن                   ٥/٦/٣/٣-١

  . أي نقطة من الطابق األرضي في البناء



 ١٦

 
مؤلفة من ثالث إلي أربعة طوابق وتـفـوق مسـاحتها        ال يزيد البعد في المباني العادية ال          ٥/٦/٣/٤-١

  . متر من أي نقطة في الطابق األرضي من البناء٢٨ مترا مربعا عن ١٣٩
 مترا مربعا أو    ١٣٩إذا كان ارتفاع المبنى ال يزيد عن أربعة طوابق و تزيد مسـاحته عن                  ٥/٦/٣/٥-١

اع المدني يجب أن تـصل إلـي        إذا كانت المباني صناعية االسـتخدام، فإن سـيارات الدف       

 متر بطول واجهة واحدة للبناء، أما إذا زاد ارتفاع المبنى عما ذكر هنـا              ٦ - ٥مسـافـة  

 متر بطول واجهتين من البنـاء أو        ٦- ٥فإن سـيارات الدفاع المدني يجب أن تصل إلي         

  .  أكثر طبقا لنوعية وخطورة الحريق فيه وتقديرات الدفاع المدني
 
  : رجـال الدفاع المدنيوصول    ٥/٧-١
يشترط في تصميم البناء أن يكون مزوداً بالوسائل واإلمكانيات التي تمكن رجـال الـدفاع                   ٥/٧/١-١

  .المدني من الدخول إليه بسهولة ويسر للقيام بأعمال المكافحة واإلنقاذ
 فوق الطـابق    ال يجوز تثبيت الحواجز والعوائق على نوافذ الواجهات الخارجية الموجودة             ٥/٧/٢-١

  .األرضي للبناء ما لم تكن سهلة الفتح وبموجب موافقة خاصة من الدفاع المدني
يراعى عند وضع معدات مكافحة الحريق المخصصة لمـساعدة رجـال الـدفاع المـدني                   ٥/٧/٣-١

  :كفوهات الحريق ونقاط الدفع في الطابق األرضي وغير ذلك ما يلي
 الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني في مكـان          أن تكون معدات مكافحة         ٥/٧/٣/١-١

  .واضح يسهل على رجال الدفاع المدني الوصول إليه دون أية عوائق
أن تكون معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني بعيدة عن                  ٥/٧/٣/٢-١

  .طر األخرىخطر الحريق والزجاج والمواد المتناثرة األخرى في البناء والمخا
أن تميز معدات مكافحة الحريق المخصصة لمساعدة رجال الدفاع المدني بإشـارات                  ٥/٧/٣/٣-١

  .واضحة وصريحة
مراعـاة الشـروط التطبيقية والمواصفات الخاصة لتكون مطابقة لمعدات مكافحـة                ٥/٧/٣/٤-١

  .الحريق المختلفة
، البد من وجود فتحـات للطـوارئ       )وى األرض الدور تحت مست  (إذا تطلب البناء سرداب         ٥/٧/٤-١

بهدف تصريف الدخان أو المكافحة لمـساعدة رجـال الـدفاع المـدني     ) مداخل ومخارج (

  :ويراعى ما يلي
  .أن تكون في مكان واضح مـتـيـسـر الوصول لرجال الدفاع المدني      ٥/٧/٤/١-١
  .مة مع ذكر الغرض من وجودها باللوحات اإلرشاد الالز فتحات الطوارئيزمأن تُ      ٥/٧/٤/٢-١
  .أن تغطى بمواد يمكن لرجال الدفاع المدني فتحها أو كسرها بسهولة عند الحاجة      ٥/٧/٤/٣-١
 متر مربع فيجب توفير مدخل آخـر للطـوارئ فـي            ٥٠٠٠إذا زادت مساحة الموقع عن          ٥/٧/٥-١

  .السور الخارجي للموقع لتيسير وصول رجال الدفاع المدني
يجب وضع مخطط دليل ضمن إطار يثبت في المدخل الرئيسي للمبنى، تبين عليه جميـع                   ٥/٧/٦-١

  .المعلومات المتعلقة بمتطلبات الوقاية من الحريق لمساعدة وصول رجال الدفاع المدني
يجب وضع العالمات اإلرشادية المرورية المناسبة لمنع الوقوف في المواقف أو الـشوارع                 ٥/٧/٧-١

  .ومركبات الدفاع المدنيالمخصصة آلليات 
 



 ١٧

  :المتطلبات اإلنشـائية ومواد البناء  ٦-١
تهدف المتطلبات الوقائية في المجاالت اإلنشائية إلـي تـوفير سـالمة الهيكـل              : الهـدف    ٦/١-١

  :اإلنشائي من أخطار الحريق بحيث تؤدي إلي
ي إلخالء المبنى ومكافحة    مقاومة انهيار المبنى بفعل الحريق، لمدة زمنية مناسبة، تكف              ٦/١/١-١

  .الحريق
السيطرة على الحريق داخل المبنى ضمن أقل مساحة ممكنة، ومنع انتقاله من والـى                    ٦/١/٢-١

  .المباني المجاورة
تصنف المباني من حيث مقاومة هيكلها اإلنشائي للحريـق،         : التصنيف اإلنشـائي للمباني      ٦/٢-١

  ".من حيث مقاومتها للحريقتصنيف المباني  "٢-١طبقاً للجدول رقم 
 
  :مواصفات مواد البناء    ٦/٣-١
تحدد خواص مواد البناء أو تركيباتها المسـتخدمة كعناصر إنشـاء في المبنى، تبعا لدرجة              ٦/٣/١-١

  .تأثرها بالحـريـق

  



 ١٨

  

  تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق

مـواد 

  الـبـنـاء
  الـنـوع

مقـاومـة 

الـمـبـنى 

  قللحـريـ

  األمـثـلـة  وصـف اإلنـشـاء

  األول
٤-٣ 

  سـاعـات

منشأة من مـواد غيـر      

ــراق أو   ــة لالحت قابل

مقاومة للحريق بالدرجة   

  .المطلوبة

وهي المباني المنشأة كلية من الخرسـانة       

والطوب اإلسمنتي قد يدخل في هيكلهـا       

عناصر حديدية معالجة، تعطـي نفـس       

  .المطلوبةدرجة المقاومة 

  الثاني
٢-١ 

  سـاعـة

منشأة معظمها من مواد    

غير قابلـة لالحتـراق     

وغير مقاومـة أصـال     

للحريق ولكنها معالجـة    

لتعطي الدرجة المطلوبة   

  .لمقاومة الحريق

وهي المباني المنشأة من هيكل حديـدي       

ولكنه معالج ليعطي درجة محـددة مـن        

فـي  ) الشبرات، الهناجر (المقاومة، مثل   

الصناعية ومنـاطق التخـزين     المناطق  

والمباني المسبقة الصنع المنشأة من مواد      

أو عناصر إنشاء مـسبقة الـصنع ذات        

  .مقاومة محدودة للحريق

  غـيـر

  قـابـلـة

  لالحـتـراق

  الثالث
غـيـر 

  مقـاومـة

مثل النوع الثاني ولكـن     

عناصر الهيكل الحديدي   

غير معـالج وبالتـالي     

فــالمبنى غيــر مقــاوم 

  .للحريق

منـاطق  فـي ال  ) الشبرات، الهناجر (مثل  

الصناعية والتخزين وهي األكثر انتشارا     

  .في هذه المناطق

  

  

  قـابـلـة

  لالحـتـراق
  الرابع

٢-١ 

  سـاعـة

منشأة من مـواد غيـر      

قابلة لالحتراق ومقاومة   

أصال للحريق ويـدخل    

في هيكلها مـواد قابلـة      

لالحتراق ذات مقاومـة    

  .محدودة للحريق

مثل المباني المنشأة من هيكل خرسـانة       

 اإلسـمنتي وبعـض عناصـر       والطوب

) مثل هيكل الـسقف   (الهيكل من الخشب    

معالج ليعطي درجة محدودة من المقاومة      

مثل مباني صاالت الرياضة وصـاالت      

  .األلعاب وما شـابه ذلك

  

  الخامس
غـيـر 

  مقـاومـة

منشأة من مـواد قابلـة      

لالحتراق وغير مقاومة   

للحريق أو أية مواد غير     

  .معروفة أو معيرة

األول ( التي ال تقع ضمن األنواع       المباني

والمباني التي ليس لها معيـار      )  الرابع -

  .لمقاومة الحريق

  ٢-١جدول رقم 



 ١٩

  
  :السيطرة على انتشار الحريق  ٧-١
من أجل السيطرة على حجم الحريق وحصره في أصغر حيز ممكن ومنع انتشاره داخـل                   

توفير المتطلبات الوقائية للحد من انتشار      المبنى نفسه أو انتقاله إلي المباني المجاورة، يجب         

  .الحريق
قطاعـات مانعـة النتـشار      (يجب تقسيم المبنى أو الطابق إلي أقسام منفصلة تدعى                ٧/١-١

  ).الحريق
يد المساحة أو الحجم عن الحد المسموح به في جـدول تجزئـة المبـاني            تزيجب أال         ٧/١/١-١

 تصميم القطاعـات المانعـة النتـشار        ويكون. لقطاعات مانعة النتـشـار الحريق   

  ".تجزئة المباني لقطاعات مانعة النتشـار الحريق "٣-١الحريق وفقا لجدول رقم 
  

  

  تجزئة المباني إلى قطاعات حريق مستقلة

  

  

  

  

  

  

  

  ١-١الشكل 
  

  

  

  قطاعات الحريق و حواجز منع االنتشار

  

  

  

  

  

  

  

  ٢-١الشكل 



 ٢٠

  الحريقتجزئة المباني لقطاعات مانعة النتشار 
  الحـــد األعـلــى

بالمساحة   االستعمال  الرقم

  ٢م

  بالحجم

  ٣ م

  مالحظـــــــــــــــــــات

    ٧٠٠٠  ---  مباني التجمعات  ١

  كل فصل دراسي يعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل  ---  ٢٠٠٠  مباني التعليم  ٢

   مستقلاألجنحة و العيادات تعتبر قطاع حريق ثانوي  ---  ٢٠٠٠  مباني الرعاية  ٣

  كل وحدة سكنية مستقلة تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل  ---  ٣٠٠٠  المباني السكنية  ٤

  كل وحدة مؤجرة تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل  ---  ٢٠٠٠  المحالت التجارية  ٥

  كل وحدة مؤجرة تعتبر قطاع حريق ثانوي مستقل  ---  ٣٠٠٠  المكاتب  ٦

  الحـــد األعـلــى

  االستعمال  الرقم
بالمساحة 

  ٢م

بالمساحة 

للسرداب 

أو األدوار 

  ٢العليا م

  ظـــــــــــــــــــاتمالح

٧  
منشآت صناعية 

  خطورة عالية
٥٠٠  ١٠٠٠  

المصانع التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو إنتاج مواد قابلـة           

  .لالحتراق أو االنفجار أو تطلق غازات سامه 

٨  
محالت المهن 

  خطورة متوسطة
١٥٠٠  ٥٠٠٠  

التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو إنتاج مواد غيـر          المصانع  

  .قابلة لالحتراق أو الورش التي تقوم باإلصالح 

٩  
) أ ( التخزين 

  خطورة خفيفة
  .المخازن التي يخزن بها مواد غير قابلة لالحتراق   ١٥٠٠  ٥٠٠٠

١٠  
) ب ( التخزين 

  خطورة متوسطة
١٠٠٠  ٣٠٠٠  

 قابلة لالحتراق   المخازن التي يخزن بها مواد قابلة أو غير       

  .ومغلفة بمواد قابلة لالحتراق 

١١  
) ج ( التخزين 

  خطورة عالية
  .المخازن التي يخزن بها مواد خطرة عامة   ٥٠٠  ١٠٠٠

    ---  ٥٠٠٠  مواقف السيارات  ١٢

  ٣-١جدول رقم 

  



 ٢١

تجزئـة المبـاني     "٣-١بصرف النظر عن المساحات الواردة في الجدول الـسابق                ٧/١/٢-١

تعتبر كل وحدة من الوحدات التالية قطاع حريـق         " نعة النتشـار الحريق  لقطاعات ما 

  :مستقل
  .الطابق في المباني متعددة الطوابق        ٧/١/٢/١-١
  .وحدة المساحة ذات االستعمال المختلف عن طبيعة استعمال المبنى        ٧/١/٢/٢-١
  .لم ، المنورالفراغ الرأسي في المباني، مثل بيت الدرج ، بئر الس        ٧/١/٢/٣-١
  .الدرج المحمية والممر) فسحة(مخارج الطوارئ المعتمدة في المبنى، مثل ردهة         ٧/١/٢/٤-١
  .أماكن الخطورة، كالمناطق المستخدمة لتخزين السوائل والمواد سهلة االشتعال        ٧/١/٢/٥-١
  .يعتبر البناء المالصق لحدود الجار وحدة مانعة للحريق        ٧/١/٢/٦-١
إذا استعمل البناء ألكثر من غرض واحد فإن القسم المخصص لكل غـرض يعتبـر                     ٧/١/٣-١

  . مانع للحريق مها كانت مساحتهقطاع
 
  :الحواجز المانعة النتشار الحريق    ٧/٢-١
عن بعضها، بعناصر إنشاء تدعى      يجب أن تفصل القطاعات المانعة النتشار الحريق            ٧/٢/١-١

منشأة من مادة غير قابلة لالحتراق، وذات مقاومـة         ) يقحواجز مانعة النتشار الحر   (

الحد األدنى لدرجة مقاومـة عناصـر        "٤-١للحريق بالدرجة المحددة بالجدول رقم      

  ".الهيكل في المباني للحريق
  

  الحد األدنى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني للحريق

  )٢-١من جدول (تصنيف المباني 

  عناصر اإلنشـاء  خامس  رابع  ثالث  انيث  أول

  درجـة المقـاومـة بالسـاعـات

المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور   --  ١  --  ٢  ٤

   متر١٥أكثر من 

  حامل

  --  --  --  --  --  غير حامل

المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور    --  ٢  --  ٢  ٤

   متر١٥ متر إلى ٥من 

  حامل

  --  ١  --  --  ١  غير حامل

١  ٢  ١  ٢  ٤  

جدران 

  خارجية

 المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور 

   متر٥أقل من 

  حامل

  ١  ٢  ١  ٢  ٢  غير حامل

  ١  ٢  --  ٢  ٤  الهيكل اإلنشائي الحامل

  --  ٢  --  ٢  ٣  الجدران الداخلية الحاملة

  --  ١  --  ١  ١  القواطع الداخلية الثابتة

  --  ٢  ١  ٢  ٢  تحويطة الفراغ الرأسي

  --  ٢  ١  ٢  ٢  تبالطة األسقف واألرضيا

  --  ١  --  ١  ٢  هيكل السطح

   وشروط الباب األول٥-١وفقا للجدول الالحق   الحواجز المانعة للحريق

  ٤-١جدول رقم 



 ٢٢

  

عندما تكون القطاعات المانعة النتشـار الحريق حاجز حريق فقـط، يجـب أن                   ٧/٢/٢-١

ول تكون المقاومة حسب نوع الخطورة في القطاعات التي تفـصلها، وفقـا لجـد           

درجة مقاومة الحواجز المانعة النتشـار الحريق حسب درجـة الخطـورة فـي             

  .القطاعات التي تفصلها
  

  درجة مقاومة الحواجز المانعة النتشـار الحريق

  حسب درجة الخطورة في القطاعات التي تفصلها

  )ب ( نوع الخطورة في قطاع حريق 
  األرقام تدل علي درجة المقاومة بالسـاعات* 

  عـاليـة  متوسـطـة   ة خفيفـ

  ٤  ٢  ١  خفيفــة

  ٤  ٢  ٢  متوسـطـة 
  نـوع الخـطـورة فـي 

  )أ ( قـطـاع حـريـق 
  ٤  ٤  ٤  عـاليـة

   ٥-١جدول رقم 
  

يجب أن تشكل حواجز الحريق، حاجزا فعليا متكامال يمنع اختراق النـار والـدخان،                    ٧/٢/٣-١

جدار، مخترقا أي فراغ خلفـه      ومستمرا بحيث يغطي كامل القطاع، من الجدار إلي ال        

  .أو تجويف ضمنه، ومن األرضية حتى بالطة السقف، وفقا لشروط الفراغ المخفي
  :يسمح بوجود فتحات في الحواجز المانعة للحريق وفقا للشروط التالية      ٧/٢/٤-١
إذا كانت الفتحات مغطاة بأبواب أو نوافذ مانعة لالنتـشـار الحريـق بالدرجـة                      ٧/٢/٤/١-١

  .لمطلوبةا
الفتحات المخصصة لتمرير األنابيب يجب أن تقتصر على ما يكفي فقط لذلك، مع                     ٧/٢/٤/٢-١

  .سد أي فراغ أو ثغرات حول األنابيب بمواد مالئة مانعة للحريق
 ساعات أن ال تزيد    ٤يشترط في الفتحات الكائنة في الحواجز ذات درجة المقاومة                  ٧/٢/٤/٣-١

عرضـها ال يزيـد عـن        متر مربع، ومجمـوع   ) ١٢(ا عن   مساحة الواحدة منه  

من إجمالي طول الحاجز، وتضاعف هذه المقاييس عندما يكون المكـان           %) ٢٥(

  .محميا بشبكة رشاشـات مياه تلقائية وفقا لموافقة الدفاع المدني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣-١الشكل 



 ٢٣

 
  ): الخفي(الفراغ المخفي     ٧/٣-١
  : إلي قطاعات حريق لمنع انتقال الحريق فيما بينهاالسـتكمال عملية تجزئة المبنى    
يجب أن تشمل هذه التجزئة جميع الفراغ المخفي وراء أو فوق أو بين أو ضمن عناصـر                     ٧/٣/١-١

  .اإلنشاء، وسـد الثغـرات
يجب سد الفراغ أو التجويف ضمن عناصر اإلنشاء مثل الجدران أو األسقف أو األرضيات                  ٧/٣/٢-١

وحول الفتحات وعند التقائها بعناصر اإلنشاء األخرى، بمواد مانعة للحريق          عند األطراف   

ومعتمدة، ويستثنى من ذلك الفراغ الكائن ضمن جدران محصورة بمواد عازلة غير قابلـة              

  .لالحتراق
الفـراغ المحـصور وراء      يجب أن يقسم بواسـطة حواجز مانعة النتشـار الحريق جميع            ٧/٣/٣-١

 ذلك الفراغ المتشكل فوق السقف المعلق، أو تحت الـسطح األخيـر             عناصر اإلنشاء وهو  

  .للمبنى أو تحت األرضية أو خلف الجدران، أو ما شابه ذلك
  :يجب أن يقسـم هذا الفراغ بواسطة حواجز مانعة للحريق وفقا لما يلي    ٧/٣/٤-١
أو مساحات ال تزيد    متر بين الحواجز    ) ٣٠(م إلي مسافات ال تزيد الواحدة عن        ـقسي      ٧/٣/٤/١-١

ة الطابق الذي فوقـه،    ـقف المعلق وأرضي  ـمتر مربع بين الس   ) ١٥٠(الواحدة عن   

  .متر مربع بين السقف المعلق والسطح األخير) ٣٠٠(و 
  :يستثنى من الشروط السابقة الحاالت التالية      ٧/٣/٤/٢-١
ارتفاع وغير قابل لـدخول     متر  ) ١(الفراغ تحت األرضية، إذا كان ال يزيد عن                 ٧/٣/٤/٢/١-١

  .األشخاص
الفراغ فوق السقف المعلق إذا كان السقف عنصرا مانعا للحريق، وغير قابل للفك                     ٧/٣/٤/٢/٢-١

 اللهب على سطحها عـن  امتدادوالتركيب، وال توجد فيه مواد مكشوفة تقل درجة      

تـصنيف مـواد التـشطيب الـداخلي للحـوائط           "٨-١أنظر الجدول رقم  {) ١٠(

  .}" اللهب لبعض مواد البناءامتداددرجة  "٩-١ والجدول رقم" سـقفواأل
  ) بشبكة رشاشات مياه تلقائية أو بأحد نظم الغمر بالغازات الخاملة(الفراغ المحمي         ٧/٣/٤/٢/٣-١
يجب سد التجويفات والثغرات الناتجة عن عملية تركيب عناصر المبنى أو تداخلها بمـواد                  ٧/٣/٤/٣-١

  :نعة للحريق على شكل معجون في األحول التاليةمالـئـة ما
  .الفراغ الذي يحصل حول فتحات تمرير األنابيب و الكابالت وغيرها      ٧/٣/٤/٣/١-١
الفراغ الذي يحصل عند التقاء عناصر اإلنشاء ببعضها، مثل التقاء الجدار بالجدار أو                   ٧/٣/٤/٣/٢-١

  .بالسقف أو بالسـطح أو غير ذلك
يجب أن يتم إغالق الفراغ المخفي وتقسـيمه بواسـطة حواجز مانعة النتشـار الحريـق                 ٧/٣/٤/٤-١

  :والدخان وفقا للشـروط التالية
في الفراغ الذي يزيد ارتفاعه عن واحد متر يجب أن تكون الحـواجز ذات مقاومـة                      ٧/٣/٤/٤/١-١

  .للحريق لمدة نصف ساعة على األقل
ن أن تكون الحواجز من ألواح الجبس، زجاج مسلح مثبـت علـى             فيما عدا ذلك، يمك         ٧/٣/٤/٤/٢-١

  .هيكل معدني، وما شابه ذلك



 ٢٤

يجب أن تكون ألواح الجبس أو الزجاج المسلح مثبتة بطريقة متينة ال تتأثر أو تنفـك                      ٧/٣/٤/٤/٣-١

في حالة الحريق، ومرنة بحيث ال تتأثر فاعليتها من حركة التمـدد والـتقلص فـي                

  .المبنى
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٤-١الشكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥-١الشكل 
  

 
  :االنتشـار الخارجي بين قطاعات الحريق    ٧/٤-١
السـتكمال عملية السـيطرة على انتشـار الحريق داخل المبنى يجب تـوفر الـشـروط                 

التي تمنع االنتشـار بين قطاعات الحريق من خالل الفتحات المطلـة علـى الواجهـات               

  :ـطح أو المناور وفقا لما يليالخارجية أو الس
النوافذ على الواجهات الخارجية يجب أن ال تقل المسافة بين نافذتين متجاورتين لقطـاعي                  ٧/٤/١-١

  :حريق مختلفين وفي نفس المستوى عن الحد التالي



 ٢٥

  . متر إذا كانتا على واجهة مسـتوية٠,٥٠      ٧/٤/١/١-١
  .تين علي شكل زاوية متر إذا كانتا على واجه١,٢٠      ٧/٤/١/٢-١
  . متر في حالة نافذة الدرج المجاورة لنافذة قطاع حريق آخر٣,٠٠      ٧/٤/١/٣-١
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٦-١الشكل 
  

  

  

  ٧-١الشكل 
  

  ٨-١الشكل 

  
  :يجب أن ال تقل المسافة الرأسية بين النوافذ على الواجهة الخارجية عن الحد التالي    ٧/٤/٢-١
  .نت فوق بعضها متر إذا كا١,٢٠      ٧/٤/٢/١-١
إذا كانت مفصولة عن بعضها بمظلة مـن        اً،   متر ١,٢٠يجوز أن تقل المسـافة عن            ٧/٤/٢/٢-١

  . متر عن خط الواجهة٠,٥٠الخرسـانة تبرز مسـافة 
 



 ٢٦

  :االنتشار في مستوى السطح بين قطاعات الحريق    ٧/٥-١
السقف األخير، وإذا كان الـسقف      يجب استمرار الحاجز المانع للحريق ليمتد مخترقا فراغ             ٧/٥/١-١

متـر فـوق نقطـة      ) ٠,٥٠(على شكل جمالون يجب أن يمتد لمسـافة        ) السـطح(األخير  

  .التقائه بمستوى ألواح غـطاء السـطح
في حالة وجود اختالفات في ارتفاع قطاعات الحريق في المبنى يجـب أن يكـون سـقف                     ٧/٥/٢-١

  : الجزء المنخفض وفقاً لما يلي
  .مقاومة الحريق ال تـقـل عن ساعة واحدة      ٧/٥/٢/١-١
متر مـن   ) ٢,٥(ال يسـمح بوجود فتحات في سقف القطاع المنخفض ضمن مسافة                 ٧/٥/٢/٢-١

 دون فتحات، ومقاومـاً     اًالجدار الخارجي للقطاع األعلى ما لم يكن ذلك الجدار مصمت         

  . للحريق لمدة سـاعة واحـدة على األقـل
  

  

  

     

  ٩-١الشكل 
  

  

  ١٠-١الشكل 
  
 



 ٢٧

 
  :انتشار الحريق بين المباني    ٧/٦-١
لمنع انتشار الحريق بين المباني يجب توفير المسافة الكافية لمنع انتـشار الحريـق بـين                    ٧/٦/١-١

المباني وفقا لشـروط الجدران الخارجية من حيث العالقة بمسـاحة الفتحات ونوع الكساء            

حـدود  (فة المطلوبة بين المباني وحدود األرض       المسـا "٦-١الخارجي، ووفقا لجدل رقم     

الحد األدنـى لدرجـة مقاومـة       " ٤-١ذ في االعتبار بيانات الجدول رقم       ـ، واألخ )"العقار

درجة مقاومة الحواجز المانعـة      "٥-١الجدول رقم   " و بيانات   " عناصر الهيكل في المباني   

  ".النتشـار الحريق
  

  انتشار الحريق بين المباني

   المناطق التي قد ينتشر فيها الحريق سريعا، ج ـ عمليات خطرة، -متعدد االستخدام، ب مبنى -أ 

   . مواد و معدات ثمينة-ي،  تخزين ذو خطورة خاصة-و  مستودعات،- غرفة مراجل أو دهانات، هـ-د

  ١١-١الشكل 
  

  

  

  القواطع الداخلية

  

  ١٢-١الشكل 



 ٢٨

  )حدود العقار(المسـافـة المطلوبـة بين المباني وحدود األرض 

  حسب ارتفاع المبنى ومسـاحة الفتحات على الواجهات الخارجية

  ارتفاع المبنى باألمتار

   وما فوق٢٤  ٢٤-٨  ٨
  مسـاحة الفتحـات

  بالنسـبة لمسـاحة الـواجـهـة
  المسـافـة باألمتـار

  ال توجد متطلبات  صفر

  ١٠  ٥  ٣   %٥٠أقل من 

  ١٥  ٧,٥  ٣   %٥٠أكثر من 

١٥  ٧,٥  ٣   %١٠٠  

    ٦-١جدول رقم 
 
  :المتطلبات اإلنشـائية لعناصر إنشـاء المبنى  ٨-١
.. ينشأ هيكل البناء اإلنشائي بكافة عناصره كالجدران واألسقف والجسور واألعمدة واألرضـيات             ٨/١-١

 وذلك حسب   ،الخ، من مادة غير قابلة لالحتراق وذات مقاومة للحريق تتناسب وطبيعة االستعمال           

  .٧-١حريق لهيكل البناء المبينة في الجدول رقم درجة مقاومة ال
  

  درجة مقاومة الحريق المطلوبة لهيكل البناء

  عناصر الهيكل 
  مباني سكنية وتجارية

  متعددة الطوابق

  مباني صناعية 

  ومستودعات

   سـاعـات٤   سـاعـتين ٢  األعمدة والجسور وبالطات األسقف 

عن الجدران الخارجية والفاصلة عن الجوار أو       

  . األقسام الخطرة من البناء
   سـاعـات٤   سـاعـات٤

   سـاعـات٤   سـاعـتين ٢  .الجدران الداخلية أو القواطع الداخلية

بما فيه بيت   (الجدران الفاصلة لطريق الخروج     

وبئر المـصعد والمنـور ومجـاري       ) الدرج

  . الخدمات األفقية والعمودية وغيرها

   سـاعـات٤   سـاعـتين ٢

كن زيادة معدل درجة مقاومة الحريق لألعمدة والجسور وفقاً لما يراه الدفاع المدني             يم: مالحظة

  .في حالة استعمال البناء ألكثر من غرض، تطبق درجة المقاومة لالستعمال األكثر خطورة

   ٧-١جدول رقم 
  



 ٢٩

وذات مقاومة  إذا كانت بعض عناصر الهيكل من الحديد فيجب تغليفها بمادة غير قابلة لالحتراق                ٨/١/١-١

  .لتأثيرات الحريق تتماثل مع الدرجة المطلوبة للهيكل نفسه
إذا كان هيكل السقف مصنوعاً من الجمالون الحديدي ويرتكز على أعمدة حديدية فيتوجب فـصل                 ٨/١/٢-١

الجدار الخارجي عن األعمدة تماماً، وتستخدم في هذه الحالة األعمدة والجسور الرابطة حتـى ال               

  .السقف بفعل حرارة الحريقيتأثر هيكل 
مشكالً جداراً فاصالً مانعاً للحريق طبقـاً لمـا      ) المربع الواحد (يشيد سور يحيط بالقسيمة الواحدة        ٨/١/٣-١

على أن يكون ارتفاعه كاف لمنع انتشار الحريق للقسـائم         " السيطرة على انتشار الحريق   "جاء في   

بناء المطلوب، واستعماالت المبـاني المجـاورة أو        المجاورة تبعاً لطبيعة استعمال ال    ) المربعات(

  .حسب توصية الدفاع المدني
إذا كان الجدار الخارجي للبناء غير الجدار الفاصل عن البناء المجاور ويبعد عنه مسافة تقل عن                  ٨/١/٤-١

ثالثة أمتار، يفضل عدم وجود أية فتحات فيه ما لم تكن مغطاة بباب مقاوم تتماثل درجة مقاومته                 

  .مع الدرجة المطلوبة للجدار نفسه
يقسم البناء إلى قطاعات مانعة للحريق تفصلها عن بعضها جدران أو أسـقف مانعـة للحريـق    ٨/١/٥-١

  ".السيطرة على انتشار الحريق"تنطبق عليها مواصفات عناصر الهيكل طبقاً لما جاء في 
المجاورة فيتوجب أن يحد البناء     ) المربعات(سائم  عندما يقع البناء على حدود القسيمة المحاذية للق         ٨/١/٦-١

طبقـاً  ) المربعات المجاورة (جدار خارجي يشكل جداراً فاصالً عن المباني في القسائم المجاورة           

  ".السيطرة على انتشار الحريق"لما جاء في 
 
  :مواد التشـطيب الداخلي    ٨/٢-١
ـ   ط  ـلي للحوائ ـواد التشـطيب الداخ  ـ م فْنَصتُ  ٨/٢/١-١ ـ  ـو األسـقف طبق  اللهـب   امتـداد دل  ـا لمع

(Flame Spread) و معدل إنتاج الدخان (Smoke Development)  لهـا درجـات   ، التـي

  ".تصنيف مواد التشطيب الداخلي للحوائط واألسـقف "٨-١تصنيفية طبقا للجدول رقم 
  

  

  تصنيف مواد التشطيب الداخلي للحوائط واألسـقف

  دل إنتاج الدخان مع   اللهبامتدادمعدل   النوع
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 و معدل إنتاج الدخان لمواد التشطيب الداخلي للحوائط و األسقف           بالله تحديد معدل إمتداد     يمكن  ٨/٢/٢-١

  :٢٢٥ NFPA  القياسـية المنصوص عليها في المواصفات األمريكية لالختباراتطبقا 
(S. Method of Test of Surface Burning Characteristics  

of Building Materials)  
تشطيب الداخلي للحوائط و األسقف مثل المنسوجات غير الملصوقة أو غير المثبتة            بعض مواد ال    ٨/٢/٣-١

 طبقا للمواصفات القياسـية المذكورة في السـابق وهـذه         لالختبارعلى سـطح صلب ال تصلح      

   :٧٠١ NFPA األمريكية  القياسيةالمواد يجب أن تختبر طبقا للمواصفات
(S. Method of  Fire Test for Flame Resistant Textiles and Films)  

   :٢٥٣ NFPAتختبر مواد التشطيب الداخلي لألرضيات طبقا للمواصفات القياسية األمريكية   ٨/٢/٤-١
(S. Method for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems  

Using Radiant Heat Energy Source)  
أن إمتداد اللهب على أسطح مـواد التـشـطيبات الداخليـة           األسـاس التقني لهذا اإلختبار هو        ٨/٢/٥-١

يتوقف في الحرائق الفعلية على مقدار الفيض اإلشـعاعي الحراري الذي تتعرض           ) األرضيات(

له المادة و بالتالي كلما كان الفيض اإلشـعاعي الحراري الذي تتحقق عنده معـايير اإلختبـار                

وتسـمى أقـل قيمـة     . أفضل من وجهة النظر الوقائية    القياسي أكبر، كلما كانت المادة المختبرة       

للفيض اإلشـعاعي الحراري الذي تتحقق عنده معايير اإلختبار القياسي لمـادة بالحـد األدنـى               

  .الحرج للفيض اإلشـعاعي الحراري



 ٣١

الحد األدنـى    "٩-١تصنف المواد تنازليا من حيث أفضليتها للوقاية من الحريق في جدول رقم               ٨/٢/٦-١

  . للفيض اإلشـعاعي الحراريالحرج

  

  الحد األدنى الحرج للفيض اإلشعاعي الحراري

الحد األدنى للفيض اإلشعاعي   النوع
Minimum Critical Radiant Flux   

  ٢سم/     وات٠,٤٥  ١

  ٢سم/    وات٠,٢٢  ٢

   ١٠-١جدول رقم 
   

  :األبواب المقاومة للحريق    ٨/٣-١
دة في الجدار الفاصل المقاوم للحريق بوسيلة إغـالق مقاومـة           تجهز كافة الفتحات الموجو       ٨/٣/١-١

الخ وذات درجة مقاومة للحريق تتماثل والدرجة المطلوبـة         .. للحريق مثل األبواب والنوافذ   

  .للجدار نفسه
  .تكون مقاومة إطار الباب من نفس درجة المقاومة المطلوبة للباب نفسه    ٨/٣/٢-١
ير قابلة لالحتراق إذا كانت درجة المقاومة المطلوبة للباب أربـع           يصنع اإلطار من مادة غ        ٨/٣/٣-١

سـاعات أو أكثر أو إذا كان الغرض من استعماله فصل أقسـام تتصل بأقـسام تتـصف                

  .بخطورة الحريق
إذا كانت درجة المقاومة المطلوبة ساعة واحدة أو اقل وكان االستعمال في مكان عـادي ال          ٨/٣/٤-١

شريطة ) كالخشب(نه من الجائز صنع اإلطار من مادة قابلة لالحتراق          خطورة حريق فيه فإ   

  :أن يعالج بإحدى الطرق التالية
  .أن يغلف أو يبطن بمادة غير قابلة لالحتراق أو طالئها بمادة مبطئة للحريق      ٨/٣/٤/١-١
 أن يصنع من الخشب القاسي كخشب الزان، دون وجود أية فراغ أو ثقـوب فيهـا،                     ٨/٣/٤/٢-١

  . أن تعطي النتيجة درجة المقاومة المطلوبةشريطة
يشترط أن تكون ألواح الزجاج المركبة على فتحات النوافذ واألبواب من النـوع المقـاوم                   ٨/٣/٥-١

  .للحريق بالدرجة المطلوبة للباب نفسه
ة بقـاء   أما إذا استوجبت الـضرور    ) رداد(يجهز الباب المقاوم للحريق بوسيلة غلق تلقائية            ٨/٣/٦-١

الباب مفتوحاً فيجهز بوسيلة تغلقه تلقائياً عند نشوب الحريق عن طريق الفصل الحـراري              

  .أو بواسطة نظام اإلنذار) وصلة منصهرة(
  .البد من توفير وسيلة بسيطة لإلغالق اليدوي إضافة إلى وسيلة اإلغالق التلقائية    ٨/٣/٧-١
 عدم توفر أية مواصفات محلية بغية تقدير درجـة          يعتمد على المواصفات الدولية في حالة         ٨/٣/٨-١

  .مقاومة األبواب للحريق
  .يجب أن تخضع المواد المبطئة لالشتعال لموافقة الدفاع المدني    ٨/٣/٩-١



 ٣٢

عندما تسمح الشروط بأن تكون المواد المستعملة في التغليف أقل قدرة على مقاومة إمتـداد                   ٨/٣/١٠-١

تصنيف مواد التشطيب الداخلي للحـوائط        "٨-١دول رقم أنظر الج {)١٠(اللهب من درجة    

 فيجب أن تكـون     }"درجة إمتداد اللهب لبعض مواد البناء      "٩-١والجدول رقم   " واألسـقف

  : وفقاً للمواصفات التالية



 ٣٣

 
   ٢٠ :١: اختيار شدة االحتراق      ٨/٣/١٠/١-١
  .مواد غير سهلة االحتراق: اختيار سهولة االحتراق      ٨/٣/١٠/٢-١
  .، وال تنتج غازات سامة)٤٥٠(ال تزيد عن : اختيار كثافة الدخان      ٨/٣/١٠/٣-١
إذا كانت المواد المستعملة في التغليف من الخشب، أو من مواد تقل قدرتها علـى مقاومـة        ٨/٣/١١-١

فيجب أن تثبت مباشرة على الجدار أو علـى عـوارض مثبتـة             ) صفر(إمتداد اللهب عن    

، على أن   ) سـم ٥(وعـرضـها عن   )  سـم ٢(زيد سـمكها عن    ي  مباشرة على الجدار ال   

  .تمأل الفراغ بين العوارض بمواد غير قابلة لالحتراق
في حالة تركيب مواد التغليف على هيكل بعيد عن الجدار أو السقف، كما فـي األســقف               ٨/٣/١٢-١

طلوبة ومثبتـة   المعـلقة فيجب أن يكون سطح األلواح المركبة من الجهتين من الدرجة الم           

على هيكل من مواد غير قابلة لالحتراق، ويقسـم الفراغ الخلفي طبقاً لما جاء بالفـقـرة              

يجب أن يقسم بواسـطة حواجز مانعة النتـشـار الحريـق جميـع الفـراغ              " ٧/٣/٣-١

  ...".المحصور وراء عناصر اإلنشاء
 
  :الهيكل اإلنشائي الحديدي    ٨/٤-١
 اإلنشاء في المبنى من الحديد، يجب أن تعالج لتعطي درجة المقاومـة             تكون عناصر  عندما    ٨/٤/١-١

  .المطلوبة حماية له من االنهيار بفعل حرارة الحريق
  :م عملية حماية عناصر اإلنشاء الحديدية من حيث التطبيق إلي عدة طرق منهاـتقس    ٨/٤/٢-١
ـ              ٨/٤/٢/١-١ اء بـالطوب اإلسـمنت أو      غمس العنصر الحديدي ضمن صبـه من الخرسـانة، أو البن

  :الفخاري، و يجب أن تكون عملية الحماية وفقاً للشروط التالية
غمس األعمدة بتغليفها بصبه من الخرسـانة المـسلحة، أو بنـاء الطـوب              : الغمس      ٨/٤/٢/١-١

  .اإلسمنتي أو الفخاري أو طبقة من المساح اإلسمنتي على قاعدة من السلك الشبكي
ن تعتمد بيانات سـماكة التغليف من الدفاع المدني، بعـد مراعـاة درجـة         على أ         ٨/٤/٢/١/١-١

  .المقاومة المطلوبة

  
 

  ١٤-١الشكل 
 



 ٣٤

تغليف العنصر الحديدي بألواح معتمدة ومقاومة للحريق على شكل صندوق          : التغليف      ٨/٤/٢/٢-١

  :ويجب أن تكون عملية الحماية بطريقة التغليف وفقاً للشروط التالية
ال يجوز تمرير أية خدمات في الفراغ الكائن خلـف ألـواح حمايـة العناصـر                        ٨/٤/٢/٢/١-١

  .الحديدية
، يجب أن يتم التركيـب علـى        ) سـم ٦٠(عندما يزيد عرض ألواح الحماية عن               ٨/٤/٢/٢/٢-١

  .خلفية صلبه من صفائح الحديد لحمايتها من الكسر
                              

   ١٥-١الشكل 
  
 
تلبيس العنصر الحديدي بطبقة من مادة معتمدة مقاومة للحريق على شـكل            : التلبيس      ٨/٤/٢/٣-١

، و يجب أن تكـون عمليـة الحمايـة          )التلبيس(عجينه تنفذ بطريقة الرش أو المساح       

  :بطريقة التلبيس وفقاً للشروط التالية
شـروط المصنع ومعتمدة من    يجب أن تكون عملية الحماية بطريقة التلبيس طبقا ل                ٨/٤/٢/٣/١-١

الدفاع المدني، علي أن يراعي حسـاب السـماكة،  و طريقة وظروف التطبيق،            

ونسبة الخلط، والظروف الجوية وعالقتها بالتطبيق والتخزين، ومـدة صـالحية           

  .المادة
  .يجب تحضير العنصر الحديدي، من تنظيف وصبغ أسـاس وغير ذلك        ٨/٤/٢/٣/٢-١
أن تكون عملية حماية عناصر اإلنشاء الحديدية بالطرق الثالث المـذكورة،            يجب        ٨/٤/٢/٣/٣-١

وفقا لألصول الهندسـية المعروفة، ومواصفات الهيئات المتخصصة والمعتمـدة         

  .لدي الدفاع المدني



 ٣٥

  

  ١٦-١الشكل 
  

  :مواد البناء البالسـتيكية    ٨/٥-١
ال المواد البالسـتيكية، والتـي كثـر        لغرض الحد من خطورة الحريق الناتجة عن استعم           ٨/٥-١

استعمالها في إنشاء أو تشطيب المباني، يجب أن تخضع هذه المواد للضوابط التي تقلل من               

  :، وتقسم المواد البالستيكية إلى األنواع التالية التاليةلشروطلخطورتها، وفقاً 
  :ث التشكيل إلى نوعين رئيسيينوتقسيم من حي:  المواد البالستيكية المسامية/ النوع األول    ٨/٥/١-١
مثل البولي ستارين، والبولي يوريثان، وااليسوسانيايث، وتـستعمل        : ألـواح صلبـة       ٨/٥/١/١-١

  .في العزل وتشكيل القواطع، وغطاء السطح وغير ذلك
تعمل في أعمال الديكور وغير     ـفنجية مثل البوليثيلين، والتي تس    ـإس: ألـواح مرنـة       ٨/٥/١/٢-١

  .ذلك
يجب إضافة مادة مبطئة للحريق إلى خلطة تـصنيع المـواد البالسـتيكية المـسامية                   ٨/٥/١/٢/١-١

الستخدامها في المباني لتصبح خواص المواد البالستيكية الرغويـة كمـا           ) الرغوية(

  :يلي
  .غير سهلة االحتراق      ٨/٥/١/٢/١/١-١
تـصنيف مـواد     "٨-١ظر الجدول رقم  أن{) ١٠(درجة إمتداد اللهب ال تزيد عن             ٨/٥/١/٢/١/٢-١

درجة إمتداد اللهـب     "٩-١والجدول رقم   " التشطيب الداخلي للحوائط واألسـقف   

  .}"لبعض مواد البناء
تـصنيف مـواد     "٨-١أنظر الجـدول رقـم    {) ٤٥٠(كثافة الدخان ال تزيد عن            ٨/٥/١/٢/١/٣-١

داد اللهـب   درجة إمت  "٩-١والجدول رقم   " التشطيب الداخلي للحوائط واألسـقف   

  .}"لبعض مواد البناء
  .سمية الدخان ال تزيد عن الخشب العادي      ٨/٥/١/٢/١/٤-١
وتستعمل على شـكل ألـواح ملونـة أو شـفافة،           : المواد البالستيكية الصلبة  / النوع الثاني     ٨/٥/٢-١

  .وتستعمل في تغطية فتحات اإلنارة، أو غطاء القباب أو أسقف المظالت وغيرها
 



 ٣٦

 
  :عازل حراري في المبانيالمواد البالستيكية ك    ٨/٥/٣-١
  :يسمح باستخدام المواد البالستيكية حسب الشروط التالية    ٨/٥/٣/١-١
ـ        ) سـم ١٠(زيد سمكه عن    يال  و  حش    ٨/٥/٣/١/١-١ مك الواحـدة   ، بين طبقتين من الطوب ال تقل س

  .شريطة سـد الفراغ) سـم ٥(منها عن 
فـي حالـة    ).  سم ٥(قل سمك غطائها عن     ي من الخرسانة ال     ة ضمن صبه  ـمغموس    ٨/٥/٣/١/٢-١

  .غطاء السطح استعمالها كجزء من مكونات عناصر اإلنشاء، مثل القواطع الداخلية أو
 الحـشو   زيد سـمك ييسمح باستعمالها حشوه في أبواب ليست مانعة للحريق، بشرط أن ال              ٨/٥/٣/٢-١

تصنيف مواد   "٨-١أنظر الجدول رقم  {) ١٠(وال يزيد معدل إمتداد اللهب عن       )  سم ٥(عن  

درجة إمتداد اللهب لبعض مواد      "٩-١والجدول رقم   " التشطيب الداخلي للحوائط واألسـقف   

  .  ومغلفة}"البناء
داخل المباني، سـواء للعزل الحراري أو كحـشو فـي           المواد البالستيكية    يسمح باستعمال   ٨/٥/٣/٣-١

  :ةالقواطع الداخلية وفقاً للشروط التالي
أو مساحة القواطع نفـسها عـن       )  متر مربع  ٢٠٠(احة الطابق عن    ـأن ال تزيد مس       ٨/٥/٣/٣/١-١

م الطابق إلى قطاعات حريق ال تزيـد مـساحة          ـويجب أن يقس  ).  متر مربع  ١٠٠(

  .إذا زادت مساحة الطابق عن ذلك)  متر مربع٢٠٠(القطاع عن 
  ). سـم٥(ة المستخدمة كعازل حراري عن ك المواد البالستيكيمزيد سيأن ال     ٨/٥/٣/٣/٢-١
  

  ).مثلها ،السـرداب، الميزانين، المنور: (المختلفةالمتطلبات العامة ألقسـام البناء   ٩-١
يراعى بخصوص السراديب توفر شـروط الوقاية مـن الحريـق وسـالمة             :السـراديب    ٩/١-١

  :األفراد طبقاً لطبيعة االستعمال مع مراعاة الشروط التالية
  .يشترط تأمين التهوية واإلنارة الطبيعية أو الصناعية الكافية في السراديب      ٩/١/١-١
 وتزويـد أرضـية   ، الالزمة لمنع تسرب المياه للسرداب    تاالحتياطايشترط أخذ كافة          ٩/١/٢-١

السراديب بالوسائل الالزمة لتصريف المياه في حالة وجود مستوى أرضية السرداب           

  .المياه المجاورةسفل مستوى مصادر أ
ومخارج السراديب طبقاً للبنود الواردة في      ) الدرج(تطبيق الشروط الخاصة باألدراج           ٩/١/٣-١

فصل سـبل الهروب و مخارج الطوارئ، على أال يقل عـدد المخـارج للـسرداب               

، وأن ال تزيد أبعد     اً مربع راً مت ١٥٠الواحد عن مخرجين اثنين إذا زادت مساحته عن         

ـ   نقطة في ا    متراً بشرط أن يؤدي أحـد المخـارج إلـي           ١٥لسرداب عن المخرج ب

  .الخارج مباشـرة
إذا كان مخرج أي سرداب يؤدي إلى مدخل للدرج الرئيسي للبناء فيجب اتخاذ كافـة                     ٩/١/٤-١

االحتياطات الالزمة في الطابق األرضي بحيث يؤدي الدرج مـن الـسرداب إلـى              

  . للطوابق العلويةالخارج مباشرة دون استمرار الوصول
لسرداب عن طريـق اسـتخدام      من ا   لتصريف الدخان  تؤمن التهوية الطبيعية الكافية         ٩/١/٥-١

نوافذ على الجدار الخارجي للبناء، وتغطى بحاجز شبكي سميك إذا كانت قابلة للفتح،             

  .أو زجاج مسلح إذا كانت مغلقة تبعاً لطبيعة استعماله



 ٣٧

ذ التهوية الطبيعية الكافية فيعمل على توفير وسائل طبيعيـة أخـرى            إذا لم تتوفر نواف         ٩/١/٦-١

  :لتصريف الدخان والغازات األخرى من السرداب في حالة نشوب حريق وفقاً للتالي
تطـل علـى    ) أو في ســقفه   (إيجاد فتحات في أعلى الجدار الخارجي للسرداب                ٩/١/٦/١-١

 بقياس  ، وغيرها تكالممررا الرصيف أو المناطق المكشوفة من الطابق األرضي      

تغطى بالطوب الزجاجي أو بأي مواد أخرى يمكن لرجال الـدفاع           )  سم ٩٠×٩٠(

  .المدني فتحها أو كسرها بسهولة عند الحاجة في حاالت الطوارئ
إيجاد نظام على نمط المداخن لتصريف الدخان وسـحبه من السرداب في حالـة                     ٩/١/٦/٢-١

 وضع مداخل للهواء الطلق قرب أرض السرداب        نشوب حريق، ويتم ذلك بواسطة    

وأنبوبة سحب في السقف توصل إلى فتحات في الطابق األعلى وتغطى حـسبما             

  . ورد في الفقرة السابقة
للدفاع المدني قبول واعتماد أية وسـائل مناسـبة أخري لسحب الدخان يقترحها                   ٩/١/٦/٣-١

  .المهندس المصمم شرط أن تفي بالغرض المطلوب
  :البد من توفر المتطلبات التالية في فتحات التهوية الخاصة بالسراديب      ٩/١/٧-١
  .أن تكون في مكان واضح متيسر الوصول لرجال الدفاع المدني        ٩/١/٧/١-١
  .يز باللوحات اإلشارة الالزمة مع ذكر الغرض من وجودهامأن تُ        ٩/١/٧/٢-١
  .ل الدفاع المدني فتحها أو كسرها بسهولة عند الحاجةأن تغطى بمواد يمكن لرجا        ٩/١/٧/٣-١
يراعى بخصوص المناور توفر شـروط الوقاية من الحريق وسالمة األفراد          :  المـنـاور    ٩/٢-١

  :طبقاً لطبيعة االستعمال مع مراعاة الشروط التالية
ـ                  ٩/٢/١-١ ة إذا كانـت    أن تكون النوافذ المطلة على المنور من النوع المقاوم للحريـق وخاص

بمكان تتواجد فيـه خـطــورة الحـريــق كالمطابــخ والـحـمـامــات             

  ".السيطرة على انتشار الحريق" أو تطبيق الشـروط الواردة في ،وغـيـرها
إذا استعمل المنور منفذاً لمرور المداخن فان كافة الفتحات المطلـة عليـه يجـب أن                      ٩/٢/٢-١

 اإلغالق على أن يخضع ذلك للموافقة المـسبقة  تغطى بأبواب مقاومة للحريق وتلقائية  

  .للدفاع المدني
يجب أن تكون الفتحة العلوية للمنور مكشوفة وتحاط حافته بحائط ال يقل ارتفاعه عن                    ٩/٢/٣-١

  . متر على األقل عن مستوى السطح لتشكل حاجزاً واقياً من السقوط١,٥
  .ت الطوارئ إال بموافقة الدفاع المدنيال يجوز استعمال المنور للخروج في حاال      ٩/٢/٤-١
ال يجوز استعمال المنور ألغراض تجميع المهمالت أو استعماله غرفـة أو مخزنـاً                    ٩/٢/٥-١

  .للطابق األول أو أي استعمال آخر غير المخصصة له



 ٣٨

 
يراعى بخصوص الميزانين توفر شـروط الوقاية من الحريق وسالمة األفـراد           : الميزانين    ٩/٣-١

  :بقاً لطبيعة االستعمال مع مراعاة الشروط التاليةط
المتصل بالطابق األرضي المحل التجاري طابقاً عادياً ومنفصالً         يعتبر الميزانين غير        ٩/٣/١-١

  .في األبنية المتعددة الطوابق
  .من مسـاحة الدور األرضي% ٦٠يجب أال تزيد مسـاحة دور الميزانين عن       ٩/٣/٢-١
  . متر٥,٥رتفاع دور الميزانين عن ارتفاع الدور األرضي مضاف إليه ا يقل أال      ٩/٣/٣-١
متر، وأن تكون من مادة شـفافة ال تمنع ) ١(رتفاع اأن تكون دروة الميزانين ب      ٩/٣/٤-١

  .الرؤية مثل الزجاج أو الحديد المشغول
  . متر١,٢ضه عنأن يكون الصعود لدور الميزانين بواسطة درج مكشوف ال يقل عر      ٩/٣/٥-١
من مساحة المحـل التجـاري إال بعـد         % ١٠٠يجب أن ال يشغل الميزانين مساحة             ٩/٣/٦-١

  :الحصول على موافقة الدفاع المدني ويشترط
  .أن يكون له واجهة مفتوحة من جهة الشارع        ٩/٣/٦/١-١
  .للخارجأن تتوفر له المخارج الكافية على أن يكون أحد المخارج يؤدي         ٩/٣/٦/٢-١
  .أن ال يشكل خطراً على سالمة األشخاص        ٩/٣/٦/٣-١

  

  

  

  

   ١٧-١الشكل 
  



 ٣٩

  الباب الثاني

  المتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذار

  الفهرس
  المتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذار: الباب الثاني  الرمز  الصفحة

  الهدف  ١-٢  ٣٨
  تطبيقمجاالت ال  ٢-٢  
  متطلبات التصميم  ٣-٢  
  متطلبات الترخيص  ٤-٢  
  متطلبات الصيانة  ٥-٢  
  متطلبات التدريب  ٦-٢  
  تصنيف أنظمة ومعدات مكافحة الحريق   ٧-٢  
  معدات مكافحة الحريق اليدوية    ٧/١-٢  
   الحريق اليدويةطفايات      ٧/١/١-٢  
   الطفاياتأنواع       ٧/١/١/١-٢  
  ات الماءياطف        ٧/١/١/١/١-٢  
  يات الرغوةاطف        ٧/١/١/١/٢-٢  
  غاز ثاني أكسيد الكربونطفايات         ٧/١/١/١/٣-٢  
   المسحوق الجافطفايات        ٧/١/١/١/٤-٢  
   السـوائل المتبخرةطفايات        ٧/١/١/١/٥-٢  
   والطفايات المناسبة لمكافحتهاأنواع الحرائق    ٧/١/٣-٢  
  )أ ( الحرائق نوع       ٧/١/٣/١-٢  
  )ب ( الحرائق نوع       ٧/١/٣/٢-٢  
  )ج ( الحرائق نوع       ٧/١/٣/٣-٢  
  )د ( الحرائق نوع       ٧/١/٣/٤-٢  
   مكافحة الحريق اليدويةطفاياتالنواحي العامة في توزيع     ٧/١/٤-٢  
  . مكافحة الحريق اليدويةطفاياتتوزيـع     ٧/١/٥-٢  
  معدات مكافحة الحريق الثابتة    ٧/٢-٢  
  خراطيم المطاطية ذات البكراتال      ٧/٢/١-٢  
  األنابيب الرأسية الجافة      ٧/٢/٢-٢  
  األنابيب الرأسية الرطبة      ٧/٢/٣-٢  
  شبكة دفع الرغوة      ٧/٢/٤-٢  
  مآخذ مياه إطفاء الحريق الخارجية      ٧/٢/٥-٢  



 ٤٠

  الباب الثاني

  المتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذار

  الفهرستابع 
  المتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذار: الباب الثاني  الرمز  الصفحة

  أنظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية    ٧/٣-٢  
  نظام مرشات مياه إطفاء الحريق التلقائية      ٧/٣/١-٢  
   أو بدائلهنظام الهالون      ٧/٣/٢-٢  
  نظام ثاني أكسيد الكربون      ٧/٣/٣-٢  
  نظام المسحوق الكيماوي الجاف      ٧/٣/٤-٢  
  نظام الرغوة والماء      ٧/٣/٥-٢  
   (Modeler Extinguisher)الوحدات الثابتة التلقائية       ٧/٣/٦-٢  

  أنظمة اإلنذار من الحريق    ٨-٢  
  نظام اإلنذار اليدوي      ٨/١-٢  
  نظام اإلنذار التلقائي      ٨/٢-٢  
  

  

  الباب الثاني

  مة مكافحة الحريق ونظم اإلنذارالمتطلبات العامة ألنظ

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة
  )أ (  حرائق نوع طفاياتاختيار وطريقة توزيع   ١-٢  
  )ب( حرائق نوع طفاياتاختيار وطريقة توزيع   ٢-٢  
  )ج ، د( حرائق نوع طفاياتاختيار وطريقة توزيع   ٣-٢  
  



 ٤١

  

  الباب الثاني

  عامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذارالمتطلبات ال
  :الهدف  ١-٢

، لمباني وشاغليها من أخطار الحريـق     تجهيز المباني والمنشآت بأنظمة اإلنذار والمكافحة والوقاية بغرض حماية ا         

وذلك بتوفير إنذار مبكر حتى يمكن إخالء المبنى، ومكافحة الحريق بصورة أولية من قبل األفـراد المـدربين أو                   

  .سطة المعدات التلقائية، ثم استدعاء فرق الدفاع المدني للمكافحة الفعلية واإلنقاذ إذا لزم األمربوا

  
  :مجاالت التطبيق  ٢-٢

يجب أن تجهز جميع المباني والمنشآت والمحالت الخاضعة لترخيص الدفاع المدني بمعدات مكافحـة الحريـق                

  .واإلنذار، والوقاية المناسبة، وفقاً لهذه الشروط

  
  : التصميماشتراطات  ٣-٢

المواصـفات الهندسـية   (يجب أن تصمم وتنفذ أنظمة مكافحة الحريق واإلنذار والوقاية وفقاً لشروط الجزء الثاني          

  ).لنظم اإلنذار ومكافحة الحريق

  
  : الترخيصاشتراطات  ٤-٢

  .يجب تطبيق الدفاع المدني لكل دولة

  
  :متطلبات الصيانة  ٥-٢

مكافحة الحريق واإلنذار خدمة صيانة دورية منتظمة من قبل جهاز متخصص أو مقـاول              يجب أن تتوفر ألنظمة     

  .معتمد، وفقاً لشروط الجزء الثاني

  
  :متطلبات التدريب  ٦-٢

  . الحريق واإلنذار والتفتيش عليهايجب تدريب شاغلي المبنى على تشغيل واستعمال أنظمة مكافحة

  
  :تصنيف أنظمة ومعدات مكافحة الحريق  ٧-٢

  :تقسم أنظمة ومعدات مكافحة الحريق واإلنذار إلي األنواع الرئيسية التالية

  .ريق اليدوية والثابتة والتلقائية أنظمة ومعدات مكافحة الح-ا    

  .ار من الحريق اليدوية والتلقائية أنظمة اإلنذ-ب   



 ٤٢

  

  :معدات مكافحة الحريق اليدوية  ٧/١-٢
والتي تسـتعمل لمكافحة الحريـق فـي أول        " ـعاف األولي اإلس" هي المعدات اليدوية المتنقلة       

  :من تلك المعدات. مراحله من قبل األشـخاص العاديين المتواجدين في المبنى

  . أجهزة اإلطفاء اليدوية بأنواعـها المختلفة-ا   

  . مضخات الماء اليدوية-ب  

  . أوعية الرمل والماء-ج  

  . بطانيات خاصة مقاومة للحريق-د  
 
  :الحريق اليدويةطفايات   ٧/١/١-٢
اليدوية هي وسيلة يدوية خفيفة إلطفاء الحريق في أولى مراحله وتعتبر مـن معـدات               الطفايات    ٧/١/١/١-٢

  .الحريق لإلسعاف األولي
اليدوية في أي بناء يخضع لموافقة الدفاع المدني حسب شروط الوقاية من الحريق             الطفاية  تطلب    ٧/١/١/٢-٢

  .ي موقع يزاول فيه نشـاط يتطلب موافقة من الدفاع المدنيفي المباني أو في أ
  . اليدوية من نوع معتمد بموجب ترخيص رسمي من الدفاع المدنيالطفاياتيجب أن تكون   ٧/١/١/٣-٢
يجب على مالك البناء أو صاحب الموقع أن يحافظ على المطفآت اليدوية بحالـة سـليمة لتبقـى                    ٧/١/١/٤-٢

 الالزمة إلجراء الفحص والتفتـيش الـدوري        الترتيبلحاجة وذلك بعمل    صالحة لالستعمال عند ا   

والصيانة الالزمة من قبل الوكيل المعتمد أو من قبل أي هيئة فنية متخصصة ومعتمدة من الدفاع                

  .المدني حسب تعليمات المصنع
  .تتوقف أعمال التفتيش والفحص الدوري على تعليمات المصنع والدفاع المدني  ٧/١/١/٥-٢
 
  .اليدوية إلى أنواع بناء على نوع مادة اإلطفاءالطفايات تقسـم : الطفاياتأنواع   ٧/١/٢-٢
  : التي تعطي الماء كمادة إلطفاء الحريق وتقسم إلى نوعينالطفايةوهي :  الماءطفايات  ٧/١/٢/١-٢
بالضغط العادي  وهي اسطوانة مليئة بالماء     :  ثاني أكسيد الكربون   الماء بضغط غاز  طفايات      ٧/١/٢/١/١-٢

مضغوطة بغاز ثاني أكسيد الكربون وفي حالة       ) خرطوش(مركب بداخلها اسطوانة صغيرة     

تشغيلها يثقب رأس الخرطوش ليطلق الغاز المضغوط دافعاً الماء بقوة من خالل فوهـة أو               

  .خرطوم القذف
مال ثلثاهـا بالمـاء     وهي اسطوانة ي  :  الهواء أو النتروجين   الماء المحفوظة بضغط  طفايات      ٧/١/٢/١/٢-٢

والباقي بالهواء العادي أو غاز النيتروجين بالضغط المطلوب وعند التشغيل يفتح الـصمام             

  .ويخرج الماء مندفعاً بقوة بفعل الضغط المحبوس
  :وهي التي تعطي السائل الرغوي كمادة إلطفاء الحريق وهي على نوعين : الرغوةطفايات   ٧/١/٢/٢-٢
نتج الرغوة بواسطة التفاعل الكيماوي ودفـع       توهي النوع الذي    : لرغوة الكيماوية اطفايات      ٧/١/٢/٢/١-٢

  . بواسطة الضغط الناتج عن التفاعلالرغوة
خلـط سـائل مـواد      بوهي النوع الذي ينتج الرغوة ميكانيكياً       : الرغوة الميكانيكية طفايات      ٧/١/٢/٢/٢-٢

 الكربون المضغوط داخل اسـطوانة      الرغوة بالماء والهواء والدفع بواسطة غاز ثاني أكسيد       

  ).خرطوش(صغيرة 



 ٤٣

 التي تعطي غاز ثاني أكسيد الكربـون كمـادة          الطفاياتوهي  : غاز ثاني أكسيد الكربون   طفايات    ٧/١/٢/٣-٢

فظ الغاز تحت الـضغط     لإلطفاء وهي من حيث المبدأ نوع واحد باختالف في األحجام فقط، ويح           

  . صمام التحكم في رأس االسطوانة وينطلق عند التشغيل بفتحعلى شكل سائل
 التي تعطي المسحوق الكيماوي الجاف كمادة إلطفـاء         الطفاياتوهي  :  المسحوق الجاف  طفايات  ٧/١/٢/٤-٢

  .الحريق وهي على نوعين من حيث طريقة التشغيل
دفع المسحوق بضغط غاز ثاني أكـسيد الكربـون         ت تعمل بضغط الغاز، وهي نوع       طفايات    ٧/١/٢/٤/١-٢

  ."خرطوش"في اسطوانة صغيرة  تحت الضغط حفوظالم
دفع المسحوق بضغط غاز النيتـروجين فـي        تتعمل بالضغط المحفوظ وهي نوع      طفايات      ٧/١/٢/٤/٢-٢

  : على أنواع أهمهايلمسحوق فهل ة الكيميائيبالتراكيو ،االسطوانة مع المسحوق

  .الصوديوممادة بيكربونات تراكيبه  المسحوق الذي يغلب على -         ا 

  .كيبه مادة بيكربونات البوتاسيوما المسحوق الذي يغلب على تر-        ب 

  . المسـحوق المتعدد األغراض-        ج 

  ادن، ـ المعقـة لنوع معين من حرائـ مخصص هناك أنواع من المسـاحيق-        د 

  .وال تسـتعمل إال في الحاالت الخاصة             
 التي تعطي أنواعـاً مختلفـة مـن    الطفايات وهي (.B. C. F. S):  السـوائل المتبخرةطفايات  ٧/١/٢/٥-٢

ل عند اصطدامها بحرارة الحريق إلى      وح وهذه السوائل تُ   ،السوائل الكيماوية كمادة إلطفاء الحريق    

 فـي  الطفاياتالكيميائي للحريق وهذا النوع من التفاعل أبخرة كثيفة ثقيلة تعمل على وقف سلسلة      

  .يقه للحظر دولياً نظراً لتأثير على البيئةطر
 
  : والطفايات المناسبة لمكافحتهاأنواع الحرائق  ٧/١/٣-٢
 الطفايـات النوع المناسب لها مـن       وذكر   تقسم الحرائق إلى أربعة أنواع رئيسية ذكرت فيما يلي          

  )٣-٢ إلى ١-٢ولسهولة المراجعة انظر الجداول من . (اليدوية
وهي المواد الصلبة العادية الكربونية األصـل مثـل الـورق والخـشب             ) أ(ئق نوع   الحرا    ٧/١/٣/١-٢

 المائية لتوفر خاصة التبريد في الماء ثـم لـسهولة           الطفاياتوالقماش وغيرها ويصلح لها     

  .تسرب الماء داخل مسام المواد
  :ل ويصلح لهااشتعالقابلة لال وهي السوائل )ب(الحرائق نوع     ٧/١/٣/٢-٢
الن سائل الرغوة يطفو على سطح السائل المشتعل مـشكالً غطـاء            :  الرغوة طفايات      ٧/١/٣/٢/١-٢

يحجز سطح السائل المشتعل عن أكسجين الهواء وتمتاز الرغوة ببقائها فترة طويلـة             

فوق سطح السائل تساعد في منع عودة االشتعال ومن المهم مالحظـة أن الرغـوة               

  .موصل جيد للتيار الكهربائي
وهي فعالة وسريعة في كسح اللهب وتستعمل عندما يكون         :  المسحوق الجاف  طفايات      ٧/١/٣/٢/٢-٢

 مكافحة  الحريق في سوائل منسكبة على األرض أو متحركة أو عندما يتطلب سرعة           

، ولكن ليس له تأثير في التبريد مما يخشى معـه عـودة             اللهب خوف انتشار الحريق   

رتفعة والمسحوق مادة غير موصلة للتيـار       االشتعال إذا كانت درجة حرارة السائل م      

  .الكهربائي



 ٤٤

 المسحوق الكيماوي بفارق أن غـاز       طفاياتمثل  :  غاز ثاني أكسيد الكربون    طفايات      ٧/١/٣/٢/٣-٢

ـ ثاني أكسيد الكربون ليس له تأثير ضار على الموجودات            طفايـات بعض أنـواع    ك

  .ة للتيار الكهربائيغير موصلغاز ثاني أكسيد الكربون مادة الرغوة والمسحوق و
نظراً الن عبواتها صغيرة تستعمل في الحرائق الـصغيرة         : السوائل المتبخرة طفايات        ٧/١/٣/٢/٤-٢

أو في المحركات التي تعمل على الوقود السائل وهي مـادة غيـر موصـلة للتيـار              

  .الكهربائي
 طفايـات  وتستعمل لها    ةئيكهرباوهي الحرائق التي تحدث في تجهيزات       ) ج(الحرائق نوع       ٧/١/٣/٣-٢

ثاني أكسيد الكربون والمسحوق الجاف أو السوائل المتبخرة ويمنـع اسـتعمال المـاء أو               

  . موصالن للتيار الكهربائياألنهمالرغوة 
تيتـانيوم  الوهي الحرائق التي تحدث في المعادن مثـل الماغنيـسـيوم،         ) د(الحرائق نوع       ٧/١/٣/٤-٢

توجـد  كما   ، ويستعمل لها نوع خاص من المسحوق الجاف       بوتاسيوم وغيرها الالصوديوم،  

على كل يجب استشارة المدير العامة لدفاع         و .بعض المعادن لها نوع خاص من المسحوق      

علما بأنه تم   . من قبل المصنع  الطفايات   التعليمات المثبتة على     وإتباعالمدني في هذا الشأن     

 حرائق المعادن بحيث يصبح كالمعجون      تطوير نوع من البودرة الجافة الستعماله لمكافحة      

  ).Purple K(حين مالمسته السطح المحترق واالسم التجاري له 
 
  : مكافحة الحريق اليدويةطفاياتالنواحي العامة في توزيع   ٧/١/٤-٢
عالوة على ما ذكر في البنود السابقة والجدول المرفق يراعى في اختيار النوع المناسـب مـن                   

  :النواحي التاليةاليدوية الطفايات 
 في الموقع الواحد تشغل بطريقة واحدة حتى ال يحدث التبـاس أو ارتبـاك عنـد               الطفايات    ٧/١/٤/١-٢

  ، في حالة الحريقالطفاياتاستعمال هذه 
 الطفايات تتطلب التحكم في زاوية القذف تستعمل        يو الت أفي المواقع التي فيها مكان علوي           ٧/١/٤/٢-٢

  .ذات الخرطوم
  .)تيار أو رذاذ(ختيار النوع الذي يناسب الموقع من حيث مسافة القذف أو نوع القذف ا    ٧/١/٤/٣-٢
اختيار النوع ذي الوزن الخفيف المعقـول والـذي يناسـب األشـخاص المفـروض أن                    ٧/١/٤/٤-٢

  .يستعملوها
  .تعقيداألفضل دائما اختيار األنواع السهلة االستعمال والصيانة البعيدة عن ال    ٧/١/٤/٥-٢
يجب االنتباه إلى أحوال الجو الخاص بالمكان من حرارة أو رطوبة أو برودة أو تآكل وغيرهـا                   ٧/١/٤/٦-٢

  . ومحتوياتهاالطفاياتومدى تأثيرها على 
) ٢م٢٠٠(ماء واحدة سعة جـالونين أو مـا يعادلهـا لكـل     طفاية  المطلوبة ب الطفاياتيحدد عدد     ٧/١/٤/٧-٢

  ).أ( للطابق الواحد وذلك للحرائق العادية نوع طفايتينال يقل العدد عن أوبشرط 
  .)٢-٢ (السوائل المشتعلة حسب الجدول) ب( المطلوبة بالنسبة لحرائق النوع الطفاياتيحدد عدد   ٧/١/٤/٨-٢



 ٤٥

 
  : مكافحة الحريق اليدويةطفاياتتوزيـع   ٧/١/٥-٢
في أماكن مناسبة ال تبعـد عـن        يات  الطفاعلي وجه العموم وما لم يأتي بها نص،  توزع               ٧/١/٥/١-٢

  . متر مربع مساحة٢٠٠واحدة لكل طفاية  ويحدد العدد باًمتر) ٢٠(كثر من أبعضها 
  .لكل طابق واحد بالنسبة للمطفآت المائيةطفايتين أو     ٧/١/٥/٢-٢
السوائل المشتعلة فتحدد حسب مساحة سـطح الـسوائل المـشتعلة المطلـوب             طفايات  أما      ٧/١/٥/٣-٢

  ).٢-٢(رقم مها كما هو موضح بالجدول تنظي
 في األماكن المناسبة التي يوصي بها الدفاع المدني وبـصورة           الطفاياتما عدا ذلك توزع         ٧/١/٥/٤-٢

  :مة يراعى في ذلك الشروط التاليةعا
في خزانة أو تجويف في الجدار له باب وذلك لحفظها من العوامل            الطفايات  يجب أن تحفظ        ٧/١/٥/٥-٢

  ية ومن العبث،  الجو
لدفاع المدني حيث   اوافق عليها   ييجوز تعليقها مكشوفة على الجدار في بعض الحاالت التي              ٧/١/٥/٦-٢

  .خوف عليها من المحاذير المذكورةال يوجد 
المعلقة مكشـوفة على الجدار يجب تثبيتها بتعليقها علي مـربط بارتفـاع متـر              الطفايات      ٧/١/٥/٧-٢

  . إلى سـطح األرضلطفايةاواحـد من قاعـدة 
مـع التعليمـات    الطفايـات   يجب تثبيت لوحات اإلشارة الالزمة للداللة على مكان وجود              ٧/١/٥/٨-٢

  .استعمالها أو المحاذير التي يجب التنبيه لهاكيفية الضرورية عن 
  .في مكان مناسب يسهل الوصول إليهالطفايات يتم اختيار موقع     ٧/١/٥/٩-٢
  . المخارج أو من بيت الدرجىاقرب ما يكون إل      ٧/١/٥/٩/١-٢
  .اًمتر ٢٠ كثر منأال تبعد الواحدة عن األخرى       ٧/١/٥/٩/٢-٢
  .اً واحداً عن مستوى األرض مسافة مترترتفع      ٧/١/٥/٩/٣-٢
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  ١-٢الشكل 
 
  

  

  

  

  
 

 

  ٢-٢الشكل 
  

  



 ٤٧

  

  

  

  

  )أ(ائق نوع ختيار وطريقة توزيع مطفآت حراجدول 
  

  مالحظات   المناسبةالطفايات  نوع الحرائق
نوع 

  الطفاية

سعة 

  الطفاية

مسافة 

قذف 

  الطفاية

  الوزن 

  التقريبي

  الطفاياتعدد 

  المطلوب لكل

  م٢٠٠  اإلجمالي            
في الطابق 

  الواحد

  )أ(حرائق نوع 

ــلبة  ــواد ص م

عادية كالخشب  

ــورق  والـــ

والقمــــاش  

  .وغيرها

  الماء

ــادة  ــأثير م ــد ت يعتم

اإلطفاء على حرائـق    

المواد الصلبة العاديـة    

ــورق ( ــشب وال كالخ

بشكل ) الخ.. والقماش

رئيسي على خاصـية    

  .التبريد التي تتمتع بها

والمــاء مــثال يتمتــع 

أفـضل  بخواص تبريد   

بكثير من مواد اإلطفاء    

األخرى لذلك يفـضل    

ــة   ــتعماله لمكافح اس

حرائق المواد الـصلبة    

العادية ألنهـا تعـاود     

ذا لم تبـرد    االشتعال إ 

  .تبريدا كافيا

إلى ذلك فأن    باإلضافة

الماء ينفذ بسرعـة إلى    

  .أعماق الحريق

الماء موصـل   

جيد للكهربـاء   

لذلك يجب عدم   

ــتعماله  اســ

إلطفـــــاء 

ــق  الحرائــ

  .الكهربائية

  

ــاء  مـ

ــاز  وغ

  مضغوط

  ،  لتر٩

   جالون٢

م ،  ١٠

   قدم٣٠

   كغم١٨ - ١٠

   رطل٤٠ - ٣٣

٢  ١  

ــاء        مـ

محفوظ 

  بالضغط

      

٢  ١  

  ١-٢جدول رقم 
  

  

  

  

  

  

  



 ٤٨

  

  

  

  

  

  )ب(حرائق نوع طفايات ختيار وطريقة توزيع اجدول 
  

  مالحظات   المناسبةالطفاية  نوع الحرائق
نوع 

  الطفاية

سعة 

  الطفاية

الوزن القائم 

  التقريبي

مسافة 

قذف 

  الطفاية

مساحة 

التغطية 

 للطفاية

  الواحدة

ــوع  ــق ن حرائ

  )ب(

القابلة السـوائل  

ــتعال  لالشــ

ــا لمواد كـــ

ــة ال بتروليــ

  .والكيميائية

  الرغوة ) ١(

يتم إخماد الحرائق بواسطة    

الرغوة بشكل غطاء فـوق     

سطح الـسائل المـشتعل     

ويبقى هذا الغطـاء بعـد      

تشكيله فترة مـن الوقـت      

تكفي لتبريد السائل ومنـع     

  .معاودة اشتعاله

 الرغوية  الطفايةلذلك فأن   

ــصفة خاصــة  ــصلح ب ت

لمكافحة حرائق الـسوائل    

اشتعالها التي يمضي على    

فترة من الوقت أو تـصبح      

ساخنة من العمليات التـي     

تمر بهـا، مثـل حرائـق       

خزانات التـســقـيـه  

وسخانات الزيت وسخانات   

ــات  ــان وغالي ــذر الكت ب

  .الورنيش

يصعب تشكيل غطاء من    

الرغوة على سائل حـار     

ويستحيل ذلك إذا كان هذا     

السائل جار على سـطح     

عمودي فالسوائل التـي    

ط أو سطح   تسيل فوق بال  

أفقي يحتمل أن تمتد فوق     

مساحة اكبر مـن طاقـة      

 وهناك عدد مـن     الطفاية،

السوائل مثل الكحول لديه    

القدرة على تحطيم الغطاء    

ــشكيله  ــن ت ــذي يمك ال

 المنقولـة   الطفايةبواسطة  

العادية وجعله غطاء غير    

  .فعال

ـ  إلـى ذلـك      إضافة ن إف

الرغــوة موصــل جيــد 

للكهرباء ويجـب عـدم     

كافحــة  اســتعمالها لم 

  .الكهربائيةالحرائق 

رغوة آلية  

ــوم  فــ

  ميكانيكي

   لتـر٩

  جالون٢

   كغم١٨- ١٥

   رطل٤٠-٣٣

   م٨

  قدم) ٢٣(

  ٢ م٢/١

  ٢ قدم٥

ــوة        رغـ

ــة  كيماوي

ـــوم  فـ

  .كيماوي

 كغم ١٨-١٥  

   رطل٤٠-٣٣

  ٢ م٨

  قدم) ٢٣(

  ٢ م٢/١

  ٢ قدم٥

  ٢-٢جدول رقم 
  

  

  

  

  

  



 ٤٩

  

  

  

  )ب(نوع حرائق طفايات ختيار وطريقة توزيع اتابع جدول 
  

  مالحظات   المناسبةالطفاية  نوع الحرائق
نوع 

  الطفاية

سعة 

  الطفاية

الوزن 

القائم 

  التقريبي

مسافة 

قذف 

  الطفاية

مساحة 

التغطية 

 للطفاية

  الواحدة

تابع حرائق نوع   

  )ب(

القابلة السـوائل  

ــتعال  لالشــ

ــا لمواد كـــ

ــة  البتروليــ

  .والكيميائية

ــاف) ٢( ــسحوق الج  الم
(Dray powder) 

فـضل  أ الجاف   المسحوق

ــات ــستخدمة الطفاي  الم

لمكافحة حرائق الـسوائل    

ــتعال وان   ــة لالش القابل

ـ      لعالمسحوق يطفـئ شُ

اللهب الممتدة فوق سـطح     

السائل بـسرعة ويفـضل     

استعماله بصفة خاصة عن    

الرغوة في حاالت الحرائق    

التي يحتمل أن تمتد إلـى      

ــل  ــواد المجــاورة قب الم

إمكانية تشكيل غطاء مـن     

ـ    كمـا أن    ،االرغوة فوقه

 األخـرى   الطفاياتمفعول  

المماثلة لها في الحجم في     

حاالت الحرائـق الكبيـرة    

باإلضافة إلى أن المسحوق    

ــر موصــل  ــاف غي الج

للكهرباء ويمكن اسـتعماله    

باطمئنان لمكافحة الحرائق   

  . الكهربائية

خواص التبريد التي يتمتع    

بها المـسحوق الجـاف     

محدودة وال تحـول دون     

التــي عــودة االشــتعال 

يحتمل حدوثها بعد توقف    

  .الدفع

ــه  ــان مفعول ــذلك ف وك

ــول  ــن مفع اضــعف م

الرغوة في حالة حرائـق     

السوائل داخل الخزانـات    

حيث تـسخن الـسوائل     

كثيراً بـسبب اشـتعالها     

لفترة من الوقت أو بسبب     

  .العمليات التي تمر بها

ــات  طفاي

المسحوق 

الجــاف 

بأنواعهــا 

  .المختلفة

   كغم٢

   رطل٥-٤

   كغم٣

  ل رط٧

   كغم٩

   رطل٢٠

   كغم٤

   رطل١٠

   كغم٩

   رطل١٨

   كغم١٨

   رطل٢٠

   متر٣

   قدم١٠

   متر٥

   قدم١٥

   متر٧

   قدم٢٠

  ٢ م١

  ٢ قدم١٠

  ٢ م١ ٢/١

  ٢ قدم١٥

  ٢ م٤

  ٢ قدم٤٠

  ٢-٢تابع جدول رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٠

  

  

  )ب( حرائق نوع طفاياتختيار وطريقة توزيع اتابع جدول 
  

  مالحظات   المناسبةالطفاية  نوع الحرائق
نوع 

  الطفاية

سعة 

  الطفاية

الوزن القائم 

  التقريبي

مسافة 

قذف 

  الطفاية

مساحة 

التغطية 

للطفاية 

  الواحدة

تابع حرائق نوع   

  )ب(

القابلة السـوائل  

ــتعال  لالشــ

ــا لمواد كـــ

ــة  البتروليــ

  .والكيميائية

   :ثاني أكسيد الكربون) ٣(

يعمل ثاني أكسيد الكربـون     

 اللهب من   لعلى إطفاء شع  

ل بـسرعة   فوق سطح السائ  

أكبر من سـرعة الرغـوة      

فضل منها لمكافحة   أويعتبر  

ــل   ــي يحتم ــق الت الحرائ

امتدادها إلى المواد المحيطة    

قبل إمكانية تشكيل غطـاء     

كامل من الرغوة فوق سطح     

  .السائل المشتعل

 ثاني طفاياتويمكن استخدام 

أكــسيد الكربــون إلخمــاد 

الحرائق الـصغيرة التـي     

تشمل سوائل جارية علـى     

تلوثهـا  دون  أفقيـة   أسطح  

بالمــسحوق الجــاف أو  

األخطار التي   ومن. الرغوة

يصلح ثاني أكسيد الكربون    

ماكينـات  حرائق  لمكافحتها  

الصبغ والصقل والمطـابخ    

  .وأدوات المختبرات الدقيقة

خواص التبريد التي يتمتع    

بها ثاني أكسيد الكربـون     

محــدودة وال تحــول دون 

معـاودة االشـتعال التـي    

 بعد توقـف    يحتمل حدوثها 

 مفعوله اضعف من    ،الدفع

مفعول الرغوة في حالـة     

السوائل المـشتعلة داخـل     

الخزانات حيث تسخن تلك    

ــسبب  ــراً ب ــسوائل كثي ال

  .اشتعالها لفترة من الوقت

  

طفايات 

  ثاني

  أكسيد

 الكربون

   كغم١

   رطل٢,٥

   كغم٣

   رطل٧

   كغم٤

  رطل ١٠

  

    كغم٦

   رطل١٣

   كغم١٦

   رطل٢٣

   كغم٢١-١٩

   رطل٤٢-٣٨

  

  

  متر١,٥

   قدم٤

   متر٣

   قدم٧

--  

--  

  ٢ م٢/١

  ٢  قدم٥

  ٢ م١

  ٢ قدم١٠

  ٢-٢تابع جدول رقم 
  

  

  

  



 ٥١

  

  

  )ب( حرائق نوع طفاياتختيار وطريقة توزيع اتابع جدول 
  

  الطفاية سعة   الطفايةنوع   مالحظات   المناسبةالطفاية  نوع الحرائق

الوزن 

القائم 

  التقريبي

مسافة 

قذف 

  الطفاية

مساحة 

 التغطية

 للطفاية

  الواحدة

تابع حرائق نوع   

  )ب(

القابلة السـوائل  

ــتعال  لالشــ

ــا لمواد كـــ

ــة  البتروليــ

  .والكيميائية

   :السوائل المتبخرة) ٤(

ل تعمل على إخمـاد شـع     

اللهب على سطح الـسائل     

المشتعل بسرعة وتـصلح    

بصفة خاصـة لمكافحـة     

الحرائق الصغيرة جداً ألن    

 التي تستخدم فيها    الطفايات

ل صغيرة الحجم   هذه السوائ 

كما تستعمل بـصفة   . نسبياً

رئيسية إلطفـاء حرائـق     

المحركــات التــي تــدار 

بالبترول والزيت باإلضافة   

إلى ذلك فأنها غير موصلة     

  .للكهرباء

  

يجب عدم استعمالها أو    

حفظها فـي األمـاكن     

المغلقة أو أية أمـاكن     

يحتمل فيها استنـشاق    

األبخــرة أو الغــازات 

ــد  ــا عن الناتجــة عنه

  .ا للحرارةتعرضه

بروميد الميثيل شـديد    

السمية وينصح بعـدم    

 ضـــمن اســـتعماله

  .محتويات الطفاية

ســــوائل 

ــرة  متبخـ

ام .بـي .سي

اف.سي.بي

.  

  

   لتر٢/١

   جالون٨/١ 

  

   كغم ٢ 

   رطل٦

  

   متر٧

   قدم٢٠

  

  ٢ م٣/١

  ٢-٢تابع جدول رقم 
  



 ٥٢

  

  

  )، د ج( حرائق نوع طفاياتختيار وطريقة توزيع اجدول 
  

  مالحـظـات  مطفأة المناسبةال  نوع الحرائق

  )ج(حرائق نوع 

معدات كهربائية  

  .أو إلكترونية

  ثاني أكـســيـد الكربـون ،

  الـمـســحـوق الجـاف ،

  .الســوائـل المـتـبـخـرة

   :ثاني أكسيد الكربون ، المسحوق الجاف ، السوائل المتبخرة

ائية، ويجب عدم استعمال    فضل المواد لمكافحة الحرائق الكهرب    أتعتبر هذه المواد الثالث     

المـاء   (،الماء أو الرغوة لهذا الغرض خوفاً من التعرض للصدمات الكهربائيـة طفايات  

إال في الحاالت التي يمكن فيها قطع التيار الكهربـائي ألن           )  موصلين للكهرباء  الرغوةو

شمل الماء من أفضل المواد التي يمكن استخدامها لمكافحة الحرائق، عدا الحرائق التي ت            

زيوت أو سوائل فيجب استخدام مواد خاصة بمكافحة السوائل إلطفائهـا، كمـا تعتبـر               

  . للحرائق الكهربائية بسبب خفتهالطفاياتثاني أكسيد الكربون أفضل طفايات 

  )د(حرائق نوع 

المعادن القابلـة   

ــراق أو  لالحتـ

ــواد  ــض الم بع

  .البترولية

الـمـسـحـوق الكـيمـاوي  

  .الـجــاف

  :يماوي الجافالمسحوق الك

ال يوجد نوع من المسحوق الجاف يصلح لكافة حرائق المعادن بل يوجد مسحوق خاص              

 بالتعليمات المثبتة على المطفأة االلتزام لذلك يجب ،كل نوع من المعادن القابلة لالحتراق   ل

لحرائق الطفايات من قبل المصنع واستشارة الدفاع المدني عند اختيار النوع المناسب من 

  .ادنالمع

  :مــالحــظــات هــامـــة

 فـي   الطفاياتيوجد خطورة كبيرة على الصحة إذا ما أسيء اختيار النوع المناسب من             

  .مكافحة حرائق المعادن

  ٣-٢جدول رقم 
  



 ٥٣

  

  :معدات مكافحة الحريق الثابتة  ٧/٢-٢
 هي شـبكة تمديدات ثابتة منها ما يسـتعمل لمكافحة الحريـق فـي أول مراحلـه مـن قبـل                    

األشـخاص العاديين المتواجدين في المبنى، ومنها ما يسـتوجب اسـتخدامه من قبل العـارفين             

  :تقسـم من حيث عملها إلي ما يلي. مثل فرق المكافحة الخاصة أو رجال الدفاع المدني
  :الخراطيم المطاطية ذات البكرات  ٧/٢/١-٢

إلسعاف األولي فقـط مـن قبـل        الخرطوم المطاطي ذي البكرة وسيلة بسيطة لمكافحة الحريق ل        

مسـتخدمي المبنى أنفسـهم، دون ما حاجة لتدريب سابق وهو عبارة عن خرطـوم مطـاطي               

أو ملفوف على بكرة محفوظ داخل صندوق معدني مثبت علـى الجـدار             )  أنش ١( مم   ٢٥بقطر  

  .ومتصل بشبكة المياه مباشرة وجاهز لالستعمال بمجرد سحب الخرطومداخله 
  :ألف الخرطوم المطاطي ذي البكرة منيت    ٧/٢/١/١-٢

  . مصدر المياه- ٤   الخرطوم و توصيالته - ٣   البكرة- ٢   الشبكة  – ١
  :األنابيب الرأسية الجافة  ٧/٢/٢-٢

، الدفع لضخ المياه من خارج المبني     وهي شبكة تمديدات ثابتة خالية من المياه تشتمل على نقطة           

عة في األماكن الالزمة من المبنى وتستعمل لمساعدة        موز) مآخـذ(حريق   مياه إطفاء    فوهات و

  .رجال الدفاع المدني في دفع المياه واسـتخدامها للطوابق العليا
  :تتألف شـبكة األنابيب الرأسـية الجافة في المباني من    ٧/٢/٢/١-٢

  . األنبوب الرأسي الذي يغذي الفوهات- ١

  ).INLET(فاع المدني سفل الشبكة للضخ من قبل الدأ نقطة الدفع في - ٢

  .)OUT LET(في الطوابق ) مخارج( فوهات الحريق - ٣ 
  :افة في المباني والحاالت التاليةتطلب األنابيب الرأسـية الج  ٧/٢/٢/٢-٢

  .كثرأ ف) متر١٨ (رتفاع اكثر بما فيها األرضي أو بأطوابق فخمسة  المباني التي تتألف من - ١

  .٢م١٠٠٠إذا زادت مساحة الطابق عن   المباني التي تزيد عن طابقين- ٢

  . المباني التي يوجد فيها خطورة على األرواح أو المحتويات حسب تقدير الدفاع المدني- ٣
  :األنابيب الرأسية الرطبة  ٧/٢/٣-٢

) مخـارج (حريـق   مياه إطفاء الوهي شبكة تمديدات ثابتة ذات مصدر مياه مستمر تغذي فوهات   

من المبنى وتستعمل من قبل رجال الـدفاع المـدني أو مـن قبـل               موزعة في األماكن الالزمة     

  .مدربين لمكافحة الحريق في المبنىأشـخاص 
  :تتألف شبكة األنابيب الرأسية الرطبة من األقسام التالية    ٧/٢/٣/١-٢

  .ألنبوب الرأسي الذي يغذي الفوهات ا- ١

  . مصادر المياه- ٢

  . المضخات- ٣

  . الخراطيم ووصالتها- ٤

  . نقطة أو فوهة الدفع- ٥



 ٥٤

  

  :تطلب األنابيب الرأسـية الرطبة في المباني والحاالت التالية  ٧/٢/٣/٢-٢

 وتحسب من أرضية الدور األرضـي وحتـى أرضـية            متر ٢٨ التي يزيد ارتفاعها عن      المباني

  .الطابق األخير

  .ع المدنيالمباني التي توجد فيها خطورة حريق على األرواح والممتلكات حسب تقدير الدفا
  .عمال مكافحة الحريق فقط أبكة علىيجب أن يقتصر اسـتـخدام الشـ  ٧/٢/٣/٣-٢
تحفظ مفاتيح الصمامات الرئيسية للشبكة في أماكن خاصة مقفولة ويحفظ نسخة عن المفتاح فـي                 ٧/٢/٣/٤-٢

ـ                ر علبة مغلقة بلوح زجاجي مثبتة على باب البناء وذلك منعاً لعبث الجمهور أو األشـخاص غي

  .المسئولين
  : شبكة دفع الرغوة  ٧/٢/٤-٢

وهي شبكة أنابيب ثابتة تستعمل لدفع مزيج الماء والمادة الرغوية و إيصالها إلى األماكن المتعذر               

يتدفق مزيج الماء والمـادة    . الوصول إليها والتي تستعمل عادة لتخزين أو استعمال الوقود السائل         

 ويقـوم   ،ازلة للسطح المشتعل عن الهواء الخـارجي      الرغوية على شكل فقاعات تعمل كستارة ع      

  .الماء بعملية التبريد
  :(Fire Hydrants)مآخـذ مياه إطفاء الحريق الخارجية   ٧/٢/٥-٢

وهي عبارة عن شبكة تمديدات تحت األرض ذات مصدر مياه متواصل تغـذي مآخــذ ميـاه                 

الحرائق من الخارج مـن قبـل       مكانية مكافحة    مياه إطفاء الحريق إل    الحريق ، وتستعمل لتوفير   

  .رجال الدفاع المدني
  :تطلب مآخـذ مياه إطفاء الحريق الخارجية في الحاالت التالية  ٧/٢/٥/١-٢

  . على جميع الشـوارع العامـة بالمدن- ١

  . خارج المباني المجهزة بشـبكة أنابيب رأسـية رطبة لتكون مكملة لها- ٢

  ذات الخطورة الخاصة مثل المطارات، المواني، على شوارع وساحات المنشآت الكبيرة- ٣

  . الكبيرة ومجمعات المباني وغيرهاالمصانع
  :مياه إطفاء الحريق من التالي الخارجية لمآخـذالتتألف     ٧/٢/٥/٢-٢

  .)الفوهات(بيب التي تغذي المآخـذ  شـبكة األنا- ١

  . مصادر مياه- ٢

  ).الفوهات(  المآخـذ - ٣
  :مياه إطفاء الحريق إلى قسـمين الخارجية لمآخـذالتنقسـم   ٧/٢/٥/٣-٢

  .مآخـذ مياه إطفاء الحريق العمودية فوق األرض

  .خـذ مياه إطفاء الحريق تحت األرضمآ



 ٥٥

 
  :مآخـذ مياه إطفاء الحريق العمودية فوق األرض  ٧/٢/٥/٣/١-٢

ى بفوهـة أو  سفل بالشبكة المغذية وينتهي باألعلأ عبارة عن أنبوب عمودي ثابت يتصل من        - ١

  .مع غطاء لكل فوهة مربوط بجنزير أو سـلسـلة) مآخـذ(أكثر 

 قطر األنبوب العمودي يتوقف على عدد الفوهات واسـتخداماتها وكمية المياه الخارجة منها             - ٢

  . بوصة٢,٥ بوصة وال يقل أي مأخـذ عن ٤وهو ال يقل عن 

  .ت وشروط الدفاع المدنيحسب مواصفا يوضع بجانب كل فوهة صمام ضمن حفرة تفتيش - ٣
  :مآخـذ مياه إطفاء الحريق تحت األرض  ٧/٢/٥/٣/٢-٢

 مع غطاء مربوط بجنزيـر،      )مأخـذ (بفتحة" مأخـذ"هي أنبوب يتضمن الصمام وينتهي بفوهة       

تحفظ مآخـذ مياه إطفاء الحريق في حفرة تفتيش حسب مواصفات          . وفق مواصفات الدفاع المدني   

  .وشـروط الدفاع المدني
 
  :أنظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية  ٧/٣-٢
هي عبارة عن شبكة تمديدات ثابتة ذات فتحات موزعة في األماكن المطلوب حمايتها وتغذى من                 

مصدر مـسـتمر لمادة اإلطفاء المناسبة، تعمل تلقائيا بفعل اسـتشـعار الحرارة الناتجة عـن             

  .بالوسيلتين معاًالحريق أو بفعل اسـتشـعار الدخان أو 
  :نظام مرشـات مياه إطفاء الحريق التلقائية  ٧/٣/١-٢

على األماكن المطلوب حمايتها، تغذى بالمياه من مصدر مناسب من          أشبكة أنابيب علوية موزعة     

، تفـتح   )مرشـات رطبـة  (، ليندفع الماء من خالل رؤوس مرشات مغلقة         ضغطحيث الكمية وال  

أو يندفع الماء من خالل رؤوس مفتوحة تغمر بالمياه المكان بكاملة،           . تلقائيا بفعل التأثر بالحرارة   

  .وتفتح تلقائيا بواسطة وسيلة إنذار مساعدة
الجـزء  (يجب أن تصمم وتنفذ وتصان شبكة مرشات المياه التلقائية طبقا لمواصـفات وشـروط                 ٧/٣/١/١-٢

  .أو دليل الدفاع المدني) الثاني
ة مرشات المياه نوع خطورة الحريق في المحتويات كخطورة عاليـة أو            يراعى في تصميم شبك     ٧/٣/١/٢-٢

  .أو دليل الدفاع المدني) الجزء الثاني(متوسطة أو خفيفة وتفرعاتها، وفقا لمواصفات وشروط 
  :أنواع أنظمة مرشـات مياه إطفاء الحريق التلقائية  ٧/٣/١/٣-٢

  . الشـبكة الجافة- ٢                                     . الشـبكة الرطبة- ١

  . شـبكة الغمر الكلي- ٤          .بكة الرطبة ذات التشـغيل المسـبق الشـ- ٣

  . الشـبكة المركبة- ٥
  :مرشـات مياه إطفاء الحريق ذات الشـبكة الرطبة  ٧/٣/١/٣/١-٢

 هي شبكة مضغوطة بالماء ليندفع من خالل رؤوس المرشات المغلقة والتي تفتح عنـد تأثرهـا               

  .بالحرارة
  :مرشـات مياه إطفاء الحريق ذات الشـبكة الجافـة  ٧/٣/١/٣/٢-٢

هي شبكة مماثلة في التمديدات للشبكة الرطبة إال أنها مضغوطة بالهواء، والماء موقـوف عنـد                

الصمام الرئيسي بفعل ضغط الهواء، يفتح الصمام تلقائيا عنـدما يتـسرب الهـواء مـن رؤوس            

  .أثرها بفعل الحريق ليندفع الماء من خاللهاالمرشات التي تفتح عند ت



 ٥٦

  :بكة الرطبة ذات التشـغيل المسـبقالشـ  ٧/٣/١/٣-٢

هي شبكة مماثلة في التمديدات للشبكة الرطبة، و يكون الماء متوقف عند الصمام، مضاف إليهـا                

ـ        ى فـتح  شبكة إنذار مساعدة، إما هوائية أو كهربائية، تعمل تلقائيا عند تأثرها بفعل الحريـق عل

الصمام ليندفع الماء في الشبكة ثم يندفع من خالل رؤوس المرشات الحرارية التي تفتح بـدورها                

  .بعد تأثرها بالحرارة

  :شـبكة الغمر الكلي  ٧/٣/١/٤-٢

هي شبكة مماثلة في التمديدات للشبكة الرطبة ذات التشغيل المـسبق ولكـن رؤوس المرشـات                

  .عند تشغيل النظامجميعها مفتوحة، تغمر الموقع بكاملة 

  : الشبكة المركبة  ٧/٣/١/٥-٢

  .هو نظام مشترك بين الشبكة الرطبة ذات التشغيل المسبق، والشبكة الجافة

  : أو بدائلهنظام الهالون  ٧/٣/٢-٢

هو عبارة عن شبكة أنابيب موزعة على األماكن المطلوب حمايتها تغذى من اسطوانات تحتـوي               

محفوظا تحت ضغط النيتروجين ليندفع مـن خـالل         ) وسيط إطفاء ك ( أو بدائله  على غاز الهالون  

يرجع للمواصفات في دليل الـدفاع      . "فوهات الدفع في المكان المطلوب حمايته عند تشغيل النظام        

 في طريقة للحظر دوليا لتأثيره على البيئة، وسـيحل محله مـواد             الهالون علما بأن نظام  " المدني

  .بديلة للهالون

  :ثاني أكسيد الكربوننظام   ٧/٣/٣-٢

) اسـطوانات (هو عبارة عن شبكة أنابيب موزعة في األماكن المطلوب حمايتها تغذى من أوعية              

محفوظ تحت الضغط ليندفع من خالل فوهـات الـدفع          ) كوسيط إطفاء (غاز ثاني أكسيد الكربون     

مواصفات فـي   لليرجع  " مايتها عند تشغيل النظام     الموزعة إلى األنابيب في األماكن المطلوب ح      

  ".دليل الدفاع المدني

  

  ٤-٢الشكل 



 ٥٧

  

  :نظام المسحوق الكيماوي الجاف  ٧/٣/٤-٢

هو عبارة عن شبكة أنابيب موزعة على األماكن المطلوب حمايتها تغـذى مـن أوعيـة حفـظ                  

مضغوط بغاز النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون ليندفع من         ) كوسيط إطفاء (المسحوق الكيماوي   

الدفع في المكان المطلوب حمايته، تتكون المواد المستعملة في مادة اإلطفاء عـادة             خالل فوهات   

  .من مسحوق بيكربونات الصوديوم أو بيكربونات البوتاسيوم أو مونو أمونيوم الفوسفات

يقـة  تقسم أنظمة المسحوق الجاف من حيـث طر       : أنواع أنظمة المسـحوق الكيماوي الجاف        ٧/٣/٤/١-٢

  :نواع التاليةالتغطية إلى األ

  .وهو النظام الذي يغطي حجم المكان أو الغرفة بكاملها:  نظام الغمر الكلي- ١

  .وهو النظام الذي يغطي حيزاً محدداً في المبنى أو المكان:  نظام الغمر الموضعي- ٢
  : تشغيل أنظمة المسـحوق الكيماوي الجاف كالتالي    ٧/٣/٤/٢-٢

  .حريق تقوم بفتح صمام أوعية المسحوقبواسطة كاشفات :  تشغيل تلقائي- ١

  .بواسطة مفتاح كهربائي يدوي يقوم مقام كاشفات الحريق:  تشغيل يدوي كهربائي- ٢

  .بواسطة أدوات تشغيل يدوية ميكانيكية:  تشغيل يدوي ميكانيكي- ٣
شروط يجب أن تصمم وتنفذ وتصان شبكة أنظمة المسحوق الكيماوي الجاف وفقا ل           : التصميم    ٧/٣/٤/٣-٢

  .ومواصفات دليل الدفاع المدني

  

  ٥-٢الشكل 



 ٥٨

  

  :نظام الرغوة والماء  ٧/٣/٥-٢

، تها تتغذى من مصدر للرغوة والماء     عبارة عن شبكة أنابيب موزعة على األماكن المطلوب حماي        

  . قبل التدفق على السطح المشتعلامزجوهمإما ممزوجين معا، أو يتم 

لسطح المـشتعل   عن ا لهواء الخارجي    ل عمل كستارة عازلة  يتدفق هذا المزيج على شكل فقاعات ت      

  .ويقوم الماء بعملية التبريد

  :أنواع الرغوة من حيث التمدد     ٧/٣/٥/١-٢

  . التمدد العالــي- ٣          .تمدد المتوسط ال- ٢           . التمدد المنخفض- ١
  : واع أنظمة مكافحة الحريق بالرغوةأن  ٧/٣/٥/٢-٢

  :الرغوة من حيث طريقة األداء إلى األنواع التاليةتقسم أنظمة 

  ).خاص بنظام الرغوة( نظام التوليد - ٢.            نظام الشبكات الثابتة- ١                

  :تشغيل أنظمة مكافحة الحريق بالرغوة كالتالي  ٧/٣/٥/٣-٢

 لتشغيل المضخات   بواسـطة كاشـفات الحريق، أو عن طريق لوحة اإلنذار       :  تشغيل تلقائي  - ١

  .أو الوسائل األخرى لدفع المحلول

  .ويكون بفتح صمام الرغوة أو أنظمة الخلط أو المحابس:  تشغيل يدوي ميكانيكي- ٢

  ويكون بتشغيل المضخات أو وسائل أخرى كالملفات الكهربائية :  تشغيل يدوي كهربائي- ٣

  .                             لفتح المحابس

  .بواسـطة البرمجة المسـبقة مع كاميرا تلفزيونية:  عـن بعد التحكم- ٤
  يجب أن تصمم وتنفذ وتفحص وتصان أنظمة مكافحة الحريق وفقا لشروط : التصميم   ٧/٣/٥/٤-٢

  .أو دليل الدفاع المدني) الجزء الثاني(          ومواصفات 
  :(Modeler Extinguisher)الوحدات الثابتة التلقائية   ٧/٣/٦-٢

منفردة، مثبتة في األماكن المطلوب حمايتها تعمـل تلقائيـا بـدفع            ) طفايات(ي وحدات إطفاء    ه

  .مخزونها من مادة اإلطفاء عند حدوث الحريق

يجب أن يكون التوزيع والنوع والحجم مناسبا لغرض حماية األماكن وفقا لـشروط الـدفاع                   ٧/٣/٦/١-٢

  .المدني
  .ا للمواصفات الدولية المعتمدة من الدفاع المدنييجب أن تكون الوحدات طبق    ٧/٣/٦/٢-٢
يجب أن يتوفر للوحدات خدمة صيانة دورية منتظمة من قبل مقاول صـيانة معتمـد وفقـا                     ٧/٣/٦/٣-٢

  .لشروط الدفاع المدني
  

  

  



 ٥٩

  

  

  

  

  (Modeler Extinguisher)وحدات إطفاء الحريق الثابتة التلقائية 

  ٦-٢الشكل 
  

  : الحريق أنظمة اإلنذار من  ٨-٢
  :تنقسـم أنظمة اإلنذار من الحريق إلى نوعين رئيسـيين  

  . نظام اإلنذار التلقائي- ٢.                            نظام اإلنذار يدوي- ١
موزعة فـي أمـاكن     ) نقاط نداء (نظام اإلنذار اليدوي وهو جهاز يعمل يدويا بواسطة مفاتيح              ٨/١-٢

  :لكهربائي وله نوعانمعينة ويعمل عن طريق التيار ا

  . نقاط نداء يتم تشغيلها يدويا بكسر الغطاء الزجاجي- ١

  . نقاط نداء يتم تشغيلها يدويا بإدارة مفتاح خاص- ٢
  :يتكون نظام اإلنذار اليدوي من    ٨/١/١-٢

  ).غطاء زجاجي أو مفتاح(  زر ضاغط - ١

  . جـرس إنذار- ٢

  . لوحـة تـحـكم- ٣
  .هو جهاز يعمل بالطاقة الكهربائية لتحسس خطر الحريق ومن ثم اإلنذار: لقائينظام اإلنذار الت  ٨/٢-٢

يتم طلب نظام اإلنذار من الحريق ويحدد نوعه وفقا لنوعية المبنى واستخدامه و وفقا لمواصفات               

  . الدفاع المدني
  :يتكون نظام اإلنذار التلقائي من    ٨/٢/١-٢

  ).الخ....  .- حرارة - لهب -دخان ( كاشفات حريق - ١

  . جرس إنذار- ٢

  . لوحة تحكم- ٣



 ٦٠

  :يعمل نظام اإلنذار التلقائي تلقائيا بإحدى الوسائل التالية    ٨/٢/٢-٢

  . بواسطة أدوات مرتبطة بمعدات الحريق التلقائية أو نظام تكييف الهواء المركزي- ١

  .تتأثر بفعل الحرارة) كشافات(اسة  بواسطة أدوات حس- ٢

  .تتأثر بفعل الدخان) كشافات(ساسة ح بواسطة أدوات - ٣

  .تتأثر بأشعة اللهب تحت الحمراء) كشافات( بواسطة أدوات حساسة - ٤

نظـام المرشـات    يعمل بقوة الضغط الناتج مـن       ) الخ... جرس( جهاز إنذار ميكانيكي     - ٥

  .التلقائية عند عمله

  

  



 ٦١

  الباب الثالث

  )مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسبل الهروب 

  لفهرسا

  )مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسبل الهروب : الباب الثالث  الرمز  الصفحة
  )مخارج الطوارئ(مكونات سبل الهروب   ١-٣  ٦٠

  )مخارج الطوارئ(شـتراطات سـبل الهروب ا  ٢-٣  

  )مخارج الطوارئ(مبادئ تصميم سـبل الهروب   ٣-٣  

  االنـتـقـال مسـافـة    ٣/١-٣  

   )مخارج الطوارئ(ية المغلقة في مسـارات سـبل الهروب النها      ٣/١/٨-٣  

  المسـافة المباشرة      ٣/١/٩-٣  

  )مخارج الطوارئ(الطاقة االستيعابية لسـبل الهروب     ٣/٢-٣  

  )مخارج الطوارئ(ارتفاع سـبل الهروب     ٣/٣-٣  

  )مخارج الطوارئ(اتسـاع سـبل الهروب     ٣/٤-٣  

  )مخارج الطوارئ(ب عـدد مخارج سـبل الهرو    ٣/٧-٣  

  )مخارج الطوارئ(توزيع سـبل الهروب     ٣/٨-٣  

  )مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسـبل الهروب   ٤-٣  

  مواد البناء    ٤/١-٣  

  الحماية من خطر الحريق والدخان    ٤/٢-٣  

  حماية الفتحات التي توجد في الجدران الفاصلة     ٤/٣-٣  

  )مخارج الطوارئ( الهروب التشطيب الداخلي لسـبل    ٤/٤-٣  

  )مخارج الطوارئ(إنارة سـبل الهروب   ٥-٣  

  )مخارج الطوارئ(إنارة الطوارئ لسـبل الهروب   ٦-٣  

  )مخارج الطوارئ( العالمات اإلرشـادية لسـبل الهروب   ٧-٣  

  )مخارج الطوارئ(الحماية من السـقوط أثناء اسـتخدام سـبل الهروب   ٨-٣  

  )مخارج الطوارئ(هروب أبواب سـبل ال  ٩-٣  

  )مخارج الطوارئ(تنظيم حركة أبواب سـبل الهروب     ٩/٤-٣  

   )مخارج الطوارئ(وسـائل فتح أبواب سـبل الهروب     ٩/٥-٣  

  )مخارج الطوارئ(األبواب اآللية والخاصة لسـبل الهروب     ٩/٦-٣  

  األبواب الدوارة    ٩/٧-٣  

  تقييد حركة شـاغلي المبنى عند )مخارج الطوارئ(سـبل الهروب     ٩/٨-٣  

  )مخارج الطوارئ(مجال الرؤيا من خالل أبواب سـبل الهروب     ٩/٩-٣  

  )مخارج الطوارئ(ممرات سـبل الهروب   ١٠-٣  



 ٦٢

  الباب الثالث

  )مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسبل الهروب 

  تابع الفهرس

  .)مخارج الطوارئ(الهروب المتطلبات العامة لسبل : تابع الباب الثالث  الرمز  الصفحة

  )مخارج الطوارئ(أرضية ممرات سـبل الهروب      ١٠/٦-٣  

  الدرج الداخلي   ١١-٣  

   )مخارج الطوارئ(مواصفات درج سـبل الهروب    ١٢-٣  

  )مخارج الطوارئ(حماية درج سـبل الهروب    ١٣-٣  

  )مخارج الطوارئ(تهوية درج سـبل الهروب    ١٤-٣  

  بوسائل طبيعيةالتهوية     ١٤/١-٣  

  التهوية بوسائل ميكانيكية     ١٤/٢-٣  

   )مخارج الطوارئ(توزيع درج سـبل الهروب    ١٥-٣  

  الدرج الخارجي   ١٦-٣  

  الجسور والشرفات والممرات الخارجية    ١٧-٣  

  المنحدرات   ١٨-٣  

  )مخارج الطوارئ(المخرج النهائي لسـبل الهروب    ١٩-٣  

  )مخارج الطوارئ(لسـبل الهروب المخارج األفقية    ٢٠-٣  

  وسـائل الهروب الخاصة   ٢١-٣  

  الدرج الحلزوني    ٢١/٢-٣  

  )بحاري(السلم القائم الثابت      ٢١/٣-٣  

  السلم المائل الثابت     ٢١/٤-٣  

  درج الطوارئ اآللي     ٢١/٥-٣  

  النوافذ الخارجية  ٢٢-٣  

  

  الشـروط العامـة لسـبل الهروب من الحريق

  اولفهرس الجد

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .مسـافة االنتقال ألنواع المناطق المختلفة بالمباني  ١-٣  

  .)مخارج الطوارئ(الحد األدنى لعرض سبل الهروب   ٢-٣  

  زمن إخالء المباني في حاالت الحريق   ٣-٣  

  .تقدير عدد شاغلي المبنى  ٤-٣  

  .دة من األشخاصعدد المخارج المطلوبة ألعداد محد  ٥-٣  

  



 ٦٣

  

  الباب الثالث

  )مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسبل الهروب 
  :)مخارج للطوارئ(سـبل الهروب   ١-٣
 طريـق أو أكثـر ســالك وآمـن ليـتمكن            )مسـلك( هي )مخارج للطوارئ (سـبل الهروب     

وصول إلى  األشـخاص المتواجدون في المبنى من الهرب باالنطالق من أية نقطة في المبنى وال            

خارج المبنى مباشرة أو إلى سـاحة أو مكان آمن من الحريق، يؤدي بدوره إلى خارج المبنـى،                 

  .حيث األمان من خطر الحريق
 المناسـبة،   )مخارج للطـوارئ  (يجب أن تتوفر في المباني والمنشآت والمحالت سـبل الهروب            ١/١-٣

 وإبعادهم عن منطقة الحريق بهـدف       إليجاد منفذ أو مخرج لإلخالء مسـتخدمي وشاغلي المبنى،       

  .حمايتهم من اإلصابات وحماية األرواح من الحريق
  واألدراج والشـرفات  تالممرا من أجزاء مختلفة مثل      )مخارج للطوارئ (تتكون سـبل الهروب      ١/٢-٣

والمخارج وغير ذلك تشـكل في مجموعها وحدة متكاملة هي          واألبواب والمنحدرات والجسـور

  . سـبل الهروب)ارئمخارج الطو(
يجب أن تجهز جميع المباني والمنشآت والمحالت الخاضعة لترخيص الدفاع المـدني بمعـدات                ١/٣-٣

  .مكافحة الحريق واإلنذار، والوقاية المناسبة، وفقاً لهذه الشروط
ز ال يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة على المبنى من شـأنه اإلخالل بهذه الشروط، كما ال يجو                  ١/٤-٣

 لـتالئم شــروط     )مخارج للطوارئ (تبديل طبيعة اسـتغالل المبنى ما لم تعدل سـبل الهروب          

  .   االسـتغالل الجديدة
للدفاع المدني الحق في وضع الشـروط التي يراها مناسـبة للحاالت االسـتثنائية التي لم يـرد                 ١/٥-٣

  .فيها نص، أو يرى فيها خطورة حريق غير عادية
 
  :)مخارج للطوارئ(سـبل الهروب  اشتراطات  ٢-٣
ال يجوز بأي حال، أن يمر مسار الهروب من خالل غرفة أو مكان قابل للغلق، كما ال يجوز أن                     ٢/١-٣

  .يمر بالقرب من مكان تتواجد فيه خطورة حريق ما لم يفصل عنه بحاجز مانع النتشار الحريق
كما في حالة استمرار    ( المخرج النهائي،    في حالة استمرار مسار سبل الهروب، إلى تحت مستوى          ٢/٢-٣

، يجب أن تقطع االستمرارية بجدار مانع النتشار الحريق حتـى ال ينتهـي              )الدرج إلى السرداب  

  .مسار الهروب خطأ إلى السرداب أو أي مكان خطر
 وإذا اعتـرض    ،تثبت لوحات إشارة واسهم كافية في مسار طريق الخروج توضح اتجاه الطريق             ٢/٣-٣

ر أي باب يؤدي إلى مكان خطر أو نهاية مغلقة فيجب أن توضع على ذلك البـاب لوحـة                   المسا

  .تحذير صريحة وواضحة
  .ال يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة لالحتراق أو قد تسبب االنزالق أو التعثر  ٢/٤-٣
 أي شيء ثابت أو     ال يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع األثاث أو الحواجز أو المعدات أو                ٢/٥-٣

  .متحرك من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقـة استعماله



 ٦٤

 
يبقى مخرج الهروب دائما في حالة صالحة لالستعمال ليؤدي الحد األعلى من طاقتـه ويحظـر                  ٢/٦-٣

  .استعماله ألي غرض غير الغرض المصمم ألجله
ـ تثبت حواجز واقية من السقوط في         ٢/٧-٣ كـالطرف   )مخـارج للطـوارئ   (بل الهروب   مسـارات س

الخالي من الدرج أو الجسر أو أعلى حافـة األسطح وما إلى ذلك وال تعتبر ألواح الزجاج ومـا                  

  .يماثلها حواجز واقـيـة
  .يجب توفير التهوية الطبيعية أو الميكانيكية الكافية لطريق الخروج  ٢/٨-٣
لطريق الخروج ويـشترط أن يتـوفر فـي المبـاني           توفر اإلنارة الطبيعية أو الصناعية الكافية         

المزدحمة أو المباني العالية أو العامة كالفنادق ودور السينما والمصانع وغيرها مصدر احتياطي             

لتغذية التيار الكهربائي في حالة انقطاعه على أن تشمل اإلنارة االحتياطيـة لوحـات اإلشـارة                

  .)طوارئمخارج لل(سـبل الهروب واألسـهم الدالـة على 
تقع مسئولية توفير وصيانة أجهزة اإلنذار ومكافحة الحريق داخل المباني على المالـك ويكـون                 ٢/٩-٣

المستأجر مسئوال عن إزالة العوائق من ممرات الهروب، والمحافظـة علـى أجهـزة اإلنـذار                

  .، ما لم يظهر عقد اإليجار خالف ذلكوالمكافحة في الجزء المؤجر له من المبنى
  



 ٦٥

 
  :)مخارج للطوارئ(سـبل الهروب مبادئ تصميم   ٣-٣
  : مسـافـة االنـتـقـال  ٣/١-٣
يجب أن يتم تنسيق طرق النجاة والمخارج بحيث ال تزيد مسافة االنتقال بين أية نقطـة واقـرب                    ٣/١/١-٣

، ما لم  يـنــص عــلى        ١-٣مخرج في الطابق على المسافة الواردة في الجدول التالي رقم           

  . الشروط الوقائية للمباني حسـب االسـتغاللخـالف ذلك في

  

  مسـافة االنتقال ألنواع المناطق المخـتـلفـة بالمباني

  اتجاه االنتقال
  نوع المنطقـة

  كثرأاتجاهان أو   اتجاه واحد

   م٤٠   م١٥  منطقة مفتوحة

   م٣٠   م١٠  منطقة مقسمة

   م٣٠   م١٠  منطقة مقسمة خالل ممر

  غير محدد  غير محدد  ٢ م٥٠ن قطاعات حريق باطنة أقل م

   ٢ م١٥٠من  قطاعات حريق باطنة أكثر

  .شـخص ٥٠أقل من 

   م٣٠  غير مسموح

   ٢ م١٥٠قطاعات حريق باطنة أكثر من 

  .شـخص ٥٠أكثر من 

   م٣٠  غير مسموح

   م٣٠   م١٠  ممر محمي

  ١-٣جدول رقم 

  
من أبعد  )  سم ٣٠(قطة على بعد    تقاس المسـافة على خط محور المسـار الفعلي للهروب، من ن           ٣/١/٢-٣

نقطة في المبنى وحتى منتصف المخرج النهائي، أو الجزء المأمون من سـبل الهـروب الـذي                

  .يؤدي بدوره إلى المخرج النهائي
في الغرف أو الشـقق المسـتقلة، تقاس المسـافـة من مدخلها، شـريطة أن ال يزيد عمقها عن                 ٣/١/٣-٣

بها عن العدد المحدد وفقا للـشـروط الوقائيـة للمبـاني حـسـب     ، وال يزيد اسـتيعا  ) متر ١٥(

  .االسـتغالل
إمـا قطـاع    (أال يزيد الحد األقصى لمسافة االنتقال في ممر محمي للوصول إلى أقرب مخـرج                 ٣/١/٤-٣

  . مترا٣٠ً على )حريق آخر أو سلم محمي
لة االحتـراق أو القابلـة لالشـتعال        المناطق التي يتم فيها تصنيع أو تداول أو تخزين المواد سه            ٣/١/٥-٣

  . للحصول على مسافة االنتقال)٠,٥( السابق في ١-٣تضرب القيم الواردة في الجدول رقم 

  



 ٦٦

 
  : المنشآت غير المألوفة لألفراد أو التي ال يستطيعون التحرك فيها بأنفسهم  ٣/١/٦-٣

  .)غلقةنهاية م( ال يسمح بأن يكون االنتقال في اتجاه واحد -         أ 

   السابق في معامل ١-٣ يجب أن تضرب مسـافة االنتقال الواردة في الجدول -         ب

  )٠,٧٥(              قـدره 
 إذا توفرت شبكات رش تلقائي و أنظمة كشف تلقائيـة           ) %٥٠(يمكن زيادة مسافة االنتقال بنسبة        ٣/١/٧-٣

  .ق المفتوحة بالنسبة للمناط) %٢٥(و أال تتعدى الزيادة . للحريق
 

  قياس مسـافـة االنـتـقـال

  ١-٣الشكل 

  قياس مسـافة االنـتـقـال

   ٢-٣الشكل 



 ٦٧

  
  :)مخارج للطوارئ(سـبل الهروب النهاية المغلقة في مسـارات     ٣/١/٨-٣
 منتصف المخرج، أو من أبعد      ىتقاس بنفس طريقة مسـافة االنتقال، من أبعد نقطة إل              ٣/١/٨/١-٣

النطالق إلى مسـارين مختلفين للهرب ، على أال تزيـد المـسـافة            نقطة إلى نقطة ا   

  . متر٧,٥عن 
هي أقصر خط وهمي داخل المبنى يصل بين أبعد نقطة فيـه وبـين              : المسـافة المباشرة     ٣/١/٩-٣

  .المخرج
في حالة تعذر قياس مسـافة االنتقال عند التصميم لعدم توفر المعلومات الكافية عـن                    ٣/١/٩/١-٣

ة االسـتعمال، يفترض خط وهمي يدعى المسـافة المباشرة وهو أقصر خـط            طبيع

داخل المبنى يصل بين أبعد نقطة فيه وبين المخرج، بصرف النظر عن أية عـوائق              

 المـسـافة   ١,٥= ، ويقدر هذا الخط على أسـاس أن مـسـافة االنتقـال            تعترضه

  .المباشـرة
  :)ارج للطوارئمخ(سـبل الهروب الطاقة االستيعابية لـ  ٣/٢-٣
يقدر االستيعاب بالحد األعلى من األشخاص الممكن تواجدهم في المبنى أو أي جزء منـه                   ٣/٢/١-٣

  : التالي٢-٣في أي وقت، على أن ال يقل ذلك عن العدد المذكور في الجدول رقم 

  

  )مخارج الطوارئ(  سـبل الهروبالحد األدنى لعرض

  عـرض سبل الهروب باألمتارالحد األدنى لصافي 
 أجزاء سبل الهروب

  عـدد األشـخـاص

 ٣٠٠  ٢٥٠  ٢٠٠  ١٥٠  ١٠٠  

  ١,٥  ١,٢٥  ١,٠٠  ٠,٨٥  ٠,٨٠  توالممررااألبواب 

  ٣,٠٠  ١,٦٥  ١,٣٠  ١,٠٠  ٠,٧٥  األدراج

  ٢-٣الجدول رقم 

  
ويحسـب عرض مسـلك الهروب من الجدول السابق على أساس عـدد األفـراد الـذين                   ٣/٢/٢-٣

ويفضل أال يقل عرض المخـارج و مـسـالك         . لة الطوارئ سـيسـتخـدمـونها في حا  

  . سم١٠٠الهروب عن 
 ٣٠٠ و   ١٠٠يمكن اسـتخدام طريقة االسـتكمال لحسـاب القيم المحـصورة مـا بـين                  ٣/٢/٣-٣

شخص من شـاغلي المبنى، إليجاد الحد األدنى للعرض الصافي لسبل الهروب باألمتـار             

  . في الطابق
 شخص من شـاغلي المبنى فيجب زيادة العرض الـصافي          ٣٠٠أكثر من   في حالة وجود        ٣/٢/٤-٣

لكل زيادة قدرها عشـرة أشـخاص السـتخدام الممرات، وثمانيـة         )  متر ٠,٠٥( بمقدار  

  .أشـخاص السـتخدام األدراج



 ٦٨

 
في الطوابق المتكررة، يأخذ بالعـدد األعلى لألشـخاص في طابق واحـد فقط، لتقـدير                  ٣/٢/٥-٣

  ســبل الهـروب    )مخـارج الطـوارئ   (خارج، على أن ال يقل عن أتسـاع        اتسـاع الم 

  .الرئيسـية التي توصل إلى المخارج النهائية
 ٥٠٠ سم لكل    ١٥٢ شـخص وجب توفير مخرج إضافي عرضة        ١٠٠٠إذا زاد العدد عن         ٣/٢/٦-٣

شخص إضافي كما يجب أن يكون عرض الدرج والبسـط متساويا في جميـع مراحلـه               

وفي الحاالت التي لم ترد في الجـدول، يحـدد الـدفاع المـدني              .  النهائي وحتى المخرج 

  .المقاسـات المناسـبة وفقا لظروف التصميم
تصمم سـبل الهروب بحيث ال يقل االرتفاع الصافي        :  سـبل الهروب  )مخارج الطوارئ (ارتفاع    ٣/٣-٣

   .) متر٢,٢(ألي جزء منها عن 
  :)للطوارئمخارج (سـبل الهروب اتـســاع   ٣/٤-٣
ســبل  ، ليكون اتـساع     ٢-٣حسب الجدول رقم     )مخارج للطوارئ (سـبل الهروب   يقدر اتساع     ٣/٤/١-٣

ويقـاس  . كافيا لتصريف األشخاص المفروض تواجدهم في المبنـى        )مخارج للطوارئ (الهروب  

  .العرض بالفراغ الصافي، عند أضيق نقطة في أي جزء من مكونات سبل الهروب
في طابق  ) كالسرداب(من الطوابق العليا و السفلي       )مخارج للطوارئ (سـبل الهروب   قاء  عند الت   ٣/٤/٢-٣

متوسط، يجب أن ال يقل االتساع بدءا من نقطة االلتقاء وحتى المخرج النهـائي، عـن مجمـوع     

  .اتساعها جميعا
خالء من  يرتبط اتسـاع المخارج بزمن إخالء المكان وعـدد شـاغلي المبني، ويختلف زمن اإل             ٣/٤/٣-٣

 تقديرات أزمنة  ٣-٣يبن الجدول رقم    . مبنى آلخر تبعا الختالف توفر شـروط الوقاية في المبنى        

  .اإلخالء للمباني

  

  زمن إخالء المباني في حاالت الحريق

  زمن اإلخالء المقترح بالدقائق  نوع المباني

المباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريـق،         

  .ريقوليس فيها خطورة حـ
  ثالث دقائق  ٣

المباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريـق،         

  .وفيها خطورة حـريق
  دقيقتان ونصف الدقيقة  ٢,٥

المباني التي ال تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق،         

  .وفيها خطورة حـريق

أو الباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق،         

  .ريقوفيها خطورة عالية من الح

  دقيقتان  ٢

  ٣-٣جدول رقم 

  



 ٦٩

  

  تـقـديـر عـدد شـاغـلي المبني

  وصـف المـبـنـى  التسلسل

المسـاحة بالمتر 

المربع لكل 

شـخص 

  )شخص/٢م(

عدد األشـخاص 

  على المتر المربع

  )٢م/شخص(

  ---  ---  منزل األسـرة الواحـدة   - ١

  ---  ---  مبنى شـقـق سـكنية   - ٢

      مباني الـفـنـادق  - ٣

  ٠,٠٧  ١٥,٠٠  غـرف الـفـنـدق    

  ٠,٢٥  ٤,٠٠  المطـاعـم    

  ٠,١٥  ١,٠٠  غـرف االجـتـماعـات    

  ١,٣٣  ٠,٧٥  )  مراكز التسـوق (المحـالت التـجـاريـة   - ٤

  ٠,٥٠  ٢,٠٠  األسـواق المركزية    

  ---  ---  المحالت التجارية الصغيرة    

  ٠,٣٠  ٣,٠٠  مباني المدارس  - ٥

      مباني التجمعات   - ٦

  ٠,٦٧  ١,٥٠  صـاالت العـرض    

  ١,٠٠  ١,٠٠  صـاالت المؤتـمرات    

  ٠,١٥  ٧,٠٠  صـاالت الـعـرض     

      دور الرعـاية الصـحـيـة  - ٧

  ٠,٠٧  ١٥,٠٠  أجـنـحـة المسـتشـفـيـات    

  ٠,٠٧  ١٥,٠٠  ـة المسـنينأيبيوت رعـ    

  ٠,٥٠  ٢,٠٠   ومسـتشفيات الرعاية اليوميةالمستوصفات    

  ٠,٠٧  ١٥,٠٠   الـســيـاراتمـواقـف  - ٨

  ٠,١٠  ١٠,٠٠  المباني المخصصة للصناعـة  - ٩

  ---  ---  )المخازن(مباني الـتـخـزيـن    - ١٠

  .يتحدد عدد شاغلي المبنى على أساس العدد الفعلي لهم في حالة وجود مقاعد ثابتـة: مالحظة هـامـة

  ٤-٣جدول 



 ٧٠

  

  
  :)وارئلطامخارج (سـبل الهروب معدل التدفق في   ٣/٥-٣
 شـخصا بالدقيقة الواحـدة     ٤٠هو خروج   : )لطوارئامخارج  (سـبل الهروب   معدل التدفق في      ٣/٥/١-٣

  .من وحدة اتسـاع واحدة
  :وحـدات االتسـاع  ٣/٦-٣
هي عدد الوحدات الالزمة لخروج األشـخاص وفق معدل محـدد للتـدفق            : وحـدات االتسـاع   ٣/٦/١-٣

ـ   زمن محدد تبعا لنوعية الخطورة في المبنى ومدى تـوفر            في ) شـخص في الدقيقة   ٤٠( يقدر ب

  .)٣-٣أنظر جدول رقم  (شروط الوقاية

   دقائـق ؟٣ شـخص في زمن إخالء قدره ٤٨٠كم عدد وحدات االتساع الالزمة لخروج : مثال

  . وحـدات اتسـاع٤ = ) ٣×٤٠ ( ÷ ٤٨٠: الحل

  

  :مةالمعادلة الرياضية لحسـاب عدد وحـدات االتسـاع الالز 

  عدد األشـخاص بالمبنى
  =عدد وحدات االتسـاع 

  زمن اإلخالء بالدقائق× معدل التدفق 

  
  :)فتحات مخارج الطوارئ( مخارج سـبل الهروبعـدد   ٣/٧-٣
هي العدد األدنى لفتحـات الخـروج       : )فتحات مخارج الطوارئ  ( مخارج سـبل الهروب  عـدد    ٣/٧/١-٣

 شــخص فـي     ٤٠(معدل محدد للتدفق يقدر بــ       المطلوب توفرها لخروج األشـخاص وفق      

  . في زمن محدد)الدقيقة
  ، المطلوب توفرها لخروج )فتحات مخارج الطوارئ(مخارج سـبل الهروب كم عدد : ١مثال   ٣/٧/٢-٣

   دقائق ؟٣ شخص من مبنى في ٤٨٠          

   ٢  = ١ ) + ٤ ÷ ٤   =   ( ١) + ٤÷ عـدد وحدات االتسـاع : (الحل

  ، المطلوب توفرها لمبنى )فتحات مخارج الطوارئ(مخارج سـبل الهروب م عدد ك: ٢مثال 

   وحدات ؟٨له مخارج باتسـاع          مطلوب 

  ٣  = ١ ) + ٤ ÷ ٨   =   ( ١) + ٤÷ عـدد وحدات االتسـاع : (الحل

  

  : مخارج سـبل الهروب المطلوبة)فتحات مخارج الطوارئ(المعادلة الرياضية لحسـاب عدد 

  عدد وحدات االتسـاع
  = مخارج سـبل الهروب )فتحات مخارج الطوارئ(د عـد

٤  
 +١  

  



 ٧١

  

  عدد المخارج المطلوبة ألعداد محددة من األشـخاص

  عـدد األشـخاص
عـدد 

  المخارج

العرض الصافي 

  األدنى للمخرج

   سـم٩٠  ٢     شـخص٢٠٠عدد أقصاه 

   سـم١٢٢  ٢     شـخص٣٠٠عدد أقصاه 

   سـم١٥٢  ٢  شـخص   ٥٠٠عدد أقصاه 

   سـم١٥٢  ٣     شـخص٧٥٠عدد أقصاه 

   سـم١٥٢  ٤    شخص١٠٠٠عدد أقصاه 

  ٥-٣جدول رقم 

  
يجب أن يكون عدد المخارج وفقا للشروط الوقائية للمباني حسب نوع االستغالل، وفيمـا عـدا                   ٣/٧/٣-٣

الن الحاالت المسموح بها، يجب أن يتوفر في جميع المبـاني، مخرجـان علـى األقـل، مـستق       

  .   إلى الخارج مباشرةمومتباعدان يؤدي كل منه
االعتبار، عند حساب العدد المطلوب للمخارج احتمال تعطل أحدها بفعـل            يفضل أن يؤخذ بعين     ٣/٧/٤-٣

الحريق بحيث يكون الباقي كافيا الستيعاب الحد األعلى من األشخاص المفروض تواجدهم في أي              

  .ـاحة، ويترك تقـديـر ذلك للدفاع المدنيوقت، ومراعـاة شـروط التوزيع والمس
  :)مخارج الطوارئ(سـبل الهروب توزيع   ٣/٨-٣
  .فضل تغطية ممكنة لكامل المساحةأيجب أن ينظم توزيع سبل الهروب ليعطي   ٣/٨/١-٣
على أطراف المبنى حتى يمكـن تجنـب وجـود    ) مخارج الطوارئ(سـبل الهروب يجب توزع     ٣/٨/٢-٣

 أال تزيد مسـافة النهاية المغلقة بأي حال من األحـوال عـن الحـد               اإلمكان نهايات مغلقة بقدر  

  .المسـموح به في الشروط الوقائية للمباني حسب نوع االستغالل
متباعدة عن بعضها، حتى ال تتعطل معـا فـي          ) مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   (يجب توزع     ٣/٨/٣-٣

ة بين مخرجين في مكان واحـد، بإحـدى         حادث حريق واحد، ويمكن حساب الحد األدنى للمساف       

  :الطريقتين التاليتين

  . درجة٤٥ زاوية التقاء المخرجين بأية نقطة في المكان ال تقل عن -أ     

  . المسافة بين المخرجين ال تقل عن نصف وتر المكان-ب     
رج مخـا (سـبل الهـروب    عند تقسـيم الطابق ألكثر من مسـتأجر أو مسـتغل يجب أن تكون              ٣/٨/٤-٣

 متيسـرة الوصول لألشـخاص المتواجـدين في جميع األقسـام من ذلك الطابق فـي   )الطوارئ

  . وقت واحـد

  



 ٧٢

   سـبل الهروب)مخارج الطوارئ(توزيع 

  ٣-٣الشكل رقم 

  

  

  ٤-٣الشكل 

  . درجة٤٥زاوية التقاء المخرجين بأية نقطة في المكان ال تقل عن * 

  .ف وتر المكانالمسافة بين المخرجين ال تقل عن نص* 

  

  



 ٧٣

 
  :)مخارج الطوارئ(سـبل الهروب المتطلبات العامة لـ  ٤-٣
، من مواد غير قابلـة لالحتـراق        )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   يجب أن تنشأ    : مواد البناء     ٤/١-٣

  .وذات مقاومة للحريق بالدرجة المناسبة كأحد عناصر هيكل البناء
عن ساعة واحـدة فـي      ) مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   ء  ال تقل درجة مقاومة مواد بنا         ٤/١/١-٣

المباني التي ال تـزيـد عـن ثـالثـة أدوار، وسـاعـتـيـن للمباني التي تـزيــد            

  .عـن ذلك
يجب أن تفصل سبل الهروب عـن بقيـة أجـزاء المبنـى،             : الحماية من خطر الحريق والدخان      ٤/٢-٣

ة النتشار الحريق منشأة من مواد غيـر قابلـة   لحمايتها من خطر الحريق والدخان، بحواجز مانع  

  .لالحتراق، وذات مقاومة للحريق بالدرجة المناسبة
حماية الفتحات التي توجد في الجدران الفاصلة، بأبواب مانعة النتشار الحريق والدخان، وفقا لهذه                ٤/٣-٣

 والخـروج   الشروط، وعلى أن يقتصر عدد هذه الفتحات على ما هو ضروري فقط للدخول إليها             

  .منها
يجب أن تكون المـواد المـستعملة فـي         :  )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   التشطيب الداخلي ل    ٤/٤-٣

التشطيب الداخلي لسبل الهروب، غير قابلة لالحتراق بقدر اإلمكان، ومن نـوع ال يزيـد مـن                 

 علـى   خطورة الحريق، وفي كل األحوال يجب أن تكون ذات درجة منخفضة جدا النتشار اللهب             

  .}درجة صفر {سطحها

  
يجب أن يتوفر في جميع أجزاء سبل الهروب اإلنـارة          : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   نارة  إ  ٥-٣

  .الطبيعية الكافية، أو اإلنارة الصناعية
وفي حالة اإلنارة الصناعية بالتيار الكهربائي يجب أن تكون وفقا لمواصـفات وزارة الكهربـاء،           ٥/١-٣

  .در يعتمد عليهوأن تكون من مص
، بحيث ال يؤدي تعطـل أي       )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   توزيع اإلنارة على جميع أجزاء        ٥/٢-٣

  .مصباح منها إلى انتشار الظالم، أو عدم وضوح الرؤيا في أية نقطة في مسار الهروب
وبة، والتي ال تقل    يجب أن تكون اإلنارة مستمرة طوال فترة الحاجة إليها، وبدرجة اإلضاءة المطل             ٥/٣-٣

  . على سطح األرض[Lux ١٠] )شـمـعـةمجازاً ( وحدات إضاءة ١٠عن 
 
ـ    ٦-٣ ســبل  يجب أن يتوفر لجميـع أجـزاء        : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   إنارة الطوارئ ل

نارة مناسـبة تعمل في حالة الطوارئ عند تعطل اإلنـارة العاديـة            إ) مخارج الطوارئ (الهروب  

  .ط والمواصفات، أو التي يوصي بها الدفاع المدنيوفقا لهذه الشرو
ـ       ٦/١-٣  من مصدر احتياطي للتيـار      )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   يجب أن تغذى إنارة الطوارئ ل

 المصدر الرئيسي بحيث يكون كافيا للعمل مــدة سـاعتين علـى األقـل أو                خالفالكهربائي،  

  . وفـقـا لشـروط الدفاع المدني



 ٧٤

 
ارة الطوارئ تلقائيا عند انقطاع المصدر الرئيسي بفاصل زمني ال يزيد عن عشر ثـوان               تعمل إن   ٦/٢-٣

  .أو يكون مشـغـال بصفـة مسـتـمـرة
 كمصدر لتغذية إنارة الطوارئ، يجب أن تكون ذات         )البطاريات( حالة استعمال التيار المستمر      يف  ٦/٣-٣

  .صة للدفاع المدنينظام متكامل ومعتمد، حسب مواصفات الجزء الثاني أو الخا
في الحاالت المسموح بها الواردة في الشروط الوقائية للمباني حسب نوع االسـتغالل يجـوز أن                  ٦/٤-٣

 مستقلة تغذى من المصدر العادي للتيـار        ةكهر بائي تكون إنارة الطوارئ بواسطة وحدات إضاءة       

عتين على األقل،  شـريطة     الكهربائي وتشحن ذاتيا، بحيث تعمل فورا عند انقطاع التيار لمدة سا          

  .أن تكون من نوع معتمد من الدفاع المدني

  
ـ    ٧-٣ يجب أن تجهـز سـبل الهـروب        : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   العالمات اإلرشـادية ل

بالعالمات اإلرشادية المطلوبة وتوضع في األماكن المناسبة وفقا للشروط الوقائية للمباني حـسب             

يف بسـبل الهروب والداللة على تجاه مسـارها، و اإلرشاد إلى أية           نوع االستغالل، وذلك للتعر   

  .تعليمات تتعلق بالهروب خاصة ، وبالـســالمـة عـامـة

  

  عالمة إرشـادية دالة على طريق المخرج

  ٥-٣الشكل 

  
يجب أن تكون هذه العالمات ذات حجم وعبارة ورمز ولون مناسب وفقا للمواصفات الفنية للدفاع                 ٧/١-٣

دني بحيث تبد واضحة ومميزة ومغايرة لما جاورها من إنارة أو تشطيب أو ألوان أو ديكـور،       الم

  .كما ال يجوز وضع أية تركيبات أو إنارة، تعيق رؤيتها أو تلفت االنتباه عـنـهـا
 للداللة على اتجاه مـسار  )مخرج مع سهم ( على المخارج مباشرة، وعالمة      )مخرج(تثبيت عالمة     ٧/٢-٣

عندما ال يكون المخرج أو المسار واضحا أو باديا للعيان، كالمنعطفات والزوايا، بحيث             الهروب،  

  .) م ٣٠(ال تبتعـد أية نقطة في المسار عن العالمة أكثر من 

  



 ٧٥

  بعض أماكن تثبيت العالمات اإلرشادية

  ٦-٣الشكل 

   
تضاء العالمات اإلرشادية   حيثما تتطلب الشروط الوقائية للمباني حسب نوع االستغالل، يجب أن             ٧/٣-٣

 )٥٥(تقل درجة اإلضاءة عن      من نفس مصدر اإلنارة العادية وكذلك إنارة الطوارئ، على أن ال          

  . عند سطح العالمة(Watt) )شـمعة: مجازا( ةكهر بائيوحدة قوة 
كل باب أو ممر أو درج معتمد كجزء من سبل الهروب ولكنه بحكم موقعه قد يوحي بااللتبـاس،                    ٧/٤-٣

الهروب إلى مكان غير آمن، يجب أن تثبت عليه عالمة أخرى مكتوب عليها االستعمال الفعلي               و

  . و ما شـابـه ذلك)غرفة المخزن(، )إلى السرداب(مثل 
يجب تركيـب حـواجز     : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   الحماية من السقوط أثناء اسـتخدام        ٨-٣

داد حواف األطراف الخالية من جميع مكونات سبل         على كامل امت   )درابزين(للحماية من السقوط    

الهروب، و أي جزء آخر من المبنى قابل لوصول األشخاص إليه ، مثل السطح ، وحافة المناور                 

  .و الفراغات الرئيسية على السطح والشرفات وما شابه ذلك وكذلك حافة الممر

  

  درابزين للحماية من السـقوط على األدراج

   ٧-٣الشكل 

  
 ســم  )١٢٠(تركب الحواجز في األدراج على جانب واحد من الدرج الذي يقل عرضـه عـن             ٨/١-٣

  .وعلى جانبي الدرج إذا زاد عرضه عن ذلك
بزين إضافي في الوسـط وفـي هـذه        ا سـم يجب تركيب در    )١٨٠(إذا زاد عرض الدرج عن        ٨/٢-٣

  .شـروط عرض الدرجالحالة يعتبر الدرج مقسـما إلى قسـمين مسـتقلين يخضع كل منهما ل

  



 ٧٦

  
 سـم في األجـزاء الداخليـة و        )٩٠(يجب أن ال يقل ارتفاع حواجز الحماية من السـقوط عن             ٨/٣-٣

  . سـم في األجزاء الخارجية من المباني)١٢٠(
ال يعتبر الزجاج بأي حال من األحوال حاجزا مانعا من السـقوط وحيثما توجد ألواح من الزجاج                  ٨/٤-٣

هات أو النوافذ يجب تركيب حواجز إضافية للحماية من السـقوط وفقـا لهـذه              على فراغ الواج  

  .الشـروط
 سـم أو ما يزيد عن ارتفاع درجة واحدة،         )١٨(إذا وجد اختالف في مستوى األرضية يزيد عن           ٨/٥-٣

  .يجب أن تنشأ له حواجز للحماية من السـقوط من مواد غير قابلة لالحتراق
حواجز الحماية من السـقوط مصممة ومثبتة بصورة متينة، وقوية تتحمـل           يجب أن تكون        ٨/٥/١-٣

ضغطا أفقيا و رأسيا و منفـذة بطريقة سليمة بحيث ال تترك مجاال لجرح أعضاء الجـسم                

  .أو أن تعـلق بأطراف المالبس عند مالمستها
نحشار أطراف   سـم حتى ال يترك مجاال ال      )١٠(يجب أن ال يزيد الفراغ في الحواجز عن             ٨/٥/٢-٣

  .الجسم فيها، كما تصمم القضبان بطريقة سليمة ال تسـاعد األطفال على تسلقها
عـنـد تركيب حاجز على جانب الدرج من جهة الجدار، يجـب أن يتـرك فــراغ ال                    ٨/٥/٣-٣

  . بين المقـبـض والجـدار) سـم٤(يقـل عـن 

  

  ) سـم٤(قل عن الفراغ المسـموح به بين مقبض الدرابزين والجدار ال ي

  ٨-٣الشكل 

  
 تطبق هذه الشروط على األبواب بجميع مكوناتها، من         :)مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   أبواب    ٩-٣

  .إطار ومصراع وأدوات إذا كانت جزءا من سبل الهروب
عندما تكون أبواب الهروب أبواب مانعة للحريق والدخان في نفس الوقت، تطبـق فـي شـأنها                   ٩/١-٣

  .حتياطات الوقائية اإلنشائية إضافة لهذه الشروطاإلائية الواردة في فصل الشروط الوق
  .عرض الباب هو العرض الصافي عند فتح مصراع الباب على مداه  ٩/٢-٣
يجب أن يكون مستوى األرض في سبل       : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   مسـتوى األرضية     ٩/٣-٣

  .قل عن عرض الباب نفسهالهروب على جانبي الباب متساويا لمسافة ال ت

  



 ٧٧

         قياس العرض الصافي للباب  

  ١٠-٣    الشكل            ٩-٣                   الشكل 
  

  )مخارج الطوارئ(سـبل الهروب تنظيم حركة أبواب   ٩/٤-٣
  .يجب أن تفتح أبواب الطوارئ في اتجاه الهروب    ٩/٤/١-٣
  . ) كغم علي مقبض الباب٢٣(لباب بكامله عن يجب أن ال يزيد الجهد الالزم لفتح ا    ٩/٤/٢-٣

  

  فتح أبواب الطوارئ

   ١١-٣الشكل 

  
. يجب أن ال تؤثر حركة مصراع الباب على سعة أجزاء سبل الهروب التي تـؤدي إليهـا                    ٩/٤/٣-٣

  .وأن ال تشكل حركتها عائقا الستعمال سبل الهروب بصورة عامة
من عرض الدرج أو سعة الـدرج أو الممـر أو أي            أن ال تقلل حركة مصراع الباب             ٩/٤/٣/١-٣

  .جزء من مكونات سبل الهروب بأكثر من نصف العرض المطلوب
 درجة بحيث ال يبـرز      )١٨٠(إذا كان الباب يفتح باتجاه الممر يجب ان يفتح بزاوية                 ٩/٤/٣/٢-٣

  . سـم)١٥(كثر من أعن وجه الجدار 
  

٩/٤/٣/٣-٣  
ما في فسحة الدرج أو الفسحة العازلة، يجب أن ال يقل           في حالة وجود أبواب متتالية ك         

ن عـن   ية المصراع ـ متر أو بين مجالي حرك     )١,٥(ن عن   ـالبعد بين محوري البابي   

  .)متر ١(

  



 ٧٨

  )ردهة الدهاليز(أبواب فسـحة الدرج 

 
  ١٢-٣الشكل 

  
المفـصالت  يجب أن تكون جميع األدوات واألقفال التي تدخل في تصنيع األبواب وخاصة                 ٩/٤/٤-٣

 درجـة   )٨٠٠(الحاملة من مواد غير قابلة لالحتراق وذات درجة انصهار ال تقـل عـن               

  .مئوية
يجب أن تكون األقفال وأدوات الغلق من نوع ال يتطلب استعمال مفتاح أو معرفة خاصـة                    ٩/٤/٥-٣

  .لفتحها

  

  (Panic Bar)نوعان من ذراع فتح باب الطوارئ     

  ١٣-٣الشـكل 

  
ما يشترط بقاء الباب في مسار الهروب مغلقا لمنع انتقال الحريق والدخان، أو أي سبب               عند    ٩/٤/٦-٣

 من نوع معتمد بالقوة المناسبة التي تغلق الباب         )راد(آخر يجب أن تجهز بوسيلة غلق ذاتية        

  .تماما بعد فتحه
جب تـوفير   عندما تقتضي ضرورة االستعمال، بقاء باب الهروب المانع للحريق مفتوحا ي              ٩/٤/٧-٣

  .وسائل إغالق تلقائية



 ٧٩

  باب مجهز بوسـائل إغالق تلقائية

  ١٤-٣الشكل 

  
في المباني واألماكن التي تحددها الشروط      : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   وسائل فتح أبواب      ٩/٥-٣

الوقائية للمباني حسب نوع االستغالل تجهز أبواب الخروج بوسيلة فتح سريعة تفتحها في حالـة               

  .)PANIC BAR(ئ إلى الخارج من نوع معتمد من الدفاع المدني الطوار
يجب أن تكون هذه الوسيلة قضيب أو لوح أو ذراع ال يقل طول الجزء المتحرك منه عـن             ٩/٥/١-٣

  .) سـم١١٠( وارتفاعه عن مستوى األرض ال يزيد عن ) سـم٧٥(
 من شأنها أن تعيق أو تعطـل فـتح          ال يجوز تجهيز تلك الوسائل بأية أقفال أو أية أدوات             ٩/٥/٢-٣

  .األبواب عند الطوارئ
 هي األبواب اآلليـة التـي تفـتح         :)مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   األبواب اآللية والخاصة ل     ٩/٦-٣

بواسطة الخلية الضوئية عند اقتراب األشخاص منها أو بأية وسيلة آلية أخرى وكـذلك األبـواب                

كأدوات الغلق الذاتية، يجب أن تجهز بوسيلة يدوية لفتحهـا أو           التي تفتح أو تغلق بوسائل تلقائية       

   . غلقها بسهولة عند تعطل عمل الوسائل اآللية
األبواب الدوارة ال تقبل كجزء من سبل الهروب، وفي حالة وجودها يجـب أن يكـون بجانبهـا                    ٩/٧-٣

  .أبواب من نوع معتمد وفقا للشروط
ألسـباب أمنية   :عند تقييد حركة شـاغلي المبنى     )لطوارئمخارج ا (سـبل الهروب   اسـتعمال    ٩/٨-٣

يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل استعمال سبل الهروب فـورا            أو ألي أسـباب أخرى،     

  . عند أي طارئ
في حالة ضرورة إغالق أبواب الهروب، يجب حفظ المفتاح في علبة مغلقـة ذات غطـاء                    ٩/٨/١-٣

ماله عند الطوارئ، وعند تعذر ذلك تبحث كل حالة علـى           زجاجي مثبتة فوق الباب الستع    

  . المناسبةالترتيباتحدة مع الدفاع المدني لوضع 
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عند وضع حواجز أو حبال أو سالسل لضبط حركة الدخول أو الخروج لغرض التنظيم أو                   ٩/٨/٢-٣

ئ شراء التذاكر أو غير ذلك، يجب أن تكون هذه الحواجز سهلة اإلزالة فورا عند الطـوار               

  .أو أن تكون بوضع ال يعيق أو يمنع استعمال سبل الهروب أو يقلل من سعتها أو كفاءتها
في األبـواب المتأرجحـة     : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   مجال الرؤيــا من خالل أبواب        ٩/٩-٣

 يفتح في الباب فتحة تغطى بالزجـاج        )غرفة داخل غرفة  (باالتجاهين وفي أبواب الغرف الداخلية      

لح الشفاف إلتاحة المجال للرؤيا على مستوى النظر، وبحيث يكون ارتفاع مـستوى لـوح                المس

  .) سم١٠٠( وفي حالة األشخاص المعاقين ) سم١٧٠ - ١٥٠(الزجاج في مستوى النظر العادي 
 
عندما ال يكون الوصول إلى المخرج متيسرا بصورة        : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   ممرات    ١٠-٣

ت التصميم يجب توفير ممرات سالكة و آمنة تؤدي إلى المخارج مباشـرة دون              مباشرة لضرورا 

  . متر)٧,٥(يجب أن ال تزيد مسافة النهاية المغلقة عن  نهاية مغلقة، وفي حالة تعذر ذلك
  .يجب أن تتوفر للممرات الشروط العامة كأحد مكونات سبل الهروب إضافة لهذه الشروط  ١٠/١-٣
لممرات الحماية من خطر الحريق والدخان ويجوز أن تكون هذه الحماية بواسطة            يجب أن تتوفر ل     ١٠/٢-٣

قواطع جاهزة، ذات مقاومة بالدرجة المطلوبة في حالة تجهيز المبنى بشبكة مرشات مياه تلقائيـة               

  .أو عندما تسمح الشروط الخاصة بذلك
ملونها بحيث ال يقـل عـن       يجب أن يكون عرض الممرات كافيا الستيعاب األشخاص الذين يستع           ١٠/٣-٣

 في الممرات الرئيـسية وال      ) سـم ١٥٠(عرض المخرج الذي تؤدي إليه، وال يقل بأية حالة عن           

  . في الممرات داخل الشقق) سـم١٢٠(يقل عن 

  

  عرض ممرات سـبل الهروب

   ١٥-٣الشكل 

  
يـع  يجب أن توزع الممرات بحيث يتمكن كل شخص من الوصول بـسهولة وحريـة إلـى جم                  ١٠/٤-٣

تنظيم الممرات بشكل حلقـي حتـى        كثر من اتجاه، ويفضل ما أمكن     أالمخارج في الطابق، وفي     

  .يسهل الوصول إلى بقية المخارج في حالة تعطل أحدها بفعل الحريق
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 تاالحتياطايجب أن يركب في الممرات أبواب اعتراضيه مانعة للدخان تغلق تلقائيا وفقا لشروط                ١٠/٥-٣

  :االت اإلنشائية وفي الحاالت التاليةالوقائية في المج
  .وذلك في منتصف المسافة) م٣٠(عندما يزيد طول الممر عن        ١٠/٥/١-٣
  .عند نقطة اتصال الممرات الرئيسية بالفرعية      ١٠/٥/٢-٣
  .في أي موضع تطلبه شروط الحماية من خطر الدخان      ١٠/٥/٣-٣
ب توفير درج أو منحدر لالنتقال من مـستوى إلـى           أي اختالف في مستوى أرضية الممرات يج        ١٠/٦-٣

  . يجب استعمال المنحدر بدال من الدرج) سـم٤٥(آخر وعندما يكون الفرق أقل من 

  
 )مخارج الطـوارئ  (سـبل الهروب   الدرج الداخلي جزء هام من مخارج        يشكل: الدرج الداخلي   ١١-٣

  .ألنه يقع في بئر يخترق البناء رأسياً
شأ درج الهروب من مود غير قابلة لالحتراق وان يكون معزوال عن األجزاء األخرى              يجب أن ين    ١١/١-٣

للمبنى بأبواب وجدران ذات مقاومة للنيران لمدة ال تقل عن ساعة وسهلة الوصول إلى الخـارج                

  .مباشرة أو إلى قاعـة خالية من العوائق تؤدي بدورها إلى الخارج
  .الدرج صلبة، غير قابلة لالنزالق وغير مثـقـبـةيجب أن تكون أرضية جميع أجزاء   ١١/٢-٣
  .يجب تركيب حواجز للحماية من السقوط وفقا لشروط الحماية من السقوط  ١٢/٣-٣

  

  الدرج الداخلي جزء هام من مخارج الهروب

   ١٦-٣الشكل 

  
  :)مخارج الطوارئ(سـبل الهروب مواصفات درج   ١٢-٣
  .وجه الجدار ووجه الدرابزين، أو الجدار اآلخرعرض الدرج هو البعد الصافي بين   ١٢/١-٣
يجب أن يكون عرض الدرج كافيا الستيعاب المبنى من األشخاص وفقا للشروط الوقائية للمباني                ١٢/٢-٣

 جـدول   سـبل الهروب)مخارج الطوارئ(حسب نوع االستغالل وفق جدول الحد األدنى لعرض    

  .٢-٣رقم 
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 شخص من   ٣٠٠ و   ١٠٠كمال لحسـاب القيم المحصورة ما بين       يمكن اسـتخدام طريقة االسـت     ١٢/٣-٣

شـاغلي المبنى، إليجاد الحد األدنى للعرض الصافي لسبل الهروب باألمتار في الطابق كما جاء              

  . ٣/ ٤/٤-٣ في الفقرة
 شـخص من شـاغـلي المبنى فيجب زيادة العـرض الـصافي           ٣٠٠في حالة وجود أكثر من        ١٢/٤-٣

 لكل زيادة قدرها عشـرة أشــخاص الســتخدام الممـرات، وثمانيـة             ) متر ٠,٠٥( بمقدار  

  .٤/٤/٤-٣أشـخاص السـتخدام الدرج كما جاء في الفقرة 
 ٥٠٠ سـم لكـل      ١٥٢ شـخص وجب توفير مخرج إضافي عرضـة         ١٠٠٠إذا زاد العدد عن       ١٢/٥-٣

شخص إضافي كما يجب أن يكون عرض الدرج والبسـط متساويا في جميع مراحلـه وحتـى                

  .لمخرج النهائيا
 )١٨ إلى ١٥( سـم، ويتراوح ارتفاع القائمة من       )٢٨( عن   )النائمة(يجب أن ال يقل عمق الدرجة         ١٢/٦-٣

  :سـم، وبحيث تظل العالقة بين عرض الدرجة وارتفاعها محكومة بالمعادلة التالية

   سـم)٦٥ إلى ٦٠(= العرض + االرتفاع  × ٢( 

  

   الدرجالعالقة بين القائم والنائم في

  ١٧-٣الشكل 

   
 درجة وال تقل عـن      )١٤(الواحد عن   الشوط  زيد  ي ال   )أشواط(يجب أن تنظم الدرجات بمجموعة        ١٢/٧-٣

  .ببسطةشوط نتهي كل ي و)٣(
  .عن عرض الدرج نفسه يجب أن ال يقل عرض البسطة  ١٢/٨-٣
 العمق واالرتفـاع دون  يجب أن تكون مجموعة الدرجات المتعاقبة في الشوط الواحد متساوية في           ١٢/٩-٣

 بين أكبر وأصغر ارتفاع،     ) ملم ١٠(، ويسمح بتفاوت ال يزيد عن       ) ملـم ٥(أي اختالف يزيد عن     

  .أو عمق الدرجة في مجموع األشـواط
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  اسـتعمال الدرجات المنحنية المروحية

  ١٨-٣الشكل 

  
 ) سـم  ٢٥(ألدنى للعرض عن    يجوز استعمال الدرجات المنحنية المروحية بشرط أن ال يقل الحد ا            ١٢/١٠-٣

والمسافة من مركز المنحنى إلى بداية منحنى الدرج من ناحية المركز، ال تقل عن ضعف عرض                

  .الدرج
يجـب أن يتـوفر للـدرج       : من الحريق والدخان  ) مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   حماية درج     ١٣-٣

ي المجاالت اإلنشائية إضـافة  الشروط العامة للحماية من الحريق والدخان وفقا للشروط الوقائية ف    

  .لهذه الشروط
في المباني التي يزيد ارتفاعها عن ستة طوابق، أو التي تنص عليها الشروط الوقائيـة للمبـاني                   ١٣/١-٣

حسب نوع االستغالل، يجب أن يفصل بيت الدرج عن المبنى بفسحة عازلة منشأة وفقا لـشروط                

واألبواب وغير ذلك، حتى تـوفر حمايـة مـضاعفة          الدرج نفسه، فيما يتعلق بالبناء، والتهوية،       

  .للدرج
يفضل ما أمكن وضع معدات الحريق، في الفسحة العازلة، حتى تكون في مكان محمي من خطر                  ١٣/٢-٣

  .الحريق، يستعمله رجال اإلطفاء، كنقطة استعداد وانطالق لمكافحة الحريق
توفر للدرج، باعتباره وسيلة الهـروب      يجب أن ي  : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   تهوية درج     ١٤-٣

  .الوحيدة في الطوابق المتكررة التهوية الكافية، لتصريف الدخان في حالة تسربه إلى بيت الدرج
  :تتم التهوية بوسائل طبيعية كما في الحاالت التالية  ١٤/١-٣
 في الطابق   ) ٢ م ١,٥(الجدار الخارجي للمبنى، بمساحة ال تقل عن        ي  نوافذ قابلة للفتح، عل       ١٤/١/١-٣

  .الواحد
 من مساحة أرضية بيت الـدرج،       ) %٥(فتحة دائمة في سقف بيت الدرج بمساحة تساوي             ١٤/١/٢-٣

، أو نافذة قابلة للفتح، بوسيلة يدوية معتمدة تشغل من الطابق األرضي            )٢ م ١(وال تقل عن    

  .بطرية سهلة وبحركة واحدة بنفس القياس



 ٨٤

  
تي يسمح فيها بأن ال يكون الدرج على الجدار الخارجي للمبنـى، يجـوز أن               في المباني ال      ١٤/١/٣-٣

تطل نوافذ التهوية على منور مخصص لهذا الغرض وال يحتوي على أية خدمات تنطـوي               

  .على خطورة حريق
في جميع األحوال، عندما تقتضي الضرورة بقاء نوافذ التهوية مغلقة، لغرض التكييف، أو                 ١٤/١/٤-٣

جب أن تكون النوافذ قابلة للفتح بواسطة رجال الدفاع المدني عند الطـوارئ،             غير ذلك، ي  

 في أمـاكن واضـحة       هذه الوسائل  بوسائل يدوية سهلة االستعمال، بحركة واحدة، توضع      

  .)مفتاح يدوي للتهوية(معتمدة مثل المدخل، ومثبتة عندها عالمة إرشادية بعبارة 
يكانيكية، في المباني التي تسمح بها الشروط الوقائيـة للمبـاني           يجوز أن تكون التهوية بوسائل م       ١٤/٢-٣

  .حسب االستغالل
يمكن حماية الدرج بنظام زيادة الضغط بدال من أنظمة التهوية وذلك إلبقائها خاليـة مـن                    ١٤/٢/١-٣

  .الدخان بحيث يتم تصميم نظام زيادة الضغط طبقا للمواصفات المعتمدة

  

  

  سـلم مضغوط بالهواء  

   ١٩-٣شكل ال
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فيما عدا الحاالت التي تـسمح بهـا الـشروط          : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   توزيع درج     ١٥-٣

الوقائية للمباني حسب االستغالل يجب أن يكون الدرج على الجدران الخارجية للمبـاني لتجنـب               

لخـارجي  وجود نهاية مغلقة وفي المباني ذات الدرج الواحد يجب أن يكون الدرج على الجدار ا              

  .للمبنى
ال يجوز استمرار الدرج من الطوابق العليا إلى السرداب، ويجب عمل درج مـستقل للـسرداب،                 ١٥/١-٣

وفي الحاالت التي يتعذر فيها ذلك، يجب قطع استمرارية فراغ الدرج فـي الطـابق األرضـي،                 

رداب مـن   بواسطة جدار مانع النتشار الحريق يرتفع إلى السقف بحيث يكون الدخول إلى الـس             

  .الخارج مباشرة
  .تثبيت عالمات إرشادية داخل بيت الدرج للداللة على أرقام الطوابق  ١٥/٢-٣

  

  عالقة الدرج بالمبنى

  ٢٠-٣الشكل 

  
عندما يكون الدرج الخارجي جزء من سبل الهروب، تطبق في شأنه باإلضـافة   : الدرج الخارجي   ١٦-٣

  .ثـنـاء شروط الحماية من الحريقإلى هذه الشروط، شروط الدرج الداخلي باسـتـ
يجوز في بعض األحوال الخاصة التي يسمح بها الدفاع المدني أن ينشأ الدرج الخارجي من هيكل                  ١٦/١-٣

  .معدني، بشرط أن يكون معالجا للحماية من العوامل الجوية
ات مقاومـة   يفصل الدرج الخارجي عن المبنى بجدران منشأة من مواد غير قابلـة لالحتـراق ذ                ١٦/٢-٣

للحريق بالدرجة المطلوبة وتغطي الفتحات المطلة على الدرج بأبواب مانعة للحريق تغلق تلقائيـا              

  :ونوافذ ذات زجاج مسلح مقاوم للحريق وفقا لما يلي
  .اـًقـْمـ، وعاًـرأسي ، واًـ أفقي) م ٣(في حدود مسافة قدرها     ١٦/٢/١-٣
  .ر، إذا لم يكن الدرج موصال إلى السطحال داعي لذلك في الطابق األخي    ١٦/٢/٢-٣
  .يجب وضع عالمات إرشادية على أبواب الدرج للداللة على رقم الطابق الذي تؤدي إليه  ١٦/٣-٣
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عندما تكون الجسور والشرفات الخارجية جزء من سبل        : الجسور والشرفات والممرات الخارجية     ١٧-٣

  .اإلضافة إلى هذه الشروطالهروب، تطبق في شأنها شروط الدرج الخارجي ب
يجب أن ال يقل ارتفاع جوانب الفتحات المطلة على الشرفات أو الجسور أو الممرات الخارجيـة                  ١٧/١-٣

  . أو الخرسانة)الطابوق( وتكون منشأة من الطوب ) متر٢(عن 
ـ               ١٧/٢-٣ ل يجب أن يكون العرض كافيا الستيعاب األشخاص الذين سـيسـتعـملونها شـريطة أن ال تق

  .) م١,٥(عن 
 الطريق المائل، البديل عن الدرج في االنتقال من مستوى إلى آخر فـي سـبل                يه :المنحدرات  ١٨-٣

  .الهروب، وينطبق علها ما جاء في شروط الدرج بصفة عامة، إضافة لهذه الشروط
  .يجب أن تكون األرضيات متينة وخشنة وغير قابلة لالنزالق  ١٨/١-٣
  .جزاء المنحدرأبة الميل واحد في جميع يجب أن تكون نس  ١٨/٢-٣
  .يجب استعمال البسطة، عند تبديل اتجاه المسار  ١٨/٣-٣
  .١٠ :١ن يجب أن ال تزيد نسـبة المنحدرات ع  ١٨/٤-٣

    

  

  ١٠ : ١نسبة المنحدرات                               

                                                                                                             

  واحد متر                                                                                                        

        

  

   متر١٠

   ٢١-٣                                                  الشكل 

      
يجب أن ينتهي مسـار الهروب إلى مخرج       : )مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   النهائي ل المخرج    ١٩-٣

  .نهائي يؤدي بدوره إلى خارج المبنى، أو إلى الطريق العام
 من سبل الهروب علـى      ) %٥٠(يجوز في الحاالت التي تسمح بها الشروط الخاصة، أن ينتهي             ١٩/١-٣

 شريطة أن يتوفر فـي      )األرضي عادة (ج النهائي   األكثر في مكان داخل المبنى في مستوى المخر       

  :هذا المكان ما يلي
سفل الدرج إلى المخرج النهائي سـهال واضـحا        أأن يكون الوصول من نهاية المسار مثل            ١٩/١/١-٣

  ). م١٥(دون أية عوائق، وأن ال تزيد المسافة عن 
  .يجهز بشبكة مرشات مياه تلقائية    ١٩/١/٢-٣
ي مسار الهروب إلى السطح، إذا توفرت له جميع شروط سبل الهروب، وبحيـث              يجوز أن ينته    ١٩/٢-٣

  .يتوفر منه طريق آخر سالك وآمن يؤدي بدوره إلى الطريق العام
يجب أن يكون اتساع المخرج أو المخارج النهائية كافيا لتصريف األشخاص المفروض تواجدهم               ١٩/٣-٣

  .لهروب التي تصب فيهفي المبنى، وال يقل بأية حال عن اتساع سبل ا

  

        



 ٨٧

المخرج األفقي هو المخرج الذي يؤدي      : األفـقـيـة) مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   مخارج    ٢٠-٣

إلى منطقة آمان داخل المبنى أو خارجه، توفر ملجأ آمنا لألشخاص الـذين يتعرضـون لخطـر                 

  . االستغاللالحريق، في المباني والحاالت التي تنص عليها الشروط الوقائية للمباني حسب

  

  مخارج سبل الهروب األفقية

   ٢٢-٣الشكل 

  
في حالة اعتبار كال الجانبين منطقتي آمان، يجب توفير مخرج آخر باالتجاه المعاكس على نفس                 ٢٠/١-٣

الحاجز بحيث يصبح كل من الجانبين، منطقة آمان بالنسبة لألخرى مع تثبيت العالمات اإلرشادية              

  .المناسبة
ن تكون المخارج المؤقتة بديال عن نصف المخارج األصلية في المبنـى علـى األكثـر،                يجوز أ   ٢٠/٢-٣

بشرط توفر شروط المسافة، وأن تتضمن المخارج المؤقتة على األقل درجا واحدا يـؤدي إلـى                

  .مخرج نهائي
يجب أن تكون مساحة منطقة اآلمان كافية الستيعاب الحد األعلى مـن األشـخاص المفـروض                  ٢٠/٣-٣

  . للشخص الواحد)٢ م٠,٣(هم في كال الجانبين على أساس تواجد
يجوز أن تكون منطقة األمان خارج المبنى في مبنى مجاور، أو جسر أو ممر، بحيـث تـؤدي                    ٢٠/٤-٣

  .بدورها إلى الطريق العام وفقا للشروط العامة لسبل الهروب
ة تابعة لمستغل أو مستأجر واحد إال       يجب أن تكون مناطق اآلمان التي تؤدي إليها المخارج المؤقت           ٢٠/٥-٣

  .في الحاالت الخاصة التي يوافق عليها الدفاع المدني
في كل األحوال ال يجوز تركيب أقفال على المخارج المؤقتة أو أية وسائل تمنع استعمالها في أي                   ٢٠/٦-٣

  .وقت من األوقات



 ٨٨

  
، الـسـلم   )بحـاري (قائم الثابت   وهي الدرج الحلزوني، السـلم ال    : وسـائل الهروب الخاصـة    ٢١-٣

  .الثابت المائل، درج الطوارئ اآللية
  :يجوز السماح باستخدام وسائل خاصة للهروب وفقا لهذه الشروط، في الحاالت التالية  ٢١/١-٣
  .المباني القائمة، حيث يتعذر تنفيذ سبل الهروب المناسبة وفقا للشروط    ٢١/١/١-٣
دمة عدد محدد من األشخاص، مثـل غـرف اآلليـات، وغرفـة              حاالت محدودة، ولخ   يف    ٢١/١/٢-٣

  .المصعد على السطح واألبراج والمصانع، وما شابه ذلك
يجوز أن تكون وسائل الهروب الخاصة، إحدى الوسائل المذكور في هذه الشروط، أو أيـة                  ٢١/١/٣-٣

  .وسائل أخرى يعتمدها الدفاع المدني
خمسة أشخاص على األكثر، والرتفاع ثالثـة طوابـق          ، لخدمة يسمح باستخدام الدرج الحلزوني     ٢١/٢-٣

  :فقط، على أن يكون الدرج بالمواصفات التالية
  .)م١,٥(القطر ال يقل عن     ٢١/٢/١-٣
  . عن المركز) سـم٣٠( عند نقطة تبعد ) سـم١٩(عرض الدرج ال يقل عن     ٢١/٢/٢-٣
  .)م٢(الرتفاع ال يقل عن  ومجال ا) سـم٢٥(ارتفاع الدرجة ال يزيد عن     ٢١/٢/٣-٣

  

  الدرج الحلزوني

  ٢٣-٣الشكل 

  



 ٨٩

  

 فـي حـاالت     )بحاري(يسمح باستعمال سلم قائم ثابت على الجدار        : )بحاري(السلم القائم الثابت      ٢١/٣-٣

استثنائية لخدمة عدد قليل من األشخاص العاملين في الموقع فقط، على أن يركب له حاجز علـى                 

لى مسافة متر واحد فوق مستوى السطح الذي ينتهي إليه السـلم وفـي             جانبية يمتد هذا الحاجز إ    

  . يجب أن يغطى بكامله بحاجز من الشبك للحماية من السقوط)م٩(كثر من أحالة ارتفاع السلم 
يجوز استعمال السلم المائل الثابت شريطة أن ال تزيد زاوية الميل مع األفق             : السلم المائل الثابت    ٢١/٤-٣

 وال يزيد البعد بينهمـا      ) سم ١٣( وبشرط أن تكون الدرجات بعرض ال يقل عن          ) درجة ٦٠(عن  

يجب أن تنشأ جميع الوسائل المذكورة من مواد غير قابلة لالحتراق، ومعالجـة             . ) سـم ٢٠(عن  

للحماية من الصدأ والعوامل الجوية كما يجب أن تكون متينة وثابتة، ومترابطة مع البناء بـشكل                

  .قوي
يجوز في الحاالت التي يسمح بها الدفاع المدني استعمال الدرج الذي يعمل            : الطوارئ اآللي درج    ٢١/٥-٣

ذاتيا بحيث تنزل عند استعمالها وترتفع ذاتيا عند تركها بواسطة ثقل موازنة، بشرط أن تكون من                

  .نوع معتمد من الدفاع المدني
ى نوافذ الوجهات الخارجية الموجودة فوق      ال يجوز تثبيت الحواجز والعوائق عل     : النوافذ الخارجية   ٢٢-٣

  .الطابق األرضي من البناء ما لم تكن سهلة الفتح وبموجب موافقة خاصة من الدفاع المدني
عند استخدام النوافذ الخارجية مخارج للطوارئ، يتوجب أن تكون فتحاتهـا ذات اتـساع يكفـي                  ٢٢/١-٣

  .لخروج األشخاص بسهولة

  

  ةنوافذ الواجهات الخارجي

  ٢٤-٣الشكل 

  



 ٩٠

  الباب الرابع

  المتطلبات العامة للخدمات الهندسية

  الفهرس

  تطلبات العامة للخدمات الهندسيةالم: الباب الرابع  الرمز  الصفحة
  التهوية والتكييف المركزي  ١-٤  ٨٩

  التمديدات الكهربائية  ٢-٤  

  جمع وتصريف القمامة  ٣-٤  

  اخنةالمراجل البخارية و مراجل المياه الس  ٤-٤  

  السـاللم الكهربائية المتحركة  ٥-٤  

  المصاعد الكهربائية  ٦-٤  

  مصعد حريق    ٦/٤-٤  

  بئر المصعد    ٦/٥-٤  

  غرفة محركات المصعد    ٦/٦-٤  

  )الكابينة(مركبة المصعد     ٦/٧-٤  

  إمداد المصعد بالتيار الكهربائي    ٦/٨-٤  

  الصيانة والتفتيش الدوري على المصاعد    ٦/٩-٤  

  خزانات الوقود السـائل  ٧-٤  

  غرفة خزان الوقود السـائل  ٨-٤  

  خزان الوقود الغازي  ٩-٤  

  مداخن تصريف أبخرة الطبخ أو التدفئة  ١٠-٤  

  التهوية وتصريف الدخان  ١١-٤  

  متطلبات الحماية من الحريق للنظام المركزي لغاز الوقود المسال المستخدم في المباني  ١٢-٤  

  خزان غاز الوقود المركزيتقدير حجم     ١٢/١-٤  

  اختيار حجم خزان غاز الوقود المركزي    ١٢/٢-٤  

  مواصفات خزان غاز الوقود المركزي وتجهيزاته    ١٢/٣-٤  

  اختيار موقع خزان غاز الوقود المركزي    ١٢/٤-٤  

  سـياج خزان غاز الوقود المركزي    ١٢/٥-٤  

  لنظام المركزيل لمحمولغاز المسال امتطلبات الوقاية عند استخدام اسطوانات ال    ١٢/٦-٤  

  تخزين اسطوانات الغاز المسال المحمولة    ١٢/٧-٤  

  منظم اسطوانات الغاز المسال المحمولة    ١٢/٨-٤  

  التزود بالغاز البترولي المسال عن طريق شبكة مركزية    ١٢/٩-٤  



 ٩١

  

  الباب الرابع

  المتطلبات العامة للخدمات الهندسية

  تابع الفهرس

  . متطلبات العامة للخدمات الهندسيةال: الباب الرابع  الرمز  الصفحة

  )التمديدات(متطلبات الوقاية في أنابيب توصيل الغاز البترولي المسال     ١٢/١٠-٤  

  متطلبات الوقاية ألنابيب توصيل الغاز البترولي المسال      ١٢/١٠/٢-٤  

   الغاز البترولي المسالمتطلبات الوقاية في اختيار موضع أنابيب توصيل      ١٢/١٠/٣-٤  

  متطلبات الوقاية في توصيل المواقد بأنابيب الغاز البترولي المسال      ١٢/١٠/٤-٤  

  احتياطات وقائية عامة للحماية من الحريق لنظام الغاز البترولي المسال المركزي    ١٢/١١-٤  

  



 ٩٢

  الباب الرابع

  المتطلبات العامة للخدمات الهندسية
  

  . الهندسية في المباني لحمايتها من الحريق وفقا لشروط هذا البابتصمم وتنفذ الخدمات  
 
  : والتكييف المركزيةالتهوي  ١-٤
يتضمن تصميم جهاز التكييف المركزي االحتياطات الكافية لمنع انتشار الحريق والـدخان                ١/١-٤

  .ل قنوات التكييف وفق هذه الشروطخال
ه مـع   راء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاو      خذ الهو آقع م ايراعى عند اختيار مو       ١/٢-٤

  .أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطر نشوب حريق
 وذلك بأن تقسم إلـى أقـسام مـستقلة          ،يفضل أن توزع قنوات التكييف توزيعا ال مركزيا           ١/٣-٤

 أما األماكن المعرضة لخطورة نشوب حريق كالمطـابخ  ،يختص كل منها بجزء من المبنى 

  .ات وغيرها فيجب توفير أجهزة تكييف منفصلة لهاوالحمام
يجوز للدفاع المدني أن يطلب في حاالت خاصة تركيب مفتاح طوارئ على جهاز التكييف                  ١/٤-٤

  .في مكان مناسب لخدمة رجال الدفاع المدني
فذ يشترط في المباني ذات الواجهات المغلقة ألسباب تتعلق بتصميم جهاز التكييف وجود نوا                ١/٥-٤

أو فتحات خاصة في هذه الواجهات ليتمكن رجال الدفاع المدني من تصريف الدخان فـي               

  .المبنى عند نشوب حريق
القنوات الرئيسية لجهاز التكييف خالل ممرات رأسية أو أفقية منشأة من مواد غيـر              عتبر  ت    ١/٦-٤

انعة للحريـق    مع وجود فتحات مناسبة ذات أبواب م       ،قابلة لالحتراق كوحدة مانعة للحريق    

  .لتسهيل إجراءات الصيانة
عند اختراق قنوات التكييف للجدران أو األسقف المانعة للحريق في البناء يجب أن تكـون                   ١/٧-٤

 وتغلق تلقائيا بفعل وصلة منـصهرة تعمـل         ،لجدرانادرجة مقاومة   بقدر  مقاومتها للحريق   

  .درجة مئوية) ٨٤ ـ ٦٨(عند درجة حرارة تتراوح بين 
تجهز قنوات نظام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائيا علـى إيقـاف                  ١/٨-٤

عند اكتشاف الدخان وتدير في الوقت نفسه مـراوح شـافطة لطـرد              بكاملةتشغيل الجهاز   

  .المبنىالدخان من 
 غيـر   يجب أن تكون المواد العازلة المستعملة في تغليف قنوات الهواء بالداخل والخـارج                ١/٩-٤

عمال مادة قابلة لالحتـراق     وال يجوز است  )  سـم ٣(قابلة لالحتراق وأن ال يقل سمكها من        

  .فيها
  

  

  

  

  



 ٩٣

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  ١-٤الشكل 

  
مر تقديرها يجوز تغليف قنوات الهواء المكيف بمادة قابلة لالحتراق في حاالت معينة يعود أ               ١/١٠-٤

  :للدفاع المدني ويشترط
  .لمسافة قصيرةأن تكون ا      ١/١٠/١-٤
  .أن تمر من خالل ممرات منشأة من مواد غير قابلة لالحتراق      ١/١٠/٢-٤
  :الت المرنة لقنوات الهواء ما يلييشترط في الوص      ١/١٠/٣-٤
  .أن تكون من مادة مقاومة للحريق لفترة نصف ساعة على األقل        ١/١٠/٣/١-٤
  .راقهاعند احتاً  تولد دخانا كثيفأن ال        ١/١٠/٣/٢-٤
إذا كانت في بداية القنوات بالقرب من مراوح        )  سـم ٢٥(أن ال يزيد طولها عن              ١/١٠/٣/٣-٤

  .الهواءدفع 
وأن ال تختـرق  )  متر٤(إذا كانت في نهاية القنوات فيجب أن ال يزيد طولها عن                 ١/١٠/٣/٤-٤

يق مثل  جدارا أو سقفا مانعا للحريق وأن ال توجد في مكان فيه خطورة نشوب حر             

  .غيرهاوالمطابخ 
إذا استخدم نظام التكييف المركزي للتدفئة باإلضافة إلي التبريد فيجب التقيد بالشروط                  ١/١٠/٤-٤

  .الوقائية الخاصة بالمراجل وتخزين وإشعال الوقود السائل
 
 



 ٩٤

 
  :التمديدات الكهربائية  ٢-٤
  . لمواصفات وزارة الكهرباءيجب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية مطابقا    ٢/١-٤
يجب أن تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية سليمة بصفة عامة بحيث ال تـشكل عنـد                   ٢/٢-٤

 كما تجهز الشبكة بجهاز واق من الصدمات        ،استعمالها سببا مباشرا أو غير مباشر للحريق      

 وزارة  الكهربائية يعمل تلقائيا بواسـطة الموصـل األرضـي أو بـأي وسـيلة تعتمـدها               

  .الكهــرباء
  

  

  

  

  

  

  ٢-٤الشكل
  

 بحيـث ال تتـرك مجـاال للعبـث          ،تمدد األسالك محكمة التوصيالت خالل أنابيب واقية          ٢/٣-٤

  .بهـــا
افة قصيرة ال تزيد عـن      ـال تقبل التمديدات الكهربائية المكشوفة إال في حدود ضيقة ولمس             ٢/٤-٤

  .ت أن تكون ثابتة وبدون أية وصالشريطة) متر ٣(
ن داخل أنابيب واقية مرنـة      التوصيالت التي تغذي األجهزة والمعدات بالتيار يجب أن تكو            ٢/٥-٤

  .ومحكمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٣-٤الشكل 
  



 ٩٥

  
 
تكون التمديدات واألجهزة الكهربائية الموجودة في األماكن التي تستعمل لتخزين المساحيق               ٢/٦-٤

من النوع المانع للهب المحكم اإلغـالق بحيـث ال          أو السوائل أو الغازات القابلة لالشتعال       

 وال تسمح للغازات بالتسرب داخـل التركيبـات         ةكهربائييصدر عنها عند تشغيلها شرارة      

  . متر من األرضية١,٥كالمفاتيح وغيرها فوق مستوى 
يجب أن تكون المصابيح الكهربائية الموجودة في أماكن التخزين ذات غطاء واق مصنوع                 ٢/٧-٤

الشبك والزجاج ليشكل فاصال يمنع انتقال الحـرارة باإلشـعاع إلـى المـواد القابلـة                من  

  .لالحتراق
إذا تواجد في المبنى مولد كهربائي فيجب أن يحفظ في غرفة خاصة منشأة لهذا الغـرض                    ٢/٨-٤

من مواد مقاومة للحريق لمدة ال تقل عن أربعة ساعات ومعزولة عن البناء كوحدة مستقلة               

  :حريق ويشترط فيها ما يليمانعة لل
  .يكون مدخلها من الخارج مباشرة      ٢/٨/١-٤
  .ال تتصل أي فتحات موجودة فيها بأي قسم من البناء      ٢/٨/٢-٤
تخصص حفرة تحت المولد لغرض تجميع الزيت في حالة تسريبه بحيث تكون سهلة                   ٢/٨/٣-٤

  .التفريغ والتنظيف
  . يكون الزيت المستخدم للتبريد غير قابل لالشتعاليستحسن في هذه الحالة أن      ٢/٨/٤-٤
  .يجب توفير تهوية منفصلة للغرفة      ٢/٨/٥-٤
  .توفير معدات السالمة الالزمة حسب اشتراطات الدفاع المدني      ٢/٨/٦-٤
  .توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول    ٢/٩-٤
رئيسي ولوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع المدني           يوضع المفتاح ال      ٢/١٠-٤

  :ويشترط فيه
  .أن يكون قرب المداخل الرئيسية      ٢/١٠/١-٤
  .يفضل أن يكون في غرفة معزولة عن البناء ومفتوحة للخارج      ٢/١٠/٢-٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٤-٤الشكل 

  



 ٩٦

لداللة على مكان المفاتيح الرئيسية والفرعية مع       يجب وضع اللوحات واإلرشادات المميزة ل         ٢/١١-٤

  .توضيح مجال واستعمال كل منها
تزود اإلعالنات المضيئة ذات الضغط العالي والمركبة على الواجهات واألسـطح بمفتـاح                 ٢/١٢-٤

قاطع يركب في المكان المناسب بحيث ال يسمح إسـاءة االستعمال ويغطى بلوح زجـاجي              

  .تعمال بواسطة رجال الدفاع المدني له عند الطوارئلكسره وذلك بغية االس
توفر اإلجراءات الالزمة من أخطار الكهرباء الساكنة وذلك عن طريق تسرب الـشحنات                  ٢/١٣-٤

الكهربائية إلى األرض وتتضمن هذه اإلجراءات وضع جهاز مانع للصواعق فـي األبنيـة              

  .لكهرباءالمرتفعة حسب مواصفات وشروط الدفاع المدني ووزارة ا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥-٤الشكل 
  



 ٩٧

 
  :جمع وتصريف القمامة  ٣-٤
تنشأ غرفة جمع القمامة من مواد غير قابلة لالحتراق وذات مقاومة لزمن ال يقل عن أربع                    ٣/١-٤

  .ساعات ويشترط أن يكون بابها مقاوم للحريق بنفس الدرجة ويغلق تلقائيا
مصنوع من مادة غير قابلة لالحتراق وذات مقاومة لفعل الحريـق           يجب أن يكون األنبوب         ٣/٢-٤

  .لمدة ساعتين على األقل
تجهز غرفة القمامة واألنبوب العمودي في األبنية الكبيرة الهامة بوسائل تلقائيـة ويدويـة                  ٣/٣-٤

  . الدفاع المدنيجيهات وحسب تو،إلغالق األنبوب في حاالت الطوارئ
لقمامة ضمن الطوابق من مادة غير قابلة لالحتراق ويمر خـالل فـراغ             ينشأ أنبوب نقل ا       ٣/٤-٤

  .زاء البناء بجدران مقاومة للحريقمفصول عن بقية أج
تغلق فتحات األنبوب التي تستقبل القمامة من الطوابق بأبواب مانعة للحريق والدخان وتغلق                ٣/٥-٤

  .تلقائيا
 
  :المراجل البخارية ومراجل المياه الساخنة  ٤-٤
تركب وتستخدم وتصان المراجل البخارية ومراجل المياه الساخنة وفقا للمواصفات القياسية               ٤/١-٤

" أسس واشتراطات فحص واختبار المراجل البخارية ومراجل الميـاه الـساخنة            "الخليجية  

  .بجميع أجزائها، و الشروط الخاصة التي يشترطها الدفاع المدني
ة المراجل مقابل الجدار الخارجي للبناء، وفي حالة تعذر ذلـك           يفضل أن يكون موقع غرف        ٤/٢-٤

  .ف االنفجار إلى الجهة األقل ضررايراعى عند اختيار الموقع تقدير اتجاه تصري
  .تنشأ غرفة المرجل من مواد مقاومة للحريق وذات مقاومة ال تقل عن أربع ســـاعات    ٤/٣-٤
ل من الخارج مباشرة وفي حالة تعذر ذلك يراعى         يفضل أن يكون المدخل إلى غرفة المرج          ٤/٤-٤

  .ى طريق الخروج الرئيسي في البناءأن ال تشكل الغرفة أية خطورة حريق عل
يكون باب غرفة المرجل من النوع المقاوم للحريق لمدة ال تقل عن أربع ساعات ويغلـق                    ٤/٥-٤

  .قائيا مع تثبيت إشارة مميزة عليهتل
  .يعية الكافية لغرفة المرجل طبقا لشروط التهوية وتصريف الدخانتؤمن التهوية الطب    ٤/٦-٤
  .تكون التمديدات الكهربائية من النوع الخاص المانع للهب    ٤/٧-٤
  
 



 ٩٨

 
  :الساللم الكهربائية المتحركة  ٥-٤
  .يستدعي دراسة الساللم المتحركة كل حالة على حدة من قبل الدفاع المدني    ٥/١-٤
ساللم المتحركة يجب مراعاة عدم انتشار دخان الحريق من خالل الفتحـات            عند تركيب ال      ٥/٢-٤

  .في هذه الساللم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٦-٤الشكل 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٧-٤الشكل 
  
 



 ٩٩

 
  :المصاعد الكهربائية  ٦-٤
ان المصاعد الكهربائية وفقـا للمواصـفات القياسـية الخليجيـة           ـتخدم وتص ـتركب وتس     ٦/١-٤

خاصة التي يـشترطها    بجميع أجزائها، والشروط ال   " ة لألفراد والبضائع  المصاعد الكهربائي "

  .الدفاع المدني
  .يمنع قطعيا تحميل المصعد أكثر من الحمولة المقررة    ٦/٢-٤
  . يجب أن تعود جميع المركبات إلى الطابق األرضي وتفتح أبوابها، في حالة حدوث حريق    ٦/٣-٤
 
  :مصعد الحريق  ٦/٤-٤
يخصص مصعد أو أكثر لخدمة رجـال الـدفاع         )  متر ٢٨(ما يزيد ارتفاع المبنى عن      عند    ٦/٤/١-٤

  .المدني
يجهز مفتاح خاص لمصعد الحريق للسيطرة على المصعد في حالة الحوادث ويحفظ فـي                  ٦/٤/٢-٤

علبة مقفلة مثبتة على الجدار ذات غطاء زجاجي وعليها إشارة واضحة، و يوضـع فـي                

  .ضيمكان مناسب بالطابق األر
من األنسب أن يمد مصعد الحريق بالتيار من مصدر مغاير لمصدر إمداد البنـاء بالتيـار،               ٦/٤/٣-٤

  .ليعمل مصعد الحريق حتى مع انقطاع التيار أثناء الحوادث
 
  :بئر المصعد  ٦/٥-٤
يبنى بئر المصعد وغرفة المعدات والمحوالت من مواد مقاومة للحريق بدرجة ال تقل عن                   ٦/٥/١-٤

  .اعتينس
  .يجب حماية بئر المصعد من انتقال الحريق أو الدخان رأسيا إلى الطوابق األخرى    ٦/٥/٢-٤
يجب أن يطل بئر المصعد في الطوابق على فسحة مفصولة عن البناء بجـدران وأبـواب                    ٦/٥/٣-٤

  . مانعة النتشار الحريق تغلق تلقائيا
الما توفرت متطلبات الوقايـة للحمايـة مـن         يسمح بوجود بئر المصعد في بيت الدرج ط           ٦/٥/٤-٤

  .الحريق
  .يجب أن ال يشكل بئر المصعد جزء من نظام التهوية في البناء    ٦/٥/٥-٤
  .يجب توفير التهوية الكافية لتصريف الدخان في حالة حدث حريق في بئر المصعد    ٦/٥/٦-٤
  .يزات المصعدال يجوز استعمال بئر المصعد في أي أغراض أخرى غير تجه    ٦/٥/٧-٤
  .يمنع وجود أي فتحات على بئر المصعد غير األبواب المخصصة للمصعد    ٦/٥/٨-٤
  .يمنع تكسـيه أو طالء جدران بيت المصعد الداخلية بمواد غير مقاومة للحريق    ٦/٥/٩-٤
  .يجب تسليم نسخة من مفتاح الباب الخارجي لبئر المصعد للدفاع المدني    ٦/٥/١٠-٤
  



 ١٠٠

  

  

  ي للفراغ الرأسي للمصعد وكبينة المصعدرسم توضيح
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   

  

  

  

  

  ٩-٤    الشكل          ٨-٤الشكل 

  
  

  :غرفة محركات المصعد  ٦/٦-٤
وفقـا للمواصـفات    يجب أن تنشأ غرفة محركات المصعد من مواد غير قابلة لالحتـراق                 ٦/٦/١-٤

  " د الكهربائية لألفراد والبضائعالمصاع"القياسية الخليجية 
حبال يمنع وجود أي فتحات بين غرفة المحركات وبئر المصعد، عدا الفتحات المخصصة لل                ٦/٦/٢-٤

  . والتمديدات الضرورية األخرى
  .يجب توفير التهوية واإلنارة الكافية لغرفة المحركات    ٦/٦/٣-٤
سليم مـن    المحركات، يجب توفير درج ثابت و      إذا كان درج البناء ال يصل لمستوى غرفة           ٦/٦/٤-٤

  . مواد غير قابلة لالحتراق
يجب تركيب حواجز للوقاية من السقوط حول حافة األسطح أو الفتحات الواقعة في طريق                  ٦/٦/٥-٤

  .غرفة المحركات



 ١٠١

  

يجب أن يركب في غرفة المحركات خزانة ذات غطاء زجـاجي مـسلح لحفـظ األدوات                    ٦/٦/٦-٤

  :حفظ األدوات والمعدات اليدوية مثلاليدوية ل
  .)إذا كانت منفصلة عن العجلة(يد لتشغيل العجلة       ٦/٦/٦/١-٤
  .مفتاح لفك فرامل العجلة      ٦/٦/٦/٢-٤
  .و مربط لتثبيت الحبال على البكرةملزمة أ      ٦/٦/٦/٣-٤
  .مفتاح باب بئر المصعد الخارجي      ٦/٦/٦/٤-٤
  .ت أخرى خاصة بتشغيل والصيانة الخفيفة للمصعدأية أدوات أو معدا      ٦/٦/٦/٥-٤
 
  ):الكابينة(مركبة المصعد   ٦/٧-٤
  .  يجب أن يكون هيكل المركبة و تكسياتها الداخلية والدهانات من مواد غير قابلة لالحتراق    ٦/٧/١-٤
يجب تركيب باب داخلي في مركبة مصعد األفراد بحيث ال تعمل قبـل إغالقـه،  لمنـع                      ٦/٧/٢-٤

  . هم بين المركبة وجدار بئر المصعدنحشار أطراف المستخدمين للمصعد أو ثيابا
يجب تزويد مركبة مصعد األفراد في سقفها بفتحة لإلنقاذ تكفي لدخول أو خروج شـخص                   ٦/٧/٣-٤

  ".المصاعد الكهربائية لألفراد والبضائع"وفقا للمواصفات القياسية الخليجية واحد، 
  .للتهوية مالئمة لحجم وسعة المصعد بمروحة تجهز المركبة    ٦/٧/٤-٤
  :عد األفراد بلوحات إرشادية تتضمنيجب تجهيز كابينة مص    ٦/٧/٥-٤
ستخدام المـصعد دون مـا      لوحة تدل على عدم السماح لألطفال دون الرابعة عشر با               ٦/٧/٥/١-٤

  .مرافق بالغ
  .مصعداللوحة تدل على عدم السماح بالتدخين داخل كبينة       ٦/٧/٥/٢-٤
  .لوحة تبين الحمولة المقررة للمصعد والحد األعلى لعدد المستخدمين      ٦/٧/٥/٣-٤
.  كابنة المصعد الدالة على نوع االستخدام" ازرة"وضع اإلشارات المميزة على مفاتيح       ٦/٧/٥/٤-٤
م هواتفها  لوحة توضح اسـم الوكيل ورقم هاتفه، والجهة المسئولة عن الصيانة وأرقا                ٦/٧/٥/٥-٤

  .للطوارئ
 
  :إمداد المصعد بالتيار الكهربائي  ٦/٨-٤
 -بالقـدرة واإلنـارة   -تي تغذي المصعد    يطر على خطوط التيار الكهربائي ال     ـسييجب أن       ٦/٨/١-٤

عند المفـاتيح   ) خالف المفتاح الموجود في غرفة المحركات     " (قاطع"مفتاح رئيسي خاص    

  ". الرئيسية للبناءالقواطع الكهربائية"الرئيسية للبناء 
رتبط خطوط التيار الكهربائي للمصعد بدائرة خاصة ال تتصل بها أي خدمات أخرى غير              ت    ٦/٨/٢-٤

  .المصعد
  .يجب وضع إشارة خاصة لتوضيح المفاتيح الكهربائية الخاصة بالمصعد    ٦/٨/٣-٤



 ١٠٢

 
  :الصيانة والتفتيش الدوري على المصاعد  ٦/٩-٤
عد يجب فحصه والموافقة عليه من قبـل جهـة فحـص وتفتـيش فنيـة             بعد تركيب المص      ٦/٩/١-٤

  .متخصصة معتمدة من الدفاع المدني، كما نصت على ذلك المواصفات الخليجية
يجب أن يخضع كل مصعد لخدمة منتظمة تغطي أعمال الصيانة الدورية من قبل جهة ذات                   ٦/٩/٢-٤

  .صاص كالدفاع المدنيخبرة في أعمال صيانة المصاعد ومعتمدة من جهات االخت
خها ويحفـظ فـي غرفـة       يحفظ سجل بأعمال الصيانة الدورية وإصالح األعطال وتواري           ٦/٩/٣-٤

  .محركات المصعد
الجهة المسئولة عن أعمال الصيانة الدورية مسئولة أيضا عن تلبية طلبات األعطال التـي                  ٦/٩/٤-٤

  ). سـاعـة٢٤(تحدث في المصعد، وأن تكون خدمتها متوفرة على مدار 
يجب على الجهة المسئولة عن الصيانة الدورية والجهة المسئولة عن التفتيش تبليغ الجهـة                  ٦/٩/٥-٤

  :الرسمية المسئولة فورا في الحاالت التالية
  .عندما يبرم أو يلغى عـقـد صيانة المصعد      ٦/٩/٥/١-٤
  .ي المصعدعندما يالحظ المفتش أي عطل يؤثر على سالمة مستخدم      ٦/٩/٥/٢-٤
  .عن تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبةعندما يمتع صاحب البناء       ٦/٩/٥/٣-٤
نيـة أو   الدفاع المدني هو المرجع للبت في الخالفات التي قد تـنجم بـين األطـراف المع                   ٦/٩/٦-٤

  .المخالفات لهذه المتطلبات
  .ة على سالمة المصعديجب على صاحب البناء أن يتخذ اإلجراءات الكفيلة بالمحافظ    ٦/٩/٧-٤
تشغيل المصعد في يجب أن يدرب شخص مسئول مثل حارس البناء أو عامل المصعد على              ٦/٩/٨-٤

، وعلى كيفية التصرف عند الحوادث واألعطال وإبـالغ جهـة الـصيانة             األحوال العادية 

  . المختصة واالتصال بالدفاع المدني عند رفضهم تلبية طلب الصيانة
 
  :وقود السـائلخزانات ال  ٧-٤
يفضل أن يكون خزان الوقود السائل مدفونا تحت األرض وإذا تعذر ذلك يجب أن يوضـع                    ٧/١-٤

تتوفر فيها متطلبات الحماية من الحريق في غرفة خزان الوقود           في غرفة مستقلة من البناء    

  . السائل
ن يوضـع فــي     يجب أن يكون خزان الوقود مدفونا تحت األرض وإذا تعذر ذلك يجب أ                ٧/٢-٤

غـرفة مسـتقلة من البناء تتوفر فيها شروط غرفة خـزان الوقـود الـسائل مـن هـذه                  

  .روطالشــ
تصميم وأنابيب التوصيل لمعدات حرق الوقود والزيت بصورة عامة طبقا          اليجب أن يكون        ٧/٣-٤

  .للمواصفات المعتمدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  .الخزان أن يكون مثبتا ومحكما ال يسمح بالتسرب أو الرشحيشترط في صنع     ٧/٤-٤
 محكمة  يشترط في أنابيب توصيل الوقود السائل أن تكون مصنوعة من أنابيب متينة الصنع                ٧/٥-٤

  .التوصيل ال تسمح بالتسريب



 ١٠٣

 
تزود شبكة توصيل الوقود السائل بالصمامات الالزمة لإلغالق في أماكن مناسـبة بحيـث                  ٧/٦-٤

  :ون متيسرة وموضحة بإشارات مميزة وأهمهاتك
  .صمام إغالق رئيسي في بداية الخط عند الخزان      ٧/٦/١-٤
  .الق رئيسي عند جهاز إشعال الوقودصمام إغ      ٧/٦/٢-٤
صمام تلقائي يعمل بتأثير الحرارة يتم تركيبه خارج غرفة جهاز إشعال الوقود وذلك                   ٧/٦/٣-٤

از اإلشعال عند نشوب الحريق، والذي يعمـل بواسـطة          بغية وقف تغذية الوقود لجه    

وصلة منصهرة أو أية وسيلة مالئمة أخرى، و باإلضافة إلى ذلك يجب توفير وسيلة              

  .غلق أخرى يدوية الستخدامها في حالة تعطل الصمام التلقائي
  .يتوفر في تصميم جهاز إشعال الوقود وسائل الوقاية من الحريق عند تشغيله    ٧/٧-٤
  .رورها بالقرب من أي مصدر للحرارةيجب عدم إنشاء التمديدات أو م    ٧/٨-٤
 
  :غرفة خزان الوقود السائل  ٨-٤
يحفظ الخزان الثابت للوقود في غرفة خاصة منشأة من مواد مقاومة للحريق ذات مقاومـة                   ٨/١-٤

  .ال تقل عن أربع ساعات ويفضل أن يكون الخزان مدفونا تحت األرض
لتهوية الطبيعية الكافية لغرفة خزان الوقود السائل في المستويين العلوي والسفلي من            تؤمن ا     ٨/٢-٤

  .الغرفة بحيث تطرد األبخرة خارج البناء
  .يفضل أن تكون الغرفة مقابل الجدار الخارجي للبناء    ٨/٣-٤
  .تكون غرفة خزان الوقود بعيدة عن غرفة المرجل لمنع انتقال الحرارة إليها    ٨/٤-٤
  .ائية من النوع الخاص المانع للهبتكون التمديدات الكهرب    ٨/٥-٤
يكون باب الغرفة من النوع المقاوم للحريق لمدة ال تقل عن أربع ساعات ويغلق تلقائيا مع                    ٨/٦-٤

  .تثبيت إشارة مميزة عليه
ائل تبنى عتبة على الباب بارتفاع مناسب لتشكل مع الجدران حوضا يكفي لحجز كمية الـس                  ٨/٧-٤

  %.١٠المخزونة مع زيادة 
 
  :خزان الوقود الغازي  ٩-٤
تكون تمديدات وتخزين وإشعال الوقود الغازي مطابقة بصورة عامة للمواصفات والشروط               ٩/١-٤

  .الخاصة بنظام الغاز المركزي، ومتطلبات الدفاع المدني
  .يب التزويد بالغاز باللون األصفرتصبغ التمديدات وأناب    ٩/٢-٤
ذا كـان   إتزود شبكة تمديدات الوقود الغازي بصمام إغالق رئيسي يكون خـارج البنـاء                  ٩/٣-٤

ذا كـان المـصدر     إالمصدر من خطوط الغاز الرئيسية في المدينة، وعنـد بدايـة الخـط              

  .اسطوانات الغاز العادية
 تزود شبكة أنابيب الغاز بصمامات غلق فرعية عند بداية ونهاية كل وصـلة مرنـة فـي                    ٩/٤-٤

  .المبنى
ة الوقود الـسائل    يجب تركيب وتزويد أماكن استخدام الوقود الغازي بأجهزة استشعار أبخر             ٩/٥-٤

  .والغازات



 ١٠٤

يجب أن تكون صمامات اإلغالق الرئيسية والفرعية في مكان واضح متيسر الوصول إليه                 ٩/٦-٤

  .ويخضع لموافقة الدفاع المدني كما تزود بعالمات مميزة واضحة
  .يجب عدم إنشاء أو مرور أنابيب الغاز بالقرب من أي مصدر للحرارة    ٩/٧-٤
 
  :مداخن تصريف أبخرة الطبخ أو التدفئة  ١٠-٤
يجب تجهيز األفران والمواقد وما يماثلها من معدات الطبخ والتدفئة بمخارج للدخان تؤدي                 ١٠/١-٤

  .إلى الهواء الخارجي
  .حتراق وذات مقاومة كافية للحريقر قابلة لاليجب أن تكون المداخن من مواد غي    ١٠/٢-٤
 لتسهيل عملية إزالة    معداًإذا كان موقع المدخنة داخل البناء فيجب أن يكون السطح الداخلي                ١٠/٣-٤

  .كربون المتراكم وأية ترسبات أخرىال
إذا كانت المدخنة من الصفائح المعدنية فيجب أن يكون سمكها كـافي، وتثبـت وصـالت                    ١٠/٤-٤

  .لمدخنة بإحكام مع وجوب تثبيتها بالجدران المحيطة بأسالك شد متينةا
ت مناسبة حسب طبيعة المكان وخاصة عند       اساقمتجهز المدخنة بفتحات للتنظيف والتفتيش ب         ١٠/٥-٤

  ).األكواع(المنحنيات 
 من األبنية ترتفع المدخنة مترا واحدا من أعلى نقطة في البناء وثالثة أمتار فوق أعلى نقطة                ١٠/٦-٤

  .اًمتر) ٢٣(رة نصف قطرها ئالمحيطة وذلك ضمن حدود دا
  .يجب أن ال تتصل المدخنة أو تقترب من مواد قابلة لالحتراق    ١٠/٧-٤
  

  :التهوية وتصريف الدخان  ١١-٤
 فـي  -وجهة نظر الوقايـة مـن الحريـق       - التهوية وتصريف الدخان     يراعي في تصميم      ١١/١-٤

  :النواحي التالـــــية
  .تهوية لتصريف الدخان بغية سالمة األشخاص وحماية المبنى      ١١/١/١-٤
  .الحريقتهوية لتصريف الدخان بغية مساعدة رجال الدفاع المدني للسيطرة على       ١١/١/٢-٤
  .لالشتعالتهوية لطرد األبخرة والغازات والمساحيق القابلة       ١١/١/٣-٤
 تأمين التهوية الكافية في طريق الخروج وفي أي جزء من         يجب :اِألشخاصالتهوية لسالمة       ١١/٢-٤

  .البناء قد يجتمع فيه األشخاص
يجب تأمين التهوية الكافيـة لطـرد األبخـرة أو          : التهوية الخاصة بالسيطرة على الحريق        ١١/٣-٤

الغازات أو المساحيق القابلة لالشتعال حتى التصل نسبة تركيزها في الهواء إلـى درجـة               

  :أو االنفجار ووسائل هذه التهوية كما يلياالشتعال 
ضخ أو التزود بوسائل التهوية الموضعية في األماكن المختلفة التي تستعمل لتخزين            ال      ١١/٣/١-٤

  .أو لتشغيل أجهزة إشعال السوائل أو الغازات المشتعلة
ألبخـرة كمـا    ضخ أو التزود بوسائل التهوية الموضوعية للمعدات الميكانيكيـة و ا          ال      ١١/٣/٢-٤

  .رضها الشروط الوقائية الخاصة بهاتف
  .التهوية الميكانيكية عندما تكون التهوية الطبيعية غير كافية أو غير فعالة      ١١/٣/٣-٤

  



 ١٠٥

 
يجب أن تكون عملية التهوية الطبيعية أو الميكانيكية متكاملة بحيث تؤمن الفعالية المطلوبة                 ١١/٤-٤

معينة وقياسية تتوقف على حجم المكان ونـوع االسـتعمال          لتجديد هواء المكان خالل مدة      

والمحتويات وطبقا للشروط الوقائية من الحرائق وعلى المهندس المختص أن يقدم دراسـة             

  .عندما يطلب منه ذلك
  .كانيكية في جميع المبانييجب توفير تهوية طبيعية أو مي    ١١/٥-٤
ذا اسـتوجبت   إف تظل مفتوحة بصورة دائمـة و      تتم التهوية بواسطة فتحات في أعلى السق          ١١/٦-٤

حدى الوسائل التاليـة    إنها تجهز لتكون قابلة للفتح عند نشوب الحريق ب        إغالقها ف إالضرورة  

  .أو أي وسيلة أخرى يوافق عليها الدفاع المدني
  .نذاراإلبواسطة وصلة قابلة لالنصهار أو نظام : تلقائيا      ١١/٦/١-٤
وسيلة يدوية سهلة توضع على ارتفاع مناسب من مستوى األرض في           بواسطة  : يدويا      ١١/٦/٢-٤

  .ليه وتخضع لموافقة الدفاع المدنيإموقع متيسر الوصول 
لواح من مادة سريعة االنصهار بواسطة الحـرارة الناتجـة مـن            أب: تغطية الفتحات       ١١/٦/٣-٤

  .الحريق في حاالت خاصة يحددها الدفاع المدني
  .ب نظام التهوية حسب األنظمة العالمية وشروط الدفاع المدنييتوقف حسا      ١١/٦/٤-٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٠-٤الشكل 



 ١٠٦

  

  :متطلبات الحماية من الحريق للنظام المركزي لغاز الوقود المسال المستخدم في المباني  ١٢-٤
من خزان أو من اسطوانة أو من عـداد محطـة           على أنها التمديدات    تمديدات الغاز   يقصد ب     

 صغيرة لمواقع المستهلك، الجهاز المزود من خزان تتم تعبئتـه فـي الموقـع نفـسه                 غاز

بعكس ما هو معمول به بالنسبة السطوانات الغاز المحمولة التـي           ) تنكر(بواسطة صهريج   

  .تنقل كل مرة لغرض التعبئة
 
  :تقدير حجم خزان غاز الوقود المركزي    ١٢/١-٤
ب أعلى سحب للغاز في الساعة وكمية المخزون المطلوبة         الخزان حس  يتم تقدير حجم        ١٢/١/١-٤

  .وكذلك مساحة الموقع الذي سيتم فيه وضع الخزان حسب شروط األمان والسالمة
  

   ١,٥× كمية االسـتهالك باألرطال في الشهر 
   =باللتراتحجم الخزان 

١,٢٧٢ × ٠,٧  

   ٠,٧= من الحجم المستعمل للخزان % )  ٧٠ (حيث

  )من حجم الخزان% ٨٥ لالستعمال األقصىالحد                        (

  . رطل١,٢٧٢= واحد لتـر من الغـاز البترولي المسـال : مالحظة

  
  :ختيار حجم خزان غاز الوقود المركزيا    ١٢/٢-٤
يتم اختيار حجم الخزان حسب ما تم تقديره ومقارنة باألحجـام المـصنوعة والتـي                     ١٢/٢/١-٤

للمـشاريع الـسكنية وحتـى      )  لتـر  ٤,٨٨٠ إلـى    ٣٨٠(ا ما بين    ـاوح أحجامه تتر

ل أن يكون حجم الخزان كافيا لفتـرة        ـيفض. ةـاريع التجاري ـللمش)  لتر ١٥,٠٠٠(

  .الغاز بدون انقطاع على المستهلكإمدادات ؤمن ت حتى ،شهر ونصف) ابيعـ أس٦(
  

  :مواصفات خزان غاز الوقود المركزي وتجهيزاته    ١٢/٣-٤
يزود الخزان   .الدولية الخليجية أو    يجب أن يصنع الخزان حسب المواصفات القياسية            ١٢/٣/١-٤

 وهذه التجهيزات   ، بكل أمان  هاحة تسمح بتعبئته واستعمال   ـسيه و يزات مركبة عل  بتجه

  .تكون تحت غطاء مغلق إذا كان الخزان في موقع بدون سياج
  :كزي على التجهيزات اآلتيةويحتوي خزان غاز الوقود المر      ١٢/٣/٢-٤
  .ساعة منسوب الغاز        ١٢/٣/٢/١-٤
  .لمراقبة أعلى منسوب عند التعبئة)  ملم أو أقل١,٥(صمام صغير عبر نقب         ١٢/٣/٢/٢-٤
صمامات اإلقفال على الخطوط المتصلة بالخزان، خط التعبئة وخط االستعمال مع                   ١٢/٣/٢/٣-٤

  .ط الغاز السائلإضافة صمام مراقبة السحب على خ
قع متر مكعـب    صمام التنفيس ويكون داخلي أو خارجي على أن يتم التنفيس بوا                  ١٢/٣/٢/٤-٤

  .من الغاز في الدقيقة



 ١٠٧

صمام مراقبة على خط التعبئة إذا كانت نقطة التعبئة فوق سطح الخزان أمـا إذا                       ١٢/٣/٢/٥-٤

أن يوضع كذلك صـمام     كانت نقطة التعبئة في نهاية خط مربوط بالخزان فيجب          

  .مراقبة ثاني عند نهاية الخط
  .ساعة منسوب الغاز تتيح للمستهلك معرفة النسبة المئوية لمنسوب الغاز السائل        ١٢/٣/٢/٦-٤
منـظم الضـغط الـدرجة األولى على خط االستعمال يمـد الغـاز بالـضغط                     ١٢/٣/٢/٧-٤

زان ومنظم الـضغط يفـصل      المناسب للمستهلك، كما يوجد صمام للقفل بين الخ       

  .الخزان عند الحاجة وهذا الصمام له مفتاح أحمر اللون
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  ١١-٤الشكل 

  
  :اختيار موقع خزان غاز الوقود المركزي    ١٢/٤-٤
  .) سـم٦٠(بالخزان أي شيء على بعد في كل الحاالت يجب أن ال يحيط       ١٢/٤/١-٤
  ). متر١,٥(حة في أي بناية عن جدار الخزان بمسافة ال تقل عن يجب أن تبعد أي فت      ١٢/٤/٢-٤
يجب أن ال تقل المسافة عن متر ونصف من جدار الخزان إلى خط نهايـة الملكيـة                       ١٢/٤/٣-٤

  .إذا كان هناك جدار عند خط نهاية الملكية)  سم٦٠(ويجوز أن تكون هذه المسافة 
ى نقطة وجود مـواد قابلـة   من جدار الخزان إل) ر مت٣(يجب أن ال تقل المسافة عن        ١٢/٤/٤-٤

  .لالشتعال
 .من جدار الخزان إلى نقطة اإلشعال)  متر٣(يجب أن ال تقل المسافة عن       ١٢/٤/٥-٤
من جدار الخزان إلى طريق عمـومي مـع         )  متر ١,٥(يجب أن ال تقل المسافة عن             ١٢/٤/٦-٤

  .ات الخزانمن تجهيز)  متر٣(المحافظة على مسافة ال تقل عن 



 ١٠٨

 
من تجهيزات الخزان إلى المعدات الكهربائيـة       )  متر ٣(يجب أن ال تقل المسافة عن             ١٢/٤/٧-٤

  .إذا كانت من الصنف الغير مقبول استعماله في وسط قابل لالشتعال
إلى الفتحـات األرضـية     من تجهيزات الخزان    )  متر ٣(يجب أن ال تقل المسافة عن             ١٢/٤/٨-٤

  .الغير محمية
  .من جدار الخزان إلى الصهريج عند التعبئة)  متر١,٥(يجب أن ال تقل المسافة عن        ١٢/٤/٩-٤
  .فاصلة بين الخزانات)  سـم٦٠(يجب أن ال تقل المسافة عن       ١٢/٤/١٠-٤
يجوز للدفاع المدني عند الترخيص بالبناء أو التشغيل أن يطلـب البـدائل الوقائيـة                     ١٢/٤/١١-٤

  .ختيار موقع خزان غاز الوقود المركزيالمناسبة في ا
  

  

  

  ١٢-٤الشكل 

  
  :سـياج خزان غاز الوقود المركزي    ١٢/٥-٤
ال يسمح ببناء أكثر من جدارين وان يكون طول الجدار مناسب حتى تكون المـسافة                     ١٢/٥/١-٤

  .األفقية ألي تسرب ممكن للغاز ال تقل عن طول المسافات المذكورة سابقا
 
  :في النظام المركزي) الغاز المسال المحمولة(لبات الوقاية عند استخدام اسطوانات متط    ١٢/٦-٤
 يجـب أن تكون المحطـة مكونـة من اسـطوانـتـيـن عـبــر مـنـظــم                 ١٢/٦/١-٤

 أما إذا كانت المحطـة لتزويـد اسـتعماالت    )(Regulator Change overمحول 

 عن أربعة من الحجـم الكبيـر مـع          متعددة فيجب أن يكون عدد االسطوانات ال يقل       

 هـي   من األسـطوانات و األكثر استعماال. الحجم المناسبذو لمنظم المحول   ااختيار  

نـســـبة لتـشغيل    بال)  رطـل  ٢٥(وسعة  )  رطل ٥٠(وسعة  )  رطل ١٠٠(سعة  

  . الطباخات العادية
 



 ١٠٩

 
  : تخزين اسطوانات الغاز المسال المحمولة    ١٢/٧-٤
سطوانات عموديا وأن تكون ثابتة حتى ال تتطلب حماية أخـرى كمـا             يجب وضع اال        ١٢/٧/١-٤

بين االسطوانة وأي فتحة فـي البنايـة وأن         ) واحد متر (يجب أن ال تقل المسافة عن       

  ). سـم٣٠(تكون رؤوس االسطوانات والمنظم أقل ارتفاعا من خط النوافذ بمقدار 
 
  :منظم اسطوانات الغاز المسال المحمولة    ١٢/٨-٤
 ملي  ٣٧المنظم المحول المتصل باالسطوانات بخراطيم خاصة، يخفض الضغط إلى                ١٢/٨/١-٤

  . في مرحلة واحدة) الساعة/ كجم٤(بار إذا كانت قوة المنظم 

ثم على المـنظم    ) الساعة/ كجم ٤٠( بار إذا كان المنظم أكبر حجما حتى         ١,٥ لىإأو  

  ). ملي بار٣٧(في المرحلة الثانية أن يخفض الضغط إلى 
يقـوم المـنظم المحـول بالـسحب مـن          مستخدمة  عندما تفرغ اسطوانات الجهة ال          ١٢/٨/٢-٤

  .االسطوانات االحتياطية وعزل االسطوانات الفارغة
 
  :التزود بالغاز البترولي المسال عن طريق شبكة مركزية    ١٢/٩-٤
١٢/٩/١-٤       قَلتزويد ملمنظم الثاني للـضغط   ا( أو أكثر من خزان واحد يتم تركيب عداد مع           يِنر( 

بواسـطة  )  بار ١,٥(يوزع الغاز إلى نقطة االستهالك بضغط       . في كل نقطة استهالك   

كما يزود كل مقر بمـنظم ثـاني        . تنظيم الضغط األول الذي يبدأ مباشرة بعد الخزان       

  .والذي يحتوي على عدة أجهزة سالمةللضغط 
 السالمة داخل البناية بمراقبة الـسحب       من صفات المنظم الثاني للضغط هو أنه يوفر             ١٢/٩/٢-٤

وضغط الغاز فهو يلعب دور صمام المراقبة الذي يقفل الغاز تلقائيا كلما تغير الضغط              

صص  مستواه العادي، وفي حالة إخالله بأداء عمله يعاد تشغيله بإشراف فني متخ            نع

  .حتى يتحقق من سالمة التمديدات
  

  ): التمديدات(وصيل الغاز البترولي المسال متطلبات الوقاية في أنابيب ت    ١٢/١٠-٤
  :المواد      ١٢/١٠/١-٤
يشترط أن تكون األنابيب من الصنف الجيد من الحديد أو النحاس للتوصيل تحت                     ١٢/١٠/١/١-٤

وأن تكون صناعتها حسب المواصـفات      )  بار ٤ضغط التشغيل   (الضغط المتوسط   

  .)I.S.O(ة المعترف بها والمصنوعة طبقا للمواصفات الدولي
يكون التوزيع في أنابيب نحاسية أو حديدية ويكون االختيار حسب الحجم وذلـك                     ١٢/١٠/١/٢-٤

فمـثال إذا أردنـا     ) . التشغيل ملي بار ضغط     ٥٠ أو   ٣٧ ،   ٢٨(للضغط الخفيف   

فاالختيـار المناسـب أن     ) تحتوي على طباخات  (  للغاز دات قصيرة ـتمديتركيب  

 بوصة مصنوعة حسب مواصفات     ٢/١ أو   ٨/٣اس  ة قي ـيـتكون األنابيب نحاس  

)BS ٢٨٧١(.   
ة للماء حسب مواصـفات     ـتعملـة المس ـيـوز تركيب األنابيب النحاس   ـكما يج         ١٢/١٠/١/٣-٤

)BS يدات الداخلية بالضغط الخفيفلك للتمدوذ) ٢٨٧١ .  

  



 ١١٠

 
لية بالضغط الخفيـف    يجوز أيضا استعمال أنابيب الحديد المجلفن للتمديدات الداخ               ١٢/١٠/١/٤-٤

  .صناعية والتجارية وكذلك المنزليةللمشاريع ال
 
  : متطلبات الوقاية ألنابيب توصيل الغاز البترولي المسال      ١٢/١٠/٢-٤
 على مستوى مرتفع أو منخفض أو معلقـة         ةيكون تركيب الخطوط الداخلية ظاهر            ١٢/١٠/٢/١-٤

  .قف أو تحت األرضيةـالسب
ز تركيب األنابيب في مجاري جاهزة في األرضية ويجب أن تكون محميـة             يجو        ١٢/١٠/٢/٢-٤

  .من التآكل بالشريط الواقي
يسمح كذلك أن تكون األنابيب مشدودة في الحائط الخارجي للبناية على مـستوى                     ١٢/١٠/٢/٣-٤

  .عال أو منخفض حتى نقطة االستهالك
ط المضاعف يجب أن يمر األنبوب مستقيما       في حالة اجتياز الحائط وخاصة الحائ             ١٢/١٠/٢/٤-٤

عبر أنبوب واقي أكبر حجما وبقدر عرض الحائط وبدون أن يكون هناك أي لحام              

ويتم تركيب أنبوب الغاز داخل األنبوب الواقي بطريقة تؤمن عدم مرور الغاز من             

األنبوب األول إلى الثاني أو من األخير إلى الحائط أو األرضية ويمأل الفراغ بين              

  .ين بمادة رخوة وحاجز عند األطرافاألنبوب
ـ    اًمهما كانت طريقة مرور أنبوب الغاز يجب أن يكون مـشدود                  ١٢/١٠/٢/٥-٤  اً بدقـة وموثوق

  .بالحائط
 حالة وضع أنبوب الغاز مباشرة في خندق فيجب أن ال يقـل عمقـه الممهـد                 يف        ١٢/١٠/٢/٦-٤

  .األنبوب دـحتى ال يفس)  سـم ٥٠(والخالي من الحصى عن 
  

  : متطلبات الوقاية في اختيار موضع أنابيب توصيل الغاز البترولي المسال      ١٢/١٠/٣-٤
 أنابيب توصيل الغاز البترولي المسال تحت األرض يجـب أن ال تقـل              تإذا كان         ١٢/١٠/٣/١-٤

  :المسافة التي تفصل أنبوب الغاز عن خطوط الخدمات األخرى عن اآلتي
  .ط البترول والماء والتصريف الصحي سـم عن خطو٣٠        ١٢/١٠/٣/١/١-٤
  .الكهربائية سـم عن الكابالت ٢٠        ١٢/١٠/٣/١/٢-٤
  . سـم عن أي خطوط أخرى١٠        ١٢/١٠/٣/١/٣-٤
  .يجب وضع شـريط أو شبك تحذيري فوق أنبوب الغاز        ١٢/١٠/٣/٢-٤
ال ظاهرة يجب أن ال تقل المـسافة        إذا كانت أنابيب توصيل الغاز البترولي المس              ١٢/١٠/٣/٣-٤

  :التي تفصل أنبوب الغاز عن خطوط الخدمات األخرى عن اآلتي
  .الخ…  لخط كهربائي أو خط بخار أو ماء ساخن اً سـم إذا كان موازي٣        ١٢/١٠/٣/١-٤
  .الخ…  سـم إذا كان مقاطعا لخط كهربائي أو خط بخار أو ماء ساخن ١        ١٢/٩/٣/٢-٤
وفي حالة دفن األنبوب في األرضية أو في الجدار يجـب أن ال يقـل بعـد                         ١٢/١٠/٣/٣-٤

  ). سـم١(عن ) العمق(األنبوب عن السطح النهائي 



 ١١١

 
  : متطلبات الوقاية في توصيل المواقد بأنابيب توصيل الغاز البترولي المسال      ١٢/١٠/٤-٤
مع وضع صامولة لتسهيل عمليـة      يتم توصيل المواقد بأنابيب من نحاس أو حديد                 ١٢/١٠/٤/١-٤

  .الفك والربط في المستقبل
يسمح باستعمال الخراطيم المطاطية بعد المنظم الثاني للضغط المنخفض بـشرط                   ١٢/١٠/٤/٢-٤

  ). سـم١٨٠(أن ال يزيد طول الخرطوم عن سـتة أقدام 
 عزله وفصله   يجب أن يوضع صمام لكل جهاز غاز ويكون قريبا منه حتى يتيسر                   ١٢/١٠/٤/٣-٤

ويخضع هذا الـصمام للمواصـفات      . دون أن يقطع الغاز على األجهزة األخرى      

  .المعترف بها حتى يكون صالحا لالستعمال في خطوط الغاز المسال
 
  : ية عامة للحماية من الحريق لنظام الغاز البترولي المسال المركزيئاحتياطات وقا    ١٢/١١-٤
مدني بوسائل االحتياط ضد الحريق في مرحلة تصميم المشروع         يجب إشعار الدفاع ال         ١٢/١١/١-٤

  .التشغيلقبل وفي مراحل التنفيذ و
يجب أن تكون كل تمديدات جهاز الغاز المركزي مجربة بالضغط المناسب حتى يـتم          ١٢/١١/٢-٤

  .التأكد على أنها بكامل الدقة وخالية من العيوب والنواقص وذلك قبل تشغيلها بالغاز
 ووضـعها فـي أمـاكن       ، لغاز البترول المسال   المالئمةتوفير نظم اإلنذار واإلطفاء           ١٢/١١/٣-٤

  .ة من محطة الغازـتراتيجية وقريبـاس
ممنـوع  / وضع الفتات تحذيرية من أجل السالمة في المنطقة حول الخـزان مثـل                    ١٢/١١/٤-٤

ـ      ، وعبارات تفيد وجود خزان للغاز     ،التدخين واد ملتهبـة    ومناطق ال تحتمل وجود م

  .هـوخالف
 وهذه األجهزة تقطع مـد      ،يجب أن تجهز المطابخ الداخلية بأجهزة إنذار تسرب الغاز              ١٢/١١/٥-٤

  .الغاز تلقائيا في حالة تسرب الغاز

  

  

  

  



 ١١٢

  الباب الخامس

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التجمعات

  الفهرس

   .بات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التجمعاتالمتطل: الباب الخامس  الرمز  الصفحة
  مباني التجمعات  ١-٥  ١١١

  خطورة الحريق   ٢-٥  

  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-٥  

  االستعمال المختلط  ٤-٥  

  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-٥  

  االنتشـار األفقي    ٥/١-٥  

  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-٥  

  رجياالنتشـار الخا    ٥/٣-٥  

  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-٥  

  سـبل الهروب  ٦-٥  

  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-٥  

  السـعـة    ٦/٣-٥  

  مسـافة االنتقال    ٦/٤-٥  

  المسـافة المباشرة    ٦/٥-٥  

  الممرات    ٦/٦-٥  

  المخارج    ٦/٧-٥  

  الدرج      ٦/٨-٥  

  المخرج النهائي    ٦/٩-٥  

  الحريق معدات اإلنذار ومكافحة   ٧-٥  

  الخدمات الهندسـية  ٨-٥  

  "دور السينما والمسرح"شـروط وقائية خاصـة   ٩-٥  

  



 ١١٣

  

  الباب الخامس

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التجمعات

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .المسـرحعدد المخارج بالنسـبة لقاعات الجمهور في السـينما و  ١-٥  

معدات مكافحة الحريق لمباني التجمعات حسب الفئـة واالرتفـاع والتـصنيف              ٢-٥  

  .اإلنشائي

متطلبات مرشات مياه مكافحة الحريق لمباني التجمعات حسب الفئة واالرتفـاع             ٣-٥  

  .والتصنيف اإلنشائي

  .الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني التجمعات  ٤-٥  

  



 ١١٤

  

  الباب الخامس

  الشروط الوقائية للحماية من الحريق في مباني التجمعات
  :مباني التجمعات  ١-٥
شـخصا فأكثر لغرض الترفيـه أو الثقافـة أو         ) ٥٠(هي المباني أو أجزائها المخصصة لتجمع         

  :الرياضة أو العرض مثل 
  المحاكم  دور العبادة    
  صاالت االجتماعـات  قاعـات المحاضـرات     
  صاالت البنوك  صاالت العرض      
  المكتبات الكبرى  المتاحف و دور المسـرح     
  المالعب المغطاة  النوادي الرياضية    
  :تنقسـم مباني التجمعات من حيث االسـتيعاب إلى فئات كالتالي    ١/١-٥
  . شـخص١٠٠٠مباني تضم أكثر من ) أ   (الفئـة       ١/١/١-٥
  . شـخص١٠٠٠ - ٣٠٠ضم من مباني ت) ب ( الفئـة       ١/١/٢-٥
  . شـخص٣٠٠ - ٥٠مباني تضم من ) ج ( الفئـة       ١/١/٣-٥
 
  .تصنف خطورة الحريق في مباني التجمعات باعتبارها خطورة خفيفة: خطورة الحريق  ٢-٥
 
  :المتطلبات اإلنشـائية  ٣-٥
  .الحريقلتوفير سـالمة الهيكل اإلنشائي من أخطار  الباب األول يجب تطبيق شـروط  ٣/١-٥
تحدد صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في أغراض التجمعات بناء علـى جـدول                ٣/٢-٥

  ".تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق "٢-١رقم 
 
  :االسـتعمال المختلط  ٤-٥
بـاني  في حالة اسـتعمال مباني التجمع ألغراض أخرى، أو في حالة كون التجمع جزءا من الم                ٤/١-٥

 مستقل تتوفر له سبل     حريقكل جزء قطاع    صبح  ي ل همستعمال آخر، يجب الفصل في ما بين      ذات ا 

  .هروب مستقلة
مختلطة مع أي نوع آخر من االسـتعمال،        ) أ  ( ال يجوز أن تكون المباني أو أجزاؤها من الفئة            ٤/٢-٥

. المطعم و الكافتريا وغيرها  باستثناء االستعماالت الملحقة والمرتبطة بطبيعة استعمال التجمع مثل         

  .وفي ما عدا ذلك تدرس كل حالة على حدة ويقرر الدفاع المدني ما يراه مناسباً حسب األحوال
 
  . إضافة لهذه الشروطالباب األوليجب تطبيق شروط : السـيطرة على انتشـار الحريق  ٥-٥
  ).٣م٧٠٠٠(يجب أن ال يزيد حجم قطاع الحريق عن : نتشـار األفقياال    ٥/١-٥
بين األقسام المختلفة في مبنى التجمع، ويعتبر كل منها قطاع حريق مـستقل،              يفصل      ٥/١/١-٥

مثل قاعة الجمهور والمسرح وردهة االنتظار وغرف المالبـس وغـرف الممثلـين             

  .والديكورات كما تفصل أماكن االستعمال المختلط



 ١١٥

في حالـة وجـود فـراغ أوسـط         . قليعتبر كل طابق قطاع حريق مست     : االنتشار الرأسي     ٥/٢-٥

(Atrium)تطبق الشروط الخاصة به .  
 بشأن المسافة بـين المبـاني والجـدران         الباب األول تطبق شـروط   : االنتشار الخارجي     ٥/٣-٥

  .الخارجية
يجب أن يتيسر وصول آليات ومعـدات الـدفاع المـدني لمبـاني             : وصول آليات اإلطفاء      ٥/٤-٥

  .التجمعات
 توفير شارع أو طريق يصل حول مباني التجمعات بحيـث يتـوفر طريـق أو            يجب      ٥/٤/١-٥

المدخل   يطل ،شارع لوصول آليات الدفاع المدني إلى واجهتين من المبنى على األقل          

  . أحد الواجهتينعلي الرئيسي للمبنى
يجب توفير مواقف مخصصة آلليات ومركبات الدفاع المدني حـول المبنـى وفقـاً                    ٥/٤/٢-٥

  .الفصل الخاص بتنظيم الموقعلشروط 
 
  ):مخارج الطوارئ(سـبل الهروب   ٦-٥
  .إضافة لهذه الشروط) مخارج الطوارئ(يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب     ٦/١-٥
) أ  ( يجب أن تكون سبل الهروب من قاعة التجمع مستقلة عن بقية األقسام في المباني فئة                    ٦/١/١-٥

ف الممثلين والمخازن والورش وغيرها، والتي يجب أن يكون         مثل المسرح وغر  ) ب  ( و  

  .لها سبل هروب مستقلة تؤدي إلى الخارج مباشرة
منـشأة  ) قطاع حريق   ( يجب أن تكون سبل الهروب جميعها محمية من الحريق باعتبارها               ٦/١/٢-٥

ق لمدة  حريمن مواد غير قابلة لالحتراق ال تقل مقاومتها عن ساعة واحدة، وأبواب مانعة لل             

  .ساعة واحدة تغلق تلقائياً
يجب أن يكون الوصول إلى المخرج أو الـدرج مـن           ) ب  ( و  ) أ  ( في جميع مباني الفئة         ٦/١/٣-٥

  .خالل فسحة محمية من الحريق وفقاً للشروط
يقدر االستيعاب وفقاً لما جاء في باب ســبل الهـروب           ): االستيعاب(الطاقة االستيعابية       ٦/٢-٥

، ويؤخذ بعدد المقاعد إذا كانت ثابتة، أمـا االسـتعماالت           ٤-٣جدول  )  الطوارئ مخارج(

  .األخرى إذا كانت مستقلة كالمطاعم وغيرها، فيحسب كل استعمال بمفرده
يحسب قياس عرض سبل الهروب علـى أسـاس عـدد األشـخاص الـذين               : السـعـة    ٦/٣-٥

  ).ئمخارج الطوار(يستخدمونها كما جاء في باب سـبل الهروب 
يجب أن ال تزيد مسافة االنتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي             : مسافة االنتقال     ٦/٤-٥

  :أو إلى الدرج المحمي عن األرقام المذكورة في ما يلي
مسافة االنتقال من أية نقطة إلى المخرج أو الدرج المحمي في القاعـة ذات المقاعـد            ٦/٤/١-٥

  ). متر٢٠(الوثيرة 
مسافة االنتقال من أية نقطة إلى المخرج أو الدرج المحمي في القاعـة ذات المقاعـد            ٦/٤/٢-٥

  ). متر١٥(نوع عادي 
مسافة االنتقال من أية نقطة إلى المخرج أو الدرج المحمـي فـي القاعـة متعـددة                       ٦/٤/٣-٥

  ). متر٣٠(األغراض المفتوحة 



 ١١٦

لمخرج أو الدرج المحمي في القاعـات الـصغيرة         المسـافة المباشـرة من أية نقطة إلى ا          ٦/٥-٥

  .شخصاً) ٣٠(بشرط أن ال يزيد استيعابها عن )  متر١٥(
المباشرة من أية نقطة إلى المخرج أو الدرج المحمي في الغرف أو األقـسام               المسافة      ٦/٥/١-٥

  ). متر٧,٥(الملحقة بالمسرح 
ة دون تقطيـع كالمعـارض وصـاالت        القاعات الكبيرة المتعددة األغراض المفتوح          ٦/٥/٢-٥

بـشرط أن تكـون األدراج      )  متر ٣٠(األفراح يجوز أن تزيد المسافة المباشرة عن        

  ). متر٦٠(والمخارج موزعة على محيط المبنى وال يزيد بعدها عن بعضها أكثر من 
  :يجب توفير الشروط العامة للمرات إضافة لهذه الشروط: الممرات    ٦/٦-٥
  . تكون الممرات منظمة وانسيابية بحيث تؤدي مباشرة إلى المخارجيجب أن      ٦/٦/١-٥
  .وفقاً للشروط) درابزين(الممرات المتدرجة، يجب أن يركب لها حواجز       ٦/٦/٢-٥
يجب أن يكون عرض الممرات كافيا الستيعاب تدفق األشخاص الذين سيـستعملونها                  ٦/٦/٣-٥

  .للممرات الفرعية)  متر١,٥(ة و للمرات الرئيسي)  متر٢(بشرط أن ال تقل عن 
مخارج (سـبل الهروب   "الثالث  باب  اليجب توفير الشروط العامة كما جاءت في        : المخارج    ٦/٧-٥

  .")الطوارئ
يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممـر محمـي مـن                      ٦/٧/١-٥

  .الحريق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة
 ال تقل عن مخـرجين لكـل مـن          يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة بحيث            ٦/٧/٢-٥

، و األقسام الملحقة مثل خـشــبـه المسـرح، وغـرف الممثلـين، والمـوظفين           القاعة

 يوضح عدد المخارج بالنـسبة      ١-٥والمخزن، والورشة، وغير ذلك، والجدول التالي رقم        

  . وقاعات المحاضراتلقاعات الجمهور في السينما والمسرح
يجب أن تكون مخارج القاعة مستقلة عن بقية األقسام وبخاصة المسرح وتؤدي إلى الخارج              ٦/٧/٣-٥

  .مباشـرة

  

  عدد المخارج بالنسبة لقاعات الجمهور في السينما والمسرح

  عرض المخرج  عدد المخارج  عدد األشـخاص  نوع المقاعد

٤  ٣٠٠٠  

٣  ١٠٠٠ – ٦٠٠  

٢  ٦٠٠ - ٣٠٠  
  عـاديـة

٢  ٣٠٠ - ٥٠  

حسب عدد 

  األشـخاص

  وثـيـرة
لكل خمسـة صفـوف 

  من المقـاعـد

   سـم١٨٠  ٢

  ١-٥جدول رقم 
  



 ١١٧

 
مخـارج  (سـبل الهروب   "الثالث  باب  اليجب توفير الشروط العامة كما جاءت في        : الدرج    ٦/٨-٥

  .")الطوارئ
 .تعليمية الستخدامات المعاقينيجب توفير المنحدرات في المباني ال: المنحدرات  ٦/٨/١-٥
  .يجب أن ال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق    ٦/٨/٢-٥
الحريق وتؤدي  من   يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية              ٦/٨/٣-٥

  .إلى الخارج مباشرة
 يقل عن مجموع    يجب أن يكون عرض الدرج كافيا لعدد األشخاص الذين يستخدمونه و ال               ٦/٨/٤-٥

  .عرض الممرات التي تصب فيه
في حالة السماح باستعمال قاعات التجمع في الطوابق العليا أو السـفـلي من المبنى يجب                  ٦/٨/٥-٥

  .أن يكون الدرج بعرض أكبر، والبسطة بمساحة كبيرة لالستراحة
 إلى مخرج نهائي    في جميع األحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب        : المخرج النهائي     ٦/٩-٥

  .يؤدي إلى الخارج مباشرة
أن ينتهي نصف سبل الهروب إلى مكـان داخـل          ) ج(يجوز للمباني أو أجزائها من الفئة           ٦/٩/١-٥

  .المبنى، إذا توفرت الشروط العامة لسبل الهروب
  



 ١١٨

  

إلنشائي تطبيق شروط الباب األول لتوفير سالمة الهيكل ا       يجب  : معدات مكافحة الحريق واإلنذار     ٧-٥

  .من أخطار الحريق
، الحريق واإلنذار، والخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية مـن الحريـق          معدات يجب توفير     ٧/١-٥

  .المطلوبة في مباني التجمعات
وفقـاً  م والتنفيـذ والـصيانة      يجب أن تكون معدات الحريق واإلنذار من حيـث التـصمي              ٧/٢-٥

  .أو دليل الدفاع المدنينذار لالشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإل
 أن يطلب معدات إضافية كبديل عن بعـض االحتياطـات الوقائيـة             ،يجوز للدفاع المدني      ٧/٣-٥

  .المطلوبة وفقاً للشروط
  

  معدات مكافحة الحريق لمباني التجمعات

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :يةمعدات اإلطفاء اليدو  ١

  جميع الطوابق  يات يدويةاطف    ١  

  :التركيبات الثابتة  ٢

  جميع الطوابق  شبكة خراطيم مطاطية    ١  

ـ  +أرضـي ( أربعة طوابق    أكثر من   شبكة فوهات جافة    ٢    ) طوابـق  ة ثالث

 متر أو طابقين بمساحة إجمالية      ٢٨وبارتفاع أقل من    

  .  متر مربع ١٠٠٠تزيد عن 

 متر أو أكثـر مـن طـابقين         ٢٨ أعلى من    بارتفاع  شبكة فوهات رطبة    ٣  

  .  متر مربع للطابق الواحد ١٠٠٠بمساحة تزيد عن 

  حسب حجم المبنى  شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

متطلبات مرشـات ميـاه      "٣-٥حسب الجدول رقم      شبكة تلقائية لمرشـات مياه مكافحة الحريق    ١  

   ."جمعاتمكافحة الحريق لمباني الت

  أماكن الخطورة الخاصة حيث ال يمكن استخدم المياه  شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  :معدات إنذار الحريق   ٤

  .في الصاالت متعددة األغراض ، والممرات  شبكة إنذار يدوي    ١  

  جميع الطوابق  شبكة إنذار تلقائي    ٢  

  ٢-٥جدول رقم 



 ١١٩

  

  حريق لمباني التجمعاتمتطلبات مرشـات مياه مكافحة ال

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  متطلبات المرشـات  التصنيف اإلنشـائي  الطابق  عدد األشـخاص  الفئة

  مطلوب  جميع األنواع  السـرداب

  أ  غير مطلوب  النوع األول  األرضي إلى الثالث
 ١٠٠٠أكثر من 

  شخص
  مطلوب  جميع األنواع  الرابع فما فوق

  مطلوب  جميع األنواع  السـرداب
  ب

١٠٠٠ -  ٣٠٠ 

  غير مطلوب  النوع األول والثاني فقط  األرضي واألول فقط  شخص

  مطلوب  جميع األنواع  السـرداب

  األرضي واألول فقط
األول والثاني : األنواع

  والرابع فقط
  غير مطلوب

  ج
٣٠٠ - ٥٠   

  شخص

  األرضي فقط
النوع الخامس بصورة مؤقتة 

  وشروط خاصة
  طلوبم

  ٣-٥جدول رقم 
   



 ١٢٠

 
المتطلبات العامة للخدمات الهندسـية،     "الرابع  باب  اليجب االلتزام بما جاء في      : الخدمات الهندسية   ٨-٥

  .٤-٥مع التركيز على ما ورد في الجدول 
يجب توفير نظام تهوية حسب المواصفات العالمية ومعتمد من         : التهوية في منطقة المسرح       ٨/١-٥

  .في منطقة المسرحالدفاع المدني 
  .للدفاع المدني طلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الشروط الوقائية األخرى  ٨/٢-٥
  

  التجمعاتالخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني 

  الحاالت المطلوبة  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  مات إرشادية مضاءةعال    ٢  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

  . متر أيهما أقل٢٠إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو   مصدر احتياطي للكهرباء    ٤  

  . متر أيهما أقل٢٠إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو   مصعد حريق    ٥  

  .وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية  أبواب حريق تعمل تلقائيا    ٦  

   ٤-٥جدول 
  



 ١٢١

 
  :شـروط وقائية خاصة  ٩-٥
، لى حده للتوصية بالـشروط المناسـبة      في حالة دور السينما والمسرح، تدرس كل حالة ع            

ات العالميـة   األمريكيـة أو المواصـف  (١٠١ .N. F. P. A)ويمكن االعتماد على شروط 

  .كمرجع لمزيد من التفاصيل لهذه المباني إضافة للشروط التالية
  :يجب أن ينظم تثبيت المقاعد وفقاً للمعايير التالية: المقاعد    ٩/١-٥
  :األبعاد بين الصفوف      ٩/١/١-٥
  .سـم نوع عادي) ٣٠(البعد الصافي بين صفوف المقاعد         ٩/١/١/١-٥
سـم إذا كان عـدد المقاعـد       ) ٥٠(في بين صفوف المقاعد الوثيرة      البعد الصا         ٩/١/١/٢-٥

  .مقعـداً فأقـل) ٢٥(
عدد المقاعد أكثر   سـم إذا كان    ) ٦٠(البعد الصافي بين صفوف المقاعد الوثيرة               ٩/١/١/٣-٥

  .مقعداً) ٤٥(من 
  :عـدد المقـاعـد      ٩/١/٢-٥
  .ألقلعلى ا) ٤(عدد المقاعد في الصف الواحد         ٩/١/٢/١-٥
على األكثر عندما تطل على ممـر واحـد         ) ٧(عدد المقاعد في الصف الواحد              ٩/١/٢/٢-٥

  .للمقاعد من نوع عادي
 تطـل علـى ممـرين       على األكثر عندما  ) ١٤(عدد المقاعد في الصف الواحد              ٩/١/٢/٣-٥

  .للمقاعد نوع عادي
على األكثر عندما تطل    ) ١٠٠(د  عدد المقاعد من النوع الوثير في الصف الواح               ٩/١/٢/٤-٥

  .مرينعلى م
مقعـدا  ) ١١(يمكن زيادة عدد المقاعد من النوع العادي في الصف الواحد لغاية                    ٩/١/٢/٥-٥

ملم لكـل   ) ٢٥(لمقاعد بمقدار   تطل على ممر واحد إذا زاد البعد بين صفوف ا         

  .مقعد
مقعـدا  ) ٢٢(لصف الواحد لغاية    يمكن زيادة عدد المقاعد من النوع العادي في ا                ٩/١/٢/٦-٥

  .ملم لكل مقعد) ٢٥(تطل على ممرين إذا زاد البعد بين المقاعد بمقدار 
  : المقاعدتثبيت      ٩/١/٣-٥
يجب أن تثبت المقاعد على األرض بإحكام في جميـع القاعـات المخصـصة                      ٩/١/٣/١-٥

فـي  للجمهور بصورة دائمة مثل السينما والمسرح وقاعات المحاضرات ومـا           

  .حكمها
يجوز في بعض الحاالت األخرى التي ال يمكن تثبيت المقاعد بصورة دائمـة،                     ٩/١/٣/٢-٥

  :عمل إجراءات بديلة مثل
، وتـدرس كـل     ربط المقاعد مع بعضها في مجموعات ال تقل عن أربعة                   ٩/١/٣/٢/١-٥

  .حالة على حدة
ـ                  ٩/١/٣/٢/٢-٥ راف والـصفوف األماميـة   تثبت على األرض المقاعد التي علـى األط

  .والمطلة على الممرات والمخارج



 ١٢٢

  

  :األرضية    ٩/٢-٥
 الخـط   مع)  درجة ٣٥( القاعة عن    يةرضأيجب أن ال تزيد زاوية انحدار سطح                ١,٤,١-٩

  .األفقي
في القاعات متعددة األغراض والتي يمكن أن تستخدم كمعارض يجـب تطبيـق شـروط                   ٩/٣-٥

  .ارية، إضافة للشروط التاليةالوقاية في المباني التج
  .ك ممرات منظمة وفقاً لهذه الشروطيجب تنظيم مساحات العرض، بحيث تتر      ٩/٣/١-٥
  .يجب أن تكون األرفف والحوامل من مواد غير قابلة لالحتراق      ٩/٣/٢-٥
  .يجب توفير العالمات اإلرشادية ومعدات الحريق المناسبة      ٩/٣/٣-٥
ة الدفاع المدني في حالة المعارض المؤقتة والموسمية للحـصول علـى            يجب استشار       ٩/٣/٤-٥

  .اإلرشادات والتوصيات الوقائية المناسبة
  

  



 ١٢٣

 

  الباب السادس

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم

  الفهرس

   .عليمالمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني الت: الباب السـادس  الرمز  الصفحة
  مباني التعليم  ١-٦  ١٢٢

  خطورة الحريق   ٢-٦  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-٦  
  االستعمال المختلط  ٤-٦  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-٦  
  االنتشـار األفقي    ٥/١-٦  
  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-٦  
  االنتشـار الخارجي    ٥/٣-٦  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-٦  
  ـبل الهروبس  ٦-٦  
  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-٦  
  السـعـة    ٦/٣-٦  
  مسـافة االنتقال    ٦/٤-٦  
  المسـافة المباشرة    ٦/٥-٦  
  الممرات    ٦/٦-٦  
  المخارج    ٦/٧-٦  
  الدرج      ٦/٨-٦  
  المخرج النهائي    ٦/٩-٦  
  معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق   ٧-٦  
  الخدمات الهندسـية  ٨-٦  
  



 ١٢٤

  

  باب السادسال

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في األغراض التعليمية  ١-٦  

  .حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة لمباني التعليم  ٢-٦  

  .معدات مكافحة الحريق لمباني التعليم حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي  ٣-٦  

  .توزيع معدات اإلنذار من الحريق في مباني التعليم  ٤-٦  

  .الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في مباني التعليم  ٥-٦  
  



 ١٢٥

  

  الباب السادس

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم
  :مباني التعليم  ١-٦
  طالبا منتظمين بدوام ال    ٦وي عدد   المباني أو أجزائها المخصصة ألغراض التعليم، وهي التي تأ          

 ساعة في األسبوع، كرياض األطفـال والمـدارس   ١٢يقل عن   ساعات يومياً وبما ال    ٤يقل عن   

  .ا حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمه- ابتدائي-تمهيدي
المدارس المخصصة لتعليم المعاقين، تدرس كل حالة على حدة، لوضع الشروط الوقائية اإلضافية               ١/١-٦

  .المناسبة حسب األحوال
 
  .تصنف خطورة الحريق في مباني التعليم خطورة خفيفة: خطورة الحريق  ٢-٦
 
  :المتطلبات اإلنشـائية  ٣-٦
  . المة الهيكل اإلنشائي من أخطار الحريقالباب األول لتوفير سيجب تطبيق شـروط   ٣/١-٦
تحدد صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في أغراض التعليم بناء على جدول رقـم                 ٣/٢-٦

صالحية المبـاني مـن    "١-٦والجدول التالي "  المباني من حيث مقاومتها للحريق تصنيف "٢-١

  ".تعليميةلناحية اإلنشائية الستعمالها في األغراض الا
  

  صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها 

  في األغراض التعليمية حسب المساحة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي

  واالرتفاع المساحة  التصنيف اإلنشائي

   .يصلح لجميع الحاالت  النوع األول 

  .يصلح للمباني بارتفاع ال يزيد عن طابقين  النوع الثاني والرابع 

  .مباني مؤقتة ال تتعدى مساحة فصل واحد وبشروط خاصةلنوع الثالث والخامس ا

  ١-٦جدول 

  
  :يجب أن تراعى الشروط التالية في تحديد موقع الفصول الدراسية في المبنى  ٣/٣-٦
و فـوق   أال يجوز أن تكون الفصول الدراسية لألطفال دون المرحلة االبتدائية في السرداب                 ٣/٣/١-٦

  .األرضي
  .ال يجوز أن تكون الفصول الدراسية االبتدائية الدنيا في دور أعلى من الدول األول    ٣/٣/٢-٦
يجوز أن تكون الفصول الدراسية في السرداب شريطة توفير درج أو مخرج على الجـدار                   ٣/٣/٣-٦

  .الخارجي يؤدي إلى الخارج مباشرة، ومحمية بشبكة مرشات مياه تلقائية
  .طل جميع الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرةيجب أن ت    ٣/٣/٤-٦



 ١٢٦

  

  :االسـتعمال المختلط   ٤-٦
صبح يفي حالة كون مباني التعليم جزءا من مباني ذات استعمال آخر، يجب الفصل في ما بينهم ل                  ٤/١-٦

  .كل جزء قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة
تعمال المختلط من نوع ينطوي على خطورة حريـق عاليـة أو غـرض              كون االس يال يجوز أن      ٤/٢-٦

  .صناعي
  . المخصصة ألغراض أخرى ملحقةءجزاللتعليم واأليجب الفصل بين األجزاء المخصصة   ٤/٣-٦
  .ها المخصصة ألغراض أخرى غير التعليم حسب نوع استخدامهائتعامل المباني أو أجزا  ٤/٤-٦
 
  .الباب األول إضافة لهذه الشروطيجب تطبيق شروط : ريقالسـيطرة على انتشـار الح  ٥-٦
  ).٢ متر٢٠٠٠(يجب أن ال تزيد مساحة قطاع الحريق عن : األفقي االنتشـار    ٥/١-٦
عتبر كل منهـا قطـاع حريـق        يفصل بين مناطق االستخدام المختلفة عن التعليم، وي             ٥/١/١-٦

  .مـسـتقتل
  .تفصل مناطق أو أماكن الخطورة      ٥/١/٢-٦
  .كل فصل دراسـي يعتبر قطاع حريق ثانوي مسـتقل      ٥/١/٣-٦
يفضل أن تفصل الفتحات الرأسية عن بقية أجزاء المبنى بجـدار مقـاوم             : االنتشار الرأسي     ٥/٢-٦

  . دقيقة٤٥للحريق لمدة ال تقل عن ساعة واحدة، وبفتحات أبواب ال تقل مقاومتها عن 
باني الفصول الدراسية عن بعـضها الـبعض بواسـطة          يجب فصل م  : االنتشار الخارجي     ٥/٣-٦

  .جدران مانعة للحريق مقاومتها ال تقل عن ساعة واحدة
حيثما تشترك مباني تعليمية مع نوع مختلف من المباني بجدار مانع للحريق، يجـب أن ال                    ٥/٣/١-٦

  . تقل مقاومة ذلك الجدار عن أعلى المتطلبات ألي منهما
يجب أن يتيسر وصول آليات ومعـدات الـدفاع المـدني لمبـاني             : طفاءوصول آليات اإل      ٥/٤-٦

  .التـعـلـيـم
يجب أن تتمكن فرق اإلطفاء من االقتراب من مباني التعليم بخراطيم مياه اإلطفاء الموصلة     ٥/٤/١-٦

  . بفوهة مآخذ مياه الحريق أو خزان اإلمداد بالمياه
ل إلى فتحات اإلنقاذ أو الشرفات بواسطة الدرج أو         يجب أن تتمكن فرق اإلطفاء من الوصو          ٥/٤/٢-٦

  .أية معدات أخرى لتنفيذ عمليات اإلنقاذ
 
  ):مخارج الطوارئ(سـبل الهروب   ٦-٦
  .إضافة لهذه الشروط) مخارج الطوارئ(يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب     ٦/١-٦
فقاً لما جاء في باب ســبل الهـروب         يقدر االستيعاب و  ): االستيعاب(الطاقة االستيعابية       ٦/٢-٦

، وبالنسبة ألماكن االستخدامات األخرى يحدد االسـتيعاب        ٤-٣جدول  ) مخارج الطوارئ (

  .لكل منها وفقا لطبيعة استعمالها
يحسب قياس عرض سبل الهروب علـى أسـاس عـدد األشـخاص الـذين               : السـعـة    ٦/٣-٦

  .")مخارج الطوارئ (سـبل الهروب"  الثالثبابال كما جاء في هايستخدمون



 ١٢٧

 
يجب أن ال تزيد مسافة االنتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي             : مسافة االنتقال     ٦/٤-٦

  . ٢-٦مذكورة في الجدول أو إلى الدرج المحمي عن األرقام ال
المسـافة المباشـرة من أية نقطة داخل الفصول إلى المخرج أو الدرج المحمي ال تزيـد                   ٦/٥-٦

  .في السرداب)  متر١٠(، وال تزيد عن ) متر١٥(ن ع
  

  حسـاب مسـافة االنتقال والمسـافة المباشـرة لمباني التعليم

  الموقع
المسافة 

  باألمتار
  الحالة والمالحظات  الطابق

  المسـافة المباشرة  ---  األرضي  ١٥

  ---  السرداب  ١٠  داخل الفصل الدراسي

  .عند وجود أكثر من مخرج واحد  السرداب  ١٥

  .في حالة الممرات الداخلية  طوابق أخرى  ٢٠
مسـافة االنتقال من باب الفصل 

  المخرج أو الدرج المحميإلى 
  .في حالة الممرات الخارجية  طوابق أخرى  ٣٠

  .في حالة النهاية المغلقة  أي طابق  ٦  النهاية المغلقة

   ٢-٦جدول 
  

خارج م( كما جاءت في باب سـبل الهروب        يجب توفير الشروط العامة للمرات    : الممرات    ٦/٦-٦

  :إضافة لهذه الشروط) الطوارئ
  .يجب أن تكون الممرات منظمة وانسيابية بحيث تؤدي مباشرة إلى المخارج      ٦/٦/١-٦
  .وفقاً للشروط) درابزين(ها حواجز الممرات المتدرجة، يجب أن يركب ل      ٦/٦/٢-٦
 الستيعاب تدفق األشخاص الذين سيـستعملونها       يجب أن يكون عرض الممرات كافيا           ٦/٦/٣-٦

  .للممرات الفرعية)  متر١,٥(للمرات الرئيسية و )  متر٢(بشرط أن ال تقل عن 
يجب أن تكون الممرات خارجية ما أمكن، ويجوز قبولها في الداخل إذا تعذر ذلـك،                     ٦/٦/٤-٦

  . الباب األولبشرط أن تكون منشأة وفقاً لشروط
 للممر الذي يخدم صفين من المقاعد،     )  متر ١,١٠(ات داخل الفصول ال تقل عن       الممر      ٦/٦/٥-٦

  . يخدم صفاً واحداًللممر الذي)  سـم٩٠(و 
  .يجب أن ال يبعد أي مقعد عن الممر الداخلي أكثر من مسافة ستة مقاعد      ٦/٦/٦-٦
مخارج (لهروب يجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سـبل ا      : المخارج    ٦/٧-٦

  ).الطوارئ
يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة ، أو إلى درج أو ممر محمـي مـن                      ٦/٧/١-٦

  .الحريق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة 
يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة بحيث ال تقل عن مخرجين متباعدين إلى                   ٦/٧/٢-٦

  .ر الخارجي، يؤدي كل منهما إلى الخارجأطراف المبنى وعلى الجدا



 ١٢٨

 
يجب أن يتوفر في كل فصل مخرجين متباعدين يؤديان إلى الخارج أو إلى ممـر محمـي                     ٦/٧/٣-٦

  :يؤدي إلى مخرجين في الحاالت التالية
  .طالباً ) ٥٠(إذا زاد استيعاب الفصل عن       ٦/٧/٣/١-٦
  ) .رياض األطفال( طفالً )٣٠(إذا زاد عدد استيعاب الفصل عن       ٦/٧/٣/٢-٦
  ).م١٥(أو عمقه ) ٢م٩٠(إذا زادت مساحة الفصل عن       ٦/٧/٣/٣-٦
أو ) ٢م ٠,٥(ة  ـة، بقياس ال يقل عن مـساح      ـذ المخصصة للتهوي  ـيجب أن تكون النواف       ٦/٧/٤-٦

، وذلك  ) سم ١١٠(وارتفاع عتبتها عن سطح البالط      )  سـم ارتفاع  ١٠٠× سم عرض    ٥٠(

دون الحاجـة ألدوات أو أقفـال       ي أعمال اإلنقاذ، تفتح من الداخل بسهولة        لالستفادة منها ف  

  .خاصة
، إضافة إلى هذه    )مخارج الطوارئ (يجب أن تطبق الشروط العامة لسـبل الهروب        : الدرج    ٦/٨-٦

  .الشروط
  .يجب توفير المنحدرات في المباني التعليمية الستخدامات المعاقين: المنحدرات    ٦/٨/١-٦
الدرج عن درجين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلـى            يجب أن ال يقل عدد        ٦/٨/٢-٦

  .الجدار الخارجي يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشـرة
 الحريق وتؤدي   يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية من               ٦/٨/٣-٦

  .إلى الخارج مباشرة
درج كافيا لعدد األشخاص الذين يستخدمونه و ال يقل عن مجموع           يجب أن يكون عرض ال        ٦/٨/٤-٦

  .عرض الممرات التي تصب فيه
بنى يجب  في حالة السماح باستعمال قاعات التجمع في الطوابق العليا أو السـفـلي من الم                ٦/٨/٥-٦

  .، والبسطة بمساحة كبيرة لالستراحةأن يكون الدرج بعرض أكبر
ي جميع األحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي            ف: المخرج النهائي     ٦/٩-٦

  . مباشرةيؤدي إلى الخارج
األقسـام ذات االستخدامات األخرى، في مباني التعليم تطبق بشـأنها الشروط الخاصة بها                ٦/١٠-٦

  .وقايةأو األعلى أيهما أكثر 
 
لشروط الـواردة فـي      إضافة ل  ب األول تطبيق شروط البا  يجب  : معدات مكافحة الحريق واإلنذار     ٧-٦

  .٣-٦الجدول 
يجب تركيب إنذار يدوي في الصاالت متعددة األغـراض، وممـرات اإلدارة، وممـرات                  ٧/١-٦

  .الفصول المغلقة في جميع المراحل، باستثناء ممرات الفصول المكشوفة
لمختبر، والمكتبـة،   يجب تركيب إنذار تلقائي في الصاالت متعددة األغراض، والورشة، وا             ٧/٢-٦

والمخزن، وكذلك في أماكن الخطورة الخاصة، ومجاري التكييف، والسرداب فـي جميـع             

  .المراحل
مسموع فـي   ) على أقل تقدير   على شكل صافرة أو جرس    (يجب تركيب وسيلة إنذار عام          ٧/٣-٦

  . جميع أنحاء المدرسـة وبصوت مميز أو رسائل شفهية تشغل من اإلدارة



 ١٢٩

 
ب أن تكون معدات الحريق واإلنذار من حيـث التـصميم والتنفيـذ والـصيانة وفقـاً                 يج    ٧/٤-٦

  .أو دليل الدفاع المدنيلالشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
 يجوز للدفاع المدني عند الترخيص، أن يطلب معدات إضافية كبديل عن بعض االحتياطات                ٧/٥-٦

  .الوقائية المطلوبة وفقاً للشروط

  

  عدات مكافحة الحريق لمباني التعليمم

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :معدات اإلطفاء اليدوية  ١

  جميع الطوابق  يدويةطفايات     ١  

  :التركيبات الثابتة  ٢

  جميع الطوابق  شبكة خراطيم مطاطية    ١  

 )ثالثـة طوابـق   + ضـي   أر ( طوابق أربعةأكثر من     شبكة فوهات جافة    ٢  

 متر أو طابقين بمساحة إجماليـة       ٢٨وبارتفاع أقل من    

  .  متر مربع١٠٠٠تزيد عن 

 متر أو أكثر من طابقين بمساحة       ٢٨رتفاع أعلى من    اب  شبكة فوهات رطبة    ٣  

  .  متر مربع للطابق الواحد١٠٠٠تزيد عن 

  .سـاحات الجامعات والمعاهد العليافي   شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

شبكة تلقائية لمرشـات مياه مكافحة     ١  

  الحريق

السرداب، األدوار العليا التي تزيد عن أربعـة أدوار،         

  .المباني المنشأة من النوع الثالث والخامس

  .أماكن الخطورة الخاصة حيث ال يمكن استخدم المياه  شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  :دات إنذار الحريقمع   ٤

في الصاالت متعددة األغـراض، وممـرات اإلدارة،          شبكة إنذار يدوي    ١  

وممرات الفصول المغلقة في جميع المراحل باسـتثناء        

  .ممرات الفصول المكشوفة

، و في   ، والمكتبة ، والمختبرات، والمخازن  في الورش   شبكة إنذار تلقائي    ٢  

 وكذلك في   ،ويت متعددة األغراض مع إنذار يد     الصاال

، ، ومجــاري التكييــفأمــاكن الخطــورة الخاصــة

  .والسرداب

  ٣-٦جدول 



 ١٣٠

  

  توزيع معدات اإلنذار من الحريق فـي مبانـي التعلـيم

  مرحلة

  التعليم

  نــوع

  النظام
  المالحـظـات  أقســـام المبنــــى

  ممرات    

الفصول 

  المغلقة
  المكتبة  الورشة  المختبر  القاعة

  ممرات

  اإلدارة

  

  رياض  *        *  *  يدوي

          *    تلقائي  أطفال

  *        *    يدوي
  ابتدائي

    *      *    تلقائي

  *        *    يدوي
  متوسط

    *  *  *  *    تلقائي

  *        *    يدوي
  ثانوي

    *  *  *  *    تلقائي

يجب تركيـب وسـيلة     

على شـكل   (إنذار عام   

صافرة أو جرس علـى     

مسموع فـي   ) أقل تقدير 

جميع أنحاء المدرسـة   

ــز  ــصوت ممي  أو وب

رسائل شفهية تشغل من    

  .اإلدارة

  ٤-٦جدول 



 ١٣١

  

، "المتطلبات العامة للخدمات الهندسية   "الرابع  باب  اليجب االلتزام بما جاء في      : الخدمات الهندسية   ٨-٦

  .٥-٦لتركيز على ما ورد في الجدول مع ا
  .ألخرىل عن بعض الشروط الوقائية اللدفاع المدني طلب معدات إضافية أو كبدي  ٨/١-٦

  

  الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني التعليم

  الحاالت المطلوبة  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  عالمات إرشادية مضاءة    ٢  

  .)مخارج الطوارئ(ل الهروبالسرداب وسب  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

  .الجامعات  مصدر احتياطي للكهرباء    ٤  

  . متر أيهما أقل٢٠إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو   مصعد حريق    ٥  

  .وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية  أبواب حريق تعمل تلقائيا    ٦  

   ٥-٦جدول 

  



 ١٣٢

  الباب السابع

   من الحريق في مباني الرعايةالمتطلبات الوقائية للحماية

  الفهرس

   .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني الرعاية: الباب السـابع  الرمز  الصفحة
  مباني الرعاية  ١-٧  ١٣١

  خطورة الحريق   ٢-٧  

  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-٧  

  االستعمال المختلط  ٤-٧  

  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-٧  

  االنتشـار األفقي    ٥/١-٧  

  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-٧  

  االنتشـار الخارجي    ٥/٣-٧  

  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-٧  

  سـبل الهروب  ٦-٧  

  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-٧  

  السـعـة    ٦/٣-٧  

  مسـافة االنتقال    ٦/٤-٧  

  المسـافة المباشرة    ٦/٥-٧  

  الممرات    ٦/٦-٧  

  المخارج    ٦/٧-٧  

  المخرج األفقي    ٦/٧/٥-٧  

  الدرج     ٦/٨-٧  

  المخرج النهائي    ٦/٩-٧  

  معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق   ٧-٧  

  الخدمات الهندسـية  ٨-٧  
  



 ١٣٣

  

  الباب السابع

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني الرعاية

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها لمباني الرعاية  ١-٧  

  حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة لمباني الرعاية  ٢-٧  

معدات مكافحة الحريق لمباني الرعاية حـسب الفئـة واالرتفـاع والتـصنيف               ٣-٧  

  .اإلنشائي

  .يةالرعاالخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في مباني   ٤-٧  

  



 ١٣٤

  الباب السابع

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني الرعاية
  :مباني الرعاية  ١-٧
المباني أو أجزائها المخصصة ألغراض الرعاية الصحية أو االجتماعية، و التي يكون شـاغلوها            

ـ  ،عاجزين عن الحركة أو أنهم وتحت تأثير الحجز مقيدي الحركة، وتشمل المستـشفيات             وت  وبي

 ودور الـصحة النفـسية      ، ودور الرعاية االجتماعية لألطفـال     ، ودور الحضانة  ،رعاية المسنين 

  . والسجون بجميع فئاتها
هي المباني أو أجزائها المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وتوفر ما ال           : مباني الرعاية الصحية    ١/١-٧

ه األماكن غير قـادرين علـى       ومن المعروف أن رواد هذ    . يقل عن أربعة أسرة لتنويم المرضى     

ومنها مباني النقاهة، مبـاني     . حماية أرواحهم لكبر السن أو إلصابتهم بأمراض جسدية أو عقلية         

  .اإلسعاف والطوارئ
هي المباني أو أجزائها المخصصة لتقديم الرعاية االجتماعية، وتوفر         : مباني الرعاية االجتماعية    ١/٢-٧

  .، أو كبار السن أو الرضع كما في دور الحضانةالعجزةلتنويم ما ال يقل عن أربعة أسرة 
هي المباني التي يعيش فيها السجناء أو المحتجـزين         ): السجون(مباني اإلصالحيات االجتماعية      ١/٣-٧

، ويعتبروا غير قادرين على النجاة بأنفسهم وأرواحهم في حالـة           ) ساعة ٢٤(أكثر من يوم واحد     

 وتشمل الـسجون بأنواعهـا وأحجامهـا، وغـرف          .و الهرب لخروج أ الحريق لعدم تمكنهم من ا    

  .التوقيف
 
  . خطورة خفيفةالرعايةتصنف خطورة الحريق في مباني : خطورة الحريق  ٢-٧
 
  :المتطلبات اإلنشـائية  ٣-٧
يجب تطبيق شـروط االحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية بصورة عامة لتوفير ســالمة               ٣/١-٧

  .من أخطار الحريقالهيكل اإلنشائي 
تحدد صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في أغراض الرعاية بناء على جدول رقم                ٣/٢-٧

صالحية المبـاني مـن    "١-٧والجدول التالي " تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق  "٢-١

  ."ائية الستعمالها كمباني للرعايةالناحية اإلنش
 بعين االعتبار شروط الجهات المختصة األخرى، وعلى المختصين بالدفاع المدني           يجب أن يأخذ    ٣/٣-٧

التنسيق بهذا الشأن مع وزارة الصحة بشأن مبـاني الرعايـة الـصحية، ومـع وزارة الـشئون          

  .االجتماعية بشأن دور الحضانة، ومع وزارة الداخلية بشأن مباني اإلصالحيات االجتماعية

  



 ١٣٥

  

  ناحية اإلنشائيةصالحية المباني من ال

  الستعمالها لمباني الرعاية

  المساحة واالرتفاع  التصنيف اإلنشائي

  أكثر من طابقين  النوع األول والثاني فقط

  طابقين  النوع األول والثاني والرابع فقط

  جميع األنواع

  والنوع الخامس بصورة مؤقتة وشروط خاصة
  طابق واحد

   ١-٧جدول 
  

  :االسـتعمال المختلط  ٤-٧
في حالة كون مباني الرعاية جزءا من مباني ذات استعمال آخر، يجب الفصل فـي مـا بيـنهم                     ٤/١-٧

  .قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة كل جزء صبحيل
ال يجوز أن يكون االستعمال المختلط من نوع ينطوي على خطورة حريـق عاليـة أو غـرض                    ٤/٢-٧

  .صناعي
  . المخصصة ألغراض أخرى ملحقةءجزااأل وللرعاية المخصصة يجب الفصل بين األجزاء  ٤/٣-٧
يجب أن تكون سبل الهروب المخصصة لمباني الرعاية أو أجزائهـا، مـستقلة ومنفـصلة عـن              ٤/٤-٧

  . األجزاء األخرى، وتؤدي إلى الخارج مباشرة
 
  .طالباب األول إضافة لهذه الشرويجب تطبيق شروط : السـيطرة على انتشـار الحريق  ٥-٧
  ).مربع متر ٢٠٠٠(يجب أن ال تزيد مساحة قطاع الحريق عن : االنتشـار األفقي    ٥/١-٧
عتبر كل منهـا قطـاع      يفصل بين مناطق االستخدام المختلفة عن بعضها البعض، وي              ٥/١/١-٧

  .حريق مـسـتقتل
  .تفصل مناطق أو أماكن الخطورة      ٥/١/٢-٧
وم، أو يزيـد اسـتيعابه عـن    ــتخدم للعالج أو النأي طابق أو جزء من الطابق يس        ٥/١/٣-٧

يعتبـر قطـاع حريـق ثـانوي        ) ر مت ٤٥(شخص، أو يزيد أي ضلع فيه عن        ) ٥٠(

  .مسـتقل
يفضل أن تفصل الفتحات الرأسية عن بقية أجزاء المبنى بجـدار مقـاوم             : االنتشار الرأسي     ٥/٢-٧

  . دقيقة٤٥ مقاومتها عن للحريق لمدة ال تقل عن ساعة واحدة، وبفتحات أبواب ال تقل
يجب فصل الفراغ الرأسي كالمناور، وبيت الدرج، وبئر المصعد عن المبنى بجدران                  ٥/٢/١-٧

   .وأبواب مانعة للحريق
  :  إذا توفرت الشروط التالية(Atrium)يستثنى الفراغ األوسط       ٥/٢/٢-٧
  ). متر٦(يجب أن ال تقل أبعاد الفراغ األوسط عن         ٥/٢/٢/١-٧
توفير شبكة مرشات تلقائية لمياه مكافحة الحريق، أو نظام لمنع انتشار الحريـق                     ٥/٢/٢/٢-٧

  .والدخان أفقيا يعتمد من الدفاع المدني



 ١٣٦

 
  .توفير تهوية علوية معتمدة        ٥/٢/٢/٣-٧
يجب فصل مباني أو أقسام الرعاية عن بعضها البعض بواسطة جدران           : االنتشار الخارجي     ٥/٣-٧

  .عة للحريق مقاومتها ال تقل عن ساعة واحدةمان
حيثما تشترك مباني الرعاية مع نوع مختلف من المباني بجدار مانع للحريق، يجـب أن ال                    ٥/٣/١-٧

  . تقل مقاومة ذلك الجدار عن أعلى المتطلبات ألي منهم
بـاني  يجب أن يتيسر وصول آليات ومعـدات الـدفاع المـدني لم           : وصول آليات اإلطفاء      ٥/٤-٧

  .الرعاية
يجب أن تتمكن فرق اإلطفاء من االقتراب من مباني الرعايـة بخـراطيم ميـاه اإلطفـاء                     ٥/٤/١-٧

  .الموصلة بفوهة مآخذ مياه الحريق أو خزان اإلمداد بالمياه
يجب أن تتمكن فرق اإلطفاء من الوصول إلى فتحات اإلنقاذ أو الشرفات بواسطة الدرج أو                   ٥/٤/٢-٧

  .خرى لتنفيذ عمليات اإلنقاذأية معدات أ
 
  ):مخارج الطوارئ(سـبل الهروب   ٦-٧
  .إضافة لهذه الشروط) مخارج الطوارئ(يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب     ٦/١-٧
الهـروب  يقدر االستيعاب وفقاً لما جاء في باب ســبل          ): االستيعاب(الطاقة االستيعابية       ٦/٢-٧

وبالنسبة ألماكن االستخدامات األخرى يحدد االسـتيعاب       ،  ٤-٣جدول  ) مخارج الطوارئ (

  .لكل منها وفقا لطبيعة استعمالها
يحسب قياس عرض سبل الهروب علـى أسـاس عـدد األشـخاص الـذين               : السـعـة    ٦/٣-٧

على أن ال يقل عـرض      ،  )مخارج الطوارئ (يستخدمونها كما جاء في باب سـبل الهروب        

  . ) سـم٢٤٠(عن   بأي حالالممرات الرئيسـية
يجب أن ال تزيد مسافة االنتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي             : مسافة االنتقال     ٦/٤-٧

  . ٢-٧ األرقام المذكورة في الجدول أو إلى الدرج المحمي عن
  

  حسـاب مسـافة االنتقال والمسـافة المباشـرة لمباني الرعاية

  الموقع
المسافة 

  باألمتار
  لمالحظاتالحالة وا  الطابق

  المسـافة المباشرة داخل غرف 

  أو أجنحة النوم
  ---  األرضي  ١٥

  مسـافة االنتقال من باب 

  غرف أو أجنحة النوم 

  إلى المخرج أو الدرج المحمي

  أي طابق  ٢٠
لـوجود أكثر من مخرج واحد 

  ولوجود الممرات الداخلية

  في حالة النهاية المغلقة  أي طابق  ٧,٥  النهاية المغلقة

   ٢-٧ل جدو



 ١٣٧

 
المسـافة المباشـرة من أية نقطة داخل غرف التنويم أو أجنحة النـوم إلـى المخـرج أو                     ٦/٥-٧

  .في السرداب)  متر١٠(وال تزيد عن ، ) متر١٥(الدرج المحمي ال تزيد عن 
مخارج (يجب توفير الشروط العامة للمرات كما جاءت في باب سـبل الهروب            : الممرات    ٦/٦-٧

  .) سـم٢٤٠(عن   بأي حال أن ال يقل عرض الممرات الرئيسـيةعلى). الطوارئ
مخارج (يجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سـبل الهروب       : المخارج    ٦/٧-٧

  ).الطوارئ
  .يجب أن يتوفر في كل طابق مخرجين متباعدين    ٦/٧/١-٧
يث ال تقل عن مخرجين متباعدين إلى       يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة بح            ٦/٧/٢-٧

  . إلى الخارجأطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي، يؤدي كل منهم
، أو إلى درج أو ممـر محمـي مـن           لمخارج جميعها إلى الخارج مباشرة    يجب أن تؤدي ا       ٦/٧/٣-٧

  .يق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلةالحر
وم مخرجان متباعدان يؤديان إلى الخارج أو إلـى   يجب أن يتوفر في كل غرفة أو جناح للن            ٦/٧/٤-٧

  :ممر محمي يؤدي إلى مخرجين في الحاالت التالية
  .سافات االنتقال عن الجدول السابقإذا زادت م      ٦/٧/٤/١-٧
  .) متر٩٠(زادت مسافة االنتقال عن إذا       ٦/٧/٤/٢-٧
  ).بع متر مر٢٣٠(إذا زادت مساحة غرفة أو جناح النوم عن       ٦/٧/٤/٣-٧
يجب توفير منطقة التجاء مؤقتة في جميع مباني الرعاية التي تزيد عـن             : المخارج األفقية     ٦/٧/٥-٧

  ). متر مربع٢٠٠٠(طابقين أو تزيد مسـاحة الطابق فيها عن 
من سبل الهـروب    %) ٥٠(عدا الطوابق أو األقسام المخصصة للنوم، يجوز أن تنتهي           فيما    ٦/٧/٦-٧

  .لمبنىإلى مكان آمن داخل ا
هـذه  ل إضـافة    )مخارج الطوارئ (مة لسـبل الهروب    يجب أن تطبق الشروط العا    : الدرج    ٦/٨-٧

  .الشروط
يجب توفير المنحدرات في مباني الرعاية وفقا للشروط العامة لسـبل الهروب           : المنحدرات    ٦/٨/١-٧

  .تصاصرعاية، تنسيقا مع جهات االخ، وتبعا لظروف استخدام مبنى ال)مخارج الطوارئ(
الدرج عن درجين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلـى            يجب أن ال يقل عدد        ٦/٨/٢-٧

  . إلى الخارج مباشـرةالجدار الخارجي يؤدي كل منهم
الحريق وتؤدي  يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية من                 ٦/٨/٣-٧

  .إلى الخارج مباشرة
رج نهائي  في جميع األحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخ          : النهائيالمخرج      ٦/٩-٧

  .يؤدي إلى الخارج مباشرة
األقسـام ذات االستخدامات األخرى، في مباني الرعاية تطبق بشـأنها الشروط الخاصـة                ٦/٩/١-٧

  .بها أو األعلى أيهم أكثر وقاية
ة الصحية لمختلي العقل ودور الرعاية االجتماعيـة        يسمح باستخدام األقفال في دور الرعاي         ٦/٩/٢-٧

للمساجين أو الموقوفين، على أن تكون هناك حراسات دائمة على مدار الساعة تسمح بنقل              

  .مستخدمي المبنى إلى أماكن أخرى آمنة في حاالت الطوارئ



 ١٣٨

 
لهيكل اإلنشائي  تطبيق شروط الباب األول لتوفير سالمة ا      يجب  : معدات مكافحة الحريق واإلنذار     ٧-٧

  .٣-٧من أخطار الحريق، إضافة للشروط الواردة في الجدول 
، الحريق واإلنذار، والخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية مـن الحريـق          معدات يجب توفير     ٧/١-٧

  .الرعايةالمطلوبة في مباني 
وفقـاً  م والتنفيـذ والـصيانة      يجب أن تكون معدات الحريق واإلنذار من حيـث التـصمي              ٧/٢-٧

  .أو دليل الدفاع المدنيلالشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار 
يجوز للدفاع المدني عند الترخيص، أن يطلب معدات إضافية كبديل عن بعض االحتياطات                 ٧/٣-٧

  .الوقائية المطلوبة وفقاً للشروط
 

  معدات مكافحة الحريق لمباني الرعاية

  نشـائيحسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإل

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :معدات اإلطفاء اليدوية  ١

  جميع الطوابق  يات يدويةاطف    ١  

  :التركيبات الثابتة  ٢

  جميع الطوابق  شبكة خراطيم مطاطية    ١  

 )ثالثـة طوابـق   + أرضـي    (طوابقأربعة  أكثر من     شبكة فوهات جافة    ٢  

  متر أو طابقين بمساحة إجماليـة      ٢٨وبارتفاع أقل من    

  .  متر مربع١٠٠٠تزيد عن 

 متر أو أكثر من طابقين بمساحة       ٢٨بارتفاع أعلى من      شبكة فوهات رطبة    ٣  

  .  متر مربع للطابق الواحد١٠٠٠تزيد عن 

  .حسب حجم المبنى  شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

شبكة تلقائية لمرشـات مياه مكافحة     ١  

  الحريق

جنحة النوم إذا زاد المبنى عـن طـابقين،         السرداب، أ 

  . المنشأة من النوع الثالث والخامسالمباني 

  .أماكن الخطورة الخاصة حيث ال يمكن استخدم المياه  شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  :معدات إنذار الحريق   ٤

  في جميع الطوابق  شبكة إنذار يدوي    ١  

 وكذلك فـي    ،، و الممرات   أجنحة التنويم  في غرف أو    شبكة إنذار تلقائي    ٢  

، أمــاكن الخطــورة الخاصــة، ومجــاري التكييــف

  .والسرداب

  ٣-٧جدول 



 ١٣٩

  

" المتطلبات العامة للخدمات الهندسـية    "الرابع  باب  اليجب االلتزام بما جاء في      : الخدمات الهندسية   ٨

  .٤-٧لتركيز على ما ورد في الجدول مع ا

  .ضافية أو كبديل عن بعض الشروط الوقائية األخرىللدفاع المدني طلب معدات إ  ١-٨

تحدد البدائل للمعدات المطلوبة في مباني الرعاية للصحة النفسية، والرعاية االجتماعية خاصـة               ٢-٨

ـ  ) السجون( دور الحضانة، واإلصالحيات االجتماعية      ين الـدفاع المـدني والجهـة       بالتنسيق ب

  .المختصة

  

  

  الوقاية من الحريق في مباني الرعايةالخدمات الهندسـية الخاصة ب

  الحاالت المطلوبة  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  عالمات إرشادية مضاءة    ٢  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

  .جميع مباني الرعاية  احتياطي للكهرباءمصدر     ٤  

  . متر أيهم أقل٢٠إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو   مصعد حريق    ٥  

  .وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية  أبواب حريق تعمل تلقائيا    ٦  

   ٤-٧جدول 

  



 ١٤٠

  الباب الثامن

  نيةالمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السك

  الفهرس

   .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية: الباب الثامن  الرمز  الصفحة
  أقسام المباني السكنية حسب نوع االستغالل  ٨/١  ١٣٩

  الشروط الوقائية للمباني السكنية الجماعية  :أوالً  
  المباني السكنية الجماعية  ٨/١/١  
  خطورة الحريق   ٨/١/٢  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٨/١/٣  
  االستعمال المختلط  ٨/١/٤  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٨/١/٥  
  االنتشـار األفقي    ٨/١/٥/١  
  االنتشـار الرأسـي    ٨/١/٥/٢  
  االنتشـار الخارجي    ٨/١/٥/٣  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٨/١/٥/٤  
  سـبل الهروب  ٨/١/٦  
  الطاقة االستيعابية    ٨/١/٦/٢  
  السـعـة    ٨/١/٦/٣  
  مسـافة االنتقال    ٨/١/٦/٤  
  المسـافة المباشرة    ٨/١/٦/٥  
  الممرات    ٨/١/٦/٦  
  المخارج    ٨/١/٦/٧  
  ةرج األفقياالمخ    ٨/١/٦/٧/٤  
  الدرج     ٨/١/٦/٨  
  المخرج النهائي    ٨/١/٦/٩  
  معدات اإلنذار ومكافحة الحريق   ١/٧-٨  
  الخدمات الهندسـية  ١/٨-٨  
  



 ١٤١

  

  لباب الثامنا

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية

  الفهرستابع 

   .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية: الباب الثامن  الرمز  الصفحة
  الشروط الوقائية للمباني السكنية الخاصة  ثانياً  
  المباني السكنية الخاصة  ٢/١-٨  
  ة الحريق خطور  ٢/٢-٨  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٢/٣-٨  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٢/٤-٨  
  االنتشـار األفقي    ٢/٤/١-٨  
  االنتشـار الرأسـي    ٢/٤/٢-٨  
  االنتشـار الخارجي    ٢/٤/٣-٨  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٢/٤/٤-٨  
  سـبل الهروب  ٢/٥-٨  
  المخارج    ٢/٥/١-٨  
  الدرج    ٢/٥/٢-٨  
  المخرج النهائي    ٢/٥/٣-٨  
  معدات اإلنذار ومكافحة الحريق   ٢/٦-٨  
  الخدمات الهندسـية  ٢/٧-٨  
  التطبيق  ٢/٨-٨  
  



 ١٤٢

  

  الباب الثامن

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة
  .ة اإلنشائية الستعمالها للمباني السكنيةصالحية المباني من الناحي  ١-٨  
  .حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة للمباني السكنية  ٢-٨  
المؤلفة من وحدات  المباني) أ ( معدات مكافحة الحريق للمباني السكنية فئة    أ٣-٨  

  .حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي) شقق( سكنية دائمة لعائلة واحدة 
المباني المؤلفة من غرف أو     ) ب  ( معدات مكافحة الحريق للمباني السكنية فئة          ب٣-٨  

مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو جماعي حسب الفئة واالرتفاع والتـصنيف            

  .اإلنشائي
المباني المؤلفة مـن غـرف      ) ج  ( معدات مكافحة الحريق للمباني السكنية فئة          ج٣-٨  

والشقق المفروشـة حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف      للمبيت المؤقت مثل الفنادق     

  .اإلنشائي
المباني المؤلفة ) أ ( الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني السكنية فئة    أ٤-٨  

حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف ) شقق( من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحدة 

  .اإلنشائي
المباني المؤلفة  ) ب  ( لوقاية في المباني السكنية فئة      الخدمات الهندسية الخاصة با      ب٤-٨  

من غرف أو مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو جماعي حسب الفئة واالرتفاع             

  .والتصنيف اإلنشائي
المباني المؤلفة  ) ج  ( الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني السكنية فئة            ج٤-٨  

دق والشقق المفروشـة حسب الفئة واالرتفاع      من غرف للمبيت المؤقت مثل الفنا     

  .والتصنيف اإلنشائي
  



 ١٤٣

  

  

  لباب الثامنا

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية
  :تنقسـم المباني السكنية حسـب نوع االستغالل إلى نوعين هما  ١-٨
  .مثل الشقق، المهاجع، الفنادق: المباني السكنية الجماعية    ١/١-٨
  .أو القصور الخاصة) المساكن الخاصة(الفيالت الصغيرة مثل : المباني السكنية الخاصة    ١/٢-٨
  

  :الشروط الوقائية للمباني السكنية الجماعية: أوال 
  .هي المباني أو أجزائها المخصصة للسكن المتجاور: المباني السكنية الجماعية  ١/١-٨
  :وع االستغالل إلى ثالث فئات كالتاليتنقسـم المباني السكنية حسـب ن    ١/١/١-٨
مثل مباني  ) شقق( المباني المؤلفة من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحدة         ) أ   (الفئـة        ١/١/١/١-٨

  .السكن االستثماري
 للسكن الـدائم بـشكل منفـرد أو         عجمهاالمباني المؤلفة من غرف أو      ) ب  ( الفئـة        ١/١/١/٢-٨

  .لموظفين والعمال ومهاجع الجنود وما في حكمهاجماعي، مثل سكن الطلبة وا
المباني المؤلفة من غرف للمبيت المؤقت بـأجر أو دون أجـر مثـل              ) ج  ( الفئـة        ١/١/١/٣-٨

  .الفنادق، والموتيالت، ودور الضيافة، والشقق المفروشـة وما في حكمها
 
  .أنها خطورة خفيفةى تصنف خطورة الحريق في المباني السكنية عل: خطورة الحريق  ١/٢-٨
 
  :المتطلبات اإلنشـائية  ١/٣-٨
  .الباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي من أخطار الحريقيجب تطبيق شـروط   ١/٣/١-٨
تحدد صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في األغراض السكنية بناء على جدول رقم                ١/٣/٢-٨

صالحية المباني مـن     " ١-٨والجدول التالي   " قاومتها للحريق تصنيف المباني من حيث م     "٢-١

  .الناحية اإلنشائية الستعمالها في األغراض السكنية
ال يجوز السكن في السرداب، إال في الحاالت الخاصة التي يوافق عليها الدفاع المدني، وتـوفير                  ١/٣/٣-٨

  .ها الدفاع المدنيطلبي  أخرىمخرج إضافي، وشبكة مرشات مياه تلقائية وأي معدات
 
  :االسـتعمال المختلط  ١/٤-٨
ال يجوز أن يكون االستعمال المختلط من نوع ينطوي على خطورة حريـق عاليـة أو غـرض                    ١/٤/١-٨

  .صناعي
يجوز أن يكون االستعمال المختلط من النوع ذي الخطورة الخفيفة كالمحالت التجارية والمكاتب               ١/٤/٢-٨

حتياطات وقائية متكاملة لكل جزء مـن       ا وتوفر   ، الهروب مستقلة  وغيرها، بشرط أن تكون سبل    

  .المبنى حسب نوع االستغالل
في حالة كون المباني السكنية جزءا من مباني ذات استعمال آخر، يجب الفصل في مـا بيـنهم                    ١/٤/٣-٨

  .قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة كل جزء صبحيل



 ١٤٤

 المخصصة ألغراض أخرى    ءزا األج  و لألغراض السكنية اء المخصصة   يجب الفصل بين األجز     ١/٤/٤-٨

  .ملحقة
األخرى، يجب أن تكون سبل الهروب المخصصة للمباني السكنية، مستقلة ومنفصلة عن األجزاء               ١/٤/٥-٨

  . وتؤدي إلى الخارج مباشرة
  

  صالحية المباني من الناحية اإلنشائية

  الستعمالها للمباني السكنية

  االستخدامات المالئمة   نشائيالتصنيف اإل

  النوع األول والثاني فقط

المباني المؤلفة مـن    ) أ  ( الفئـة  

وحدات سكنية دائمة لعائلة واحـدة     

ــسكن ) شــقق(  ــاني ال مثــل مب

  .االستثماري

  النوع األول والثاني فقط

المباني المؤلفة من   ) ب  ( الفئـة  

لـسكن الـدائم    غرف أو مهاجع ل   

مثل سكن  ،  بشكل منفرد أو جماعي   

عمال ومهاجع  الطلبة والموظفين وال  

  .الجنود وما في حكمها

  جميع األنواع

  والنوع الخامس بصورة مؤقتة وشروط خاصة

المباني المؤلفة مـن    ) ج  ( الفئـة  

غرف للمبيت المؤقـت بـأجر أو       

دون أجـــر مثـــل الفنـــادق، 

ــضيافة  ــوتيالت، ودور ال ،  والم

الشقق المفروشــة ومـا فـي       و

  .حكمها

   ١-٨جدول 
  



 ١٤٥

 
  .إضافة لهذه الشروطشروط الباب األول يجب تطبيق : السـيطرة على انتشـار الحريق  ١/٥-٨
  ). مربع متر٣٠٠٠(يجب أن ال تزيد مساحة قطاع الحريق عن : االنتشـار األفقي    ١/٥/١-٨
  .عتبر كل منها قطاع حريق مـسـتقتل وي،تفصل الوحدات السكنية عن بعضها      ١/٥/١/١-٨
  .ماكن الخطورة الخاصةأتفصل مناطق أو       ١/٥/١/٢-٨
، ) متـر  ٣٠(البد من وجود حاجز أو باب مانع النتشار الحريق إذا زاد الممر عـن                     ١/٥/١/٣-٨

  .وكذلك عند التقاء الممرات
يفضل أن تفصل الفتحات الرأسية عن بقية أجزاء المبنـى بجـدار            : االنتشار الرأسي       ١/٥/٢-٨

 ٤٥ تقل عن ساعة واحدة، وبفتحات أبواب ال تقل مقاومتها عن            مقاوم للحريق لمدة ال   

  .دقيقة
  :  إذا توفرت الشروط التالية(Atrium)يستثنى الفراغ األوسط       ١/٥/٢/١-٨
  ). متر٦(يجب أن ال تقل أبعاد الفراغ األوسط عن         ١/٥/٢/١/١-٨
 أو نظام لمنع انتشار الحريـق       توفير شبكة مرشات تلقائية لمياه مكافحة الحريق،              ١/٥/٢/١/٢-٨

  .لمدنيوالدخان أفقيا يعتمد من الدفاع ا
  .ة علوية معتمدةتوفير تهوي        ١/٥/٢/١/٣-٨
يجب فصل مباني أو أقسام الوحدات السكنية عـن بعـضها الـبعض             : االنتشار الخارجي     ١/٥/٣-٨

  .بواسطة جدران مانعة للحريق مقاومتها ال تقل عن ساعة واحدة
حيثما تشترك المباني السكنية مع نوع مختلف من المباني بجدار مانع للحريق، يجب أن ال                   ١/٥/٣/١-٨

  . تقل مقاومة ذلك الجدار عن أعلى المتطلبات ألي منهم
يجب أن يتيسر وصول آليات ومعـدات الـدفاع المـدني للمبـاني     : وصول آليات اإلطفاء      ١/٥/٤-٨

  .السـكنية
 
  ):لطوارئمخارج ا(سـبل الهروب   ١/٦-٨
  .إضافة لهذه الشروط) وارئمخارج الط(يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب     ١/٦/١-٨
الهـروب  يقدر االستيعاب وفقاً لما جاء في باب ســبل          ): االستيعاب(الطاقة االستيعابية       ١/٦/٢-٨

 ، وبالنسبة ألماكن االستخدامات األخرى يحدد االسـتيعاب       ٤-٣جدول  ) مخارج الطوارئ (

  .لكل منها وفقا لطبيعة استعمالها
يحسب قياس عرض سبل الهروب علـى أسـاس عـدد األشـخاص الـذين               : السـعـة    ١/٦/٣-٨

  ). مخارج الطوارئ(يستخدمونها كما جاء في باب سـبل الهروب 
يجب أن ال تزيد مسافة االنتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي             : مسافة االنتقال     ١/٦/٤-٨

  . ٢-٨ األرقام المذكورة في الجدول  إلى الدرج المحمي عنأو
المسـافة المباشـرة من أية نقطة داخل غرف التنويم أو أجنحة النـوم إلـى المخـرج أو                     ١/٦/٥-٨

  .في السرداب)  متر١٠(، وال تزيد عن ) متر١٥(الدرج المحمي ال تزيد عن 
  



 ١٤٦

  

  مباني السكنيةحسـاب مسـافة االنتقال والمسـافة المباشـرة لل

  الموقع
المسافة 

  باألمتار
  الحالة والمالحظات  الطابق

  ---  السرداب  ١٠

  )أ ( للمباني فئـة   الطوابق العليا  ١٥
 المسـافة المباشـرة داخـل

  الشـقـة السـكنية 
  )ب ، ج ( للمباني فئـة   الطوابق العليا  ١٠

  مسـافة االنتقال من باب   في حالة وجود أكثر من مخرج  السرداب  ٢٠

  الشـقـة السـكنية 

  ---  بقية الطوابق  ٣٠  ج أو الدرج المحميلى المخرإ

  في حالة النهاية المغلقة  السرداب  ٥
  النهاية المغلقة

  في حالة النهاية المغلقة  أي طابق  ٧,٥

   ٢-٨جدول 
  

مخارج (يجب توفير الشروط العامة للمرات كما جاءت في باب سـبل الهروب            : الممرات    ١/٦/٦-٨

  ).الطوارئ
)  سـم  ١٢٠(، والفرعية عن    ) سـم ١٥٠(يجب أن ال يقل عرض الممرات الرئيسـية عن             ١/٦/٦/١-٨

المباني المؤلفـة من وحـدات سـكنية دائمة لعائلة واحدة        ) أ  ( في المباني السكنية لفئـة     

  .مثل مباني السكن االستثماري) شقق( 
، ) سم ١٢٠(، والفرعية عن    ) سـم ٢٠٠(الرئيسـية عن   يجب أن ال يقل عرض الممرات           ١/٦/٦/٢-٨

لسكن الدائم بـشكل    المباني المؤلفة من غرف أو مهاجع ل      ) ب  ( في المباني السكنية لفئـة     

  .عمال ومهاجع الجنود وما في حكمها، مثل سكن الطلبة والموظفين والمنفرد أو جماعي
، ) سم ١٢٠(، والفرعية عن    ) سـم ٢٠٠( الممرات الرئيسـية عن     يجب أن ال يقل عرض        ١/٦/٦/٣-٨

ؤقت بأجر أو دون أجر مثـل الفنـادق،         المباني المؤلفة من غرف للمبيت الم     ) ج  ( الفئـة  

  .، ودور الضيافة، والشقق المفروشـة وما في حكمهاوالموتيالت
مخارج (يجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سـبل الهروب       : المخارج    ١/٦/٧-٨

  ).طوارئال
يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممـر محمـي مـن                      ١/٦/٧/١-٨

  .الحريق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة
يؤدي إلـى   ) نظام فيالت دوبلكس  (يجب أن يتوفر مخرج طوارئ للطابق الثاني في الشقة              ١/٦/٧/٢-٨

لي مؤديا إلـى بـاب الـشـقة        يكن الدرج الداخ  إذا لم    الممر أو الدرج الرئيسـي للمبنى،    

  . الخارجي



 ١٤٧

 
يجب أن يتوفر مخرج إضافي لكل وحدة أو غرفة سكنية يؤدي إلى الخارج أو إلـى ممـر                  ١/٦/٧/٣-٨

  .٢-٨محمي إذا زادت المسافة عن الحد المذكور في الجدول 
) ب  (  المباني السكنية لفئــة      يجب توفير منطقة التجاء أفقية مؤقتة في      : المخارج األفقية     ١/٦/٧/٤-٨

المباني المؤلفة من غرف أو مهاجع للسـكن الدائم بشـكل منفرد أو جماعي، مثل سـكن               

الطلبة والموظفين والعـمال ومهاجع الجـنـود وما في حكمها، التي تزيـد مـسـاحـة             

  .) متر مربع٣٠٠٠(لطابـق فيهـا عن ا
  .، إضافة إلى هذه الشروط"سبل الهروب"الث الباب الثيجب أن تطبق شروط : الدرج    ١/٦/٨-٨
يفضل توفير المنحدرات في المباني السكنية للدور األرضي وفقـا للـشروط            : المنحدرات    ١/٦/٨/١-٨

  .، الستخدامات المعاقين)مخارج الطوارئ(العامة لسـبل الهروب 
من الحريق وتؤدي   يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية                ١/٦/٨/٢-٨

  .إلى الخارج مباشرة
يجب أن ال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلـى                    ١/٦/٨/٣-٨

  .الجدار الخارجي يؤدي كل منهم إلى الخارج مباشـرة
ـ                  ١/٦/٨/٤-٨ سكنية يجوز وفي الحاالت الخاصة التي يسمح بها الدفاع المدني، أن يتوفر في المباني ال

بواجهـات  ) شقق( المباني المؤلفـة من وحـدات سـكنية دائمة لعائلة واحدة         ) أ  ( لفئـة  

 درج واحد وفقا للشـروط التاليـة وشــروط         تجارية مثل مباني السـكن االسـتثماري،    

  :نظـام البناء
  .أن ال يزيد عدد الطوابق عن سـتة طوابق غير األرضي      ١/٦/٨/٤/١-٨
يكون درج الجزء السكني مستقل تماما ومفصول عن درج الجزء التجـاري مـن      أن        ١/٦/٨/٤/٢-٨

  . المبنى
، ومجموع المساحة الطوابق    ) متر مربع  ٦٠٠(أن ال تزيد مساحة الطابق الواحد عن              ١/٦/٨/٤/٣-٨

 .وتحسب المساحة اإلجمالية وفقا لنظام البناء)  متر مربع١٨٠٠(عن 
ع األحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي           في جمي : المخرج النهائي     ١/٦/٩-٨

  .يؤدي إلى الخارج مباشرة
األقسـام ذات االستخدامات األخرى، في المباني السكنية تطبق بشـأنها الشروط الخاصة               ١/٦/١٠-٨

  .بها أو األعلى أيهم أكثر وقاية
 
ات الوقائية في الخدمات الهندسـية وفقـا        يجب توفير االحتياط  :  معدات مكافحة الحريق واإلنذار     ١/٧-٨

  . ج٣-٨ ب، ٣-٨ أ، ٣-٨ إضافة للشروط الواردة بالجداول "يةـلخدمات الهندسا"للباب الرابع 
يجب أن تكون معدات الحريق واإلنذار من حيـث التـصميم والتنفيـذ والـصيانة وفقـاً                     ١/٧/١-٨

  .دفاع المدنيلالشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار أو دليل ال
يجوز للدفاع المدني، أن يطلب معدات إضافية أو بديلة عن بعض االحتياطـات الوقائيـة                   ١/٧/٢-٨

  .المطلوبة وفقاً للشروط
 المخصصة للمبيت المؤقت دون خدمات فندقية ، والمباني ذات الشقق المفروشة،الموتيالت    ١/٧/٣-٨

  ).أ ( وابق تعامل مثل المباني السكنية فئة عن ستة طوالتي ال يزيد ارتفاع مبانيها  ،كاملة



 ١٤٨

  

  

  معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني السكنية 

   )شقق( المباني المؤلفـة من وحـدات سـكنية دائمة لعائلة واحدة ) أ ( فئة 

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :معدات اإلطفاء اليدوية  ١

  جميع الطوابق  :يات يدويةاطف    ١  

  :التركيبات الثابتة  ٢

  . متر٢٨في مباني المجمعات، أو بارتفاع أعلى من   شبكة خراطيم مطاطية    ١  

 )ثالثـة طوابـق   + أرضـي    (طوابقأربعة  أعلى من     شبكة فوهات جافة    ٢  

ين بمـساحة تزيـد     متر، أو طابق   ٢٨وبارتفاع أقل من    

  .  متر مربع١٠٠٠عن 

 متر أو التي تزيد مساحة الطابق       ٢٨بارتفاع أعلى من      بكة فوهات رطبةش    ٣  

  .  متر مربع١٠٠٠الواحد فيها عن 

  للمجمعات فقط  شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

 شبكة تلقائية لمرشــات ميـاه مكافحـة           ١  

  .الحريق

السرداب، تغطية جزئية لجميع طوابق المباني العاليـة        

والمجمعات خاصة سبل الهروب، المباني المنشأة مـن        

، األماكن المحددة حسب ما جاء      لخامسالنوع الثالث وا  

  . في األنظمة التلقائية لمكافحة الحريق

  .أماكن الخطورة الخاصة حيث ال يمكن استخدم المياه  شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  :معدات إنذار الحريق   ٤

ا عـن   ـفي جميع الطوابق بالمباني التي يزيد ارتفاعه         يدويشبكة إنذار    ١  

  .، ومباني المجمعات)المباني العالية( متر ٢٨

في جميع الطوابق بالمباني العالية، ومباني المجمعـات          شبكة إنذار تلقائي    ٢  

و الممرات، وكذلك في أمـاكن الخطـورة الخاصـة،          

  .ومجاري التكييف، والسرداب

   أ٣-٨جدول 
  



 ١٤٩

  

  ات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني السكنية معد

  المباني المؤلفة من غرف أو مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو جماعي) ب ( فئة 

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :معدات اإلطفاء اليدوية  ١

  جميع الطوابق  يات يدويةاطف    ١  

  :ثابتةالتركيبات ال  ٢

  جميع الطوابق  شبكة خراطيم مطاطية    ١  

 )ثالثـة طوابـق   + أرضي   (طوابقأربعة  من   أعلى  شبكة فوهات جافة    ٢  

 متر، أو طابقين بمساحة تزيـد       ٢٨وبارتفاع أقل من    

  .  متر مربع١٠٠٠عن 

 متر أو التـي تزيـد مـساحة         ٢٨بارتفاع أعلى من      شبكة فوهات رطبة    ٣  

  .  متر مربع١٠٠٠الطابق الواحد فيها عن 

  للمجمعات فقط  شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

السرداب، جميع طوابق المباني العالية والمجمعـات         شبكة تلقائية لمرشـات مياه مكافحة الحريق    ١  

خاصة سبل الهروب، المباني المنـشأة مـن النـوع          

اء في  الثالث والخامس ، األماكن المحددة حسب ما ج       

  . األنظمة التلقائية لمكافحة الحريق

أماكن الخطورة الخاصة حيـث ال يمكـن اسـتخدم            شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  .المياه

  :معدات إنذار الحريق   ٤

  في جميع الطوابق   شبكة إنذار يدوي    ١  

في جميع الطوابق خاصة التي ليس بها مرشات مياه           شبكة إنذار تلقائي    ٢  

طفاء الحريق و الممـرات، وكـذلك فـي أمـاكن           إ

  .، ومجاري التكييف، والسردابالخاصةالخطورة 

   ب٣-٨جدول 
  



 ١٥٠

  

  معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني السكنية

   المباني المؤلفة من غرف للمبيت المؤقت مثل الفنادق والشقق المفروشة) ج ( فئـة 

  ائيحسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـ

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :معدات اإلطفاء اليدوية  ١

  جميع الطوابق  يات يدويةاطف    ١  

  :التركيبات الثابتة  ٢

  جميع الطوابق  شبكة خراطيم مطاطية    ١  

 )ثالثة طوابـق  + األرضي   (طوابقأربعة  أعلى من     شبكة فوهات جافة    ٢  

ين بمساحة تزيـد     متر، أو طابق   ٢٨وبارتفاع أقل من    

  .  متر مربع١٠٠٠عن 

ـ   متر أو  ٢٨بارتفاع أعلى من      شبكة فوهات رطبة    ٣    تزيـد مـساحة     يالت

  .  متر مربع١٠٠٠الطابق الواحد فيها عن 

  للمجمعات فقط  شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

ـ        شبكة تلقائية لمرشـات مياه مكافحة الحريق    ١   بل الهـروب،   السرداب، جميع الطوابق خاصـة س

ألنظمة التلقائيـة   األماكن المحددة حسب ما جاء في ا      

  . لمكافحة الحريق

أماكن الخطورة الخاصة حيـث ال يمكـن اسـتخدم            شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  .المياه

  :معدات إنذار الحريق   ٤

  في جميع الطوابق   شبكة إنذار يدوي    ١  

وابق خاصة الممرات، وكذلك في أماكن      في جميع الط    شبكة إنذار تلقائي    ٢  

  .، والسرداب، ومجاري التكييفالخطورة الخاصة

 ج٣-٨جدول 



 ١٥١

  

 مع التركيز على    "الخدمات الهندسـية "الرابع  باب  اليجب االلتزام بما جاء في      : الخدمات الهندسية   ١/٨-٨

  . ج٤-٨ ب، ٤-٨ أ، ٤-٨ما ورد في الجداول 
  . إضافية أو كبديل عن بعض الشروط الوقائية األخرىللدفاع المدني طلب معدات  ١/٨/١-٨
الموتيالت والمباني ذات الشقق المفروشة المخصصة للمبيت المؤقت دون خدمات فندقية كاملـة               ١/٨/٢-٨

  ).أ ( وبارتفاع ال يزيد عن ستة طوابق تعامل مثل المباني السكنية فئة 
  

  باني السكنية الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق للم

   )شقق( المباني المؤلفـة من وحـدات سـكنية دائمة لعائلة واحدة ) أ ( فئة 

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .)مخارج الطوارئ(وبالسرداب وسبل الهر  عالمات إرشادية مضاءة    ٢  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

  
  مصدر احتياطي للكهرباء    ٤

مباني التي يطلب لهـا     المباني العالية والمجمعات، وال   

  .مصعد للحريق

  . متر أيهما أقل٢٠إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو   مصعد حريق    ٥  

  . الوقائية في المجاالت الهندسيةتلالحتياطاوفقا   تلقائيا حريق تعمل بوابأ    ٦  

   أ ٤-٨جدول 
  

  الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق للمباني السكنية 

  المباني المؤلفة من غرف أو مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو جماعي) ب ( فئة 

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  ت المطلوبةالحاال  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  عالمات إرشادية مضاءة    ٢  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

  
٤  

  
  مصدر احتياطي للكهرباء

مباني التي يطلب لهـا     المباني العالية والمجمعات، وال   

  .مصعد للحريق

  . متر أيهما أقل٢٠إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو   مصعد حريق    ٥  

  .وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية  أبواب حريق تعمل تلقائيا    ٦  

   ب ٤-٨جدول 
  



 ١٥٢

  الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق للمباني السكنية 

   المباني المؤلفة من غرف للمبيت المؤقت مثل الفنادق والشقق المفروشة) ج ( فئـة 

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .)ارئمخارج الطو(السرداب وسبل الهروب  عالمات إرشادية مضاءة    ٢  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

مباني التي يطلب لهـا     ، وال المباني العالية والمجمعات    مصدر احتياطي للكهرباء    ٤  

  .مصعد للحريق

  . متر أيهما أقل٢٠إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو   مصعد حريق    ٥  

  .لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسيةوفقا   أبواب حريق تعمل تلقائيا    ٦  

   ج ٤-٨جدول 



 ١٥٣

  

  أو القصور الخاصة) المساكن الخاصة(الفيالت الصغيرة : الشروط الوقائية للمباني السكنية الخاصة : ثانيا 
  :أو القصور الخاصة )المساكن الخاصة(الفيالت الصغيرة : المباني السكنية الخاصة  ٢/١-٨
لواحدة وتشمل المنازل المستقلة التي تملكها أو تشغلها أسرة واحدة، وقد تكون            هي مباني األسرة ا     

 أو ذات الشرفات    ،هذه المنازل ذات الطابق الواحد أو من ذات الطابقين أو الثالثة طوابق المستقلة            

شمل أيضاً المنـازل المـشيدة فـوق        تو،  المكشوفة أو من النوع الذي تكون فيه البيوت مصفوفة        

  .تجارية على أن تكون وحدات سكن واحدةالمحالت ال
 
  .تصنف خطورة الحريق في مباني التعليم خطورة خفيفة: خطورة الحريق  ٢/٢-٨
 
  :المتطلبات اإلنشـائية  ٢/٣-٨
أن ال تقل مقاومة الهيكل اإلنشائي الحامل والجدران الخارجية والجسـور وأسقف األدوار عـن                ٢/٣/١-٨

  . سـاعة واحدة
 
  :طرة على انتشـار الحريقالسـي  ٢/٤-٨
باني األسرة الواحدة   يفضل أن ال تقل مقاومة أبواب الغرف واألجنحة في م         : االنتشار األفقي     ٢/٤/١-٨

  . دقيقة٤٥عن 
يفضل أن تفصل الفتحات الرأسية عن بقية أجزاء المنزل بجدار مقـاوم            : االنتشار الرأسي     ٢/٤/٢-٨

  . دقيقة٤٥فتحات أبواب ال تقل مقاومتها عن للحريق لمدة ال تقل عن ساعة واحدة، وب
يجب فصل مباني األسرة الواحدة عن بعضها البعض بواسطة جـدران           : االنتشار الخارجي     ٢/٤/٣-٨

  .مانعة للحريق مقاومتها ال تقل عن ساعة
حيثما يشترك منزل أسرة واحدة مع نوع مختلف من المباني بجدار مانع للحريق، يجب أن                   ٢/٤/٣/١-٨

  .دار عن أعلى المتطلبات ألي منهم تقل مقاومة ذلك الجال
يجب أن يتيسر وصول آليات ومعـدات الـدفاع المـدني للمبـاني     : وصول آليات اإلطفاء      ٢/٤/٤-٨

  .السكنية
يجب أن تتمكن فرق اإلطفاء من االقتراب من المنزل بخراطيم ميـاه اإلطفـاء الموصـلة                    ٢/٤/٤/١-٨

  . داد بالمياهبفوهة الحريق أو خزان اإلم
أو يجب أن تتمكن فرق اإلطفاء من الوصول إلى فتحات اإلنقاذ أو الشرفات بواسطة الدرج                   ٢/٤/٤/٢-٨

  .أي معدات أخري لتنفيذ عمليات اإلنقاذ
 



 ١٥٤

 
  ):مخارج الطوارئ(سـبل الهروب   ٢/٥-٨
ان إلى مكان   ، يؤدي يفضل أن يكون لكل وحدة سكنية خاصة مخرجين على األقل         : المخارج    ٢/٥/١-٨

  .آمن
يمكن للدفاع المـدني الوصـول       ،أن يكون أحد المخرجين فتحة إنقاذ أو شرفة       من الممكن       ٢/٥/١/١-٨

  .، بجانب المخرج أو الباب الرئيسي للمسكنإليها
حيثما يتم توفير مكان للسكن فوق أي محل أو محالت تجارية، يجـب أن يـؤدي                : الدرج    ٢/٥/٢-٨

رج المحل، أما إذا عبر الدرج من خالل المحل التجاري فيجب أن            الدرج الخاص به إلى خا    

  .يكون الدرج معزوال، و محاطا بجدار ال تقل مقاومته عن ساعة
في جميع األحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي            : المخرج النهائي     ٢/٥/٣-٨

  .يؤدي إلى الخارج مباشرة
 
شروط الباب األول إلضافة للشروط الواردة فـي         توفر   يفضل: نذارمعدات مكافحة الحريق واإل     ٢/٦-٨

  .أ٣-٨الجدول 
  .يات الحريق اليدوية في المطابخ، وفي نهاية الممرات عند المخارجايفضل توفير طف  ٢/٦/١-٨
  .يفضل تركيب كواشف حريق أحادية الوظيفة، أو نظام إنذار من الحريق  ٢/٦/٢-٨
 
  : الخدمات الهندسية  ٢/٧-٨
التوصيالت الكهربائية البد أن تنفذ وفقا لمواصفات الجهـات المختـصة كـوزارة الكهربـاء أو          ٢/٧/١-٨

  .  اشتراطات شركة الكهرباء
 
  :التطبيق  ٢/٨-٨
الفـيالت الـصغيرة    يترك تطبيق االشتراطات الخاصة بالوقاية من الحريق في المباني الـسكنية              ٢/٨/١-٨

ول بها فـي هـذا       للدول األعضاء طبقا ألنظمتها المعم     ،اصةأو القصور الخ  ) المساكن الخاصة (

  .المجال

  



 ١٥٥

  الباب التاسع

  لمباني التجارية واألسـواق العامةلالمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق 

  الفهرس

   .لمباني التجارية واألسواق العامةلمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق  :الباب التاسع  الرمز  الصفحة
   المباني التجارية واألسواق العامة  ١-٩  ١٥٤

  خطورة الحريق   ٢-٩  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-٩  
  االستعمال المختلط  ٤-٩  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-٩  
  االنتشـار األفقي    ٥/١-٩  
  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-٩  
  االنتشـار الخارجي    ٥/٣-٩  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-٩  
  سـبل الهروب  ٦-٩  
  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-٩  
  السـعـة    ٦/٣-٩  
  مسـافة االنتقال    ٦/٤-٩  
  المسـافة المباشرة    ٦/٥-٩  
  الممرات    ٦/٦-٩  
  المخارج    ٦/٧-٩  
  المخرج األفقي    ٦/٧/٤-٩  
  الدرج      ٦/٨-٩  
  المخرج النهائي    ٦/٩-٩  
  معدات اإلنذار ومكافحة الحريق   ٧-٩  
  الخدمات الهندسـية  ٨-٩  
  "المحالت واألسواق المركزية"شـروط وقائية خاصـة   ٩-٩  
  



 ١٥٦

  

  

  الباب التاسع

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني التجارية واألسـواق العامة

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

   . الستعمالها للمباني التجاريةصالحية المباني من الناحية اإلنشائية  ١-٩  

  حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة للمباني التجارية  ٢-٩  

المحالت حـسب  ) أ ( معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني التجارية فئة     أ٣-٩  

  .الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي

المكاتب حسب  ) ب  ( التجارية فئة   معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني          ب٣-٩  

  .الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي

  .المحالت) أ ( الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني التجارية فئة    أ٤-٩  

  .المكاتب) ب ( الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني التجارية فئة    ب٤-٩  

  



 ١٥٧

  

  الباب التاسع

  قائية للحماية من الحريق في المباني التجارية واألسـواق العامةالمتطلبات الو
  :تنقسـم المباني التجارية حسـب نوع االستغالل إلى نوعين هما  ١-٩
  :وهي المباني أو أجزائها المخصصة لخدمة الجمهور مثل: المحالت التجارية) أ ( الفئة     ١/١-٩
  :خفيفة مثلخدمات المهن ال  محالت البيع بالجملة والمفرق    
   والحالقةالخياطةمحالت     المراكز التجارية    
  .محالت التصوير وما في حكمها    )القيصرية(األسواق المركزية     
شخص ) ٥٠(وهي المباني أو أجزائها التي ال يزيد عدد مسـتخدميها عن           : المكاتب) ب  ( الفئة    ١/٢-٩

  : في وقت واحد، والمخصصة لالستعماالت المكتبية مثل
  البنوك الصغيرة  مكاتب إدارة األعمال     
  مكاتب الشركات  مكاتب المؤسـسـات    
  .المكاتب العقارية وما في حكمها  المكاتب االستشارية والهندسية     
 
  . كالتاليتصنف خطورة الحريق في المباني التجارية حسب الفئة: خطورة الحريق  ٢-٩
  .المحالت التجارية كخطورة متوسـطة) أ ( ة الفئة تصنف خطورة الحريق في المباني التجاري  ٢/١-٩
  .المكاتب باعتبارها خطورة خفيفة) ب ( تصنف خطورة الحريق في المباني التجارية الفئة   ٢/٢-٩
  .تصنف خطورة الحريق في المباني التجارية المختلطة باعتبارها خطورة متوسـطة  ٢/٣-٩
 
  :المتطلبات اإلنشـائية  ٣-٩
  .الباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي من أخطار الحريقيق شـروط يجب تطب  ٣/١-٩
تحدد صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في المباني التجارية بناء على جدول رقـم                 ٣/٢-٩

صالحية المبـاني مـن   " ١-٧والجدول التالي " تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق  "٢-١

  .تجاريةمباني كنشائية الستعمالها الناحية اإل
  

  صالحية المباني من الناحية اإلنشائية

  الستعمالها للمباني التجارية حسب المساحة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي

  المساحة و االرتفاع  التصنيف اإلنشائي

  النوع األول والثاني فقط
 )ثالثة طوابق+ أرضي  ( طوابقأربعةبارتفاع يزيد عن 

  .)متر مربع ٣٠٠٠(حة تزيد عن بمسا أو

  جميع األنواع ما عدا الخامس
اع ال يزيد عن طابقين أو بمـساحة تقـل عـن            ـبارتف

  .) متر مربع٣٠٠٠(

  جميع األنواع 

  والنوع الخامس بصورة مؤقتة وشروط خاصة
  .)متر مربع ٣٠٠(بمساحة تقل عن  ق واحد أوابط

   ١-٩جدول 
  



 ١٥٨

 
  :االسـتعمال المختلط  ٤-٩
مت ألغراض الفئتين   في حالة كون المباني التجارية جزءا من مباني ذات استعمال آخر أو استخد              ٤/١-٩

، يجب فصل االستعماالت عن بعضها لتصبح كل منها قطاع حريق مستقل تتوفر             )ب  ( و  ) أ  ( 

  .له سبل هروب مستقلة
اليـة أو غـرض     ال يجوز أن يكون االستعمال المختلط من نوع ينطوي على خطورة حريـق ع               ٤/٢-٩

  .صناعي
يجب تطبيق الشروط الوقائية للمباني السكنية في حالة استعمال المباني التجارية للسكن، كما فـي                 ٤/٣-٩

  .مباني السكن االستثماري بواجهات تجارية
 
  .الباب األول إضافة لهذه الشروطيجب تطبيق شروط : السـيطرة على انتشـار الحريق  ٥-٩
  .يجب أن ال تزيد مساحة قطاع الحريق عن اآلتي: فقي االنتشـار األ    ٥/١-٩
 متر  ٢٠٠٠(المحالت التجارية يجب أن ال تزيد مساحة قطاع الحريق عن           ) أ  ( الفئة        ٥/١/١-٩

  .، وتعتبر كل وحدة مؤجرة قطاع حريق ثانوي مستقل)مربع 
 متـر   ٣٠٠٠(ة قطاع الحريـق عـن       احـالمكاتب يجب أن ال تزيد مس     ) ب  ( الفئة        ٥/١/٢-٩

  .، وتعتبر كل وحدة مؤجرة قطاع حريق ثانوي مستقل)مربع
تطبق شروط السيطرة على االنتشار الرأسي في الشروط الوقائية للمباني          : الرأسي االنتشار    ٥/٢-٩

  .السكنية
  .كل طابق يعتبر قطاع حريق مستقل    ٥/٢/١-٩
٥/٢/٢-٩  

  
لوقائيـة فـي المجـاالت الهندسـية        يجب فصل الفراغ الرأسي وفقا لشروط االحتياطات ا         

  :  إذا توفرت الشروط التالية(Atrium)ويستثنى الفراغ األوسط 
  )سرداب، أرضي، ميزانين (  طوابق ٣أن ال يزيد ارتفاع الفراغ األوسط عن       ٥/٢/٢/١-٩
أن تكون جميع طوابق المحالت التجارية محمية بشبكة مرشات تلقائية لميـاه إطفـاء           ٥/٢/٢/١-٩

  .لحريق وأنظمة معتمدة للتهوية الطبيعية أو الميكانيكية في أعلى الفراغا
  :يجوز أن يرتفع الفراغ األوسط لبقية طوابق المبنى في حالة توفر الشروط التالية    ٥/٢/٣-٩
  ). متر٦(يجب أن ال تقل أبعاد الفراغ األوسط عن       ٥/٢/٣/١-٩
ه مكافحة الحريق تعمل كسـتارة حول الفـراغ، و         توفير شـبكة مرشات تلقائية لميا          ٥/٢/٣/٢-٩

  .نظام لمنع انتشار الحريق والدخان أفقيا يعتمد من الدفاع المدني
  .توفير تهوية علوية معتمدة من الدفاع المدني      ٥/٢/٣/٣-٩
يجب فصل مباني أو أقسام الوحدات التجارية عـن بعـضها الـبعض             : االنتشار الخارجي     ٥/٣-٩

  .انعة للحريق مقاومتها ال تقل عن ساعة واحدةبواسطة جدران م
حيثما تشترك المباني التجارية مع نوع مختلف من المباني بجدار مانع للحريق، يجب أن ال                   ٥/٣/١-٩

  . تقل مقاومة ذلك الجدار عن أعلى المتطلبات ألي منهم
ني للمبـاني  يجب أن يتيسر وصول آليات ومعـدات الـدفاع المـد   : وصول آليات اإلطفاء      ٥/٤-٩

  .التجارية



 ١٥٩

  

  ):مخارج الطوارئ(سـبل الهروب   ٦-٩
  .إضافة لهذه الشروط) مخارج الطوارئ(يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب     ٦/١-٩
الهـروب  يقدر االستيعاب وفقاً لما جاء في باب ســبل          ): االستيعاب(الطاقة االستيعابية       ٦/٢-٩

سبة ألماكن االستخدامات األخرى يحدد االسـتيعاب       ، وبالن ٤-٣جدول  ) مخارج الطوارئ (

  .لكل منها وفقا لطبيعة استعمالها
يحسب قياس عرض سبل الهروب علـى أسـاس عـدد األشـخاص الـذين               : السـعـة    ٦/٣-٩

  ).مخارج الطوارئ(يستخدمونها كما جاء في باب سـبل الهروب 
ن أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي       يجب أن ال تزيد مسافة االنتقال م      : مسافة االنتقال     ٦/٤-٩

  .٢-٩ األرقام المذكورة في الجدول أو إلى الدرج المحمي عن
 يجب أن ال تزيد مسافة االنتقال من أية نقطة للوصـول إلـى المخـرج                :المسافة المباشرة     ٦/٥-٩

  .٢-٩ األرقام المذكورة في الجدول النهائي أو إلى الدرج المحمي عن
  

  االنتقال والمسـافة المباشـرة للمباني التجاريةحسـاب مسـافة 

  الموقع
المسافة 

  باألمتار

الحد 

األعلى 

 لألشخاص

  الحالة والمالحظات  الطابق

  مستقل وغير مرتبط بالسرداب أو الميزانين  األرضي  ٣٠  ١٥

  هروب للمبنىمحل مستقل ومرتبط بسبل ال  السرداب  ١٠  ١٥

  المحل مرتبط باألرضي  السرداب  ١٠  ١٠

  مستقل ومرتبط بالمبنى  ميزانين  ٣٠  ١٥

  مرتبط باألرضي  ميزانين  ١٥  ١٠

  المسـافة المباشرة

 داخل المحل التجاري 

  أو المكتب

  في حالة المكتب  جميع الطوابق  ٣٠  ١٥

المسافة المباشرة من 

أبعد نقطة في الطابق 

  إلى باب الدرج

  جميع الطوابق  --  ١٢
  في حالة الدرج األوسط 

  )مكاتب(ي التجارية في المبان

  عند توفر مخارج في أكثر من اتجاه  السرداب  ---  ٢٠

  عند توفر مخارج في أكثر من اتجاه  جميع الطوابق  ---  ٣٠

مسافة االنتقال من باب 

المكتب إلى  المحل أو

باب الدرج المحمي أو 

  في حالة النهاية المغلقة  جميع الطوابق  ---  ٧,٥  المخرج الخارجي

   ٢-٩جدول 
  



 ١٦٠

  

مخارج (يجب توفير الشروط العامة للمرات كما جاءت في باب سـبل الهروب            : الممرات    ٦/٦-٩

  :إضافة لهذه الشروط) الطوارئ
  .يجب أن تكون الممرات منظمة وانسيابية بحيث تؤدي مباشرة إلى المخارج      ٦/٦/١-٩
  . للشروطوفقاً) درابزين(الممرات المتدرجة، يجب أن يركب لها حواجز       ٦/٦/٢-٩
يجب أن يكون عرض الممرات كافيا الستيعاب تدفق األشخاص الذين سيـستعملونها                  ٦/٦/٣-٩

المحالت التجارية، وأن   ) أ  (  في المباني التجارية فئة      ) متر ٢(بشرط أن ال تقل عن      

  .المكاتب) ب ( في المباني التجارية فئة )  متر١,٥(ال تقل عن 
مخارج (شروط العامة للمخارج كما جاءت في باب سـبل الهروب     يجب توفير ال  : المخارج    ٦/٧-٩

  ).الطوارئ
يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممـر محمـي مـن                      ٦/٧/١-٩

  .يق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلةالحر
  .يجب أن يكون مخرج األرضي مستقال عن مخارج السرداب والميزانين    ٦/٧/٢-٩
يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة بحيث ال تقل عن مخرجين متباعدين إلى                   ٦/٧/٣-٩

  .أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي، يؤدي كل منهم إلى الخارج
يجب توفير منطقة التجاء مؤقتة في المباني التجاريـة العاليـة، أو ذات             : المخارج األفقية     ٦/٧/٤-٩

  ). متر مربع٣٠٠٠(تي تزيد مسـاحة الطابق فيها عن المساحة الكبيرة ال
  .الهروب إلى مكان آمن داخل المبنىمن سبل %) ٥٠( يجوز أن تنتهي     ٦/٧/٥-٩
المكاتب بعد أخذ موافقـة الـدفاع       ) ب  ( يجوز قبول مخرج واحد في المباني التجارية فئة             ٦/٧/٦-٩

  :المدني، إذا توفرت الشروط التالية
  . متر١٥ن ال تزيد المسافة المباشرة داخل المكتب عن أ      ٦/٧/٦/١-٩
أن ال تزيد مسافة االنتقال من باب المكتب إلى المخرج النهائي أو الدرج المحمي عن                     ٦/٧/٦/٢-٩

  . متر٣٠
  . متر٧,٥أن ال تزيد مسافة االنتقال للنهايات المغلقة عن       ٦/٧/٦/٣-٩
  .روب وخاصة الدرجأن تتوفر بقية شروط سبل اله      ٦/٧/٦/٤-٩
، ، أرضـي  سـرداب (  مـستويات    ٣يجوز إضافة دور إلى المحل التجاري المؤلف مـن              ٦/٧/٧-٩

، عند توفير مخرج إضافي مستقل في الطابق اإلضافي يؤدي للخارج مباشرة، أو             )ميزانين

  .إلى الممر المحمي بالمبنى
، إضافة إلى هذه    )ارج الطوارئ مخ(يجب أن تطبق الشروط العامة لسـبل الهروب        : الدرج    ٦/٨-٩

  .الشروط
  .يجب توفير المنحدرات في المباني التجارية الستخدامات المعاقين: المنحدرات    ٦/٨/١-٩
يجب أن ال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلـى                    ٦/٨/٢-٩

  .الجدار الخارجي يؤدي كل منهم إلى الخارج مباشـرة
 الحريق وتؤدي   يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية من               ٦/٨/٣-٩

  .إلى الخارج مباشرة



 ١٦١

  

الدرج النازل من الطابق األول أو الصاعد من السرداب يجب أن يـؤدي إلـى الخـارج                     ٦/٨/٤-٩

ـ         ٣مباشرة أو إلى نقطة ال تبعد أكثر من          ن  متر عن الخارج، للمحل التجاري المكـون م

 ، أرضي، ميزانين،  سرداب(أو  ) أرضي، أول (أو  ) ، ميزانين أرضي(أو  ) سرداب، أرضي (

  ).أول
، إذا تـوفرت    يجوز قبول درج واحد في المباني التجارية بعد أخذ موافقة الـدفاع المـدني                 ٦/٨/٥-٩

  :الشروط التالية
  .ن تتوفر شروط المسافة واالستيعابأ      ٦/٨/٥/١-٩
د ارتفاع المبنى عن أربعة طوابق فوق سطح األرض بمـا فيهـا الطـابق               أن ال يزي        ٦/٨/٥/٢-٩

المحالت التجارية، أو المختلطة    ) أ  ( األرضي والميزانين في المباني التجارية فئـة       

  ).أ ، ب ( 
أن ال يزيد ارتفاع المبنى عن خمسـة طوابق فوق سطح األرض بما فيهـا الطـابق                      ٦/٨/٥/٣-٩

  .المكاتب فقط) ب ( لمباني التجارية فئـة األرضي والميزانين في ا
 متر مربع في    ١٨٠٠ متر مربع في الطابق الواحد، و        ٦٠٠إن لم تزيد المساحة عن            ٦/٨/٥/٤-٩

  .مجموع الطوابق بما فيها األرضي والميزانين والخدمات إن وجد
خـارجي  يجب أن يكون الدرج الوحيد محميا من خطر الحريق، وعلـى الجـدار ال                   ٦/٨/٥/٥-٩

  .للمبنى، مع فسحة عازلة محمية وفقا للشروط العامة
) ب  ( باني التجاريـة فئـة      الدرج الداخلي المفتوح ال يعتبر أحد مخارج الطوارئ في الم             ٦/٨/٦-٩

  .المكاتب
  :يجوز أن يكون الدرج داخلي في حالة توفر الشروط التالية    ٦/٨/٩-٩
  . خاصة بالنسبة لمسافة االنتقال والتهوية واإلنارةتوفر الشروط العامة للدرج، و      ٦/٨/٩/١-٩
  .توفر فسحة عازلة محمية      ٦/٨/٩/٢-٩
  .فصل الدرج والفسحة العازلة بجدران وأبواب مانعة النـتـشـار الحريق والدخان      ٦/٨/٩/٣-٩
تتعطل ، وعدم السماح بربطها معا بممر واحد حتى ال          فصل الدرج عن بعضها تماما          ٦/٨/٩/٤-٩

  .معا بفعل الحريق أو الدخان
عند وجود ممر داخلي يجب أن يستمر بشكل حلقي، وتركب أبواب مانعة للدخان في                    ٦/٨/٩/٥-٩

  .تفصله إلى أقسام تبعا لعدد الدرجالممر بحيث 
في جميع األحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي            : المخرج النهائي     ٦/٩-٩

  .باشرةيؤدي إلى الخارج م
األقسـام ذات االستخدامات األخرى، في المباني التجارية واألسواق العامة يطبق بشـأنها               ٦/١٠-٩

  .الشروط الخاصة بها أو األعلى أيهم أكثر وقاية



 ١٦٢

  

يجب توفير االحتياطات الوقائية في الخدمات الهندسـية وفقـا          :  معدات مكافحة الحريق واإلنذار     ٧-٩

  . ب٣-٩ أ ، ٣-٩ الواردة بالجداول  إضافة للشروط"ت الهندسيةلخدماا"للباب الرابع 
يجب تطبيق الشروط الوقائية للمباني السكنية في حالة استعمال المباني التجارية للسكن، كما فـي                 ٧/١-٩

  .مباني السكن االستثماري بواجهات تجارية
ـ                ٧/٢-٩ ذ والـصيانة وفقـاً     يجب أن تكون معدات الحريق واإلنذار من حيـث التـصميم والتنفي

  .لالشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار أو دليل الدفاع المدني
يجوز للدفاع المدني، أن يطلب معدات إضافية أو بديلة عن بعض االحتياطـات الوقائيـة                   ٧/٣-٩

  .المطلوبة وفقاً للشروط
  

  التالمح) أ ( معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني التجارية فئة 

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :معدات اإلطفاء اليدوية  ١

  جميع الطوابق  يات يدويةاطف    ١  

  :التركيبات الثابتة  ٢

  جميع الطوابق  شبكة خراطيم مطاطية    ١  

 )ثالثـة طوابـق   + أرضـي    ( طوابق أربعةأعلى من     شبكة فوهات جافة    ٢  

ين بمـساحة تزيـد     متر، أو طابق   ٢٨ من   وبارتفاع أقل 

  .  متر مربع١٠٠٠عن 

 متر أو التي تزيد مساحة الطابق       ٢٨بارتفاع أعلى من      شبكة فوهات رطبة    ٣  

  .  متر مربع١٠٠٠الواحد فيها عن 

  للمجمعات فقط  شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

ة شبكة تلقائية لمرشـات مياه مكافح    ١  

  الحريق

  جميع الطوابق تغطية شاملة

  .أماكن الخطورة الخاصة حيث ال يمكن استخدم المياه  شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  :معدات إنذار الحريق   ٤

  جميع الطوابق  شبكة إنذار يدوي    ١  

في جميع الطوابق بالمباني العالية، وكذلك في أمـاكن           شبكة إنذار تلقائي    ٢  

  .، والسردابالخاصة، ومجاري التكييفالخطورة 

   أ٣-٩جدول 
  



 ١٦٣

  

  

  المكاتب ) ب ( معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني التجارية فئة 

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :معدات اإلطفاء اليدوية  ١

  جميع الطوابق  يات يدويةاطف    ١  

  :تةالتركيبات الثاب  ٢

  جميع الطوابق  شبكة خراطيم مطاطية    ١  

 )ثالثـة طوابـق   + أرضي   (طوابقأربعة  أعلى من     شبكة فوهات جافة    ٢  

ين بمساحة تزيـد     متر، أو طابق   ٢٨وبارتفاع أقل من    

  .  متر مربع١٠٠٠عن 

 متر أو التـي تزيـد مـساحة         ٢٨بارتفاع أعلى من      شبكة فوهات رطبة    ٣  

  .  متر مربع١٠٠٠الطابق الواحد فيها عن 

  للمجمعات فقط  شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

عالية والمجمعـات   السرداب، جميع طوابق المباني ال      شبكة تلقائية لمرشـات مياه مكافحة الحريق    ١  

المنـشأة مـن النـوع      ، المباني   خاصة سبل الهروب  

ي ، األماكن المحددة حسب ما جاء ف      الثالث والخامس 

  . األنظمة التلقائية لمكافحة الحريق

  أماكن الخطورة الخاصة حيث ال يمكن استخدم المياه  شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  :معدات إنذار الحريق   ٤

  في جميع الطوابق   شبكة إنذار يدوي    ١  

في جميع الطوابق خاصة التي ليس بها مرشات مياه           شبكة إنذار تلقائي    ٢  

الحريق و الممـرات، وكـذلك فـي أمـاكن          إطفاء  

  .الخطورة  الخاصة، ومجاري التكييف، والسرداب

   ب٣-٩جدول 
  



 ١٦٤

  

  

يجب االلتزام بما جاء في باب الخدمات الهندسـية مع التركيز على مـا ورد              : الخدمات الهندسية   ٨-٩

  . ب٤-٩ أ ، ٤-٩في الجداول 
 التجارية للسكن، كما فـي      ي في حالة استعمال المبان    يجب تطبيق الشروط الوقائية للمباني السكنية       ٨/١-٩

  .مباني السكن االستثماري بواجهات تجارية
  .للدفاع المدني طلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الشروط الوقائية األخرى  ٨/٢-٩
  

  المحالت ) أ ( الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق للمباني التجارية فئة 

   واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائيحسب الفئة

  الحاالت المطلوبة  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .جميع الطوابق  عالمات إرشادية مضاءة    ٢  

  .جميع الطوابق  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

  
  مصدر احتياطي للكهرباء    ٤

اني التي يطلب لهـا     مبالمباني العالية والمجمعات، وال   

  .مصعد للحريق

  . متر أيهما أقل٢٠إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو   مصعد حريق    ٥  

  .وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية  أبواب حريق تعمل تلقائيا    ٦  

   أ ٤-٩جدول 
  

   المكاتب) ب ( الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق للمباني فئة 

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .جميع الطوابق  عالمات إرشادية مضاءة    ٢  

  .جميع الطوابق  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

  .جميع الطوابق  مصدر احتياطي للكهرباء    ٤  

  . متر أيهما أقل٢٠إذا زاد االرتفاع عن ستة أدوار أو   عد حريقمص    ٥  

  .وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية  أبواب حريق تعمل تلقائيا    ٦  

   ب ٤-٩جدول 
  

  



 ١٦٥

 
  :شـروط وقائية خاصة  ٩-٩
ي هذا  في حالة المحالت و األسواق المركزية وما في حكمها يجب توفر الشروط الواردة ف                 ٩/١-٩

  :الباب إضافة للشروط التالية
، وبعيدا عن حـاجز     يجب أن تنتهي نصف عدد المخارج على األقل إلى الشارع العام                ٩/١/١-٩

  .المحاسب
  .فصل المحل عن المخزن بجدار أو باب مانع للحريق      ٩/١/٢-٩
قـل عـن    ، بعرض ال ي   الفرعية الفاصلة بين أماكن العرض    يجب أن تكون الممرات           ٩/١/٣-٩

، منظمة بشكل سهل وواضـح تـؤدي إلـى       ) متر ٢(والممرات الرئيسية   )  متر ١,٥(

  .المخارج مباشرة دون أية صعوبة
  .) متر١(، يجب إال يقل عن ممر الجمهور المؤدي للمخرج عند حاجز المحاسب      ٩/١/٤-٩
 رؤيا  يجب أن تنظم حواجز وأرفف العرض بطريقة ال تعيق سبل الهروب أو تحجب                  ٩/١/٥-٩

  .العالمات اإلرشادية
 تـوفر   ال يجوز أن تمر سبل الهروب من خالل المخزن الملحق بالمحل إال في حالة                   ٩/١/٦-٩

  :الشروط التالية
  .يفصل المخزن بحاجز وباب مانع للحريق وفقا للشروط        ٩/١/٦/١-٩
  .مطلوبة للمحلال تزيد عدد المخارج المارة بالمحل عن نصف عدد المخارج ال        ٩/١/٦/٢-٩
وجود ممر محمي من خطر الحريق يؤدي إلى الخارج مباشرة أو حماية المخزن                     ٩/١/٦/٣-٩

  .بشبكة مرشات مياه تلقائية
  



 ١٦٦

  الباب العاشر

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني الصناعية

  الفهرس

  ن الحريق في المباني الصناعية المتطلبات الوقائية للحماية م: الباب العاشر  الرمز  الصفحة
  المباني الصناعية  ١-١٠  ١٦٥

  خطورة الحريق   ٢-١٠  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-١٠  
  االستعمال المختلط  ٤-١٠  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-١٠  
  االنتشـار األفقي    ٥/١-١٠  
  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-١٠  
  االنتشـار الخارجي    ٥/٣-١٠  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-١٠  
  سـبل الهروب  ٦-١٠  
  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-١٠  
  السـعـة    ٦/٣-١٠  
  مسـافة االنتقال    ٦/٤-١٠  
  المباشرةمسـافة ال    ٦/٥-١٠  
  الممرات    ٦/٦-١٠  
  المخارج    ٦/٧-١٠  
  الدرج      ٦/٨-١٠  
  المخرج النهائي    ٦/٩-١٠  
  مكافحة الحريق معدات مكافحة اإلنذار و  ٧-١٠  
  الخدمات الهندسـية  ٨-١٠  
  



 ١٦٧

  

  الباب العاشر

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني الصناعية

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .مساحة قطاع الحريق في المباني الصناعية تبعا لخطورة عملياتها  ١- ١٠  

  .الناحية اإلنشائية الستعمالها للمباني الصناعيةصالحية المباني من   ٢- ١٠  

  .حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة للمباني الصناعية  ٣- ١٠  

معدات مكافحة الحريق للمباني الصناعية حسب الفئـة واالرتفـاع والتـصنيف              ٤- ١٠  

  .اإلنشائي

  .الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في للمباني الصناعية  ٥- ١٠  
  



 ١٦٨

  

  الباب العاشر

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني الصناعية
  :المباني الصناعية  ١-١٠
تشمل منشآت المـصانع    : المباني أو أجزائها المخصصة لألغراض الصناعة أو المهن الصناعية          

يمائيـة  مختبـرات المـواد الك    ،  ، مغاسل المالبس المركزية   المختلفة مثل مصانع األلبان واألثاث    

  . ، ومباني الحرف الصناعية وتشمل الورش الصناعية بأنواعهاالخطرة، المطابع
هي المباني أو أجزائها ألغراض الصناعة والتي تجري بها عمليـات           : مباني المنشآت الصناعية    ١/١-١٠

  .التركيب والخلط والتغليف
  . تي تجري بها عمليات اإلصالحصة الهي المباني أو أجزائها المخص: مباني المهن الصناعية  ١/٢-١٠

 
تصنف خطورة الحريق في المباني الصناعية حسب نوع عمليات التصنيع التي           : خطورة الحريق   ٢-١٠

  :تقوم في هذه المباني وهي كما يلي
و إنتاج مـواد غيـر قابلـة    وهي المصانع التي تقوم بتصنيع أو تجميع أ  : خطورة متوسطة     ٢/١-١٠

، أو ينبعث منها كمية ملحوظة      ق محتوياتها بسرعة انتشار متوسط    ر، أو التي تحت   لالحتراق

 عند احتراقها كما بـين فـي        انفجاراًمن الدخان، ولكنها ال تنتج أبخرة سـامة، وال تحدث          

  ".المتطلبات الوقائية العامة للمباني" في باب ١-١الجدول 
 إنتاج مواد قابلة لالحتـراق،      وهي المصانع التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو       : خطورة عالية     ٢/٢-١٠

 كما بين في الجدول انفجاراًأو التي تحترق محتوياتها بسرعة فائقة، أو تنتج أبخرة سامة أو         

  ."تطلبات الوقائية العامة للمبانيالم" في باب ١-١
 
  :المتطلبات اإلنشـائية  ٣-١٠
  .من أخطار الحريقالباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي يجب تطبيق شـروط   ٣/١-١٠
بناء على جدول    تحدد صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستخدامها في األغراض الصناعية           ٣/٢-١٠

صالحية المباني   "١-١٠والجدول التالي   " تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق      "٢-١رقم  

  ."الستخدامها في األغراض الصناعيةمن الناحية اإلنشائية 
  

   المباني من الناحية اإلنشائية صالحية

  الستخدامها في األغراض الصناعية حسب درجة خطورة عملياتها

  درجة الخطورة  التصنيف اإلنشائي

  مباني الخطورة العالية  النوع األول والثاني فقط

  جميع األنواع

  والنوع الخامس بصورة مؤقتة وشروط خاصة
  مباني الخطورة المتوسطة

   ١-١٠جدول 
  



 ١٦٩

  

  :االسـتعمال المختلط  ٤-١٠
في حالة كون المباني المنشآت الصناعية أو محالت المهن جزءا من مباني ذات استعمال آخـر،                  ٤/١-١٠

  .يجب الفصل في ما بينهم لتصبح كل منها قطاع حريق مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلة
  .وع استخدامهاغير صناعية، حسـب نتعامل أجزاء المباني المخصصة ألغراض أخرى   ٤/٢-١٠
  .يجب الفصل بين األجزاء المخصصة للمباني أو أجزائها المخصصة ألغراض أخرى ملحقة  ٤/٣-١٠

 
  .الباب األول إضافة لهذه الشروط يجب تطبيق شـروط السـيطرة على انتشـار الحريق  ٥-١٠
ـ  : االنتشـار األفقي     ٥/١-١٠ ، ٢-١٠دول يجب أن ال تزيد مساحة قطاع الحريق عن المحدد في الج

وإذا تعذر التقسـيم لطبيعة عمليات التصنيع، يجوز للدفاع المدني أن يقـرر االحتياطـات              

  .البديلة حسب ما تقتضيه الحالة
رداب بأن يزود بشبكة مرشـات مياه الحريق إذا زادت مـساحته عـن             ـيجب حماية الس      ٥/٢-١٠

  ).  متر مربع١٥٠(
  

  عية تبعا لخطورة عملياتهامسـاحـة قطاع الحريق في المباني الصنا

  مساحة قطاع الحريق بالمتر المربع حسب الطابق
  نوع الخطورة بالمباني الصناعية

  السرداب واألدوار العليا  الطابق األرضي

   متر مربع١٥٠٠   متر مربع٥٠٠٠  مباني الخطورة المتوسطة

   متر مربع٥٠٠   متر مربع١٠٠٠  مباني الخطورة العالية 

   ٢-١٠جدول 
  

  .الباب األول إضافة لهذه الشروطيجب تطبيق شـروط  :االنتشار الرأسي    ٥/٢-١٠
  .، يعتبر كل طابق قطاع حريق منفصلإذا تعددت الطوابق    ٥/٢/١-١٠
  .الباب األول إضافة لهذه الشروطيجب تطبيق شـروط : االنتشار الخارجي    ٥/٣-١٠
ن تكون مبنيـة مـن      ر، من جهة الجار يجب أ     الجدران الخارجية التي تقع على حدود العقا          ٥/٣/١-١٠

  .الخرسانة والطوب
 الـدفاع المـدني للمبـاني    يجب أن يتيسر وصول آليات ومعـدات : وصول آليات اإلطفاء      ٥/٤-١٠

  .الصناعية
 
  ):مخارج الطوارئ(سـبل الهروب   ٦-١٠
هـذه  إضـافة ل  " )مخـارج الطـوارئ   (سـبل الهروب   "الباب الثالث   يجب تطبيق شروط        ٦/١-١٠

  .الشروط
الهـروب  يقدر االستيعاب وفقاً لما جاء في باب ســبل          ): االستيعاب(الطاقة االستيعابية       ٦/٢-١٠

، وبالنسبة ألماكن االستخدامات األخرى يحدد االسـتيعاب        ٤-٣جدول  ) مخارج الطوارئ (

  .لكل منها وفقا لطبيعة استعمالها



 ١٧٠

  

ـ      : السـعـة    ٦/٣-١٠ ى أسـاس عـدد األشـخاص الـذين         يحسب قياس عرض سبل الهروب عل

على أن ال يقل    . ")مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   " الثالث   باباليستخدمونها كما جاء في     

)   متـر  ١,٥(عن  والفرعية  )  متر ٢(عرض الممرات الرئيسـية في المباني الصناعية عن        

  . بأي حال
ة للوصول إلى المخرج النهائي     يجب أن ال تزيد مسافة االنتقال من أية نقط        : مسافة االنتقال     ٦/٤-١٠

  . ٣-١٠األرقام المذكورة في الجدول أو إلى الدرج المحمي عن 
يجب أن ال تزيد مسافة االنتقال من أية نقطة للوصـول إلـى المخـرج               : المسافة المباشرة     ٦/٥-١٠

  .٣-١٠األرقام المذكورة في الجدول النهائي أو إلى الدرج المحمي عن 
  

  قال والمسـافة المباشـرة للمباني الصناعيةحسـاب مسـافة االنت

  الطابق
 نوع الخطورة  الموقع

  السرداب  أرضي

  ١٠  ١٥  متوسطة
  المسـافة المباشرة داخل القسم

  ٧,٥  ٧,٥  عالية

مسـافة االنتقال إلى المخرج أو   ٢٠  ٤٠  متوسطة

  ١٠  ٢٠  عالية  الدرج المحمي

  ٧,٥  ٧,٥  متوسطة
  النهاية المغلقة

  ال يجوز  يجوزال   عالية

   ٣-١٠جدول 
  

رات كما جاءت في بـاب ســبل الهـروب          مروط العامة للم  ـيجب توفير الش  : الممرات    ٦/٦-١٠

والفرعيـة  )  متـر  ٢(ال يقل عرض الممرات الرئيسـية عن        على أن . )مخارج الطوارئ (

  .بأي حال)   متر١,٥(ن ع
مرات غير واضحة، يجب تخطيط الممرات       والم  أو دائمة،  إذا لم تكن أماكن الصناعة ثابتة         ٦/٦/١-١٠

  . بالصبغ العاكس، لتوضيح الممرات ومسـاحات العمل أو التخزين
إضافة " )مخارج الطوارئ (باب سـبل الهروب    "الباب الثالث   يجب توفير شروط    : المخارج    ٦/٧-١٠

  .لهذه الشروط
ل عن مخرجين متباعدين إلى     يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة بحيث ال تق              ٦/٧/١-١٠

  . إلى الخارجاأطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي، يؤدي كل منهم

  



 ١٧١

 
يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممـر محمـي مـن                      ٦/٧/٢-١٠

  .الحريق ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة
ية ذات درجة الخطورة المتوسطة، بعـد أخـذ         يجوز قبول مخرج واحد في المباني الصناع          ٦/٧/٣-١٠

  :موافقة الدفاع المدني، إذا توفرت الشروط التالية
  . متر١٥المباشرة داخل القسم عن أن ال يزيد العمق أو المسافة       ٦/٧/٣/١-١٠
نهائي أو الدرج المحمي عـن      أن ال تزيد مسافة االنتقال من باب القسم إلى المخرج ال                ٦/٧/٣/٢-١٠

  . متر٣٠
  . متر٧,٥قال للنهايات المغلقة عن أن ال تزيد مسافة االنت      ٦/٧/٣/٣-١٠
  .قية شروط سبل الهروب وخاصة الدرجأن تتوفر ب      ٦/٧/٣/٤-١٠
، إضـافة   ")مخارج الطوارئ (سـبل الهروب   "الباب الثالث   يجب أن تطبق شروط     : الدرج    ٦/٨-١٠

  .هذه الشروطل
رج عن درجين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلـى           يجب أن ال يقل عدد الد         ٦/٨/١-١٠

  .الجدار الخارجي يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشـرة
 الحريق وتؤدي   يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية من               ٦/٨/٢-١٠

  .إلى الخارج مباشرة
الصناعية ذات درجة الخطورة المتوسطة إذا تم       للدفاع المدني قبول درج واحد في المباني            ٦/٨/٣-١٠

  .  الصناعيةاستيفاء جميع الشـروط الوقائية للمباني 
رج نهائي  في جميع األحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخ          : المخرج النهائي     ٦/٩-١٠

  .يؤدي إلى الخارج مباشرة
لصناعية ذات الخطورة العاليـة تطبـق       األقسـام ذات االستخدامات األخرى، في المباني ا          ٦/١٠-١٠

  .بشـأنها الشروط الخاصة بها أو األعلى أيهما أكثر وقاية
  

لخـدمات  المتطلبات العامة ل"متطلبات الباب الرابع  يجب توفير   :  معدات مكافحة الحريق واإلنذار     ٧-١٠

  .٤-١٠ة للشروط الواردة في الجدول إضاف" الهندسية
الحريق واإلنذار من حيـث التـصميم والتنفيـذ والـصيانة وفقـاً             يجب أن تكون معدات         ٧/١-١٠

  .لالشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار أو دليل الدفاع المدني
تختلف طرق مكافحة الحريق باختالف العمليـات الـصناعية والمـواد المـستخدمة فـي                   ٧/٢-١٠

نظم اإلنذار المطلوبة مـن     الصناعة، وبالتالي وتبعا لذلك تختلف معدات مكافحة الحريق و        

 يوضح الحد األدنى من المتطلبات وللدفاع المدني أن يطلـب           ٤-١٠مصنع آلخر والجدول    

  .معدات إضافية وفقا لما تتطلبه الحالة
يجوز للدفاع المدني، أن يطلب معدات إضافية أو بديلة عن بعض االحتياطـات الوقائيـة                   ٧/٣-١٠

  .المطلوبة وفقاً للشروط
  



 ١٧٢

  

  مكافحة الحريق للمباني الصناعيةمعدات 

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :معدات اإلطفاء اليدوية  ١

  جميع الطوابق  يات يدويةاطف    ١  

  :التركيبات الثابتة  ٢

  جميع الطوابق  شبكة خراطيم مطاطية    ١  

 )ثالثـة طوابـق   + أرضي   ( طوابق أربعةأكثر من     شبكة فوهات جافة    ٢  

 متر أو طابقين بمساحة إجمالية      ٢٨وبارتفاع أقل من    

  .  متر مربع١٠٠٠تزيد عن 

 متر أو أكثـر مـن طـابقين         ٢٨بارتفاع أعلى من      شبكة فوهات رطبة    ٣  

  .  متر مربع للطابق الواحد١٠٠٠بمساحة تزيد عن 

  .آت الصناعية ذات الخطورة العاليةفي المنش  شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

في جميع المباني الصناعية، ويجوز للدفاع المـدني          شبكة تلقائية لمرشـات مياه مكافحة الحريق    ١  

  .اء المباني ذات الخطورة المتوسطةاستثن

أماكن الخطورة الخاصة حيـث ال يمكـن اسـتخدم            شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  .المياه

  :نذار الحريقمعدات إ   ٤

  في جميع الطوابق  شبكة إنذار يدوي    ١  

في المنشآت الصناعية ذات الخطـورة العاليـة، أو           شبكة إنذار تلقائي    ٢  

أماكن الخطورة العالية في المبـاني الـصناعية ذات         

  .ة المتوسطةالخطور

  ٤-١٠جدول 



 ١٧٣

  

 "لخدمات الهندسـية لمتطلبات العامة ل  ا"الرابع  باب  اليجب االلتزام بما جاء في      : الخدمات الهندسية   ٨-١٠

  .٥-١٠تركيز على ما ورد في الجدول مع ال
  .للدفاع المدني طلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الشروط الوقائية األخرى  ٨/١-١٠
  

  الخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق في المباني الصناعية

  الحاالت المطلوبة  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  عالمات إرشادية مضاءة    ٢  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

  .جميع المباني الصناعية ذات الخطورة العالية  مصدر احتياطي للكهرباء    ٤  

  .غير مطلوب  قمصعد حري    ٥  

  .وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية  أبواب حريق تعمل تلقائيا    ٦  

   ٥-١٠جدول 
 



 ١٧٤

  الباب الحادي عشر

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات

  الفهرس

ة من الحريق في مباني المستودعات المتطلبات الوقائية للحماي: الباب الحادي عشر  الرمز  الصفحة

  . ومواقف السيارات
  مباني المستودعات  ١-١١  ١٧٣

  خطورة الحريق   ٢-١١  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-١١  
  االستعمال المختلط  ٤-١١  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-١١  
  االنتشـار األفقي    ٥/١-١١  
  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-١١  
  شـار الخارجياالنت    ٥/٣-١١  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-١١  
  سـبل الهروب  ٦-١١  
  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-١١  
  السـعـة    ٦/٣-١١  
  مسـافة االنتقال    ٦/٤-١١  
  المباشرةمسـافة ال    ٦/٥-١١  
  الممرات    ٦/٦-١١  
  المخارج    ٦/٧-١١  
  الدرج      ٦/٨-١١  
  المخرج النهائي    ٦/٩-١١  
  دات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق مع  ٧-١١  
  الخدمات الهندسـية  ٨-١١  
  "مواقف السيارات"شـروط وقائية خاصـة   ٩-١١  
  السيارات" مواقف"مباني مستودعات     ٩/١-١١  
  السيطرة على انتشار الحريق    ٩/٤-١١  
  المنحدرات لمواقف السيارات تحت مستوى األرض      ٩/٤/١-١١  
  األرضية      ٩/٤/٢-١١  
  الجدار الجانبي      ٩/٤/٣-١١  
  معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق    ٩/٥-١١  
  الخدمات الهندسية    ٩/٦-١١  



 ١٧٥

  

  

  الباب الحادي عشر

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

   .حية المباني من الناحية اإلنشائية الستخدامها في أغراض التخزينصال  ١- ١١  

  . تبعا لدرجة خطورتهامسـاحة قطاع الحريق في مباني المستودعات  ٢- ١١  

  .سافة المباشرة لمباني المستودعاتحساب مسافة االنتقال والم  ٣- ١١  

فاع والتصنيف  معدات مكافحة الحريق في مباني المستودعات حسب الفئة واالرت          ٤- ١١  

  .اإلنشائي

  .الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في مباني المستودعات  ٥- ١١  

معدات مكافحة الحريق في مباني مواقف السيارات حـسب الفئـة واالرتفـاع               ٦- ١١  

  .والتصنيف اإلنشائي

  .الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في مباني مواقف السيارات  ٧- ١١  
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  عشر الباب الحادي

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات
  :مباني المستودعات  ١-١١
المنتجات المـصنعة أو نـصف      المباني أو أجزائها المخصصة لألغراض تخزين المواد الخام، و          

  ع أو البيع، جزء من مبنى عمليات التصني تقل أوـ، وقد يكون هذا النوع من المباني مسالمصنعة
  :من حيث الخطورة إلى فئات كالتاليتنقسـم مباني المستودعات و  
مباني ذات الخطورة الخفيفة والتي يخزن فيهـا مـواد غيـر قابلـة              ) أ    (  الفئـة        ١/١-١١

  .لالحتراق، مثل مواد البناء، واألجهزة، وقطع الغيار
، ي يخزن فيها مواد قابلة لالحتراق     التمباني ذات الخطورة المتوسطة و    ) ب  ( الفئـة        ١/٢-١١

أو مواد غير قابلة لالحتراق ومغلفة بمواد قابلة لالحتراق مثـل الكرتـون الـسميك               

  .والحبيبات البالستيكية أو الرغوية أو نشارة الخشب وغيرها
مباني ذات خطورة عالية والتي يخزن فيها المواد الخطرة بوجه عـام،            ) ج  ( الفئـة        ١/٣-١١

زات والسوائل القابلة لالشتعال، والمواد الشديدة القابلية لالحتراق مثل الخـشب           والغا

  .والورق واأللياف على شكل سائب، وكذلك البالستك الرغوي وما شابه ذلك
 
تصنف خطورة الحريق في مباني المستودعات حسب نوع عمليـات التخـزين            : خطورة الحريق   ٢-١١

  :يليالتي تقوم في هذه المباني وهي كما 
وهي مباني المستودعات التي تكون محتوياتها ضعيفة       ): أ   (خطورة خـفـيـفـة الفئـة        ٢/١-١١

 األول بـاب ال في  ١-١االحتراق بحث ال يحتمل اشتعال الحريق ذاتيا، كما بين في الجدول            

كالمواد الغير قابلـة لالحتـراق، مثـل مـواد البنـاء،            " المتطلبات الوقائية العامة للمباني   "

  .ألجهزة، وقطع الغياروا
ق محتوياتهـا   وهي مباني المستودعات التـي تحتـر      : )ب  ( خطورة متوسـطـة الفئـة        ٢/٢-١١

 من الدخان، لكنها ال تنـتج أبخـرة         ، أو ينبعث منها كمية ملحوظة     بسرعة انتشار متوسطة  

األول بـاب   ال فـي    ١-١، كما بين في الجدول       وال تحدث انفجارات عند احتراقها     ،سـامة

مثل المستودعات التي يخزن فيها مواد قابلة لالحتراق،        " المتطلبات الوقائية العامة للمباني   "

أو مواد غير قابلة لالحتراق ومغلفة بمواد قابلة لالحتراق مثل الكرتون السميك، والحبيبات             

  .، ونشارة الخشب، وما في حكمهاالبالستيكية أو الرغوية
لتي تحترق محتوياتها بـسرعة     وهي مباني المستودعات ا    ): ج( خطورة عـاليـة الفئـة        ٢/٣-١١

 األول  بـاب ال فـي    ١-١، أو تنتج أبخرة سامة أو انفجارات كما بين فـي الجـدول              فائقة

، خزن فيها المواد الخطـرة بوجـه عـام        أو هي التي ي   " المتطلبات الوقائية العامة للمباني   "

يدة القابلية لالحتراق مثل الخشب والورق       والسوائل القابلة لالشتعال، والمواد الشد     الغاراتو

  .واأللياف على شكل سائب، وكذلك البالستك الرغوي وما شابه ذلك



 ١٧٧

  

  :المتطلبات اإلنشـائية  ٣-١١
يجب تطبيق شـروط االحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية بصورة عامة لتوفير ســالمة               ٣/١-١١

  .الهيكل اإلنشائي من أخطار الحريق
تحدد صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستخدامها في أغراض التخزين بناء على جدول رقم                ٣/٢-١١

صالحية المباني مـن     "١-١١والجدول التالي   " تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق      "٢-١

  ".الناحية اإلنشائية الستخدامها في أغراض التخزين
  

  ة صالحية المباني من الناحية اإلنشائي

  الستخدامها في أغراض التخزين حسب درجة خطورة محتوياتها

  درجة الخطورة  التصنيف اإلنشائي

  مباني الخطورة العالية  النوع األول والثاني فقط

  مبني الخطورة المتوسطة  النوع األول والثاني ، والثالث بشروط خاصة

  جميع األنواع

  والنوع الخامس بصورة مؤقتة وشروط خاصة
  خطورة الخفيفةمباني ال

   ١-١١جدول 
  

  :االسـتعمال المختلط  ٤-١١
في حالة كون مباني المستودعات جزءا من مباني ذات استعمال آخر، يجب الفصل في ما بيـنهم               ٤/١-١١

  . مستقل تتوفر له سبل هروب مستقلةلتصبح كل منها قطاع حريق
  .ن، حسـب نوع استخدامهاتعامل أجزاء المباني المخصصة ألغراض أخرى غير التخزي  ٤/٢-١١
و أجزائها المخصـصة ألغـراض أخـرى        ستودعات  يجب الفصل بين األجزاء المخصصة للم       ٤/٣-١١

  .ملحقة
 
  . الباب األول إضافة لهذه الشروطيجب تطبيق شروط: السـيطرة على انتشـار الحريق  ٥-١١
  . ٢-١١محدد في الجدول الحريق عن اليجب أن ال تزيد مساحة قطاع : االنتشـار األفقي    ٥/١-١١
احته عـن   ـاه الحريق إذا زادت مـس     ـبكة مرشـات مي  ـرداب بأن يزود بش   ـحماية الس     ٥/١/١-١١

  ). متر مربع١٥٠(
  . بصرف النظر عن المساحة،يجب الفصل ما بين االستعماالت المختلفة    ٥/١/٣-١١
  . بصرف النظر عن المساحة،رة الخاصةيجب فصل مناطق الخطو    ٥/١/٤-١١
  



 ١٧٨

  

  مسـاحـة قطاع الحريق في مباني المستودعات تبعا لخطورة محتوياتها

  مساحة قطاع الحريق بالمتر المربع حسب الطابق
  نوع الخطورة بمباني المستودعات

  السرداب واألدوار العليا  الطابق األرضي

   متر مربع١٥٠٠   متر مربع٥٠٠٠  خطورة خفيفة

  ر مربع مت١٠٠٠   متر مربع٣٠٠٠  خطورة متوسطة

   متر مربع٥٠٠   متر مربع١٠٠٠  خطورة عالية 

   ٢-١١جدول 
  

  .إذا تعددت الطوابق، يعتبر كل طابق قطاع حريق منفصل: االنتشار الرأسي    ٥/٢-١١
الجدران الخارجية التي تقع على حدود العقار، من جهة الجار يجب أن            : االنتشار الخارجي     ٥/٣-١١

  .تكون مبنية من الخرسانة والطوب
يجب أن يتيسر وصول آليات ومعـدات الـدفاع المـدني لمبـاني             : وصول آليات اإلطفاء      ٥/٤-١١

  .المستودعات
 
  ):مخارج الطوارئ(سـبل الهروب   ٦-١١
  .إضافة لهذه الشروط) خارج الطوارئم(يجب تطبيق الشروط العامة لسـبل الهروب     ٦/١-١١
الهـروب   االستيعاب وفقاً لما جاء في باب ســبل          يقدر): االستيعاب(الطاقة االستيعابية       ٦/٢-١١

 ، وبالنسبة ألماكن االستخدامات األخرى يحدد االسـتيعاب       ٤-٣جدول  ) مخارج الطوارئ (

  .لكل منها وفقا لطبيعة استعمالها
يحسب قياس عرض سبل الهروب علـى أسـاس عـدد األشـخاص الـذين                :السـعـة    ٦/٣-١١

 على أن ال يقل     ،")مخارج الطوارئ (سـبل الهروب    "الثالثباب  اليستخدمونها كما جاء في     

)   متر ١,٥( والفرعية عن    ) متر ٢(عرض الممرات الرئيسـية في مباني المستودعات عن        

  . بأي حال
يجب أن ال تزيد مسافة االنتقال من أية نقطة للوصول إلى المخرج النهائي             : مسافة االنتقال     ٦/٤-١١

  . ٣-١١المذكورة في الجدول األرقام أو إلى الدرج المحمي عن 
يجب أن ال تزيد مسافة االنتقال من أية نقطة للوصـول إلـى المخـرج               : المسافة المباشرة     ٦/٥-١١

  .٣-١١األرقام المذكورة في الجدول النهائي أو إلى الدرج المحمي عن 
  



 ١٧٩

  

  حسـاب مسـافة االنتقال والمسـافة المباشـرة لمباني المستودعات

  الطابق
  ورةنوع الخط  الموقع

  السرداب  أرضي

  ١٠  ١٥  خفيفة أو متوسطة
  المسـافة المباشرة داخل القسم

  ٧,٥  ٧,٥  عالية

  ٢٠  ٤٠  خفيفة

  ١٥  ٣٠  متوسطة
مسـافة االنتقال إلى المخرج أو 

  الدرج المحمي
  ١٠  ٢٠  عالية

  ٧,٥  ٧,٥  خفيفة أو متوسطة
  النهاية المغلقة

  ال يجوز  ال يجوز  عالية

   ٣-١١جدول 
  

سـبل الهروب  " الرابع   باباليجب توفير الشروط العامة للمرات كما جاءت في         : الممرات    ٦/٦-١١

والفرعيـة  )  متر ٢(على أن ال يقل عرض الممرات الرئيسـية عن         . ")مخارج الطوارئ (

  .بأي حال)   متر١,٥(عن 
 الممـرات بالـصبغ     إذا لم تكن أماكن التخزين ثابتة والممرات غير واضحة، يجب تخطيط              ٦/٦/١-١١

  .العاكس، لتوضيح الممرات ومسـاحات العمل أو التخزين
  .يجب أن تكون الممرات بين أماكن التخزين واضحة ومنظمة بحث تؤدي إلى الخارج    ٦/٦/٢-١١
سـبل الهروب  "الرابع  باب  اليجب توفير الشروط العامة للمخارج كما جاءت في         : المخارج    ٦/٧-١١

  .")مخارج الطوارئ(
يجب أن يكون عدد المخارج وفقاً للشروط العامة بحيث ال تقل عن مخرجين متباعدين إلى                   ٦/٧/١-١١

  .أطراف المبنى وعلى الجدار الخارجي، يؤدي كل منهما إلى الخارج
يجب أن تؤدي المخارج جميعها إلى الخارج مباشرة، أو إلى درج أو ممـر محمـي مـن                      ٦/٧/٢-١١

  .بفسحة عازلةالحريق ومفصول عن المبنى 
يجوز قبول مخرج واحد في مباني المستودعات ذات درجة الخطورة الخفيفة أو المتوسطة،                 ٦/٧/٣-١١

  :بعد أخذ موافقة الدفاع المدني، إذا توفرت الشروط التالية
  . متر١٥ة المباشرة داخل القسم عن أن ال يزيد العمق أو المساف      ٦/٧/٣/١-١١
مسافة االنتقال من باب القسم إلى المخرج النهائي أو الدرج المحمي عـن             أن ال تزيد          ٦/٧/٣/٢-١١

  . متر٣٠
  . متر٧,٥قال للنهايات المغلقة عن أن ال تزيد مسافة االنت      ٦/٧/٣/٣-١١
  .أن تتوفر بقية شروط سبل الهروب      ٦/٧/٣/٤-١١



 ١٨٠

  

، إضافة إلى هذه    )ارئمخارج الطو (يجب أن تطبق الشروط العامة لسـبل الهروب        : الدرج    ٦/٨-١١

  .الشروط
يجب أن ال يقل عدد الدرج عن درجين لكل طابق، متباعدين على أطراف المبنى وعلـى                    ٦/٨/١-١١

  .الجدار الخارجي يؤدي كل منهما إلى الخارج مباشـرة
يجب أن يكون الدرج محمي ومفصول عن المبنى بفسحة عازلة محمية من الحريق وتؤدي                  ٦/٨/٢-١١

  .ج مباشرةإلى الخار
في جميع األحوال، يجب أن تؤدي جميع سبل الهروب إلى مخرج نهائي            : المخرج النهائي     ٦/٩-١١

  .يؤدي إلى الخارج مباشرة
األقسـام ذات االستخدامات األخرى، في مباني المستودعات ذات الخطورة األعلى تطبـق                ٦/١٠-١١

  . أكثر وقايةبشـأنها متطلبات الوقاية الخاصة بها أو األعلى أيهما
 



 ١٨١

 
تطبيق شروط الباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي        يجب  :  معدات مكافحة الحريق واإلنذار     ٧-١١

  .٤-١١ة للشروط الواردة في الجدول إضافمن أخطار الحريق، 
وفقـاً  م والتنفيـذ والـصيانة      يجب أن تكون معدات الحريق واإلنذار من حيـث التـصمي              ٧/١-١١

  .أو دليل الدفاع المدنيالخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار لالشتراطات 
يجوز للدفاع المدني، أن يطلب معدات إضافية أو بديلة عن بعض االحتياطـات الوقائيـة                   ٧/٢-١١

  .المطلوبة وفقاً للشروط
  

  معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار في مباني المستودعات

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :معدات اإلطفاء اليدوية  ١

  .جميع الطوابق والحاالت  يات يدويةاطف    ١  

  :التركيبات الثابتة  ٢

  .جميع الطوابق والحاالت  شبكة خراطيم مطاطية    ١  

  .غير مطلوبة  شبكة فوهات جافة    ٢  

  .غير مطلوبة  شبكة فوهات رطبة    ٣  

  .ي المستودعات ذات الخطورة العاليةفي مبان  شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

ذات الخطـورة   السرداب، في مباني المـستودعات        شبكة تلقائية لمرشـات مياه مكافحة الحريق    ١  

  .المتوسطة أو العالية

أماكن الخطورة الخاصة حيـث ال يمكـن اسـتخدم            شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  .المياه

  :معدات إنذار الحريق   ٤

  في جميع الطوابق والحاالت  شبكة إنذار يدوي    ١  

في مباني المستودعات ذات الخطورة المتوسـطة أو          شبكة إنذار تلقائي    ٢  

العالية، وأماكن الخطورة العالية فـي المـستودعات        

  .ذات الخطورة الخفيفة

  ٤-١١جدول 



 ١٨٢

  

  

  

المتطلبات العامة للخدمات الهندسـية،     "الرابع  باب  الا جاء في    يجب االلتزام بم  : الخدمات الهندسية   ٨-١١

  .٥-١١تركيز على ما ورد في الجدول مع ال
  .للدفاع المدني طلب معدات إضافية أو كبديل عن بعض الشروط الوقائية األخرى  ٨/١-١١
  

  المستودعاتالخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق في المباني 

   المطلوبةالحاالت  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  عالمات إرشادية مضاءة    ٢  

  .)مخارج الطوارئ(السرداب وسبل الهروب  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

  .غير مطلوب  مصدر احتياطي للكهرباء    ٤  

  .طلوبغير م  مصعد حريق    ٥  

  .وفقا لالحتياطات الوقائية في المجاالت الهندسية  أبواب حريق تعمل تلقائيا    ٦  

   ٥-١١جدول 



 ١٨٣

  

  

  

  "مواقف السيارات"شـروط وقائية خاصـة   ٩-١١
  :السيارات" مواقف"مباني مستودعات   ٩/١-١١
تمر أو هي المباني المستعملة في تخزين ووقوف السيارات بـشكل مـس       : مباني مواقف السيارات    

 لذا تطبق الشروط الوقائية للحماية من       ،المفهوم تابعة لمباني المستودعات   مؤقت، وتعتبر في هذا     

  . الخاصةالحريق في مباني المستودعات بشكل عام على مواقف السيارات إضافة لهذه الشروط
  :تنقسـم مباني مواقف السيارات من الناحية المعمارية إلى فئات كالتاليو   
  .مباني مفتوحة الجوانب تقاد فيها السيارة لمكان وقوفها وعند الخروج) أ  (  الفئـة       ٩/١/١-١١
  .لسيارة لمكان وقوفها وعند الخروجمباني مغلقة الجوانب تقاد فيها ا) ب ( الفئـة       ٩/١/٢-١١
  .لمكان وقوفها وإخراجها بشـكل آليمباني يمكن إدخال السيارة ) ج ( الفئـة       ٩/١/٣-١١

 
 متوسطةتصنف خطورة الحريق في مباني مواقف السيارات باعتبارها خطورة          : خطورة الحريق   ٩/٢-١١

  ".المتطلبات الوقائية العامة للمباني" األول بابال في ١-١كما بين في الجدول 
 
  :المتطلبات اإلنشائية  ٩/٣-١١
ار الحريق، وما جاء في     يجب تطبيق شروط الباب األول لتوفير سالمة الهيكل اإلنشائي من أخط            

  .المتطلبات اإلنشائية لهذا الباب
 
  السيطرة على انتشار الحريق  ٩/٤-١١
  :المنحدرات لمواقف السيارات تحت مستوى األرض  ٩/٤/١-١١
سـبالً للهروب، إال إذا خصص جزء منهـا         دخول وخروج السيارات     ال تعتبر منحدرات      ٩/٤/١/١-١١

  .ر فيه الشروط العامة لسبل الهروبلذلك محمي بحاجز واقي، وتتواف
كمـا يجـب أن يتـوفر       ) ١٠:١(يجب أن ال تزيد نسبة المنحدر من و إلى السرداب عن                ٩/٤/١/٢-١١

على جهتين متقابلتين، وفي حالـة تعـذر        أن يكونا   منحدران متباعدان على األقل، ويفضل      

  .الحالةذلك يقرر الدفاع المدني ما يراه مناسباً حسب 
  :األرضية  ٩/٤/٢-١١
يجب عمل ميول في أرضية السرداب تؤدي إلى قنوات لتجميع المياه أو الزيوت المنـسكبة              ٩/٤/٢/١-١١

ي العامـة،   وتصريفها عبر فتحات تصريف أرضية، ثم إلى فاصل زيوت ومنه إلى المجار           

  .وفقاً لألصول الهندسية
  :الجدار الجانبي  ٩/٤/٣-١١
ية المطلة على الشارع العام بالزجاج المسلح، أو السلك الشبكي السميك           تغطى النوافذ الجانب      ٩/٤/٣/١-١١

  .عقاب السجائر والمهمالت وغيرهالمنع دخول أ

  



 ١٨٤

 
من مـساحة الجـدار     % ٢٥إذا كانت جوانب مواقف السيارات مفتوحة بنسبة ال تقل عن               ٩/٤/٣/٢-١١

 ويمكن االستغناء عـن     الخارجي للمبنى وعلى جهتين متقابلتين، يعتبر ذلك الموقف مفتوح        

  .نظام المرشـات التلقائية لمياه إطفاء الحريق
  

لخـدمات  المتطلبات العامة ل"متطلبات الباب الرابع  يجب توفير   :  معدات مكافحة الحريق واإلنذار     ٩/٥-١١

  .٦-١١دة في الجدول  إضافة للشروط الوار"الهندسية
حيـث التـصميم والتنفيـذ والـصيانة وفقـاً          يجب أن تكون معدات الحريق واإلنذار من            ٩/٥/١-١١

  .لالشتراطات الخاصة بمعدات اإلطفاء واإلنذار أو دليل الدفاع المدني
ال يجوز تنفيذ أية إنشاءات أو تركيب أية معدات تتعلق بتخزين أو تزويد السيارات بالوقود                   ٩/٥/٢-١١

  . في المبنى، إال بإذن خاص من الدفاع المدني وبشروط خاصة
يجوز للدفاع المدني، أن يطلب معدات إضافية أو بديلة عن بعض االحتياطـات الوقائيـة                   ٩/٥/٣-١١

  .المطلوبة وفقاً للشروط
  

  معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار في مباني مواقف السيارات

  حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشـائي

  الحاالت المطلوبة  النوع

  :معدات اإلطفاء اليدوية  ١

  .جميع الطوابق والحاالت  يات يدويةاطف    ١  

  :التركيبات الثابتة  ٢

  .جميع الطوابق والحاالت  شبكة خراطيم مطاطية    ١  

  .غير مطلوبة  شبكة فوهات جافة    ٢  

  .جميع الطوابق  شبكة فوهات رطبة    ٣  

  .داخل سور المشاريع الكبيرة  شبكة فوهات خارجية    ٤  

  :األنظمة التلقائية الثابتة ٣

، )السرداب(ألرض  مواقف السيارات تحت مستوى ا      شبكة تلقائية لمرشـات مياه مكافحة الحريق    ١  

  .ومغلقة الجوانب

أماكن الخطورة الخاصة حيـث ال يمكـن اسـتخدم            شبكة تلقائية لمرشـات مواد أخرى    ٢  

  .المياه

  :معدات إنذار الحريق   ٤

  .في جميع الطوابق والحاالت  شبكة إنذار يدوي    ١  

  .في مواقف السيارات مغلقة الجوانب  شبكة إنذار تلقائي    ٢  

  ٦-١١جدول 



 ١٨٥

  

  

  

 "لخدمات الهندسـية المتطلبات العامة ل  "الرابع  باب  اليجب االلتزام بما جاء في      : الخدمات الهندسية   ٩/٦-١١

  .٧-١١رد في الجدول مع التركيز على ما و
  :التهوية وتصريف الدخان  ٩/٦/١-١١
توفير التهوية الميكانيكية أو الطبيعية المناسبة وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة من الـدفاع        يجب    ٩/٦/٢-١١

  .المدني
يجب أن يكون نظام التهوية الميكانيكية في السرداب منفصال عن أي نظام آخـر فـي المبنـى،                    ٩/٦/٣-١١

  .ويجب أن يصمم ليعمل على وحدتين منفصلتين، للتغلب على أسـوأ الظروف
  .ل عن بعض الشروط الوقائية األخرىللدفاع المدني طلب معدات إضافية أو كبدي  ٩/٦/٤-١١
  

  مستودعات ومواقف السياراتالخدمات الهندسـية الخاصة بالوقاية من الحريق في المباني 

  الحاالت المطلوبة  النوع

  .حسب المواصفات العالمية المعتمدة من الدفاع المدني  نظام تهوية    ١  

  .السرداب ، جميع الطوابق  عالمات إرشادية مضاءة    ٢  

  .السرداب ، جميع الطوابق  شبكة إنارة للطوارئ    ٣  

  .مطلوب في مواقف السيارات المغطاة  مصدر احتياطي للكهرباء    ٤  

  . طوابقأربعةالمباني التي تزيد عن   مصعد حريق    ٥  

  .في المجاالت الهندسيةوفقا لالحتياطات الوقائية   أبواب حريق تعمل تلقائيا    ٦  

   ٧-١١جدول 

  

  



 ١٨٦

   المصطلحات المستخدمةتعريف
 

  ):مخارج الطوارئ(أبواب آلية خاصة لسـبل الهروب   
أبواب آلية تفتح بواسطة الخلية الضوئية عند اقتراب األشخاص منها أو بأية وسـيلة آليـة                    

  .لغلق الذاتيةئل تلقائية كأدوات ا وكذلك األبواب التي تفتح أو تغلق بوسا،أخرى
  :إضاءة الطوارئ  
ـ إضاءة من مصدر كهربائي مستقل عن مصدر التزويد الرئيسي للتيار الكهربائي، تُ         ل واِص

  .إضاءة الطوارئ العمل عند انقطاع التيار من مصدر التزويد الرئيسي
  :انتشار خارجي للحريق  
الخارج من النوافذ والفتحات    انتشار الحريق على الواجهة الخارجية للمبنى بواسطة اللهب             

  .األخرى أو بواسطة الحرارة المشعة من مكان الحريق إلى المباني المجاورة
  :أنظمة إنذار من الحريق  
  لتحسس خطر الحريق ومـن ثـم       ، تلقائيا أو يدويا   عمل بالطاقة الكهربائية  جهاز أو أجهزه ت       

  .  من خطر الحريقارإلنذلصدر عنها إشارات مسموعة أو مرئية تثير االنتباه ت
  :أنظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية  
شبكة تمديدات ثابتة ذات فتحات موزعة في األماكن المطلوب حمايتها وتغذى من مـصدر                  

مـسـتمر لمادة اإلطفاء المناسبة، تعمل تلقائيا بفعل اسـتشـعار الحرارة الناتجـة عـن             

  . أو بالوسيلتين معاًالحريق أو بفعل اسـتشـعار الدخان
  :باب مقاوم للحريق  
 باب يصمم إطاره وجميع أجزاءه ليقاوم مرور الدخان أو الغازات الساخنة أو ألسنة اللهب                 

  .عندما يكون مغلقامن خالله 
  :تكـسـيـه  
ة للطي أو النزع    ـمل الفواصل القابل  ـمواد األسطح المكشوفة لحوائط وأسقف الغرف وتش          

  .   الزجاجيةالتركيبات و
  :تهوية آلية  
نظام لطرد الدخان يعتمد على استخدام مراوح شفط لطرد الدخان أو أي غازات أخرى من                   

  .منطقة الخطورة
  :تهوية طبيعية  
الطبيعية لطرد الدخان أو أي     " الهواء الساخن " نظام لطرد الدخان يعتمد على حركة الدخان          

  .غازات أخرى من منطقة الخطورة
  :ار خارجيجد  
  .  جدار مطل على فسحة مكشوفة داخلية في المبنى أو مطل على شارع    
  :جدار داخلي  
  .ار ثابتا أو متحركاد سواء كان الجقطاعات،  أوجدار يقسم المبنى من الداخل إلى أجزاء    



 ١٨٧

 
  :جدار مانع للحريق  
 وانتقـال الـدخان أو    انتشار الحريـق    حاجز مقاوم للحريق لفترة زمنية محددة، ليحد من             

  .األبخرة
  :حد أدنى حرج للفيض اإلشـعاعي الحراري  
) األرضـيات (الخاصية التي تصنف بناء عليها مقاومة أسـطح مواد التشـطيبات الداخلية             

 يعتمد أسـاســه التقنـي علـى أن         ، قياسـي اختبار وذلك بناء على      اللهب عليها  المتداد

ـطيبات الداخلية لألرضيات يتوقـف فـي الحرائـق          اللهب على أسـطح مواد التش     امتداد

الفيض اإلشـعاعي الحراري الذي تتعرض له المادة، و بالتـالي كلمـا            امتداد  على   الفعلية

 القياسـي أكبر كلمـا     االختباركان الفيض اإلشـعاعي الحراري الذي تتحقق عنده معايير         

  . اللهبامتدادكانت المادة المختبرة أفضل من حيث مقاومة 
  :الحريق) امتداد(حواجز مانعة النتشار  
  . الحريقنتشارلتمنع ا) الوحدات(القطاعات عناصر إنشـائية تفصل     
  :درج  
  . طابق وآخر في المبنىبين ة رأسينتقالاوسيلة     
  :درجة انتشـار اللهب  
مـن مـواد معينـة مـن مـواد           أو لتركيب ما     معدل امتداد اللهب لمادة ما أو تركيب ما           

 المتـداد شـطيب الداخلية للحوائط، وهو الرقم العياري المسـتمد من اإلخبار القياسـي           الت

  .اللهب على سـطح المادة أو هذا التركيب
  :درجة مقاومة المادة للحريق  
مقاومة عنصر ما من عناصر اإلنشـاء للحريق هي الفترة الزمنية التي يتحمل خاللها هذا                  

اللهب والغازات السـاخنة من خالله فـي حالـة تعريـضه           العنصر الحريق و يقاوم نفاذ      

  . القياسـياالختبارلحريق قياسـي في ظل شـروط 
  :زمن اإلخالء  
لى المكان اآلمن من    إالزمن المتاح لشاغلي المبنى المتواجدين في منطقة الحريق للوصول              

  .خطر الحريق
  ):مخارج للطوارئ(سـبل الهروب   
 ليتمكن األشـخاص المتواجدون في المبنى من الهـرب         ،سـالك وآمن طريق أو أكثر    ،  مسـلك  

باالنطالق من أية نقطة في المبنى والوصول إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى سـاحة أو مكـان                 

  .آمن من الحريق، يؤدي بدوره إلى خارج المبنى، حيث األمان من خطر الحريق
  :سرداب، سراديب  
  .، أو أنه قبو محمي من القنابلجزء البناء تحت سـطح األرض    
  :)أسقف (سقف  
أو أنه غطاء لوحدة واحدة يكون       ،جزء من الهيكل اإلنشائي للمبنى يفصل أفقيا بين وحدتين            

  .سقفا لها
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  :شبكة مياه إطفاء حريق جافة  
من األنابيب الرأسية تركب في المبنى ألغراض مكافحة الحريق، مزودة بمآخذ ميـاه              شبكة    

 متاحة لرجال اإلطفاء قابلة لدفع الماء بها، مزودة بفوهات مياه إطفاء الحريـق عنـد                تكون

  .نقاط محددة بالمبنى وتنتهي بصمام تنفيس الهواء
  :شبكة مياه إطفاء حريق رطبة  
شبكة من األنابيب الرأسية تركب في المبنى ألغراض مكافحة الحريق، متصلة بمصدر مياه            

  .هات مياه إطفاء الحريق عند نقاط محددة بالمبنىدائم مضغوط، مزودة بفو
  :)مخارج للطوارئ(سـبل الهروب  لـستيعابيةاطاقة   
يقدر االستيعاب بالحد األعلى من األشخاص الممكن تواجدهم في المبنى أو أي جزء منـه                   

  .في أي وقت
  :غير قابل لالحتراق  
  .شتعالتحترق وال تطلق غازات أو أبخرة قابلة لالال مواد     
  ):مخفي(فراغ خفي   
 إنشـائيتين، وهو إمـا فـراغ       نتركيبتياإلنشـائية أو بين     فراغ واقع داخل أحد التركيبات        

مغلق أفقي كالفراغ الواقع بين السـقف اإلنشـائي و السـقف المعلـق، أو فـراغ مغلـق            

  .رأسـي كالموجود بين الحوائط
  :فوهات مياه إطفاء الحريق الخارجية  
ام إمداد بمياه إطفاء الحريق يتم توفيره ليمكن رجال اإلطفاء من السيطرة على الحريق،              نظ    

مستقلة عن شـبكة إمـداد       ودائما ما تكون شبكة إمداد فوهات مياه إطفاء الحريق الخارجية         

  .المبنى أو المباني المجاورة بالماء
  ):مربع( قسـيمة   
  .ها شـوارعمسـاحة كبيرة من األرض ال تفصل بين أجزائ    
  :قطاعات مانعة النتشـار الحريق  
قسـم أو أقسـام من المبنى منفصلة محاطة بحواجز إنشـائية تمنع لمدة زمنيـة محـددة                   

بقيـة أجـزاء المبنـى أو المبـاني         و النتشار الحريق    ة المانع القطاعاتانتقال الحريق بين    

  .المجاورة
  :(Fire Hydrants)حريق الخارجية المآخـذ مياه إطفاء   
، ه متواصل تغـذي مآخــذ ميـاه الحريـق         شبكة تمديدات تحت األرض ذات مصدر ميا          

مكانية مكافحة الحرائق من الخارج من قبل رجـال          مياه إطفاء الحريق إل    وتستعمل لتوفير 

  .الدفاع المدني
  :)مكاتب (مباني تجارية  
خص فـي وقـت واحـد،       ش) ٥٠(المباني أو أجزائها التي ال يزيد عدد مسـتخدميها عن              

  .والمخصصة لالستعماالت المكتبية
  :)محالت تجارية (مباني تجارية  
  .المباني أو أجزائها المخصصة لخدمة الجمهور    



 ١٨٩

 
  :مباني تجمعات  
شـخصا فأكثر لغرض الترفيه أو الثقافـة أو        ) ٥٠(مباني أو أجزائها المخصصة لتجمع      ال    

  .الرياضة أو العرض
  :مباني تعليم  
 طالبا منتظمـين    ٦المباني أو أجزائها المخصصة ألغراض التعليم، وهي التي تأوي عدد               

 ساعة في األسبوع، كرياض األطفال      ١٢يقل عن     ساعات يومياً وبما ال    ٤يقل عن    بدوام ال 

  . حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها- ابتدائي-والمدارس تمهيدي
  :ماعيةمباني رعاية اجت  
المباني أو أجزائها المخصصة لتقديم الرعاية االجتماعية، وتوفر ما ال يقل عن أربعة أسرة                  

  .لتنويم العجزة، أو كبار السن أو الرضع كما في دور الحضانة
  :مباني رعاية صحية  
مباني أو أجزائها المخصصة لتقديم الخدمات الصحية، وتوفر ما ال يقل عن أربعة أسـرة               ال    

ومن المعروف أن رواد هذه األماكن غير قادرين على حمايـة أرواحهـم          . نويم المرضى لت

ومنها مباني النقاهة، مبـاني اإلسـعاف   . لكبر السن أو إلصابتهم بأمراض جسدية أو عقلية      

  .والطوارئ
  :مباني رعاية  
ن المباني أو أجزائها المخصصة ألغراض الرعاية الصحية أو االجتماعية، و التـي يكـو                 

شاغلوها عاجزين عن الحركة أو أنهم وتحت تأثير الحجـز مقيـدي الحركـة، وتـشمل                

 ، ودور الرعاية االجتماعية لألطفـال     ، ودور الحضانة  ، وبيوت رعاية المسنين   ،المستشفيات

  .ودور الصحة النفسية والسجون بجميع فئاتها
  :مباني سكنية جماعية  
  .اورالمباني أو أجزائها المخصصة للسكن المتج    
  :أو القصور الخاصة )المساكن الخاصة(الفيالت الصغيرة : مباني سكنية خاصة  
مباني األسرة الواحدة وتشمل المنازل المستقلة التي تملكها أو تشغلها أسرة واحـدة، وقـد                   

 أو  ،تكون هذه المنازل ذات الطابق الواحد أو من ذات الطابقين أو الثالثة طوابق المـستقلة              

ـ و،  المكشوفة أو من النوع الذي تكون فيه البيـوت مـصفوفة         ذات الشرفات  شمل أيـضاً  ت

  .المنازل المشيدة فوق المحالت التجارية على أن تكون وحدات سكن واحدة
  :مباني صناعية  
تـشمل منـشآت    : المباني أو أجزائها المخصصة لألغراض الصناعة أو المهن الـصناعية             

واألثاث، مغاسل المالبس المركزية، مختبرات المواد      المصانع المختلفة مثل مصانع األلبان      

  .الكيمائية الخطرة، المطابع، ومباني الحرف الصناعية وتشمل الورش الصناعية بأنواعها
  :مستودعاتمباني   
المباني أو أجزائها المخصصة لألغراض تخزين المواد الخام، والمنتجـات المـصنعة أو                 

جزء مـن مبنـى عمليـات        تقل أو ـ من المباني مس   نصف المصنعة، وقد يكون هذا النوع     

  .التصنيع أو البيع
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  :منشآت صناعيةمباني   
  .المباني أو أجزائها ألغراض الصناعة والتي تجري بها عمليات التركيب والخلط والتغليف    
  :مباني مهن صناعية  
  .المباني أو أجزائها المخصصة التي تجري بها عمليات اإلصالح    
  :توحمجال مف  
  .المكان المكشوف مثل الفناء    
  :مجمع قمامة  
  .ممر رأسي بطول المبنى لتصريف القمامة، مزود بفتحات مناسبة في كل طابق    
  :األفـقـيـة) مخارج الطوارئ(مخارج سـبل الهروب   
المخرج األفقي هو المخرج الذي     : األفـقـيـة) مخارج الطوارئ (مخارج سـبل الهروب        

شخاص الذين يتعرضون   نطقة آمان داخل المبنى أو خارجه، توفر ملجأ آمنا لأل         يؤدي إلى م  

  .لخطر الحريق
  :مخرج نهائي  
رداب إلـى   ـيلة خروج من البناء أو الطابق األرضي أو الـس         ـوس أو طريق أي ممر أو      

  .الشارع المفتوح أو المكان اآلمن في الهواء الطلق
  :مدخنة  
تتحمل درجات الحرارة العالية لتصريف الـدخان والغـازات         تصميم رأسي مقام من مواد          

  .الناتجة عن أجهزة إشعال الوقود
  :نتقالامسافة   
  .المسافة من أبعد نقطة في الغرفة أو القسم إلى المخرج أو الدرج المحمي من الحريق    
  :مسـافة مباشرة  
  .جأقصر خط وهمي داخل المبنى يصل بين أبعد نقطة فيه وبين المخر    
  :)الثابتة(معدات مكافحة حريق   
شـبكة تمديدات ثابتة منها ما يسـتعمل لمكافحة الحريق فـي أول مراحلـه مـن قبـل                     

األشـخاص العاديين المتواجدين في المبنى، ومنها ما يسـتوجب اسـتخدامه مـن قبـل             

  .ة الخاصة أو رجال الدفاع المدنيالعارفين مثل فرق المكافح
  :)يدوية(يق معدات مكافحة حر  
وتسـتعمل لمكافحة الحريـق فـي أول       " اإلسـعاف األولي  "  هي المعدات اليدوية المتنقلة      

  .اجدين في المبنىمراحله من قبل األشـخاص العاديين المتو
  :)لطوارئامخارج (سـبل الهروب معدل التدفق في   
بالدقيقـة   شـخـصا    ٤٠ هو خروج    )لطوارئامخارج  (سـبل الهروب   معدل التدفق في        

  .الواحدة من وحدة اتسـاع واحدة
  :ممر  
  .أو درج أو مخرج" فسحة"مشترك يمتد من الغرف أو األقسـام إلى ردهة " طرقة"طريق     



 ١٩١

 
  ":منحدرات"منحدر   
  .  ن مختلفين في االرتفاعأي ممر أو ممشى مائل يصل بين مستويي    
  :منحدرات  
  .تقال من مستوى إلى آخرطريق مائل، البديل عن الدرج في االن    
  :منور، مناور  
فراغ يسقط منه النور والهواء مباشرة من األعلى حتى الدور األرضي في البناء، وبـذلك                   

  .ينير المكان ويدخل الهواء
  : سياراتمواقف  
المباني المستعملة في تخزين ووقوف السيارات بشكل مستمر أو مؤقت، وتعتبر فـي هـذا                   

 لذا تطبق الشروط الوقائية للحماية من الحريق في مباني          ،مباني المستودعات المفهوم تابعة ل  

  . الخاصةالمستودعات بشكل عام على مواقف السيارات إضافة لهذه الشروط
  :ميزانين  
أو هو طابق يتوسـط طـابقين       . الجزء من الدور يعلو الدور األرضي وغالبا ما يطل عليه             

  .رئيسـيين
  :نظام رغوة وماء  
شبكة أنابيب موزعة على األماكن المطلوب حمايتها تتغذى من مصدر للرغوة والماء، إما                 

  . قبل التدفق على السطح المشتعلامزجوهمممزوجين معا، أو يتم 

لـسطح  عـن ا  لهواء الخارجي    ل يتدفق هذا المزيج على شكل فقاعات تعمل كستارة عازلة        

  .المشتعل ويقوم الماء بعملية التبريد
  :سحوق كيماوي جافنظام م  
شبكة أنابيب موزعة على األماكن المطلوب حمايتها تغذى من أوعيـة حفـظ المـسحوق                   

مضغوط بغاز النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون لينـدفع مـن           ) كوسيط إطفاء (الكيماوي  

خالل فوهات الدفع في المكان المطلوب حمايته، تتكون المواد المستعملة في مادة اإلطفـاء              

من مسحوق بيكربونـات الـصوديوم أو بيكربونـات البوتاسـيوم أو مونوأمونيـوم              عادة  

  .الفوسفات
  :نهاية مسدودة  
  . واحد فقطاتجاهممر أو منطقة يمكن أن يكون الهرب منها في     
  :وحـدات االتسـاع  
لخروج األشـخاص وفق معدل محدد للتـدفق        ةملالزادات  ـوحمقياس عددي، عدد من ال        

ـ  في زمن محدد تبعا لنوعية الخطورة في المبنى ومدى         )  شـخص في الدقيقة   ٤٠( يقدر ب

  .توفر شروط الوقاية
    
      
  



 ١٩٢

  

  فهارس تفصيلية

  المحتوياتفهرس 

  متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني

  العنوان  رقم الباب  الصفحة
  .فهرس المحتويات    ٣
  .تقديم األمين العام    ٤
  .للجنة الفنية بأمانة المجلسعرض موجز من ا    ٥
  .اعتمادات التطبيق بالمملكة العربية السعودية    ٦
  .المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المباني  األول  ٧
  .المتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذار  الثاني  ٣٨
  .)رئمخارج الطوا(المتطلبات العامة لسبل الهروب   الثالث  ٦٠
  .المتطلبات العامة للخدمات الهندسـية  الرابع  ٨٩
   .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التجمعات  الخامس  ١١١
  .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم  السادس  ١٢٢
لـصحية  ا(المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق فـي مبـاني الرعايـة              السابع  ١٣١

  .)واالجتماعية
  .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية  الثامن  ١٣٩
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المبـاني التجاريـة واألسـواق              التاسع  ١٥٤

  .العامة
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المنشآت الـصناعية ومحـالت             العاشر  ١٦٥

  . الصناعيةالمهن
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المـستودعات ومواقـف             الحادي عشر  ١٧٣

  .السيارات
  .تعريف للمصطلحات المستخدمة    ١٨٥
  .فهرس المحتويات    ١٩١
 متطلبات الوقاية للحماية من الحريق فـي   فهارس تفصيلية لمحتويات أبواب       ١٩٣

  .المباني
 متطلبات الوقاية للحماية من الحريـق فـي          لجداول أبواب  فهارس تفصيلية     ٢٠٨

  .المباني
  .قائمة المراجع العربية واألجنبية    ٢١٣



 ١٩٣

  الباب األول

  المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المباني

  الفهرس

  .المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المباني :الباب األول  الرمز  الصفحة
  عـام  ١-١  ٧
  العنوان    ١/١-١  
  الغرض    ١/٢-١  
  المجال    ١/٣-١  
  إجراءات التطبيق    ١/٤-١  
  تشغيل واستغالل المبنى    ١/٥-١  
  أساسيات التصميم    ١/٦-١  
  تصنيف المباني والمنشـآت  ٢-١  
  تصنيف المباني والمنشـآت من حيث طبيعة االسـتعمال    ٢/١/١-١  
  المنشـآت من حيث خطورة محتوياتهاتصنيف المباني و    ٢/١/٢-١  
  الدورة المسـتندية لتراخيص البناء واالسـتخدام  ٣-١  
  التصميم واإلشـراف والتنفيذ  ٤-١  
  متطلبات تنظيم الموقع للوقاية من الحريق  ٥-١  
  وصول سـيارات الدفاع المدني    ٥/٦-١  
  وصول رجال الدفاع المدني    ٥/٧-١  
   ومواد البناءالمتطلبات اإلنشـائية  ٦-١  
  التصنيف اإلنشـائي للمباني    ٦/٢-١  
  مواصفات مواد البناء    ٦/٣-١  
  السـيطرة على انتشـار الحريق  ٧-١  
  القطاعات المانعة النتشار الحريق    ٧/١-١  
  الحواجز المانعة النتشـار الحريق    ٧/٢-١  
  الفراغ المخـفـي    ٧/٣-١  
  ت الحريقاالنتشـار الخارجي بين قطاعـا    ٧/٤-١  
  االنتشـار في مسـتوى السـطح بين قطاعـات الحريق    ٧/٥-١  
  انتشـار الحريق بين المباني    ٧/٦-١  
  المتطلبات اإلنشـائية لعناصر إنشـاء المبنى  ٨-١  
  الهـيـكل اإلنشـائي    ٨/١-١  
  مواد التشطيب الداخلي    ٨/٢-١  
  األبواب المقاومة للحريق    ٨/٣-١  
  إلنشـائي الحـديديالهيكل ا    ٨/٤-١  



 ١٩٤

  الباب األول

  المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المباني

  الفهرستابع 

  المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المباني:الباب األول  الرمز  الصفحة
  مواد البناء البالسـتيكية    ٨/٥-١  
  ) مثلها،السـرداب، الميزانين، المنور: (لفة المختالمتطلبات العامة ألقسـام البناء   ٩-١  
  السـراديب  ٩/١-١  
  المناور  ٩/٢-١  
  الميزانين  ٩/٣-١  

  



 ١٩٥

  الباب الثاني

  المتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذار

  الفهرس

  المتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذار: الباب الثاني  الرمز  الصفحة
  لهدفا  ١-٢  ٣٨
  مجاالت التطبيق  ٢-٢  
  متطلبات التصميم  ٣-٢  
  متطلبات الترخيص  ٤-٢  
  متطلبات الصيانة  ٥-٢  
  متطلبات التدريب  ٦-٢  
  تصنيف أنظمة ومعدات مكافحة الحريق   ٧-٢  
  معدات مكافحة الحريق اليدوية    ٧/١-٢  
   الحريق اليدويةطفايات      ٧/١/١-٢  
   الطفاياتأنواع       ٧/١/١/١-٢  
  يات الماءاطف        ٧/١/١/١/١-٢  
  يات الرغوةاطف        ٧/١/١/١/٢-٢  
  غاز ثاني أكسيد الكربونطفايات         ٧/١/١/١/٣-٢  
   المسحوق الجافطفايات        ٧/١/١/١/٤-٢  
   السـوائل المتبخرةطفايات        ٧/١/١/١/٥-٢  
   والطفايات المناسبة لمكافحتهاأنواع الحرائق    ٧/١/٣-٢  
  )أ ( لحرائق نوع ا      ٧/١/٣/١-٢  
  )ب ( الحرائق نوع       ٧/١/٣/٢-٢  
  )ج ( الحرائق نوع       ٧/١/٣/٣-٢  
  )د ( الحرائق نوع       ٧/١/٣/٤-٢  
   مكافحة الحريق اليدويةطفاياتالنواحي العامة في توزيع     ٧/١/٤-٢  
  . مكافحة الحريق اليدويةطفاياتتوزيـع     ٧/١/٥-٢  
  ثابتةمعدات مكافحة الحريق ال    ٧/٢-٢  
  الخراطيم المطاطية ذات البكرات      ٧/٢/١-٢  
  األنابيب الرأسية الجافة      ٧/٢/٢-٢  
  األنابيب الرأسية الرطبة      ٧/٢/٣-٢  
  شبكة دفع الرغوة      ٧/٢/٤-٢  
  مآخذ مياه إطفاء الحريق الخارجية      ٧/٢/٥-٢  



 ١٩٦

  الباب الثاني

  رالمتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذا

  الفهرستابع 

  .المتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذار: الباب الثاني  الرمز  الصفحة
  أنظمة ومعدات مكافحة الحريق الثابتة التلقائية    ٧/٣-٢  
  نظام مرشات مياه إطفاء الحريق التلقائية      ٧/٣/١-٢  
   أو بدائلهنظام الهالون      ٧/٣/٢-٢  
  كسيد الكربوننظام ثاني أ      ٧/٣/٣-٢  
  نظام المسحوق الكيماوي الجاف      ٧/٣/٤-٢  
  نظام الرغوة والماء      ٧/٣/٥-٢  
   (Modeler Extinguisher)الوحدات الثابتة التلقائية       ٧/٣/٦-٢  

  أنظمة اإلنذار من الحريق    ٨-٢  
  نظام اإلنذار اليدوي      ٨/١-٢  
  نظام اإلنذار التلقائي      ٨/٢-٢  
  



 ١٩٧

  الباب الثالث

  )مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسبل الهروب 

  الفهرس

  )مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسبل الهروب : الباب الثالث  الرمز  الصفحة
  )مخارج الطوارئ(مكونات سبل الهروب   ١-٣  ٦٠
  )مخارج الطوارئ(شـتراطات سـبل الهروب ا  ٢-٣  
  )مخارج الطوارئ(مبادئ تصميم سـبل الهروب   ٣-٣  
  االنـتـقـال مسـافـة    ٣/١-٣  
   )مخارج الطوارئ(النهاية المغلقة في مسـارات سـبل الهروب       ٣/١/٨-٣  

  المسـافة المباشرة      ٣/١/٩-٣  
  )مخارج الطوارئ(الطاقة االستيعابية لسـبل الهروب     ٣/٢-٣  
  )مخارج الطوارئ(ارتفاع سـبل الهروب     ٣/٣-٣  
  )مخارج الطوارئ(اتسـاع سـبل الهروب     ٣/٤-٣  
  )مخارج الطوارئ(عـدد مخارج سـبل الهروب     ٣/٧-٣  
  )مخارج الطوارئ(توزيع سـبل الهروب     ٣/٨-٣  
  )مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسـبل الهروب   ٤-٣  
  مواد البناء    ٤/١-٣  
  الحماية من خطر الحريق والدخان    ٤/٢-٣  
  لجدران الفاصلةت التي توجد في احماية الفتحا    ٤/٣-٣  
  )مخارج الطوارئ(التشطيب الداخلي لسـبل الهروب     ٤/٤-٣  
  )مخارج الطوارئ(إنارة سـبل الهروب   ٥-٣  
  )مخارج الطوارئ(إنارة الطوارئ لسـبل الهروب   ٦-٣  
  )مخارج الطوارئ( العالمات اإلرشـادية لسـبل الهروب   ٧-٣  
  )مخارج الطوارئ(بل الهروب الحماية من السـقوط أثناء اسـتخدام سـ  ٨-٣  
  )مخارج الطوارئ(أبواب سـبل الهروب   ٩-٣  
  )مخارج الطوارئ(تنظيم حركة أبواب سـبل الهروب     ٩/٤-٣  
  )مخارج الطوارئ(وسـائل فتح أبواب سـبل الهروب     ٩/٥-٣  
  )مخارج الطوارئ(األبواب اآللية والخاصة لسـبل الهروب     ٩/٦-٣  
  ارةاألبواب الدو    ٩/٧-٣  
   شـاغلي المبنىتقييد حركةعند  )مخارج الطوارئ(سـبل الهروب     ٩/٨-٣  
  )مخارج الطوارئ(مجال الرؤيا من خالل أبواب سـبل الهروب     ٩/٩-٣  
  )مخارج الطوارئ(ممرات سـبل الهروب   ١٠-٣  



 ١٩٨

  الباب الثالث

  )مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسبل الهروب 

  الفهرستابع 

  .)مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسبل الهروب : الباب الثالث  مزالر  الصفحة

  )مخارج الطوارئ(أرضية ممرات سـبل الهروب      ١٠/٦-٣  

  الدرج الداخلي   ١١-٣  

   )مخارج الطوارئ(مواصفات درج سـبل الهروب    ١٢-٣  

  )مخارج الطوارئ(حماية درج سـبل الهروب    ١٣-٣  

  )مخارج الطوارئ(هروب تهوية درج سـبل ال   ١٤-٣  

  التهوية بوسائل طبيعية    ١٤/١-٣  

  التهوية بوسائل ميكانيكية     ١٤/٢-٣  

   )مخارج الطوارئ(توزيع درج سـبل الهروب    ١٥-٣  

  الدرج الخارجي   ١٦-٣  

  الجسور والشرفات والممرات الخارجية    ١٧-٣  

  المنحدرات   ١٨-٣  

  )مخارج الطوارئ(المخرج النهائي لسـبل الهروب    ١٩-٣  

  )مخارج الطوارئ(المخارج األفقية لسـبل الهروب    ٢٠-٣  

  وسـائل الهروب الخاصة   ٢١-٣  

  الدرج الحلزوني    ٢١/٢-٣  

  )بحاري(السلم القائم الثابت      ٢١/٣-٣  

  السلم المائل الثابت     ٢١/٤-٣  

  درج الطوارئ اآللي     ٢١/٥-٣  

  النوافذ الخارجية  ٢٢-٣  

  



 ١٩٩

  رابعالباب ال

  المتطلبات العامة للخدمات الهندسية

  الفهرس

  . المتطلبات العامة للخدمات الهندسية: الباب الرابع   الرمز  الصفحة
  التهوية والتكييف المركزي  ١-٤  ٨٩
  التمديدات الكهربائية  ٢-٤  
  جمع وتصريف القمامة  ٣-٤  
  المراجل البخارية و مراجل المياه الساخنة  ٤-٤  
  الكهربائية المتحركةالسـاللم   ٥-٤  
  المصاعد الكهربائية  ٦-٤  
  مصعد حريق    ٦/٤-٤  
  بئر المصعد    ٦/٥-٤  
  غرفة محركات المصعد    ٦/٦-٤  
  )الكابينة(مركبة المصعد     ٦/٧-٤  
  إمداد المصعد بالتيار الكهربائي    ٦/٨-٤  
  الصيانة والتفتيش الدوري على المصاعد    ٦/٩-٤  
  لخزانات الوقود السـائ  ٧-٤  
  غرفة خزان الوقود السـائل  ٨-٤  
  خزان الوقود الغازي  ٩-٤  
  مداخن تصريف أبخرة الطبخ أو التدفئة  ١٠-٤  
  التهوية وتصريف الدخان  ١١-٤  
  متطلبات الحماية من الحريق للنظام المركزي لغاز الوقود المسال المستخدم في المباني  ١٢-٤  
  كزيتقدير حجم خزان غاز الوقود المر    ١٢/١-٤  
  اختيار حجم خزان غاز الوقود المركزي    ١٢/٢-٤  
  مواصفات خزان غاز الوقود المركزي وتجهيزاته    ١٢/٣-٤  
  اختيار موقع خزان غاز الوقود المركزي    ١٢/٤-٤  
  سـياج خزان غاز الوقود المركزي    ١٢/٥-٤  
  لنظام المركزيل لمتطلبات الوقاية عند استخدام اسطوانات الغاز المسال المحمو    ١٢/٦-٤  
  تخزين اسطوانات الغاز المسال المحمولة    ١٢/٧-٤  
  منظم اسطوانات الغاز المسال المحمولة    ١٢/٨-٤  
  التزود بالغاز البترولي المسال عن طريق شبكة مركزية    ١٢/٩-٤  



 ٢٠٠

  

  الباب الرابع

  المتطلبات العامة للخدمات الهندسية

  تابع الفهرس

  تطلبات العامة للخدمات الهندسيةالم: الباب الرابع  الرمز  الصفحة

  )التمديدات(متطلبات الوقاية في أنابيب توصيل الغاز البترولي المسال     ١٢/١٠-٤  

  متطلبات الوقاية ألنابيب توصيل الغاز البترولي المسال      ١٢/١٠/٢-٤  

  متطلبات الوقاية في اختيار موضع أنابيب توصيل الغاز البترولي المسال      ١٢/١٠/٣-٤  

  متطلبات الوقاية في توصيل المواقد بأنابيب الغاز البترولي المسال      ١٢/١٠/٤-٤  

  احتياطات وقائية عامة للحماية من الحريق لنظام الغاز البترولي المسال المركزي    ١٢/١١-٤  

  



 ٢٠١

  الباب الخامس

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التجمعات

  الفهرس

   .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التجمعات: لباب الخامسا  الرمز  الصفحة
  مباني التجمعات  ١-٥  ١١١

  خطورة الحريق  ٢-٥  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-٥  
  االستعمال المختلط  ٤-٥  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-٥  
  االنتشـار األفقي    ٥/١-٥  
  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-٥  
  االنتشـار الخارجي    ٥/٣-٥  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-٥  
  سـبل الهروب  ٦-٥  
  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-٥  
  السـعـة    ٦/٣-٥  
  مسـافة االنتقال    ٦/٤-٥  
  المسـافة المباشرة    ٦/٥-٥  
  الممرات    ٦/٦-٥  
  المخارج    ٦/٧-٥  
  الدرج      ٦/٨-٥  
  المخرج النهائي    ٦/٩-٥  
  ت اإلنذار ومكافحة الحريق معدا  ٧-٥  
  الخدمات الهندسـية  ٨-٥  
  "دور السينما والمسرح"شـروط وقائية خاصـة   ٩-٥  

  



 ٢٠٢

  الباب السادس

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم

  الفهرس

   .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم: الباب السـادس  الرمز  الصفحة
  مباني التعليم  ١-٦  ١٢٢

  خطورة الحريق   ٢-٦  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-٦  
  االستعمال المختلط  ٤-٦  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-٦  
  االنتشـار األفقي    ٥/١-٦  
  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-٦  
  االنتشـار الخارجي    ٥/٣-٦  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-٦  
  لهروبسـبل ا  ٦-٦  
  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-٦  
  السـعـة    ٦/٣-٦  
  مسـافة االنتقال    ٦/٤-٦  
  المسـافة المباشرة    ٦/٥-٦  
  الممرات    ٦/٦-٦  
  المخارج    ٦/٧-٦  
  الدرج      ٦/٨-٦  
  المخرج النهائي    ٦/٩-٦  
  معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق   ٧-٦  
  الخدمات الهندسـية  ٨-٦  

  



 ٢٠٣

  سابعالباب ال

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني الرعاية

  الفهرس

   .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني الرعاية: الباب السـابع  الرمز  الصفحة
  مباني الرعاية  ١-٧  ١٣١

  خطورة الحريق   ٢-٧  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-٧  
  االستعمال المختلط  ٤-٧  
  طرة على انتشار الحريقالسـي  ٥-٧  
  االنتشـار األفقي    ٥/١-٧  
  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-٧  
  االنتشـار الخارجي    ٥/٣-٧  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-٧  
  سـبل الهروب  ٦-٧  
  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-٧  
  السـعـة    ٦/٣-٧  
  مسـافة االنتقال    ٦/٤-٧  
  المسـافة المباشرة    ٦/٥-٧  
  الممرات    ٦/٦-٧  
  المخارج    ٦/٧-٧  
  المخرج األفقي    ٦/٧/٥-٧  
  الدرج     ٦/٨-٧  
  المخرج النهائي    ٦/٩-٧  
  معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق   ٧-٧  
  الخدمات الهندسـية  ٨-٧  

  



 ٢٠٤

  الباب الثامن

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية

  الفهرس

   .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية: اب الثامنالب  الرمز  الصفحة
  أقسام المباني السكنية حسب نوع االستغالل  ٨/١  ١٣٩

  الشروط الوقائية للمباني السكنية الجماعية  :أوالً  
  المباني السكنية الجماعية  ٨/١/١  
  خطورة الحريق   ٨/١/٢  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٨/١/٣  
  االستعمال المختلط  ٨/١/٤  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٨/١/٥  
  االنتشـار األفقي    ٨/١/٥/١  
  االنتشـار الرأسـي    ٨/١/٥/٢  
  االنتشـار الخارجي    ٨/١/٥/٣  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٨/١/٥/٤  
  سـبل الهروب  ٨/١/٦  
  الطاقة االستيعابية    ٨/١/٦/٢  
  السـعـة    ٨/١/٦/٣  
  مسـافة االنتقال    ٨/١/٦/٤  
  المسـافة المباشرة    ٨/١/٦/٥  
  الممرات    ٨/١/٦/٦  
  المخارج    ٨/١/٦/٧  
  ةرج األفقياالمخ    ٨/١/٦/٧/٤  
  الدرج     ٨/١/٦/٨  
  المخرج النهائي    ٨/١/٦/٩  
  معدات اإلنذار ومكافحة الحريق   ١/٧-٨  
  الخدمات الهندسـية  ١/٨-٨  
  



 ٢٠٥

  

  الباب الثامن

  ئية للحماية من الحريق في المباني السكنيةالمتطلبات الوقا

  الفهرستابع 

   .المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني السكنية: الباب الثامن  الرمز  الصفحة
  الشروط الوقائية للمباني السكنية الخاصة  ثانياً  
  المباني السكنية الخاصة  ٢/١-٨  
  خطورة الحريق   ٢/٢-٨  
   اإلنشـائية المتطلبات  ٢/٣-٨  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٢/٤-٨  
  االنتشـار األفقي    ٢/٤/١-٨  
  االنتشـار الرأسـي    ٢/٤/٢-٨  
  االنتشـار الخارجي    ٢/٤/٣-٨  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٢/٤/٤-٨  
  سـبل الهروب  ٢/٥-٨  
  المخارج    ٢/٥/١-٨  
  الدرج    ٢/٥/٢-٨  
  المخرج النهائي    ٢/٥/٣-٨  
  معدات اإلنذار ومكافحة الحريق   ٢/٦-٨  
  الخدمات الهندسـية  ٢/٧-٨  
  التطبيق  ٢/٨-٨  
  



 ٢٠٦

  الباب التاسع

  لمباني التجارية واألسـواق العامةلالمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق 

  الفهرس

   .ق العامةلمباني التجارية واألسوالمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق  :الباب التاسع  الرمز  الصفحة
   المباني التجارية واألسواق العامة  ١-٩  ١٥٤

  خطورة الحريق   ٢-٩  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-٩  
  االستعمال المختلط  ٤-٩  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-٩  
  االنتشـار األفقي    ٥/١-٩  
  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-٩  
  االنتشـار الخارجي    ٥/٣-٩  
  ات الدفاع المدنيوصول آلي    ٥/٤-٩  
  سـبل الهروب  ٦-٩  
  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-٩  
  السـعـة    ٦/٣-٩  
  مسـافة االنتقال    ٦/٤-٩  
  المسـافة المباشرة    ٦/٥-٩  
  الممرات    ٦/٦-٩  
  المخارج    ٦/٧-٩  
  المخرج األفقي    ٦/٧/٤-٩  
  الدرج      ٦/٨-٩  
  المخرج النهائي    ٦/٩-٩  
  فحة الحريق معدات اإلنذار ومكا  ٧-٩  
  الخدمات الهندسـية  ٨-٩  
  "المحالت واألسواق المركزية" شـروط وقائية خاصـة   ٩-٩  
  



 ٢٠٧

  الباب العاشر

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني الصناعية

  الفهرس

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني الصناعية : الباب العاشر  الرمز  الصفحة
  المباني الصناعية  ١-١٠  ١٦٥

  خطورة الحريق   ٢-١٠  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-١٠  
  االستعمال المختلط  ٤-١٠  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-١٠  
  االنتشـار األفقي    ٥/١-١٠  
  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-١٠  
  االنتشـار الخارجي    ٥/٣-١٠  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-١٠  
  سـبل الهروب  ٦-١٠  
  الطاقة االستيعابية    ٦/٢-١٠  
  السـعـة    ٦/٣-١٠  
  مسـافة االنتقال    ٦/٤-١٠  
  المباشرةمسـافة ال    ٦/٥-١٠  
  الممرات    ٦/٦-١٠  
  المخارج    ٦/٧-١٠  
  الدرج      ٦/٨-١٠  
  المخرج النهائي    ٦/٩-١٠  
  معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق   ٧-١٠  
  لهندسـيةالخدمات ا  ٨-١٠  
  



 ٢٠٨

  الباب الحادي عشر

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات

  الفهرس

  الرمز  الصفحة
المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات : الباب الحادي عشر

  . ومواقف السيارات
  مباني المستودعات  ١-١١  ١٧٣

  لحريق خطورة ا  ٢-١١  
  المتطلبات اإلنشـائية   ٣-١١  
  االستعمال المختلط  ٤-١١  
  السـيطرة على انتشار الحريق  ٥-١١  
  االنتشـار األفقي    ٥/١-١١  
  االنتشـار الرأسـي    ٥/٢-١١  
  االنتشـار الخارجي    ٥/٣-١١  
  وصول آليات الدفاع المدني    ٥/٤-١١  
  سـبل الهروب  ٦-١١  
  ابيةالطاقة االستيع    ٦/٢-١١  
  السـعـة    ٦/٣-١١  
  مسـافة االنتقال    ٦/٤-١١  
  المباشرةمسـافة ال    ٦/٥-١١  
  الممرات    ٦/٦-١١  
  المخارج    ٦/٧-١١  
  الدرج      ٦/٨-١١  
  المخرج النهائي    ٦/٩-١١  
  معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق   ٧-١١  
  الخدمات الهندسـية  ٨-١١  
  "ف السياراتمواق"شـروط وقائية خاصـة   ٩-١١  
  السيارات" مواقف"مباني مستودعات     ٩/١-١١  
  السيطرة على انتشار الحريق    ٩/٤-١١  
  المنحدرات لمواقف السيارات تحت مستوى األرض      ٩/٤/١-١١  
  األرضية      ٩/٤/٢-١١  
  الجدار الجانبي      ٩/٤/٣-١١  
  معدات مكافحة اإلنذار ومكافحة الحريق    ٩/٥-١١  
  ت الهندسيةالخدما    ٩/٦-١١  



 ٢٠٩

 
  فهارس تفصيلية لجداول األبواب

  

  الباب األول

  المتطلبات الوقائية العامة للحماية من الحريق في المباني

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .تصنيف المباني والمنشآت من حيث خطورتها  ١-١  

  .تصنيف المباني من حيث مقاومتها للحريق  ٢-١  

  .تجزئة المباني لوحدات مانعة النتشار الحريق  ٣-١  

  .الحد األدنى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني للحريق  ٤-١  

درجة مقاومة الحواجز المانعة النتشار الحريق حسب درجـة الخطـورة فـي               ٥-١  

  .القطاعات التي تفصلها

حسب ارتفاع المبنى ) حدود العقار(المسافة المطلوبة بين المباني وحدود األرض   ٦-١  

  .ومساحة الفتحات على الواجهات الخارجية

  .درجة مقاومة الحريق المطلوبة لهيكل اإلنشاء  ٧-١  

  .درجات انتشار اللهب لبعض مواد البناء  ٨-١  

  

  الباب الثاني

  المتطلبات العامة ألنظمة مكافحة الحريق ونظم اإلنذار

  فهرس الجداول

  الـجــدولاســم   رقـم الـجـدول  الصفحة

  .)أ ( اختيار وطريقة توزيع مطفيات حرائق نوع   ١-٢  

  .)ب(اختيار وطريقة توزيع مطفيات حرائق نوع   ٢-٢  

  .)ج ، د(اختيار وطريقة توزيع مطفيات حرائق نوع   ٣-٢  

  

  الباب الثالث

  )مخارج الطوارئ(الشـروط العامـة لسـبل الهروب 

  فهرس الجداول

  ــم الـجــدولاس  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .نواع المناطق المختلفة بالمبانيمسـافة االنتقال أل  ١-٣  

  ).مخارج الطوارئ(الحد األدنى لعرض سبل الهروب   ٢-٣  

  .ن إخالء المباني في حاالت الحريقزم  ٣-٣  

  .تقدير عدد شاغلي المبنى  ٤-٣  

  .لمطلوبة ألعداد محددة من األشخاصعدد المخارج ا  ٥-٣  

  



 ٢١٠

  

  امسالباب الخ

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التجمعات

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .عدد المخارج بالنسـبة لقاعات الجمهور في السـينما والمسـرح  ١-٥  

معدات مكافحة الحريق لمباني التجمعات حسب الفئـة واالرتفـاع والتـصنيف              ٢-٥  

  .اإلنشائي

متطلبات مرشات مياه مكافحة الحريق لمباني التجمعات حسب الفئة واالرتفـاع             ٣-٥  

  .والتصنيف اإلنشائي

  .الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية من الحريق في مباني التجمعات  ٤-٥  

  

  الباب السادس

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني التعليم

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  ـجـدولرقـم ال  الصفحة

  صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها في األغراض التعليمية  ١-٦  

  حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة لمباني التعليم  ٢-٦  

  معدات مكافحة الحريق لمباني التعليم حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي  ٣-٦  

  نذار من الحريق في مباني التعليمتوزيع معدات اإل  ٤-٦  

  الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في مباني التعليم  ٥-٦  

  

  الباب السابع

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني الرعاية

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .لها لمباني الرعايةصالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعما  ١-٧  

  .حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة لمباني الرعاية  ٢-٧  

معدات مكافحة الحريق لمباني الرعاية حـسب الفئـة واالرتفـاع والتـصنيف               ٣-٧  

  .اإلنشائي

  .الرعايةالخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في مباني   ٤-٦  

  



 ٢١١

  

  الباب الثامن

  ماية من الحريق في المباني السكنيةالمتطلبات الوقائية للح

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها للمباني السكنية  ١-٨  

  .حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة للمباني السكنية  ٢-٨  

المباني المؤلفة مـن وحـدات      ) أ  ( ية فئة   معدات مكافحة الحريق للمباني السكن       أ٣-٨  

  .حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي) شقق( سكنية دائمة لعائلة واحدة 

المباني المؤلفة من غرف أو     ) ب  ( معدات مكافحة الحريق للمباني السكنية فئة          ب٣-٨  

 مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو جماعي حسب الفئة واالرتفاع والتـصنيف           

  ،اإلنشائي

المباني المؤلفة مـن غـرف      ) ج  ( معدات مكافحة الحريق للمباني السكنية فئة          ج٣-٨  

للمبيت المؤقت مثل الفنادق والشقق المفروشـة حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف          

  .اإلنشائي

المباني المؤلفـة  ) أ  ( الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني السكنية فئة            أ٤-٨  

حسب الفئة واالرتفاع والتـصنيف     ) شقق( من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحدة       

  .اإلنشائي

المباني المؤلفة  ) ب  ( الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني السكنية فئة            ب٤-٨  

من غرف أو مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو جماعي حسب الفئة واالرتفاع             

  .والتصنيف اإلنشائي

المباني المؤلفة  ) ج  ( الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني السكنية فئة            ج٤-٨  

من غرف للمبيت المؤقت مثل الفنادق والشقق المفروشـة حسب الفئة واالرتفاع           

  .والتصنيف اإلنشائي

  



 ٢١٢

  

  الباب التاسع

   العامةالمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني التجارية واألسـواق

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

   .صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها للمباني التجارية  ١-٩  

  .حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة للمباني التجارية  ٢-٩  

المحالت حـسب  ) أ ( معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني التجارية فئة     أ٣-٩  

  .الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي

المكاتب حسب  ) ب  ( معدات مكافحة الحريق ونظم اإلنذار للمباني التجارية فئة            ب٣-٩  

  .الفئة واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي

  .المحالت) أ ( الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني التجارية فئة    أ٤-٩  

  . المكاتب)ب ( خدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في المباني التجارية فئة ال   ب٤-٩  

  

  الباب العاشر

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني الصناعية

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

  .امساحة قطاع الحريق في المباني الصناعية تبعا لخطورة عملياته  ١- ١٠  

  .صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستعمالها للمباني الصناعية  ٢- ١٠  

  .حساب مسافة االنتقال والمسافة المباشرة للمباني الصناعية  ٣- ١٠  

معدات مكافحة الحريق للمباني الصناعية حسب الفئـة واالرتفـاع والتـصنيف              ٤- ١٠  

  .اإلنشائي

  .قاية في للمباني الصناعيةالخدمات الهندسية الخاصة بالو  ٥- ١٠  

  



 ٢١٣

  الباب الحادي عشر

  المتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في مباني المستودعات ومواقف السيارات

  فهرس الجداول

  اســم الـجــدول  رقـم الـجـدول  الصفحة

   .صالحية المباني من الناحية اإلنشائية الستخدامها في أغراض التخزين  ١- ١١  

  .عات تبعا لدرجة خطورتهاقطاع الحريق في مباني المستودمسـاحة   ٢- ١١  

  .سافة المباشرة لمباني المستودعاتحساب مسافة االنتقال والم  ٣- ١١  

معدات مكافحة الحريق في مباني المستودعات حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف            ٤- ١١  

  .اإلنشائي

  .ودعاتالخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في مباني المست  ٥- ١١  

معدات مكافحة الحريق في مباني مواقف السيارات حـسب الفئـة واالرتفـاع               ٦- ١١  

  .والتصنيف اإلنشائي

  .الخدمات الهندسية الخاصة بالوقاية في مباني مواقف السيارات  ٧- ١١  
  



 ٢١٤

  

  قائمة المراجع

  

  المراجع العربية: أوالً

  .ة بدولة اإلمارات العربية المتحدةلوائح وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادر  - ١

  .لوائح وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادرة بسـلطنة عـمـان  - ٢

  .لوائح وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادرة بدولة الكـويت  - ٣

  .لوائح وتعليمات السالمة والحماية من الحريق الصادرة بالمملكة العربية السعودية  - ٤

  . الئحة إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني الصادرة بالمملكة العربية السعودية  - ٥

  .الئحة قواعد التمديدات الكهربائية في المباني الصادرة بالمملكة العربية السعودية  - ٦

 للطاقة الكهربائية الصادرة بالمملكـة العربيـة        االحتياطيةالئحة قواعد تأمين المصادر       - ٧

  .عوديةالس

الئحة تنظيم وإصدار تراخيص مزاولة األعمال الكهربائية الصادرة بالمملكـة العربيـة              - ٨

  .السعودية

  .بكامل أجزائها" المصاعد الكهربائية لألفراد أو البضائع"المواصفات القياسية الخليجية   - ٩

صادرة عن الـدفاع    متطلبات السالمة واألمان للمصاعد الكهربائية لألفراد أو البضائع ال          -١٠

  .المدني المملكة العربية السعودية

  

  المراجع األجنبية: ثانياً
Life Safety Code Handbook, NFPA Seventh Edition ١ .١٩٩٧- 
Fire Protection Handbook, NFPA Eighteenth Edition ٢ .١٩٩٧- 
Neufert Ernst, Architects 'data, Blackwell Science, Second (International) English 
Edition ١٩٧٨. 

٣- 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢١٥

  

  

  

  "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني"

  لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

  

 األبـواب األربعـة األول      اختـصت  ، بـاب  عـشر على إحدى    "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني      " اشتملت  

 الهندسـية والجـداول     الرساماتألساسية التي يتوقع تطبيقها على معظم إن لم يكن جميع المباني، وحوت كثير من               بالمتطلبات العامة ا  

  .التوضيحية

  : الباب األول

والغرض منها ومجاالت تطبيقها واألسس التي بنيـت عليهـا،       "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني      "ـ  عرف ب   

لكـل دولـة مـن دول        حيث ترك مجال تطبيق أنظمة التراخيص والدورة المـستندية        ) واالستخدامالبناء  (ص  والدورة المستندية لتراخي  

المجلس، وحددت في هذا الباب متطلبات تنظيم الموقع لتسهيل وصول سيارات ورجال المكافحة، كما حدد التصنيف اإلنشـائي للمباني                  

 الحريق بكيفية التعامل في التصميم مع العناصر اإلنـشـائية          انتشارطرة على   وقدرة كل نوع على مقاومة الحريق، و حددت كيفية السي         

  .المختلفة وتحديد المتطلبات لها

  : الباب الثاني

 واستخداماتهافتطرق لتصنيفها   . أنظمة مكافحة الحريق المتنقلة والثابتة، اليدوية و التلقائية وأنظمة اإلنذار من الحريق           تناول    

 المناسـب  اختياريات الحريق اليدوية وأنواعها و كيفية      ا كطف .حمايتهاب منها وكيفية توزيعها على األماكن الواجب         المناس اختياروكيفية  

 أو كنظم مكافحة الحريق الثابتة مثل الخراطيم المطاطية ذات البكرات، واألنابيـب الرأسـية الجافـة                 ،منها وأسس توزيعها في المبنى    

وتطرق هذا الباب أيضا    .  أو كأنظمة المرشات التلقائية و أنظمة الغازات الخاملة        ، المياه الخارجية  والرطبة وشبكات دفع الرغوة، ومآخذ    

  . واإلنذار من الحريق اليدوية منها والتلقائيةاالستشعارألنظمة 

  :  الباب الثالث

ومبـادئ   )الطوارئمخارج  (فتطرق لمكونات سـبل الهروب     ). مخارج الطوارئ (المتطلبات العامة لسـبل الهروب     تناول    

 الممرات وعدد المخارج اتساع وكيفية تحديد   االنتقال عدد شاغلي المبنى و زمن اإلخالء وتصميم مسـافات          االعتبارتصميميها آخذا في    

يرة  الطبيعية أو الميكانيكية ومواد البناء واإلنارة والعالمات اإلرشادية وكـل كبيـرة وصـغ              والتهويةوكيفية توزيعها واألبواب والدرج     

  ).مخارج الطوارئ(لتصميم سـبل الهروب 

  : لباب الرابعا

المتطلبات العامة للخدمات الهندسية كمتطلبات الوقاية من الحريق في التمديدات الكهربائية، وأمـاكن جمـع القمامـة                 تناول    

نات الوقود السائل والغازي، ومداخن     وتصريفها، و مراجل المياه الساخنة، والسـاللم الكهربائية المتحركة والمصاعد الكهربائية، وخزا          

  .تصريف أبخرة الطبخ أو التدفئة، ومتطلبات الحماية من الحريق للنظام المركزي لغاز الوقود المسال

  :الباب الخامس إلى الحادي عشر

 مبـاني ( األبواب من الخامس إلى الحادي عشر بالمتطلبات الخاصة للحماية من الحريق في مجموعـات المبـاني،      اختصت

 ، المباني التجارية واألسواق العامـة     ،الخاصةو المباني السكنية الجماعية     االجتماعية، مباني الرعاية الصحية و    ، مباني التعليم  ،التجمعات

وحوت كثير مـن    ) مباني المستودعات ومواقف السيارات   ثم   ،مباني المهن الصناعية   و المباني الصناعية المخصصة ألغراض الصناعة    

  .يةالجداول التوضيح

 تقديم من أمين مجلس التعاون، وملخص للمحتويات من "متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني"كما تضمن الكتاب   

 للمـصطلحات   فاللجنة الفنية بأمانة مجلس التعاون، و اعتمادات التطبيق في المملكة العربية السعودية في مقدمـة الكتـاب؛ وتعـاري                  

  . للمحتويات ثم قائمة بالمراجع العربية واألجنبية في نهاية الكتابالمستخدمة وفهارس تفصيلية

  لسالمة واإلشراف الوقائيتراطات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموحدة لـاش من  الطبعة الثانيةالجزء األول حمد اهللا صدروب

  ."متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني"

  م٢٠٠٣الطبعة الثانية 

  
 


