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 (1)  المادة

 التعاريف :
 أمامهاا المبينة المعاني −الالئحة   هذه  في  وردت  حيثما  −  اآلتية  والعبارات  باأللفاظ  يقصد

 :ذلك  خالف السياق يقتض لم ما

   النظام : (1)
 (هاا10/5/1406) وتااري ( 10/م) رقام  الملكاي  بالمرساوم  الصادر  المدني  الدفاع  نظام

 .وتعديالته

 الالئحة : (2)
 المنشاتت  فاي  الخاصاة  واإلنقااذ  اإلطفااء  فارق  وتكوين  إنشاء  وإجراءات  ضوابط  الئحة
 ها.8/3/1435وتاري   8015الصادرة بالقرار الوزاري رقم  والخاصة،  العامة

 والمقاييس : المواصفات (3)
 والمقااايي  للمواصاافات السااعودية الهيئااة عاان الصااادرة والمقااايي  المواصاافات هااي

صفات أوربية أو أمريكية أو موا  من  تعتمده  ما  أو  بها  واألخذ  مراعاتها  الواجب  والجودة
 .غيرها

 اإلطفاء : فرقة (4)
 واساتخدام  اإلطفااء  بأعماا   بالقياام  لهام  والمارخ   الماههلين  األشاخا   من  مجموعة
 .المتاحة والثابتة المنقولة اإلطفاء وسائ 

 اإلنقاذ : فرقة (5)
 واسااتخدام اإلنقاااذ بأعمااا  بالقيااام لهاام والماارخ  المااههلين األشااخا  ماان مجموعااة
 .المتاحة والثابتة المنقولة اإلنقاذ وسائ 

 المؤهل : الشخص (6)
( Knowledge & Skills) المهنياة والمهاارة المعرفاة اختبارات اجتاز الذي الشخ  هو

 وياتم الحريا،، مان للحماية الوطنية  الجمعية  ومعايير  لضوابط  بتخصصه, وفقا    الخاصة
 كالتاالي  المادني  للدفاع  العامة  المديرية  لدى  معتمدة  جهة  من  وتقييمها  االختبارات  إجراء

: 
 NFPA) واإلنقااذ اإلطفااء فارق لضاباط المهناي بالتأهيا  الخاصاة والمعايير الضوابط

1021 .) 
 . ( NFPA 1001) اإلطفاء فرق ألعضاء المهني بالتأهي  الخاصة والمعايير الضوابط
 NFPA) اإلنقاااذ الفنااي فاارق ألعضاااء المهنااي بالتأهياا  الخاصااة والمعااايير الضااوابط

1006). 
 االحتفاالت المؤقتة : (7)
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جميع الفعاليات أو األنشطة العامة أو الخاصة والتي تقام فاي فتارات محاددة بازمن فاي 
مواقع مهقتة أو دائمة , بحيث يستلزم األمر توفير فرق إطفاء وإنقاذ تتواجد خال  فتارة 

 فعاليات أو األنشطة.هذه ال

 المباني العالية : (8)
نى مستوى لوصو  متر فوق أد  23على ارتفاع يزيد عن  مبنى ذو أرضية مشغولة يقع  

 فرق الدفاع المدني.
 
 

 (2)  المادة

 الالئحة : تطبيق نطاق
 :التالية المنشآت على الالئحة هذه تطبق  -أ

 (.طبية مدن أو مستشفيات) صحية منشأة .1
 (.خا  أو حكومي سكني مجمع) سكنية منشأة .2
 المباني العالية. .3
 المساااانين، دور االجتماعيااااة، الرعايااااة دور) االجتماعيااااة الرعايااااة منشااااتت .4

 (اإلصالحيات
معاهاد ومراكاز   - تدريبياة  مهسساات  - كلياات  - جامعاات  - مادار  )  تعليمياة  منشأة  .5

 (. تدريب عسكرية 
 العامة.الحكومية والهيئات والمهسسات  الدوائر جميع .6
 المدن الصناعية. .7
 .صغيرة صناعية منشأة .8
 .الرياضية والمدن النوادي .9
 الترفيهية ودور السينما. المدن والحدائ، .10
 مواقع االحتفاالت الدائمة والمهقتة والمعارض. .11
 مراكز التسوق الكبرى. .12
 .الكبرى المستودعات .13
والمساتودعات  المنشتت التي تقع ضمن المخططاات التنظيمياة المخصصاة للاور    .14

وما في حكمها والتي تنطب، عليهاا الالئحاة بشاك  جمااعي وال تنطبا، عليهاا بشاك   
 (. 14فردي على أن تطب، عليها المادة ) 

 .الخاصة والشركات المهسسات .15
 .المنشتت الزراعية والغابات والمحميات .16
 التخزين والحجز والصحة العامة.المواقع الخدمية والبلدية مث  ساحات  .17
 طارات داخ  المدن والمطارات.الق  محطات .18
 .العسكرية والقواعد المدن .19
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 الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. .20
ي للمديريااة العامااة تسري هذه الالئحة على المنشآت التي تخضع لإلشراف الوقااائ -ب

منها جميع المنشآت والمواقع الخاضااعة إلشااراف الهيئااة   ى, ويستثنللدفاع المدني
العليا لألمن الصناعي أو الهيئة العامة للطيران المدني أو المديرية العامة لحاارس 

المديريااة العامااة للاادفاع الماادني فااي تلاا  المواقااع  ةالحاادود , وتنااون مسااؤولي
 والمنشآت دعم وإسناد.

  -ج
 هااذه من( أ) الفقرة  في  الواردة  خاصةوال  العامة  المنشآت  على  الالئحة  هذه  تطبق .1

وفااق الحاصلة عليها أنثر ماان ساابع نقاااط,   ينون مجموع النقاط    التي  , و  المادة
 : الجداول الموضحة أدناه

 

 
 

المسافة من أقرب  

 مرنز دفاع مدني 

عاادد 

النقا

 ط

 

 

عاادد  المساحة

النقا

 ط

 
عدد شاغلي  

 المنشأة

عاادد 

النقااا

 ط
 انشطة زراعية  منشآت 

 1 شخص  499 - 0 1 ²مليون م  5أقل من   - 0 ²م50000أقل من   - 0 1 نلم 5أقل من    - 0

  10أقل من    - 5

 نلم
2 

أقل من   - 50000

 ²م100000
  2 ²مليون م10أقل من  -5

500 - 999  

 شخص
2 

  15أقل من   - 10

 نلم
3 

أقل من    - 100000

 ²م150000

مليون    15أقل من  -10

 ²م
3  

1000- 1499  

 شخص
3 

  20أقل من   - 15

 نلم
4 

 

أقل من    - 150000

 ²م200000

مليون    20أقل من  -15

 ²م
4 

 

1500- 1999  

 شخص
4 

 5 فأنثر  ²مليون م  20 ²م 200000أنثر من  5 نلم فأنثر 20
شخص   2000

 فأنثر
5 

 نماذج استرشادية  **

 

 الى المساحة النلية للمنشأة.وار المتنررة في المباني العالية  مساحة  األديضاف مجموع   .2

 : على الالئحة هذه تطبيق يتم -د
 :  القائمة  تالمنشآ
 عليااه  نصاات  مااا  لتطبياا،  الالئحااة  اعتماااد  من  ثالث سنوات  أقصاها  مدة  القائمة  المنشتت  تمنح

 .الالئحة هذه وفقرات  مواد

 : الجديدة  المنشآت

 .الالئحة هذه وفقرات  مواد عليه  نصت ما  بتطبي، الجديدة المنشتت  تلتزم 
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 (2شرح المادة )

 : نطاق تطبيق الالئحة
تنطبق عليها الئحة فرق االطفاء الخاصاة نماا وردت باالفقرة )أ( تم تحديد المواقع والمنشآت التي  

 من المادة االولى من هذه الالئحة وهي :

 (.طبية  مدن أو   مستشفيات)  صحية منشأة .1

, ويشااترط وجااود إدارة خاصااة ومااداخ  ومخااار  (خا   أو   حكومي  سكني  مجمع)  سكنية  منشأة .2

 لهذا الموقع ويعد معزوال  عن االحياء المجاورة.
المباني العالية والتي تم تعريفها في المادة االولى من هذه الالئحة بأنها مبنااى ذو أرضااية مشااغولة  .3

 نى مستوى لوصو  فرق الدفاع المدني.متر فوق اد  23يقع على ارتفاع يزيد عن 

والتااي تتميااز  (اإلصااالحيات المسنين، دور االجتماعية، الرعاية دور)  االجتماعية  الرعاية  منشتت .4

بعاادم إمكانيااة أو قاادرة قاطنيهااا الخاارو  والاادخو  بحريااة وسااهولة ألسااباب أمنيااة أو صااحية أو 

 اجتماعية مما يحتم توفير الحماية الكاملة لهم.

معاهااد ومراكااز تاادريب  – تدريبيااة مهسسااات – كليااات – جامعااات – ماادار ) يميااةتعل منشااأة .5

 (.عسكرية

 الحكومية والهيئات والمهسسات العامة. الدوائر  جميع .6

 )هيئة مدن الصناعية(.والثروة المعدنية   المدن الصناعية والتابعة لوزارة الصناعة .7

خار  حاادود الماادن الصااناعية وتنطباا، صغيرة وهي المنشتت الصناعية التي تقع   صناعية  منشأة .8

 عليها شروط الالئحة.

الرياضية العامة والخاصة وتشم  االندية الرياضية ومنشتتها في مختلف االلعاب   والمدن  النوادي .9

 والتي تقع تحت ملكية أو إشراف وزارة الرياضة.

 الترفيهية ودور السينما. سواء كانت مهقتة أو دائمة.  المدن والحدائ، .10

الحتفاالت الدائمة والمهقتة والمعارض كما تم تعريفها في المادة االولى من هذه الالئحااة مواقع ا .11

 وتشم  البازارات.

 مراكز التسوق الكبرى وتشم  الموالت والمراكز التجارية والتموينية. .12

 .الكبرى  المستودعات .13
والمستودعات وما في حكمها المنشتت التي تقع ضمن المخططات التنظيمية المخصصة للور    .14

والتي تنطب، عليها الالئحة بشك  جماعي وال تنطب، عليهااا بشااك  فااردي علااى أن تطباا، عليهااا 

(, وتعد أي منشأة تمتنع عن الدخو  فااي التضااامن 16(, ويجوز االستفادة من المادة )14المادة )

 ملزمة باستحداث فرقة خاصة لها وف، دراسة تحلي  المخاطر.

 .الخاصة والشركات المهسسات .15

 .المنشتت الزراعية والغابات والمحميات .16
 المواقع الخدمية والبلدية مث  ساحات التخزين والحجز والصحة العامة. .17

القطارات داخ  المدن والمطارات : محطات القطارات التي تخدم التنق  الداخلي للمدن   محطات .18

هليكااوبتر خااار  نطاااق المطااارات وطااائرات المطااارات المخصصااة للطيااران الشااراعي وال

 الخاضعة إلشراف الهيئة العامة للطيران المدني.
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 ة: ويكون دور المديرية العامة للدفاع المدني استشاري وتقااع مسااهولي   العسكرية  والقواعد  المدن .19

 وضمان سير العم   بالشك  الصحيح على الجهة نفسها.

الظروف االسااتثنائية )الحاال والعماارة ا مكااة هناك بعض  الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة : .20

المكرمة والمدينة المنورة( التي تنشأ بعض المشاك  الفريدة في الموقع الذي تحميه فرق اإلطفاااء 

وماان األمثلااة علااى ذلااك بعااض   موقااع الحااادث,ليات ماان الوصااو  إلااى  الخاصة والتي تعي، اآل

ة المباني، وضي، طرق الوصو  وكثافااة ن كثافإالفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث  

 حركة المعتمرين أو الحجا  من شأنها أن تعي، اآلليات على الوصو  إلى مواقع الحوادث.

وفي مثل هذه الظروف، ال بد من توفير تدابير بديلة إلدخال الطاقم ومعادات منافحاة الحرائاق إلاى 

ليات المطلوبة فاي الماادة السادساة مان )والتي تم ذنرها في اآل  منان العمليات بأنثر الطرق فعالية

مع الحد األدنى مان التاأخير باساتخدام نهاي تقيايم المخااطر بشانل نامال وخصوصاا    هذه الالئحة(

ويمنن أن يشمل ذل  توفير جميع المعدات في منان   ،دراسة مخاطر البيئة المحيطة ومباني الجوار

ل إليهاا بساهولة فاي أي وقات. ويتعاين الفريق ويمنن الوصو  لطاقمآمن وقريب حيث تنون متاحة  

ا اتخاذ التدابير لضمان قدرة الطاقم على االنتشار أثناء االستجابة الفعالة للحاوادث فاي الازمن  أيض 

 القياسي المطلوب.

من الممنن ان تطبق الالئحة على مواقع ومنشاآت لام تارد بهاذه الفقارة  اذا رأت المديرياة العاماة 

فرقاة إطفااء خاصاة نظارا  لوجاود خطاورة تتطلاب ذلا  وفاق ماا تاراه للدفاع المدني أهمية تواجد  

 المديرية العامة للدفاع المدني ووفق صالحيات المدير العام الممنوحة له في هذه الالئحة.

 تنطبق هذه الالئحة على جميع المنشآت الخاضعة إلشراف المديرية العامة للدفاع المدني.  

بحيث تستثنى المواقع التي تقع تحت اشراف الجهاات االخارو والتاي صادر فاي ذلا  تنظايم يحادد 

 الجهة اإلشرافية للمنشأة وهي ثالث جهات في الوقت الحالي:

 11131ي رقاام  ألمن الصناعي وفقا للقرار الااوزارالمنشتت الخاضعة إلشراف الهيئة العليا ل .1

 .ها22/11/1430وتاري   

ووفقااا لمعاهاادة هااا,  18/07/1436( وتاااري     44المطارات وفقااا للمرسااوم الملكااي رقاام  )م/ .2

 م وما تاله من تعديالت.1944/ ديسمبر  7الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو  

رية والبريااة التابعااة للمديريااة العامااة لحاار  الحاادود أعما  اإلنقاذ في المواقع الحدودية البح  .3

 .ها24/6/1394( في26بالمرسوم الملكي رقم )م/الصادر نظام أمن الحدود  وفقا 

 

 

 

 

 

تطبق هذه الالئحة على جميع المنشاآت التاي تام ذنرهاا فاي الفقارة أ مان هاذه الماادة وفقاا لاثالث 

 محددات )معايير( حسب الجداول المذنورة:

المسافة من أقرب  

 مرنز دفاع مدني 

عدد 

النقا 

 

 

عدد  المساحة

النقا 
 

عدد شاغلي  

 المنشأة

عدد 

النقا   انشطة زراعية  منشآت 
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 ط ط ط

 1 نلم  5أقل من   - 0
أقل من    -  0

 ²م50000
 1 شخص  499 - 0 1 ²مليون م  5أقل من   - 0

 2 نلم 10أقل من   - 5
أقل من   -50000

 ²م 100000
 2 شخص  999 - 500  2 ²مليون م10أقل من -5

  15أقل من  - 10

 نلم
3 

أقل من   –  100000

 ²م 150000

مليون    15أقل من  -10

 ²م
3  

1000 -  

 شخص 1499
3 

  20أقل من  - 15

 نلم
4 

 

أقل من   –  150000

 ²م 200000

مليون    20أقل من  -15

 ²م
4 

 

1500- 1999  

 شخص
4 

 5 شخص فأنثر 2000 5 فأنثر  ²مليون م  20 ²م 200000أنثر من  5 نلم فأنثر 20

 

يتم تطبيق الالئحة عندما تحصال المنشاأة علاى أنثار مان سابعة نقااط نمجماوع لهاذه المحاددات ) 

 المعايير( وفقا للمعادلة :

 7المعادلة : مجموع نقاط المسافة + مجموع نقاط المسااحة + مجماوع نقااط شااغلي المنشاأة    

 نقاط.

 :  أمثلة على ذل 

 -1  مثال

 اسم المنشأة
المسافة من اقرب مرنز  

 دفاع مدني 
 المساحة والنشاط

عدد االشخاص شاغلي  

 الموقع 
مجموع النقاط  

 والحالة
 شخص 1000 زراعي  م 2000,000 نلم 15 مزرعة  س 

 نقاط  3 نقطة  1 نقاط  4 عدد النقاط
8 

 نقاط
 تنطبق 

 ** نماذج استرشادية 

 -2مثال  

المسافة من اقرب مرنز دفاع   المنشأةاسم 

 مدني

عدد االشخاص شاغلي   المساحة والنشاط

 الموقع 

مجموع النقاط  

 والحالة

 شخص 350 منشأة  م 2000 نلم 9 مدرسة  ب 

 ال تنطبق   نقاط  4 نقطة  1 نقطة  1 نقاط  2 عدد النقاط

 ** نماذج استرشادية 

هو اقصى عدد من االشخا  يمكن أن يكون موجود داخ  المبنى فااي   كما يقصد بعدد شاغلي المبنى

رسااميا  ماان قباا   تقديمااهلحظة واحدة سواء كانوا من العاملين أو الزائرين , وذلك بناااء علااى مااا يااتم 

 .الوزارة أو الجهة المشرفة عليها  إدارة المبنى وبتصدي،
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المساحة الكليااة للمبنااى بمعنااى أن مساااحة كاا  ويتم احتساب مجموع مساحة أدوار المباني العالية مع 

دور يتم اضافتها الى  المساحة االرضية للموقع, وذلك نظرا  الختالف إمكانية مباشرة الحااوادث بااين 

شرة المباني العاليااة بفاارق راجلااة المباني العالية الممتدة طوليا  والمباني الممتدة افقيا  فيمكن أن يتم مبا

المتعااددة مااع اسااتخدام وسااائ    لمحمولااة وتوزيعهااا فااي بعااض االدوارا  ائيااةاإلطفبعد توفير االدوات  

 السالمة الموجودة في المبنى.

 مااواد عليااه نصاات مااا لتطبياا، الالئحااة اعتماااد ماان ثااالث ساانوات أقصاها مدة القائمة  المنشتت  تمنح

ال يمكاان   الالئحة نظاارا  لحاجااة تطبياا، الالئحااة الااى العديااد ماان المقومااات الهامااة التااي  هذه  وفقرات

 عليااه نصاات مااا بتطبي، الجديدة  المنشتت  تطبيقها بشك  تام خال  مدة قصيرة وعلى عك  ذلك تلتزم

 .الالئحة لتصبح من أساسيات السالمة والوقاية من الحري، في المنشأة هذه وفقرات  مواد

 (3)  المادة

 الفرق : تصنيف
شخصاا  (12)تصنف الفرق حسب نشاط المنشأة بحيث يكون الحد األدنى لتشغي  الفرقة  

مههلين لتنفيذ عمليات اإلطفاء واإلنقاذ , ويكون للمنشأة حرية تنظيم أوقات العم  بحيث 
أشخا  في ك  وردية , مع عدم اإلخاال  بشارط  (4)ال تق  عن ثالث ورديات بمعد  
أشاخا  يجاوز  (4)ين المفارغين  بالفرقاة والمحاددة ب الحد األدنى للموظفين األساسي

للمنشأة االستفادة من الموظفين الغير متفرغين ألعماا  اإلطفااء واإلنقااذ داخا  المنشاأة 
للمساندة على مدار الساعة مع عدم اإلخال  بشروط التأهي  والتجهيز والتادريب بحياث 

اجادين داخا  المنشاأة ( أشاخا  غيار متفارغين متو  3يقاب  ك  موظف متفرغ عدد )  
 خال  فترة الوردية.

 (3شرح مادة )

 : التالية األساسيةاستنادا  على المحددات م تصنيف الفرق يت ❖
 : حسب النشاط -أ

من الالئحة والذي يتضمن المنشاتت   (أ/  2حسب نشاط المنشتت المذكور في المادة )
والمادن   والزراعياة  والحكوميةالسكنية واالجتماعية والتعليمية والصناعية  والصحية  

المساااتودعات الكبااارى واالقتصاااادية والناااوادي والمااادن الرياضاااية والترفيهياااة 
 والمهسسات والهيئات العامة والمازارع الكبارى ومحطاات القطاارات والمطاارات

والمنشتت الصناعية الصغيرة والمنشتت التي تقاع ضامن والمدن والقواعد العسكرية  
خصصة للاور  والمساتودعات وماا فاي حكمهاا والمواقاع المخططات التنظيمية الم

الخدمية مث  سااحات التخازين والحجاز والصاحة العاماة ومراكاز التساوق الكبارى 
 والمباني العالية ومواقع االحتفاالت المهقتة والدائمة والمعارض.

 : حسب خطورة المنشأة -ب
 ,(خفياف الخطاورة    -  متوسط الخطورة    -  شديد الخطورة):    فئاتوينقسم إلى ثالثة  

 .في كود البناء السعودي وذلك حسب تصنيف المنشتت
 مخاطر عالية  -الفئة أ  ❖
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المنشأة التي من المتوقع أن يكون لها عواقب خطيارة واساعة النطااق تمتاد إلاى "  
خااار  المنشااأة أو يكااون لهااا تااأثير فااي الخسااائر الوطنيااة سااواء فااي األروا  أو 

 : وتنطب، عليها أحد الصفات التالية "أو في الممتلكات جتماعيا  ا
رة يحتما  أن إمكانية حدوث حالة متصاعدة لحري، كبير بسرعة ذات أبعااد كبيا •

 .تتجاوز حدود الموقع
مواقع تستخدم أو تخزن به كمياات كبيارة مان الماواد الخطارة ذات قادرة علاى  •

 إحداث حرائ، كبيرة تقع في أماكن مكتظة بالسكان. 
متعاددة ماع أضارار انفجارياة   اتانفجااروجود احتمالية حدوث انفجار كبير أو   •

 .واسعة النطاق
كبيارة مان الماواد الساامة أو المشاعة أو الضاارة وجود احتمالية تسرب كمياات   •

 .صحيا  أو بيئيا  
وجااود مااواد ذات حماا  حااراري )حرياا،( مرتفااع مااع إماادادات مياااه محاادودة  •

المديرياة الستخدامها لمكافحة الحرائ، أو محدودية الحصو  علي دعام وإساناد  
 .العامة للدفاع المدني

سياساية أو دينياة )المسااجد منشتت أو مباني ذات أهمياة وطنياة أو تاريخياة أو   •
 المباني التراثية / المواقع الحكومية .... (.

منشتت ذات طبيعة حساسة للغاية من حيث اإلشغا  )عدد المتواجدون باالموقع(  •
 واألنشطة المستخدمة بها أو المواد التي تستخدم بها.

 .ذات أهمية استراتيجية للبنية التحتية الوطنية يمنشتت أو مبان •
أو مباااني أو األنشااطة التااي يمكاان أن تااهدي إلااى خسااائر كبياارة فااي المنشااتت  •

 األروا  في حالة نشوب الحري،.
 مخاطر متوسطة -الفئة ب  ❖

من حيث عمليات االستجابة،   المواقع التي يرجح أن تكون فيها الحادث أكثر تعقيدا  
 أو مخاطر محتملة علاى الحيااة، أو صاعوبة فاي إمكانياة الوصاو ، أو المخااطر

وتنطاوي علاى أحاد  افية التي تتطلب مستوى أعلى من االساتجابة أو الخبارةاإلض
 الصفات التالية: 

احتماليااة حاادوث حالااة حرياا، متصاااعدة بساارعة وذات أبعاااد كبياارة، ويمكاان  •
 .احتواهها داخ  حدود الموقع

مواقع تستخدم أو تخزن فيها كميات كبيرة مان الماواد الخطارة ذات قادرة علاى  •
 .ولكن ال تقع في أماكن مكتظة بيرةإحداث حرائ، ك

 احتمالية حدوث أضرار انفجارية ال يمكن السيطرة عليها. •
احتمالية تسرب كميات من المواد السامة / المشعة إلى البيئة، ولكن من المرجح  •

 .أن يتم احتواهها داخ  حدود الموقع
إلاى   وجود كمية كبيرة من المواد قابلة لالشتعا  في الموقع مع إمكانية الوصو  •

مصادر المياه الخاصة بمكافحة الحرائ، وإمكانية الحصو  على الدعم واإلسناد 
 .المديرية العامة للدفاع المدنيمن مراكز 
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 .المواقع التي تشم  تجمعات كبيرة من النا  •
 .طابقا   (20)المنشتت ذات المباني التي تتجاوز  •
 (500)شاخ  أو    (300)المنشتت ذات المباني التي توفر أماكن إقامة ألكثار   •

 .شخ  فوق مستوى الطاب، األرضي
 .المواقع التي تشم  مباني أسف  سطح األرض ومسمو  للجمهور بالدخو  فيها •
 .المواقع األمنية المشددة ذات إمكانية اإلخالء المحدودة •
 .(المخاطر الخفيفة )القياسية -   الفئة ❖

التي تقع ضمن نطاق اللوائح، ولكن ال تحتوي على مجموعة المخاطر، أو  المواقع
والفئة  (أ)الحياة أو الحوادث المحتملة، الموضحة في الفئة  المخاطر المباشرة على

 .(ب)
ويهدف التصنيف إلى وضع الحد األدنى للشروط الالزمة إلنشاء الفرقاة وتكوينهاا 

وقادتها وتاأهيلهم وتجهيزهاا عناد االساتجابة للحرائا،   عضائهاوتشغيلها وتدريب أ
والحاالت الطارئة في المنشتت المذكورة فاي نا  الالئحاة حتاى تتناساب ماوارد 

 وإمكانيات الفرقة مع حجم ومساحة ودرجة خطورة المنشأة. 
ويهدف أيضا  إلى وضع الحد األدنى للشاروط الالزماة للساالمة والصاحة المهنياة 

اء الخاصااة أثناااء القيااام بأنشااطة مكافحااة الحرياا، واالسااتجابة ألفااراد فاارق اإلطفاا
لحاالت الطوارئ من خال  برامل التأهي  المطلوبة لكا  العااملين بالفرقاة حساب 

 .وظائفهم
ويراعى عند وجود اتفاقية اسناد خارجية أن يكاون تصانيف الفرقاة مان متوساط  

طاار المتوقعاة عناد فأعلى على أن يتم تأهلي وتجهياز وتادريب طااقم الفرقاة لألخ 
 االسناد.

  (4)  مادةال

 : الفرق مقر
 عاجميا إلاى الوصاو  مان الفرقاة تاتمكن  بحيث  المنشتت  داخ   مناسب  موقع  اختيار  يجب

 تلاك  لجميع  المهدية  الطرق  وناتك  وأن,  ممكن  اتاوق  رعابأس  تلاافةاالمخ   شتتاالمن  راف،ام
الضاوابط التالياة عناد   مراعااة  ماع  وصاناعي  طبيعي  عائ،  أي  من  ا  مااامات  خالية  المراف،

 : اختيار موقع الفرقة
 .المنشأة تتوسط منطقة فيأن يكون  -1
 أن يكون على شارع رئيسي داخ  المنشأة . -2
 .االتجاهات جميع في حركتها يعي، ما ك  من خاليا   الفرقة مقر موقع يكون أن -3
 (.الخاصة واإلنقاذ اإلطفاء فرقة) اسم المقر على يطل، أن -4

 (4شرح المادة )
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يتم تحديد موقع وعدد محطاات فارق اإلطفااء الخاصاة مان خاال  تحليا  حجام وطبيعاة 
المخاطر المعرض لها )المنشتت( الموقاع وسايحدد ذلاك المرافا، عالياة المخااطر داخا  

 الموقع والمناط، األخرى من أنواع اإلشغا  المختلف.
ة مان تحدياد الموقاع المناساب ومن شأن تحلي  المخاطر أن يمكان فرقاة اإلطفااء الخاصا

داخ  المنشأة والمعايير التي تتوافا، ماع الحاد األدناى المحادد لألفاراد واآللياات للتعاما  
 .بالمنشأة وفي الوقت المناسب بشك  مناسب وآمن مع ك  نوع من أنواع الحوادث

 وعند تحديد الموقع المناسب إلنشاء مقر الفرقة وموارده مان ناوع وعادد اآللياات ينبغاي
إجراء عملية رسم الخرائط التي تحتوي على المساارات الرئيساية الثابتاة والفرعياة عناد 

هيئاة لل NFPA 1710االستجابة لحاالت الطاوارئ بالمنشاأة وذلاك حساب المواصافة رقام 
  الوطنية للحماية من الحري،.

كماا ينبغي أن يكون هناك مساارات أساساية وأخارى بديلاة فاي حاا  كااانت المسااارات 
 سااسية غير متاحاة ألي سابب ما. األ

 :  إرشادات تحديد موقع مقر الفرقة
تجنب قرب المقر من المناط، السكنية من حيث الضوضاء التاي تصادر مان عملياات  •

فرقة اإلطفااء أو قارب اإلشاارات  عرباتالفح  والتشغي  والتدريب اليومية آلليات و
 المرورية.

إلاى الطارق أو الشاوارع المزدحماة   ا  تجنب أال يكون مخر  اآلليات من المقار مباشار •
 .عادة

 .الوصو  األمث  إلى شبكة الطرق الرئيسية )الطرق الدائرية والطرق المحورية(  •
في الجزء الخلفي مساحة خارجية كافية لمناورات آليات الفرقة، مع دائرة دوران كافية   •

 من المحطة لحجم وعرض آليات الفرقة.
اإلطفااء واإلنقااذ   حيثما أمكن يجب وضع محطات إطفاء الحريا، بحياث يمكان آلياات •

من الفرقة االستجابة السريعة الفعالة )عنصار الوقات( حساب الوقات   االتي تشك  جزء  
والهدف من ذلك هو المحدد مسبقا  لالستجابة، وأن تفع  ذلك من خال  أكثر من مسار، 

بسابب االزدحاام الماروري أو االنتظاار أو  األولياةتقلي  احتما  التأخير في االستجابة 
 معوقات في المسارات والذي بدوره سيهثر على سالمة األروا  والممتلكات. 

يجب أن تكون محطات اإلطفاء وخاصة المقر الرئيسي في المنشتت الكبيرة مث  المدن  •
بية أو خالفه موجودة بحيث تتجناب المنااط، المنخفضاة، وال تحايط االقتصادية أو الط

بهااا المباااني العاليااة االرتفاااع التااي يمكاان أن تحااو  دون وصااو  إشااارات اإلرسااا  
 الالسلكي إلى مقر الفرقة لالستجابة للطوارئ. 

ينبغااي أن تتميااز مواقااع محطااات اإلطفاااء بالمساااحة الكافيااة للقيااام بالتاادريب العملااي  •
على مهارات اإلطفاء واإلنقاذ على رأ  العم ، باإلضافة إلى غس  وصايانة األساسي  

 اآلليات والمعدات.
مقر فرقة اإلطفاء الخاصاة متاخماة مباشارة لموقاع صاناعي مرتفاع   يكونال  يجب أن   •

الخطورة، حيث في حالة حدوث حري، أو انفجار األمر الذي من شأنه النتائل المتوقعة 
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الفرقة ومحتوياتها في دائرة خطر الحريا، أو االنفجاار   ءأعضامن االحتراق أن تضع  
 أو االنبعاثات السامة والتي سيعط  دور الفرقة. 

يجب األخذ في االعتبار المساحة المطلوبة للتوسع المستقبلي لمقر الفرقاة الاذي يجناب  •
  المتواجدة.مقر آخر حسب التوسع السكاني أو الخدمي لنشاط الفرقة  المنشأة من بناء

 (5)  المادة

 : الفرقة لمقر اإلنشائية المواصفات
 تاوفر  عادم  حالاة  وفي  الفرق  تلك  مباني  على  السعودي  البناء  كود  اشتراطات  تطبي،  يجب

 الثالاث  البند(  1)  رقم  بالمادة  الواردة  للمواصفات العالمية  اللجوء  يتم  السعودية  المواصفات
: 

 : يلي ما الفرقة مقر يتضمن
 .اإلدارية المكاتب -1
 .للمبيت  مقر -2
 .الطعام وصالة مطب  -3
 .عمليات غرفة -4
 والغسي . للصيانة  جنا  -5
 .الفرقة ألعضاء استراحة -6
 .واإلنقاذ  اإلطفاء لعربات مواقف -7
 (.3م40) عن سعته تق  ال  ماء خزان -8
 خاصة للتدريب.جنا  ومساحة  -9
 ت اإلطفاء واإلنقاذ وقطع الغيار.مستودع لمعدا -10
 بخزائن األفراد المخصصة لحفظ المالب  ومعدات الوقاية الشخصية.منطقة خاصة   -11
 اآللاااايات وصااو  عمليااة يُسااه  هندساايا   تصااميما   مصااممة المنشااأة هااذه تكااون أن -12

 اإلطفااء  فرقاة  تقاوم  أن  ويمكان  المنشاأة  أجازاء  كافاة  إلى(  6)  رقم  بالمادة  الموضحة
 مان(  2)  الماادة رقام  فاي  عليهاا  المنصاو   المنشاتت  في  الحرائ،  إطفاء  في  بعملها
 فاي  الميااه  وخراطيم  الحري،  حنفيات)  مث   الثابتة  للتجهيزات  العاملين  استخدام  خال 

الضرورية , وتحديد مصاادر للتازود   اإلنقاذ  بأعما   القيام  على  العم   مع  (  المنشتت
 ستمرار أعما  اإلطفاء عند الحاجة.بمياه اإلطفاء بما يكف  ا

 (5شرح المادة )

لمباااني الفاارق ماان قباا  المكاتااب الهندسااية  وتصااميم المخططااات الهندساايةدراسااة 
االستشارية للوقاية والحماية مان الحريا، المعتمادة مان المديرياة العاماة للادفاع المادني 
وذلك بناء  على ما ورد من مهام في المادة الرابعة من الئحة " تنظيم ممارساة األنشاطة 

قة بالوقاياة والحماياة مان الحريا، " الصاادرة بقارار الهندسية والفنية والمقاوالت المتعل
ها والتاي 26/7/1435وتاري   24090وزير الداخلية رئي  مجل  الدفاع المدني رقم  

 نصت على التالي :
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تشم  المهام التي يمارسها المرخ  له بممارسة نشاط الخادمات الهندساية االستشاارية 
 : للوقاية والحماية من الحري، المهام التالية

تصميم وتدقي، ومراجعة المخططات الهندسية وفقا  لنظام ولوائح وتعليمات المديرية  •
 .لدفاع المدنيالعامة ل

اإلشراف على تنفيذ وتطبي، أنظمة الوقاية والحماية مان الحريا، وفا، المخططاات  •
 المعتمدة.

 البلدي(.استالم أنظمة الوقاية والحماية من الحري، في المشاريع )الترخي   •
 .مجا  الوقاية والحماية من الحري،تقديم االستشارات الهندسية في  •
إصدار شهادات المطابقة لكود البناء الساعودي ونظاام ولاوائح الادفاع المادني وفا،  •

 .ن المديرية العامة للدفاع المدنيالمخططات المعتمدة م
 : المواصفات االنشائية لمقر الفرقة ❖
 ميكانيكي( : -كهربائي -انشائي -السعودي) عامتطبي، اشتراطات كود البناء  •
 :  اختيار الموقع ❖

 :  المتطلبات الالزمة الختيار الموقع
 .م 20,00رع رئيسي ال يق  عن شا -1
  .متوسط الموقع -2
  .قريب من نقطة التفاف -3
 .م 100,00تقاطع  بيبعد عن اقر -4

 :اختيار المبنى  ❖
 متطلبات عامة للموقع: 

   .بوابة رئيسية -1
      .المسمىلوحة  -2
    .أسوار -3
 .غرفة الحراسات -4
   .مواقف للزوار -5
  .مواقف احتياجات خاصة -6
   .خزان مياه ارضي -7
    .خزان صرف صحي -8
   .هشبكة لتصريف الميا -9

  .شبكة ادارة خارجية -10
 : تفاصي  المبنى ❖
 : مركز الدفاع المدني المثالي •
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 ** نموذ  استرشادي 

 تصنيف المساحات داخ  مقر الفرقة إلى مناط،:  •
 

 ** نموذج استرشادي 

 المنطقة 
مستوى 

 الخطر
 استخدامات المناط، حسب تصنيفها  أنواع المساحات 

منطقة  

 ساخنة

اللون  ب)

 األحمر(

 مرتفع

كافاااة المسااااحات المعرضاااة للماااواد 

المسرطنة حيااث يااتم عماا  إجااراءات 

عااان  (BA Maskإزالاااة التلاااوث )

الساااايارات واألجهاااازة والمعاااادات 

واألدوات الخاصااة باإلطفاااء وغسااي  

 (.PPEمعدات الوقاية الشخصية )

 /ساااحة الكاارا /غرفااة المرشااات 

غسااي   /مخاازن خااراطيم ة/الورشاا 

غساااي  أجهااازة -وإزالاااة التلاااوث 

تعبئااة   /تعبئة أجهزة التاانف   /التنف 

مسااتودع معاادات  /2ماان المسااتوى 

 2ى الوقاية الشخصية من المستو

منطقة  

 انتقالية 

)باللون  

 األصفر( 

 متوسط

كافاااة المسااااحات المساااتخدمة فاااي 

اغتساااا  رجاااا  مكافحاااة الحرائااا، 

وغس  المعدات ذات المسااتوى األو  

 عند عودتهم من موقع حادث

غااارف غسااا  المعااادات /مغسااالة 

خزانات معدات   /واالدوات المتسخة

 /2الوقاية الشخصااية ماان المسااتوى  

 2خزنة جافة من المستوى 

 منطقة باردة

)باللون  

 األخضر(

 منخفض
كافاااة مسااااحات المعيشاااة الخاصاااة 

 باإلشغا  الطوي  المدة

 /غرفااة اجتماااع واسااتراحة /ماادخ 

 /دورات الميااااه /غرفاااة العملياااات

 /صالة الطعام  صالة/  /مخر  جانبي

 غرف المبيت /المطب 
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يعتبر كود البناء السعودي هو المرجع االساسي , وفي حا  عدم تاوفر مواصافات معيناة 
 .فيتم الرجوع للمواصفات العالمية تتعل، بأحد مراف، المركز بهذا الكود

 : ويراعى عند تصميم المراف، المحدد بالمادة ما يلي 
 .ميم غير معقد وبسيط في االستخدامتص •
 .(Appliance Bay)الحد األدنى من المنعطفات للوصو  إلى مواقف اآلليات  •
مسافة المشي وطرق االستجابة المتعددة )يهخذ في االعتبار سلمين لتصميم مقار مان  •

 طابقين(.
العمليات المفتوحة متصلة بساحة الكرا  وتكون قريبة من المدخ  تكون منطقة خطة   •

 الرئيسي.
تحديد مساحة لالجتماعات )لالستخدام العام/ االجتماعات( تتصا  بالمادخ  الرئيساي  •

ليها أوال  عبار المادخ  الرئيساي للاتحكم فاي دخاو  إوغرفة العمليات يتا  الوصو   
 قر الفرقة. الغير مصر  لهم قب  دخو  مناط، العمليات لم

بينما تحصار المواقاع مساتوى منفارد لمانهل التصاميم، يمكان مقار المبيات وأمااكن  •
الغسي  المصاحبة أن يتم تخصيصها فاي الادور األو  وتجناب وضاعها فاوق سااحة 

 الكرا  لتقلي  مسافة المشي الرأسية.
يتم تخصي  الادور األرضاي ليكاون باه المطاب  صاالة الطعاام والردهاة الخاصاة  •

 .المبيتبأماكن 
 .توضيح مقاسات بوائك العربات •
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 ** نموذج استرشادي 

 
 

  .مثا  توضيحي لنموذ  محطة صغيرة •
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقة ساخنة

 المدخل

 

 ردهة
 االستقبال 

 

 غرفة العمليات
 

غرفة 
 االجتماعات

 

 رشاشات صغيرة
 

 مساحة للعمليات
الخاصة  اليومية

 بالمحطة 
منطقة  

 هادئة 

 

 المجفف

 

 الخزائن

 

 مواقف اآلليات
 

مخزن 
 الخراطيم

 

 الورشة
 

حوض غسل 
 الوجه واليدين

 

 مرافق السياح
 

 المغسلة
 

منطقة مغطاة إلعادة 
تنظيف اآلليات قبل 

 دخولها المواقف
 

 غرفة الطعام

 

 ساحة

 

 التمارين  صالة
 )الجيم(

 

 المطبخ

 

 المغسلة

 

 منطقة تدريبات خارجية

 

خزائن 
 مالءات

 

 المخزن 

    
ـــر ـــقـ ـــ  م
 

 منطقة باردة

  
   المبيت
 

حجرة 
 مبيت

 مقر
 المبيت

 

 مقر
 المبيت

 المخزن  

 
 المخزن 

 
 المغسلة
 

 المغسلة
 

 المغسلة
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 (6)  المادة
 : اآلليات

( من هذه الالئحة 1( من المادة )3مع االلتزام بما جاء في المواصفات الواردة في البند )
 : تكون اآلليات المطلوب تأمينها وف، ما يلي

 إطفاء : عربة -1
 في الجدو  التالي : وف، الفئات الموضحة

 سعة الخزان  قدرة المضخة  الفئة
التقنية  

 المستخدمة 

 )أ( الفئة  

عربة االطفاء  

واالنقاذ  

 المزدوجة 

  1250نفاءة المضخة بالضغط العادي: 

جالون/بالدقيقة عند ضغط  

 رطل/البوصة المربعة 150

  625نفاءة المضخة بالضغط العالي: 

جالون/بالدقيقة عند ضغط  

 رطل/البوصة المربعة 250

سعة خزان الماء التقل عن  

 جالون (1000)

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( جالون150)

 التقليدية 
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 الفئة )ب( 

عربة االطفاء  

 المتوسطة 

  750نفاءة المضخة بالضغط العادي: 

 بار  10جالون/بالدقيقة عند ضغط  

  100نفاءة المضخة بالضغط العالي: 

 بار  40جالون/بالدقيقة عند ضغط  

( 150سعة خزان الماء التقل عن )

 جالون 

التقل عن سعة خزان الرغوة  

 ( جالون30)

 التقليدية 

 الفئة )ج( 

عربة االطفاء  

 الصغيرة

لتر/الدقيقة   50نفاءة التشغيل التقل عن 

 بار   100عند ضغط 

سعة خزان الماء التقل عن  

 ( لتر 1000)

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( لتر 50)

الهواء  

 المضغوط

 مالحظة : 

المخاااطر وماادو التاازام المنشااأة بأنظمااة وإجااراءات يااتم تحديااد الفئااة اسااتنادا  علااى دراسااة تحلياال  -1

 السالمة.

يجوز االستعانة بما يحقق نفاءة المعدات الموضحة اعاله من التقنياات الحديثاة مثال تقنياة الهاواء  -2

 المضغوط أو أي تقنية يتم اعتمادها مستقبال  على أن توضح المواصفات الرسمية بذل .

 
 إنقاذ. عربة -2
 .)حسب الحاجة( 3م12 عن سعته تق  ال ماء صهريل -3
 )عند الحاجة(.ساللم  عربة -4
ى أن تادعم بدراساة تحليا  أي آلية تخصصية أخارى يتطلاب األمار توفيرهاا علا -5

 المخاطر.
ة تحقا، أكثار توفير عرباة أو معاد   ة المديرية العامة للدفاع المدنييجوز بعد موافق -6

 ة .من وظيفة بشرط أن ال يخ  ذلك بالمواصفات األساسية للوظيف
محدوديااة ات لنقاا  التجهياازات والطاااقم بساابب فااي المنشااتت التااي ال تتطلااب آلياا -7

المساحة وقصر مسافة االنتقا  يمكن االستعاضة عن العرباات المتحركاة بمعادات 
محمولة أو ثابتة وف، دراسة استشارية خاصة وبعد موافقة المديرية العاماة للادفاع 

 .ما ورد فيها ولية المنشأة لتطبي،المدني خطيا  وتحت مسه
مراعاة وجود وكي  أو جهة في المملكة لتاوفير الصايانة وقطاع الغياار فاي وقات  -8

 قدر االمكان لضمان استمرار العم .مناسب مع توفير آلية بديلة 

 على أن يتوفر فيما سبق المواصفات التالية :
المعاايير أن يكون تصميم المركبة وتصنيعها وتجهيزها بما يتواف، ماع أحادث   •

( أو ما هو معتمد لدى المديرياة NFPA( أو  المعايير األمريكية )ENاألوربية )
 العامة للدفاع المدني.

 - ISO 14001يجب أن تكون الشركة المصانعة حاصالة علاى شاهادة األيازو ) •

ISO 9001.) 
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أن تكااون نساانلة الااربط فااي جميااع المااداخ  والمخااار  للمضااخات والخااراطيم  •
( لكاي تتوافا، ماع آلياات المديرياة N.S.Tوالخزانات علاى النظاام األمريكاي )

 ع المدني السعودي في حا  اإلسناد.العامة للدفا
يجب أن يكون نظام السير مطاب، لشروط ومواصفات الهيئة العربية السعودية  •

 للمواصفات والمقايي .

 

 

 

 

 

 

 

 
 (6شرح المادة )

 اآلليات التي تتطلبها عملية تشغي  الفرقة وهي كالتالي : أنواع حددت الالئحة 
 : إطفاء عربة .1

 : في الجدول التاليوفق الفئات الموضحة  

 سعة الخزان  قدرة المضخة  الفئة
التقنية  

 المستخدمة 

 الفئة  )أ( 

عربة االطفاء  

واالنقاذ  

 المزدوجة 

  1250نفاءة المضخة بالضغط العادي: 

جالون/بالدقيقة عند ضغط  

 رطل/البوصة المربعة 150

  625نفاءة المضخة بالضغط العالي: 

جالون/بالدقيقة عند ضغط  

 رطل/البوصة المربعة 250

سعة خزان الماء التقل عن  

 جالون (1000)

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( جالون150)

 التقليدية 

 الفئة )ب( 

عربة االطفاء  

 المتوسطة 

  750بالضغط العادي: نفاءة المضخة 

 بار  10جالون/بالدقيقة عند ضغط  

  100نفاءة المضخة بالضغط العالي: 

 بار  40جالون/بالدقيقة عند ضغط  

( 150سعة خزان الماء التقل عن )

 جالون 

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( جالون30)

 التقليدية 
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 الفئة )ج( 

عربة االطفاء  

 الصغيرة

لتر/الدقيقة   50عن  نفاءة التشغيل التقل

 بار   100عند ضغط 

سعة خزان الماء التقل عن  

 ( لتر 1000)

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( لتر 50)

الهواء  

 المضغوط

 مالحظة : 

يااتم تحديااد الفئااة اسااتنادا  علااى دراسااة تحلياال المخاااطر وماادو التاازام المنشااأة بأنظمااة وإجااراءات  -1

 السالمة.

نفاءة المعدات الموضحة اعاله من التقنياات الحديثاة مثال تقنياة الهاواء يجوز االستعانة بما يحقق   -2

 المضغوط أو أي تقنية يتم اعتمادها مستقبال  على أن توضح المواصفات الرسمية بذل .

 إنقاذ. عربة .2

 .)حسب الحاجة( 3م12 عن سعته تقل ال ماء صهريي .3
 ساللم  )عند الحاجة(. عربة .4

 ى أن تدعم بدراسة تحليل المخاطر.األمر توفيرها علأي آلية تخصصية أخرو يتطلب  .5

 

 

 : والمعدات التالية األجهزةعلى  اآللياتويجب أن تحتوي تلك 
 : المنشآت والمواقع النبيرة. الفئة )أ(

 : عربة إطفاء مزودة بالتجهيزات والمعدات التالية .1

 التجهيزات    -أوال  

 –دارلااي    –ووتاارو     –أحد األنااواع )هياا   و من نوع الطرد المركزي  : تكون  مضخة اإلطفاء .1

 روزنباور(.

 : الكفاءة التشغيلية الفعلية ال تق  عن

 ( رط  / البوصة المربعة.150( جالون/الدقيقة عند معد  ضغط ال يق  عن )1250) -

 ( رط  / البوصة المربعة.250جالون/الدقيقة عند معد  ضغط ال يق  عن ) 625+  -

( جالون/الدقيقااة عنااد 105فاءة اإلخرا  بالضااغط العااالي الفعلااي يجااب أال يقاا  عاان )معد  ك -

 ( رط  / البوصة المربعة.580معد  ضغط ال يق  عن )

  .خزان الماء .2

 مصنوع من مادة البولي بروبلين. -

 .( جالون1000السعة ال تق  عن ) -

 ( ملم.12سماكة الجدران الجانبية والخلفية ال يق  عن ) -

 خزان الرغوة ونظام الرغوة  .3

 ( ملم.12تق  عن )  مصنوع من مادة البولي بروبلين بسماكة ال -

 .( جالون150السعة ال تق  عن ) -

 :  العلويالقاذف  .4
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تي أف   -روزنباور    -  أكرون  -  إلكهارت  يجب أن يكون من إحدى الشركات الصانعة التالية ) -

 تي(.  

 ( جالون/الدقيقة.1000)مصمم إلخرا  محلو  الرغوة بكفاءة  -

 :  المعدات الفنية -ثانيا   

 بوصة. 1.5( خرطوم إطفاء،  20عدد ) .1

 بوصة. 2.5( خرطوم إطفاء،  10عدد ) .2

 ( بوصة.4( خراطيم )4عدد ) .3

 ( خرطوم سحب.3عدد ) .4

 .( خرطوم سحب3عدد ) .5

 .خرطوم سحب ة( صفاي 4عدد ) .6

 .( قاذف6عدد ) .7

  .( قاذف2عدد ) .8

 .رغوة( ماسورة قاذف 6عدد ) .9

 .(WYE( توصيلة متفرعة )2عدد ) .10

 ( بوصة ذكر.4×2) إلى  أنثى( بوصة  5( ماسورة متفرعة من )1عدد ) .11

 .( طفاية حري، بودرة كيماوية جافة2عدد ) .12

  .( مفتا  خراطيم إطفاء2عدد ) .13

 .جهاز التهوية وطرد الدخان .14

 .مق  أسالك كهرباء .15

   .مق  قضبان حديدية .16

   .( جهاز تنف 6عدد ) .17

   .ف برأ  مدببعمود مع خطا .18

  .( زو  قفازات معزولة ضد الكهرباء2عدد ) .19

 .( مخروط تحذير لحركة المرور4عدد ) .20

 :  معدات اإلنقاذ -ثالثا  

 .أجهزة إنقاذ هيدروليكية ق /فص  .1

 ق  وفص  تدار بالطاقة الكهربائية    أجهزة -

 أجهزة ق  وفص  تدار بماكينة بنزين   -

 إنقاذ هيدروليكية ألعما  الرفع والفص ، تدار بوحدات الطاقة الهيدروليكية.  تة( عفري 3عدد ) -

 .  يتةوحدة تشغي  يدوية مع مضخة تدار باليد أو القدم لتشغي  وحدة الق  والفص  والعفر -

 عفريتة اقتحام األبواب )وحدة فتح أبواب(.      .2

 .فولت  110/220مولد كهرباء   .3

   .(LEDكشافات ) 4عدد  .4

    .ر تشغي  بتقنية الديود عالي الكفاءةأنوا 2عدد  .5

  .(WARNون  سحب أمامي كهربائي نوع وارن ) .6

 .منشار آلي متعدد األغراض .7
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 .( وسائد رفع هوائية ألغراض اإلنقاذ3عدد ) .8

 .سلة إنقاذ بالستك .9

 .( نقالة إنقاذ2عدد ) .10

 .( واير سحب2عدد ) .11

 .( بطانية من الصوف القوي4عدد ) .12

 .طقم عدة .13

 ."  رو  غلي   " بالقاي  والبكرة " إنزا  / رفع إنقاذ "جهاز   .14

 .( سلم ألمنيوم2عدد ) .15

 .( حب  إنقاذ4عدد ) .16

 .صندوق إسعاف كام  .17

  اقتحام.( عتلة  2عدد ) .18

   .)هوليغان( اقتحام( عتلة  2عدد ) .19

   .( كشاف يدوي4عدد ) .20

 .( بلطة إنقاذ2عدد ) .21

  .( قناع )كمامة( واقي متعدد األغراض6عدد ) .22

 زو  قفازات إطفاء واقية لطاقم اإلطفاء.(  6عدد ) .23

 .( زو  حذاء إنقاذ6عدد ) .24

  .( نظارات واقية6عدد ) .25

   .( كريك3عدد ) .26

 ( سط  رم  بالستك من النوع القوي.  5عدد ) .27

    .( فاروع حفر من الفوالذ القوي2عدد ) .28

 .قشاشة بحث متعددة األغراض .29

 .سلم "كال  "حبا  .30

   .بدلة غو  كاملة .31

 ( صدرية نجاة.4مع حب  + عدد ) ( طوق نجاة4عدد ) .32

 : صهريي ماء بالمواصفات التالية .2

  : الماءخزان   -1

 لتر.  15000سعة ال تق  عن خزان الماء  -

، معاماا  المرونااة ال 2نيااوتن/ملم  25قوة صالدة ال تقاا  عاان    البولي بروبلينمصنوع من   -

 مئوية.درجة   20عند    2نيوتن/ملم  1300يق  عن 

بااار وأحمااا  تصااادمية تصاا  حتااى (  0,4 ) سماكة الجدران تقاوم ضغط زائد ال يق  عن -

سااماكة الجاادران واألرضاايات , و  دقيقااة 1بااار لماادة  0.6 االختبااار  ، ضااغط  1.6

 .ملم 20 ال تق  عن  والمهخرة  والجوانب من المقدمة

 :  رغوةخزان ال -2

 الماء.لتر، مدمل مع خزان  400تق  عن   خزان الرغوة سعة ال -
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، معاماا  المرونااة ال 2نيااوتن/ملم  25قوة صالدة ال تقاا  عاان    البولي بروبلينمصنوع من   -

 .درجة مئوية 20عند    2نيوتن/ملم  1300يق  عن 

 1.6بار وأحما  تصادمية تصاا  حتااى    0.4سماكة الجدران تقاوم ضغط زائد ال يق  عن   -

 .دقيقة 1بار لمدة   0.6  االختبار ، ضغط  

بوصة مع غطاء مفصلي محكاام ماازود بقفاا    7  تق  عنفتحة تعبئة علوية ال  باإلضافة الى   -

 محكم الربط.

 .( فتحة تفتي  علوية2عدد ) -3

 .ريف مدمجةتصريف الفائض مع ماسورة تص  نظام -4

 حوض الترسيب. -5

 الخزان.  تفريغ -6

 مهشر مستوى خزان الماء/الرغوة.  -7

 .( بوصة ذكر4مقا  )  دخو   ( فتحة2يزود الخزان بعدد ) -8

 .( بوصة ذكر2.5مقا  )  دخو   ( فتحة2يزود الخزان بعدد ) -9

 يجب تزويد جميع توصيالت الخزان المقلوظة بحشوات معدنية في مادة البولي بروبلين. -10

 ( متر.1,المسافة بينها ال تزيد عن )   داخلية في الخزان  قواطعب  يجب تركي  -11

 :  المضخة الطاردة المركزية -12

روزنباااور( وتاادار بواسطاااة   –دارلااي    –ووتاارو     –يجب أن تكون احد األنواع ) هياا    -

 .  العربةجهااز نق  الحركة على ماكينة  

عن طري، السحب من خزان المياااه الرئيسااي   كفاءة المضخة عند التشغي  بالضغط العادي -

   .بار10لتر/الدقيقة عند   3800 :

 عن طري، السحب من خزان المياه الرئيسي :  كفاءة المضخة عند التشغي  بالضغط العالي -

   .بار40لتر/الدقيقة عند   400 كفاءة المضخة

يجااب أن يكااون جساام المضااخة ومروحااة الاادفع الداخليااة مصاانوع ماان مااادة النحااا  )  -

البرونز(، وعمود المضخة يصنع من الفوالذ المقاوم للصدأ )الستان ل  ستي ( مااع عاااز  

 .للمضخة  ميكانيكي

 .ذكر، في حجرة المضخة  بوصة،  2.5فتحة خرو  جانبية،   2عدد  -13

 بوصة ذكر في حجرة المضخة. 4فتحة خرو  جانبية واحدة   -14

 بوصة.   3فتحة خرو  من المضخة إلى القاذف العلوي ال تق  عن  -15

بوصااة مااع  2.5المضااخة فتحااة دخااو  لتعبئااة الخاازان ماان مصاادر خااارجي عاان طرياا،  -16

 .التوصيالت الالزمة من المضخة إلى الخزان

 ( للمباني المرتفعة : CAFS نظام الرغوة المضغوطة بالهواء ) -17

 نظام الرغوة بالحقن االلكتروني المباشر.  -

 .CAFS)نظام الرغوة المضغوطة بالهواء )   -

 (.متر  75الكفاءة ال تق  عن القذف عند التشغي  بكام    )مسافة القاذف العلوي -18

 جهاز تهوية وطرد الدخان. -19

 بكرة الخرطوم بالضغط العالي،  -20
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 ة بعداد ضغط ولي.رط  مجهز(   20)  ( طفاية حري، البودرة الجافة سعة2عدد ) -21

 ( أمبير.300اشتراك بقوة ال تق  عن )  كيب  -22

 بوصة.(  2.5( خرطوم مقا  )4( بوصة + عدد )1.5( خراطيم إطفاء مقا  )10عدد ) -23

 بوصة  (2.5قاذف يدوي ) ( 2بوصة + عدد )  (  1.5( قاذف يدوي )2عدد ) -24

 لرج  اإلطفاء.    ( كشاف يدوي2عدد ) -25

 بوصة،    4( خرطوم سحب مقا  4عدد ) -26

 ( بوصة ذكر من ناحية وانثى من الناحية األخرى.4صلة )و  -27

 بوصة. 4بالكروم  صفاية من النحا  المطلي   -28

 بوصة.   3إلى  3/4مفتا  خراطيم يونيفرسا  متعددة األغراض من   2عدد  -29

مصاانوع ماان الحديااد المطاااوع   ( بوصااة6إلااى    2.5( مفتا  خرطوم سااحب ماان )2عدد ) -30

 ل  ستي . المطلي بالكادميوم أو من الستان

 ( رط ، أحد أطرافها حاد والطرف اآلخاار ببوز،  6وزن ال يق  عن )ب بلطة   -31

 ( رط .600لمنيوم بحمولة موزعة على السلم ال تق  عن )طبقتين: مصنوع من االسلم  -32

 ( حب  إنقاذ4عدد ) -33

 ( كلغم. 100( صدرية للطفو   بقدرة طفو ال تق  عن )  2( طوق نجاة + عدد )2عدد ) -34

 .سلم حبا  "كال "(  1عدد )   -35

 .عصا بخطاف( 1عدد )   -36

 .ون  سحب أمامي كهربائي -37

 .لتر /دقيقة(  200كفاءة ال تق  عن مضخة تعبئة خزان الرغوة: )ال -38

  : التالية مزودة بالتجهيزات والمعدات إنقاذ عربة .3

 ( مق  عاز  للكهرباء. 1عدد )   -1

 ( زو  قفاز عازلة للكهرباء. 3عدد )   -2

 ( جهاز تنف  هواء ) درافر االلماني (. 2عدد )   -3

 ( رط .   20( طفاية حري، معبأة بودرة كيماوية جافة سعة )  2عدد )   -4

 ( جهاز ق  وفص . 1عدد )   -5

 .  واحدة ببوز والثانية بحد للقطع( رط 6( بلطه رج  انقاذ وزن )   2عدد )   -6

 ( كشاف يدوي ) ماجاليت (. 3عدد )   -7

 ة بفالتر واقيه.( كمامات مزود 4عدد )   -8

 .( سم 70يق  عن )  ( عتله متعددة االغراض بطو  ال 2عدد )   -9

 .اصفر مزود بشرائط فسفوريه عاكسه ( جاكيت انقاذ 6عدد )   -10

 .( قطعة 36لي كامله بمحتوياتها )  ( شنطة اسعاف او  1عدد )   -11

 5/8( من النايلون القوي لون برتقالي قطاار )    Braided( حب  انقاذ مجدو  )    10عدد )   -12

( رطاا   بخطاااف   8000تقاا  عاان )    ( متر كفاااءة شااد ال  50يق  عن )    ( بوصه طو  ال

 .وقف  من الناحيتين
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(  0.5( النايلون القوي لون اصاافر  قطاار )  Braided( حب  انقاذ مجدو  من )   6عدد )   -13

( رط  بخطاااف وقفاا    6000عن )    تق   ( متر كفاءة شد ال  50يق  عن )    بوصة طو  ال

 .من الناحيتين

 .( وات100تق  عن )   (  كشاف يمكن التحكم في توجيهه يدويا بكفاءة ال1عدد ) -14

تقاا  عاان )   الة  ( متر وحمول  5يق  عن  )    ( سلم طبقتين من االلمنيوم وبطو  ال  1عدد )   -15

 .( كجم  200

 ( متر.   2يق  عن  )    سم وطو  ال(   15يق  عن )  ( سلة انقاذ بحاجز ارتفاع ال 1عدد )   -16

يقاا   ( طاان وطااو  واياار ال 3تقاا  عاان )   ( بقدرة سحب ال  WARNون  سحب امامي )   -17

 ( متر.   30عن )  

(  5تق  عن )   ( منشار الى متعدد االغراض يدار بماكينة تعم  بالبنزين كفاءة ال  1عدد )   -18

 حصان.

 مختلفة االحجام. لإلنقاذ( وسائد رفع هوائية   3عدد )   -19

 ( قاي  شنك  ) رو  غلي  ( للرفع واالنزا . 2عدد )   -20

 ( انوار ضباب حمراء خلفية واحدة بك  جانب . 2عدد )   -21

 ( انوار ضباب صفراء امامية واحدة بك  جانب .  2عدد )   -22

( متر لك  بطاينااة   2×    1ر30تق  عن )    ( بطانية من الصوف المتين مساحة ال  4عدد )   -23

. 

 الميكانيكية.   لألعما ( قطعة    36تق  عن )  صغيرة محتوياتها ال( شنطة عدة  1عدد )   -24

 5يق  عاان )    يق  عن نصف بوصة وطو  ال  ( واير للسحب من الصلب قطر ال  1عدد )   -25

 ( متر.  

 ( فولت.   110/220مولد كهربائي )   -26

 ( متر بعوارض من الخشب القوي.  15يق  عن )   سلم كال  بطو  ال -27

 شب .( كوريك بيد من الخ  2)   عدد -28

 مختلفة .    رهو ( معو  ك  منها بثالث   2عدد )   -29

 ( وات.    500تق  عن )  عدد أثنين كشافات ) هالوجين ( بقدرة ك  منها ال -30

 ( نظاره واقية ك  منها داخ  حاوية مناسبة . 4عدد )   -31

 بدلة غو  كاملة. -32

 ( وات.  1000( كشاف  ) هالوجين ( قدرة ك  منها )   2عدد )   -33

 الصلب لها ثالثة خطافات وحلقة. ( قشاشة من 1عدد )   -34

( زو  احذية انقاذ مصنوعة من الجلد الطبيعي المقاوم للماء واالنزالق والحرارة   6عدد )   -35

 العالية.

يقاا    ( كيلو نيااوتن وطااو  ذراع االزاحااة ال  80تق  عن  )    وحدة فتح االبواب بقوة فتح ال -36

 ( سم.  10عن  )

 ( متر.  7ن ) ( طن وطو   ال يق  ع  3سبته سحب بكفاءة )  -37

 ( ملم .   14مق  حديد يقطع لغاية )  -38

 .( كجم 100تق  عن )    ( صدرية للطفو بقوة طفو ال 4( طوق نجاة وعدد )   4عدد )   -39
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 .( متر على منصة دواره60ساللم ) عربة .4
  : الفنيةالتجهيزات   -أوال   

 .  مجهزة بنظام سلم هيدروليكي  العربة -1

 ( متر يتم احتسابها من خط أسف  سلة اإلنقاذ.60)تق  عن   مسافة الوصو  العمودي ال -

السلم مصنوع من الفوالذ الملحوم عالي الجااودة، ومكااون ماان عاادة وصااالت تتناسااب مااع  -

 طو  السلم المقررة.

 ( درجة.360على منصة دوارة مع إمكانية دوران كام  ) هالسلم مركب على الشاسي  -

 ( أشخا  في وقت واحد . 3  عن )  تق  حركات الصعود والنزو  بسعة ال  لمصعد: لتنفيذا -2

 ( كلغ.300تق  عن )  حمولة الب   من النوع القاب  للطي أوتوماتيكيا   .: سلة اإلنقاذ -3

 .علوي مع خط إمداد الماء( قاذف 2عدد )   -4

 ( خرطوم إمداد.2عدد ) -5

 .( تكايات تثبيت جانبية4عدد ) -6

 .مضخة الهيدروليكية -7

 .مولد الكهرباء -8

 .كهربائيةمق  أسالك  -9

  .حري، بالبودرة الكيماوية الجافة  ( طفاية2عدد ) -10

 .بلطة إنقاذ -11

   .عتلة اقتحام ، بثالث رهو  -12

 ( جهاز إنقاذ ) قاي  شنك  ( "رو  غلي ".2عدد ) -13

  .( سترة نجاة 2( طوق نجاة  + عدد )  4عدد ) -14

 .ز تنف  بالهواء الذاتي ) دراغر (( جها2عدد ) -15

 .( حب  إنقاذ4عدد ) -16

 .زو  قفازات(  4عدد ) -17

 نقالة متحركة على قاعدة. -18

 

 

 

 

 

 

 

 .المتوسطة: المنشآت والمواقع  (بالفئة )

 :  مزودة بالتجهيزات والمعدات التالية إطفاء عربة .1

 :الفنية  أوال : التجهيزات

 خزان الماء -1
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ال )  السعة  عن  لمقاو150تق   مصمم  بروبلي،  البولي  من  مصنوع  جالون،  التتك   (  مة 

المبكروالصدأ   تفتي ،  والتلف  فتحة  والتنظيف يضم  الفح   علوية ألغراض  تفريغ    هطب ،    

 فتحات تهوية وتصريف الفائض. ،ألغراض الشطف

 خزان الرغوة -2

ومة التتك  والصدأ ( جالون، مصنوع من البولي بروبلي، مصمم لمقا30تق  عن )  السعة ال

فتحات تهوية    ، مهشر لمستوى الرغوة،  تفريغ  هطب   ، علوية  تعبئة يضم فتحة    ، والتلف المبكر

 وتصريف الفائض. 

 مضخة اإلطفاء -3

في  أو  إفراديا   العالي  والضغط  العادي  بالضغط  لإلخرا   مركزية: مصممة  طاردة  مضخة 

 وقت واحد.  

 بار. 10جالون / الدقيقة عند ضغط  750:  كفاءة المضخة بالضغط العادي

 بار.  40قيقة عند ضغط جالون / الد 100 : كفاءة المضخة بالضغط العالي

 : الفنية المعدات :  ثانيا  

 قاذف علوي -1

 بكرة خرطوم -2

 .( خرطوم سحب4عدد ) -3

 سحب.( صفاية 2عدد ) -4

  .( خرطوم إطفاء15عدد ) -5

 قاذف.(  3عدد ) -6

 .( ماسورة فرع رغوة2عدد ) -7

 .(WYEتوصيلة متفرعة ) -8

 .توصيلة ماسورة مجنحة -9

 .توصيلة ماسورة مجنحة -10

 ( بوصة.3( إلى )0.75خراطيم إطفاء: متعدد األغراض، مقا  )( مفتا   2عدد ) -11

   .( مفتا  خرطوم سحب2عدد ) -12

    .مق  أسالك كهربائية -13

 .( بلطة إنقاذ2عدد ) -14

 سلم من قسمين. -15

 .( طفاية حري، بودرة كيماوية جافة2عدد ) -16

 .( كشاف يدوي4عدد ) -17

       .جهاز تنف  بالهواء الذاتي صناعة "دراغر"  اثنان(  2عدد ) -18

 ."  8000ون  سحب أمامي صناعة "وارن" طراز "إم  -19

 .جهاز التهوية وطرد الدخان -20

 لخزان الماء. ( توصيلة مهيئة "نقا "  3عدد ) -21

 لخزان الرغوة.   ( توصيلة مهيئة "نقا "2عدد ) -22

 .( حب  إنقاذ2عدد ) -23
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  .حلقة إنقاذ  اثنان(  2عدد ) -24

   .كريك تنظيفاثنان  (  2عدد ) -25

 :  بالمواصفات التاليةصهريي ماء   .2

 :  خزان الماء -1

 لتر.  15000خزان الماء سعة ال تق  عن   -

، معاماا  المرونااة ال 2نيااوتن/ملم  25مصنوع من البولي بروبلين قوة صالدة ال تقاا  عاان   -

 درجة مئوية. 20عند    2نيوتن/ملم  1300يق  عن 

( بااار وأحمااا  تصااادمية تصاا  حتااى  0,4سماكة الجدران تقاوم ضغط زائد ال يق  عن )  -

دقيقااة , وسااماكة الجاادران واألرضاايات  1بااار لماادة  0.6 االختبااار  ، ضااغط  1.6

 .ملم 20مقدمة والمهخرة ال تق  عن والجوانب من ال

 :  خزان الرغوة -2

 اء.لتر، مدمل مع خزان الم 400خزان الرغوة سعة ال تق  عن   -

، معاماا  المرونااة ال 2نيااوتن/ملم  25مصنوع من البولي بروبلين قوة صالدة ال تقاا  عاان   -

 درجة مئوية. 20عند    2نيوتن/ملم  1300يق  عن 

 1.6بار وأحما  تصادمية تصاا  حتااى    0.4سماكة الجدران تقاوم ضغط زائد ال يق  عن   -

 دقيقة. 1بار لمدة   0.6  االختبار ، ضغط  

بوصة مع غطاء مفصلي محكاام ماازود بقفاا    7ة علوية ال تق  عن  فتحة تعبئ   إلىباإلضافة   -

 محكم الربط.

 ( فتحة تفتي  علوية.2عدد ) -3

 نظام تصريف الفائض مع ماسورة تصريف مدمجة. -4

 حوض الترسيب. -5

 تفريغ الخزان. -6

 مهشر مستوى خزان الماء/الرغوة. -7

 .( بوصة ذكر4( فتحة دخو  مقا  )2)يزود الخزان بعدد   -8

 .( بوصة ذكر2.5( فتحة دخو  مقا  )2)  يزود الخزان بعدد -9

 يجب تزويد جميع توصيالت الخزان المقلوظة بحشوات معدنية في مادة البولي بروبلين. -10

 .( متر1مسافة بينها ال تزيد عن )  يجب تركيب قواطع داخلية في الخزان ,ال -11

 :  المضخة الطاردة المركزية -12

روزنباااور( وتاادار بواسطاااة   –دارلااي    –ووتاارو     –يجب أن تكون احد األنواع ) هياا    -

 .  العربةجهااز نق  الحركة على ماكينة  

السحب من خزان المياااه الرئيسااي كفاءة المضخة عند التشغي  بالضغط العادي عن طري،   -

 .بار  10لتر/الدقيقة عند   3800: 

 عن طري، السحب من خزان المياه الرئيسي :كفاءة المضخة عند التشغي  بالضغط العالي   -

 .بار 40لتر/الدقيقة عند   400
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يجااب أن يكااون جساام المضااخة ومروحااة الاادفع الداخليااة مصاانوع ماان مااادة النحااا  )   -

ل  ستي ( مااع عاااز   البرونز(، وعمود المضخة يصنع من الفوالذ المقاوم للصدأ )الستان

 ميكانيكي للمضخة.

 بوصة، ذكر، في حجرة المضخة.  2.5فتحة خرو  جانبية،   2عدد  -13

 بوصة ذكر في حجرة المضخة. 4فتحة خرو  جانبية واحدة   -14

 بوصة.   3فتحة خرو  من المضخة إلى القاذف العلوي ال تق  عن  -15

بوصااة مااع  2.5فتحااة دخااو  لتعبئااة الخاازان ماان مصاادر خااارجي عاان طرياا، المضااخة  -16

 التوصيالت الالزمة من المضخة إلى الخزان.

 ( للمباني المرتفعة : CAFSنظام الرغوة المضغوطة بالهواء )   -17

 نظام الرغوة بالحقن االلكتروني المباشر. -

 .(CAFSنظام الرغوة المضغوطة بالهواء )  -

 متر(.  75القاذف العلوي )مسافة القذف عند التشغي  بكام  الكفاءة ال تق  عن  -18

 جهاز تهوية وطرد الدخان. -19

  .بكرة الخرطوم بالضغط العالي -20

 ( رط  مجهزة بعداد ضغط ولي. 20( طفاية حري، البودرة الجافة سعة ) 2عدد ) -21

 ( أمبير.300كيب  اشتراك بقوة ال تق  عن ) -22

 ( بوصة.2.5( خرطوم مقا  )4( بوصة + عدد )1.5( خراطيم إطفاء مقا  )10عدد ) -23

 ( بوصة2.5( قاذف يدوي ) 2( بوصة + عدد )  1.5( قاذف يدوي )2عدد ) -24

 ( كشاف يدوي لرج  اإلطفاء.  2عدد ) -25

 .بوصة  4( خرطوم سحب مقا  4عدد ) -26

 .ن ناحية وانثى من الناحية األخرى( بوصة ذكر م4وصلة ) -27

 بوصة. 4صفاية من النحا  المطلي بالكروم   -28

 بوصة.   3إلى  3/4مفتا  خراطيم يونيفرسا  متعددة األغراض من   2عدد  -29

( بوصااة مصاانوع ماان الحديااد المطاااوع 6إلااى    2.5( مفتا  خرطوم سااحب ماان )2عدد ) -30

 ل  ستي . المطلي بالكادميوم أو من الستان

 .طرافها حاد والطرف اآلخاار ببوز( رط ، أحد أ6بلطة بوزن ال يق  عن ) -31

 ( رط .600مصنوع من االلمنيوم بحمولة موزعة على السلم ال تق  عن )سلم طبقتين   -32

 .( حب  إنقاذ4عدد ) -33

 ( كلغم. 100صدرية للطفو   بقدرة طفو ال تق  عن )    (2( طوق نجاة + عدد )2عدد ) -34

 ( سلم حبا  "كال ". 1عدد )   -35

 عصا بخطاف. ( 1عدد )   -36

 ون  سحب أمامي كهربائي. -37

 .لتر /دقيقة (  200فاءة ال تق  عن مضخة تعبئة خزان الرغوة: ) الك -38

 :  إنقاذ مزودة بالتجهيزات والمعدات التالية عربة .3

 ( مق  عاز  للكهرباء. 1عدد )   -1
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 ( زو  قفاز عازلة للكهرباء. 3عدد )   -2

 ( جهاز تنف  هواء ) درافر االلماني (. 2عدد )   -3

 ( رط .   20( طفاية حري، معبأة بودرة كيماوية جافة سعة )  2عدد )   -4

 ( جهاز ق  وفص . 1عدد )   -5

 .احدة ببوز والثانية بحد للقطع( رط  و  6وزن )   إنقاذ   ( بلطه رج  2عدد )   -6

 ( كشاف يدوي ) ماجاليت (. 3عدد )   -7

 ( كمامات مزودة بفالتر واقيه. 4عدد )   -8

 .( سم 70يق  عن )  بطو  ال اإلغراضمتعددة    عتلة(  2عدد )   -9

 .عاكسه  فسفوريةاصفر مزود بشرائط   إنقاذ( جاكيت   6عدد )   -10

 .( قطعة 36بمحتوياتها )   املةك أولي إسعاف( شنطة   1عدد )   -11

 5/8( من النايلون القوي لون برتقالي قطاار )    Braidedمجدو  )    إنقاذ( حب     10عدد )   -12

( رطاا   بخطاااف   8000تقاا  عاان )    ( متر كفاااءة شااد ال  50يق  عن )    ( بوصه طو  ال

 .وقف  من الناحيتين

(  0.5( النايلون القوي لون اصاافر  قطاار )  Braided( حب  انقاذ مجدو  من )   6عدد )   -13

( رط  بخطاااف وقفاا    6000تق  عن )    ( متر كفاءة شد ال  50يق  عن )    بوصة طو  ال

 .من الناحيتين

 .( وات100تق  عن )   (  كشاف يمكن التحكم في توجيهه يدويا بكفاءة ال1عدد ) -14

تقاا  عاان )   ال  ة( متر وحمول  5)  يق  عن     ( سلم طبقتين من االلمنيوم وبطو  ال  1عدد )   -15

 .( كجم  200

 ( متر.   2يق  عن  )    ( سم وطو  ال 15يق  عن )  ( سلة انقاذ بحاجز ارتفاع ال 1عدد )   -16

يقاا   ( طاان وطااو  واياار ال 3تقاا  عاان )   ( بقدرة سحب ال  WARNون  سحب امامي )   -17

 ( متر.   30عن )  

(  5تق  عن )   بماكينة تعم  بالبنزين كفاءة ال( منشار الى متعدد االغراض يدار    1عدد )   -18

 حصان.

 مختلفة االحجام. لإلنقاذ( وسائد رفع هوائية   3عدد )   -19

 .واإلنزا ( قاي  شنك  ) رو  غلي  ( للرفع  2عدد )   -20

 .ضباب حمراء خلفية واحدة بك  جانب( انوار   2عدد )   -21

 .  بك  جانب( انوار ضباب صفراء امامية واحدة  2عدد )   -22

( متاار لكاا   2×  1ر30عاان )  تقاا  ( بطانيااة ماان الصااوف المتااين مساااحة ال 4 عاادد ) -23

 .بطاينة

 الميكانيكية.   لألعما ( قطعة    36تق  عن )  ( شنطة عدة صغيرة محتوياتها ال 1عدد )   -24

 5يق  عاان )    يق  عن نصف بوصة وطو  ال  ( واير للسحب من الصلب قطر ال  1عدد )   -25

 ( متر.  

 فولت.  (  110/220مولد كهربائي )   -26

 ( متر بعوارض من الخشب القوي.  15يق  عن )   سلم كال  بطو  ال -27

 .( كوريك بيد من الخشب 2عدد  )   -28
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 .  مختلفة   رهو ( معو  ك  منها بثالث   2عدد )   -29

 ( وات.    500تق  عن )  عدد أثنين كشافات ) هالوجين ( بقدرة ك  منها ال -30

 .واقية ك  منها داخ  حاوية مناسبة( نظاره   4عدد )   -31

 بدلة غو  كاملة. -32

 ( وات.  1000( كشاف  ) هالوجين ( قدرة ك  منها )   2عدد )   -33

 ( قشاشة من الصلب لها ثالثة خطافات وحلقة. 1عدد )  3 -34

( زو  احذية انقاذ مصنوعة من الجلد الطبيعي المقاوم للماء واالنزالق والحرارة   6عدد )   -35

 العالية.

يقاا    ( كيلو نيااوتن وطااو  ذراع االزاحااة ال  80تق  عن  )    وحدة فتح االبواب بقوة فتح ال -36

 ( سم.  10عن  )

 ( متر.  7( طن وطو   ال يق  عن )   3سبته سحب بكفاءة )  -37

 . ( ملم  14مق  حديد يقطع لغاية )  -38

 .( كجم 100تق  عن )    ( صدرية للطفو بقوة طفو ال 4( طوق نجاة وعدد )   4عدد )   -39

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الصغيرةوالمواقع  المنشآت:   (جالفئة )

 :  إطفاء مزودة بالتجهيزات والمعدات التالية عربة .1

 .( UHPS)  نظام اإلطفاء بالضغط العالي جدا   -1

 .بريغز أند ستراتوننوع   تعم  المضخة عن طري، محرك ديز  او بنزين   -

 .( متر10تق  عن ) مسافة القذف ال -

 ( بار.  100( لتر / الدقيقة عند )50تق  عن )  ال  التشغي كفاءة  -

 ( لتر مع نظام سحب الرغوة يورد مع الجهاز.20الرغوة سعة )  اسطوانة -

( متاار 50يقاا  عاان ) ( نظام تدخ  سااريع مااع خرطااوم طااو  ال2يضم النظام أيضا  عدد ) -

 ومسد  يعم  بالضغط العالي.

 ( لتر.1000تق  عن ) الالماء سعة خزان   -

    (.PP(  أو البولي بروبلين )PEالخزان مصنوع من البولي إيثيلين ) -

   .الهواء المضغوطو إطفاء بالرغوة   نظام -2

 ( كلغ.100يزيد عن )  ( لتر والوزن وهي مليئة ال50تق  عن ) السعة ال -

 اإلطار والخزان من األلمنيوم. -
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 متر. 15تق  عن  مسافة القذف ال -

 .( بار150ال يق  عن )  االنفجارضغط  , و متر 20يق  عن   خرطوم اإلطفاء بطو  ال -

     .(  جهاز تنف  بالهواء الذاتي صناعة "دراغر"4عدد ) -3

 :على بطارية  يعم   ) مدمل ( و  جهاز ق  / فص   -4

 .نيوتن  كيلو  490 عن  تق  ال القطع قوة -

 .نيوتن  كيلو   1500 عن  تق   ال الفتح قوة -

 .كيلو نيوتن 60ال تق  عن  قوة السحب -

 .سم 35  عن  تق  ال الفتح مسافة -

 .كجم 19  عن  يزيد  ال مع البطارية الوزن -

 ب ان تكون البطارية قابلة للشحن.يج  -

 .( فولت 220مولد كهربائي )   -5

 .حاد( رط  ، األولى برأ  مدبب والثانية برأ   6( بلطة إنقاذ وزن الواحدة )2عدد ) -6

 .الغبار مع الفالتر ( كمامات واقية ضد4عدد ) -7

 .سترة رج  اإلنقاذ ، صفراء اللون  (4عدد ) -8

   .لرج  اإلطفاء( كشاف يدوي  2عدد ) -9

 12لااى بطاريااة ) يعماا  ع    LEDبتقنيااة    ) متنقاا  (إنارة عااالي الكفاااءة      ( كشاف2عدد ) -10

 .فولت (

يعماا  علااى كهرباااء مولااد   LEDبتقنيااة  ) متنقاا  (كشاف إنااارة عااالي الكفاااءة   (  2)  عدد   -11

 .فولت ( 220العربة )

 ( سم.70يق  عن ) ( عتلة اقتحام متعددة األغراض، الطو  ال2عدد ) -12

 ( بند.20تق  عن )  محتويات ال،   صندوق إسعاف أولي كام  -13

( 50يقاا  عاان )  ال  كاا  لفااه  طااو   أحمر/أبيض على كال الجانبين،( شريط حاجز  10عدد ) -14

 متر.

 ( كلغ.0.5يزيد عن ) وزن ال,   ( مثلث تحذير للحركة المرورية4عدد ) -15

 يعم  على كهرباء العربة."  8000ون  سحب أمامي صناعة "وارن" طراز "إم  -16

 .منشار آلي متعدد األغراض -17

 ( متر.2×   1.5يق  عن )  ية المقا  البطان  ( بطانية من الصوف القوي 4عدد ) -18

 ( عتلة إنقاذ بثالث رهو .2عدد ) -19

 كلغ.  2.8يزيد عن  الوزن الو   مناسبطو   ب  مصنوع من الصلب واليد من الخشب  كريك   -20

 من البالستك واليد من الخشب. اليد لولبية الشااك .   صنوعةاألوبار م  ( مكنسة يدوية2عدد ) -21

 كلغ.  2.2يزيد عن   الوزن : ال ملم   70×  410يق  عن   المقا  ال

ويكااون   ( ملاام35)ال يقاا  عاان  مق  أسالك وكياب  لق  أسالك النحا  واأللمنيوم بقطر   -22

 .( فولت  1000حتى )    مختبرو عاز  للكهرباء  

 .( فولت  15,000قفاز عازلة للكهرباء مختبره حتى )  ( زو  2عدد )   -23

 :كام    صندوق عدة  -24

 قطعة.(  35تق  عن ) المحتويات ال -
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 .ومن أحد الشركات المتخصصة بالعددالصناعة ) امريكي او اوروبي (  -

 .( نقالة إسعاف قابلة للطي4عدد ) -25

 .متعدد االستخدام( سكين  2عدد ) -26

 .( حب  إنقاذ6عدد ) -27

 :  لمنيوم أمريكي الصنع )الكواليت(من اال  مصنوعسلم طبقتين   -28

درجااة (  75)  بزاويااةفي حالااة إسااناده    كجم(  250حمولة موزعة على السلم ال تق  عن )  -

 .مع بكرة وحب 

 .متر(  5ال يق  عن )في حا  االمتداد   الطو  الكلي -

 :  سلم حبا  "كال " -29

( 30عاارض ال يقاا  عاان ) ماو من األلمنيااو   ( متر، بعوارض خشبية12طو  ال يق  عن ) -

 باالنزالق مزود بخطافات من األعلى.مح  يس  سم والحب  مثبت بالعوارض وال

 .العربةيثبت بشك  محكم في ،   جالون 5سعة     (جركخزان بنزين ) -30

 ان . 16( منشار يدوي لقطع االخشاب ال يق  طوله عن   2عدد )   -31

 .ان  12طع الحديد ال يق  طوله عن  ( منشار يدوي لق2عدد ) -32

   

 

 :  صهريي ماء بالمواصفات التالية .2

 : الماءخزان   -1

 لتر.  15000خزان الماء سعة ال تق  عن  -

، معاماا  المرونااة ال 2نيااوتن/ملم  25مصنوع من البولي بروبلين قوة صالدة ال تقاا  عاان   -

 درجة مئوية. 20عند    2نيوتن/ملم  1300يق  عن 

  1.6( بار وأحما  تصادمية تصاا  حتااى    0,4سماكة الجدران تقاوم ضغط زائد ال يق  عن )   -

دقيقااة , وسااماكة الجاادران واألرضاايات والجوانااب ماان   1بار لمدة  0.6 االختبار   ، ضغط 

 . ملم  20مقدمة والمهخرة ال تق  عن  ال 

 :  خزان الرغوة -2

 اء.لتر، مدمل مع خزان الم 400خزان الرغوة سعة ال تق  عن   -

، معاماا  المرونااة ال 2نيااوتن/ملم  25مصنوع من البولي بروبلين قوة صالدة ال تقاا  عاان   -

 درجة مئوية. 20عند    2نيوتن/ملم  1300يق  عن 

 1.6بار وأحما  تصادمية تصاا  حتااى    0.4سماكة الجدران تقاوم ضغط زائد ال يق  عن   -

 دقيقة. 1بار لمدة   0.6  االختبار ، ضغط  

بوصة مع غطاء مفصلي محكاام ماازود بقفاا    7ة علوية ال تق  عن  باإلضافة الى فتحة تعبئ  -

 محكم الربط.

 ( فتحة تفتي  علوية.2عدد ) -3

 نظام تصريف الفائض مع ماسورة تصريف مدمجة. -4

 حوض الترسيب. -5

 تفريغ الخزان. -6
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 مهشر مستوى خزان الماء/الرغوة. -7

 ( بوصة ذكر .4( فتحة دخو  مقا  )2يزود الخزان بعدد ) -8

 ( بوصة ذكر .2.5( فتحة دخو  مقا  )2الخزان بعدد )يزود   -9

 يجب تزويد جميع توصيالت الخزان المقلوظة بحشوات معدنية في مادة البولي بروبلين. -10

 ( متر .1يجب تركيب قواطع داخلية في الخزان ,المسافة بينها ال تزيد عن )   -11

 :  المضخة الطاردة المركزية -12

روزنباور( وتدار بواسطاة جهااااز   –دارلي  –رو  ووت  –يجب أن تكون احد األنواع ) هي   -

 .  العربة نق  الحركة على ماكينة  

السااحب ماان خاازان المياااه الرئيسااي :  كفاءة المضخة عند التشغي  بالضغط العادي عن طري،   -

   . بار 10لتر/الدقيقة عند  3800

يسااي :  السحب ماان خاازان المياااه الرئ كفاءة المضخة عند التشغي  بالضغط العالي عن طري،   - -

   . بار 40لتر/الدقيقة عند  400

يجااب أن يكااون جساام المضااخة ومروحااة الاادفع الداخليااة مصاانوع ماان مااادة النحااا  )   -

ل  ستي ( مااع عاااز   البرونز(، وعمود المضخة يصنع من الفوالذ المقاوم للصدأ )الستان

 ميكانيكي للمضخة.

 المضخة.بوصة، ذكر، في حجرة    2.5فتحة خرو  جانبية،   2عدد  -13

 بوصة ذكر في حجرة المضخة. 4فتحة خرو  جانبية واحدة   -14

 بوصة.   3فتحة خرو  من المضخة إلى القاذف العلوي ال تق  عن  -15

بوصاة ماع التوصايالت   2.5فتحة دخو  لتعبئة الخازان مان مصادر خاارجي عان طريا، المضاخة   -16

 الالزمة من المضخة إلى الخزان.

 ( للمباني المرتفعة : CAFSنظام الرغوة المضغوطة بالهواء )   -17

 نظام الرغوة بالحقن االلكتروني المباشر. -

 .(CAFSنظام الرغوة المضغوطة بالهواء ) -

 متر(.  75)مسافة القذف عند التشغي  بكام  الكفاءة ال تق  عن  القاذف العلوي -18

 جهاز تهوية وطرد الدخان. -19

  .بكرة الخرطوم بالضغط العالي -20

 ( رط  مجهزة بعداد ضغط ولي. 20الجافة سعة ) ( طفاية حري، البودرة 2عدد ) -21

 ( أمبير.300كيب  اشتراك بقوة ال تق  عن ) -22

 ( بوصة.2.5( خرطوم مقا  )4( بوصة + عدد )1.5( خراطيم إطفاء مقا  )10عدد ) -23

 ( بوصة2.5( قاذف يدوي ) 2( بوصة + عدد )  1.5( قاذف يدوي )2عدد ) -24

 ( كشاف يدوي لرج  اإلطفاء.  2عدد ) -25

   .بوصة  4( خرطوم سحب مقا  4عدد ) -26

 .من الناحية األخرى  وأنثىن ناحية  ( بوصة ذكر م4وصلة ) -27

 بوصة. 4صفاية من النحا  المطلي بالكروم   -28

 بوصة.   3إلى  3/4مفتا  خراطيم يونيفرسا  متعددة األغراض من   2عدد  -29
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( بوصااة مصاانوع ماان الحديااد المطاااوع 6إلااى  2.5( مفتا  خرطااوم سااحب ماان )2دد )ع -30

 ل  ستي . المطلي بالكادميوم أو من الستان

 ( رط ، أحد أطرافها حاد والطرف اآلخاار ببوز،  6بلطة بوزن ال يق  عن ) -31

 ( رط .600مصنوع من االلمنيوم بحمولة موزعة على السلم ال تق  عن ) :  طبقتينسلم  -32

 .( حب  إنقاذ4عدد ) -33

 ( كلغم. 100( صدرية للطفو   بقدرة طفو ال تق  عن )  2) ( طوق نجاة + عدد2عدد ) -34

 ( سلم حبا  "كال ". 1عدد )   -35

 (عصا بخطاف. 1عدد )   -36

 ون  سحب أمامي كهربائي. -37

 .لتر /دقيقة (  200فاءة ال تق  عن : ) الك مضخة تعبئة خزان الرغوة -38

 إطفاء وإنقاذ لالستجابة السريعة  عربة

 :    والمعدات الفنية  أوال : التجهيزات

 : جهاز  إطفاء عالي الكفاءة -1

 ( حصان.16بنزين بقدرة  ال تق  عن )  يعم  على محركنظام إطفاء  -

يجب ان يحتوي النظام على ضاغط تلقااائي للااتحكم فااي خلااط الرغااوة بالماااء بشااك  ثاباات  -

 ومتجان  .

 ( كجم.  200وزن الجهاز ال يزيد عن ) -

 (لتر/دقيقة.  350( لتر / دقيقة ويص  الى )150قدرة مضخة النظام ال تق  عن ) -

 (  لتر.500( بسعة ال تق  عن )GPRيزود النظام بخزان ماء مصنوع من الفيبر قال  ) -

 ( لتر.20سعة خزان الرغوة ال يق  عن ) -

 .%(6 % إلى0,3ختلفة نسبة خلط من )يمكن للنظام استخدام الرغوة التقليدية بتراكيز م -

 جهاز ق  وفص  يعم  بالبطارية. -2

 .واإلنقاذألعما  االطفاء    ( جهاز تنف  4عدد )   -3

 .منشار آلي متعدد األغراض -4

 :شاحن البطارية مع مقب  بنظام فص  أوتوماتيكي  -5

 . ( فولت 220مولد كهربائي )   -6

 .بيليكن(    -ستريم اليت –  أحد األنواع )ماجاليتلون اإلضاءة أصفر ( كشاف يدوي  4عدد ) -7

متاار   (3ارتفاع ال يق  عن )  متنق ثالثي    بحام ك  منهما مزود  (    LEDكشافات )    (2)عدد   -8

 ( متاار 10)  يق  عن  البطو  مع كيب  لك  منها لومنز (  4000)  شدة إضاءة  ال تق  عن

 .  ( متر50كهرباء بطو  ال يق  عن )  ( توصيلة2مع عدد )

 إنذار شخصي صغير الحجم وخفيف الوزن.(جهاز  4عدد ) -9

( زو  قفازات رج  االطفاء مصنوعة من مااادة قويااة وخفيفااة ومقاومااة لالحتااراق 4عدد ) -10

 والحرارة المباشرة واإلشعاعية.  

( زو  قفازات رج  اإلنقاذ مصاانوعة ماان مااادة قويااة وخفيفااة ومقاومااة لالحتااراق 4عدد ) -11

 .خصصة لألعما  الشاقةوالقطع مث  الجلد ومبطنة بمادة الكفالر وم
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( فلتاار  2( كمامااات ماازودة بفالتاار واقيااه ضااد الغبااار ومااع كاا  كمامااة عاادد )  4عاادد )  -12

 .احتياطي

 بشرائط فسفوريه عاكسه.  ةمزود صفراءانقاذ  سترة(  4عدد )   -13

 ( من النايلون القوي. Braided( حب  انقاذ مجدو  )  4عدد )   -14

 .العربةسلم طبقتين من االلمنيوم بحب  ) الواليت ( يثبت على سطح  -15

(   30تقاا  عاان )    ( متر بعوارض من الخشب القااوي ال  15يق  عن )    سلم كال  بطو  ال -16

 .سم

 يقاا  عاان   ( ساام وطااو  الساالة ال  15يقاا  عاان )    البالستيك بحاجز ارتفاااع ال  من  سلة انقاذ -17

 ( متر.    2) 

 مااع البكاارة والفرملااة اليدويااة وحلقااة تعلياا، واإلناازا شاانك  للرفااع  ( قاااي  2عاادد )  -18

 .وحب  مجدو  من النايالون القوي

 .( مع حب  على شك  سلسلةSOLAS( طوق نجاة )2عدد ) -19

 .( صدرية للطفو )على شك  جاكيت(2عدد ) -20

 مق  عاز  للكهرباء. -21

 ( زو  قفاز عازلة للكهرباء. 3عدد )   -22

 ( رط . 6زن )  و  ( بلطه رج  انقاذ  2عدد )   -23

 .( سم  70يق  عن )   متعددة االغراض طو  ال  عتلة(  2عدد )   -24

 .( كريك بيد من الخشب 2عدد  )   -25

 .    مختلفةو ره ب  واحد( معو  ك    2عدد )   -26

 .ة( بوص 3  –من ) صفر مقا  مفك ) ابو جلمبو (   -27

 .  ( ملم 14يقطع لغاية )    يدوي  مق  حديد -28

 ان . 16االخشاب ال يق  طوله عن  ( منشار يدوي لقطع  2عدد )   -29

 .ان  12طع الحديد ال يق  طوله عن  ( منشار يدوي لق2عدد ) -30

 .أداة لقطع االحزمة وكسر الزجا  -31

 .واقية ك  منها داخ  حاوية مناسبة( نظاره   4عدد )   -32

 .  العربة( مركب في مقدمة  WARNون  سحب امامي )   -33

(  5تق  عن )    متر بخطاف كفاءة سحب ال(    5يق  عن )    طو  المن الفوالذ    واير سحب   -34

 طن . 

 .( حب  سحب "سبتة"3عدد ) -35

 ( رط .   20( طفاية حري، معبأة بودرة كيماوية جافة سعة )  2عدد )   -36

 .( قطعة  36) ال تق  عن بمحتوياتها   كاملةشنطة اسعاف اولي  -37

 . هوية آليات فرق االطفاء الخاصة ❖

 تكون العربات باللون االبيض.  ▪

 سم. 30هناك خط طولي باللون االصفر على العربة بعرض يكون  ▪

 يوضع شعار الجهة على االبواب.  ▪
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 . ع االلية  في سقف العربة الخارجييوضع اسم الجهة ونو  ▪

يتم االستعانة بأي عربة أو آلية تخصصية أخرو يتطلب األمر توفيرها مثل ) عربة التطهير   ❖

الخطرة    - الحوادث  االنهيارات  -عربة  حوادث  المخاطر   عربة  تحليل  دراسة  بعد  وذل    )

 المحتم حدوثها في الموقع. 

 

يجوز بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني  توفير عربة أو معدة تحقق أنثر من وظيفة   ❖

بشرط أن ال يخل ذل  بالمواصفات األساسية للوظيفة نتوفير عربة إطفاء واحدة بالمضخة  

م ويحدد ذل  دراسة تحليل  لنقل الطاق  أخروعربة    والصهريي في المواقع الصغيرة وتجهيز

 .المخاطر

في المنشآت التي ال تتطلب آليات لنقل التجهيزات والطاقم بسبب  محدودية المساحة وقصر   ❖

وفق   ثابتة  أو  محمولة  بمعدات  المتحرنة  العربات  عن  االستعاضة  يمنن  االنتقال  مسافة 

المديرية العامة للدفاع المدني خطيا  وتحت مسؤولية  دراسة استشارية خاصة وبعد موافقة  

االبراج  في  الثابتة  المعدات  هذه  مثل  استخدام  يتم  أن  ويمنن  فيها  ورد  ما  لتطبيق  المنشأة 

 التي ال يوجد بها مسافة انتقال . 

الغيار في وقت مناسب مع   ❖ لتوفير الصيانة وقطع  المملنة  مراعاة وجود ونيل أو جهة في 

بدي آلية  المواصفات  توفير  فيما سبق  يتوفر  أن  العمل على  االمنان لضمان استمرار  قدر  لة 

 التالية : 

األوربية   ▪ المعايير  أحدث  مع  يتواف،  بما  وتجهيزها  وتصنيعها  المركبة  تصميم  يكون  أن 

(EN( األمريكية  المعايير  أو    )NFPAلد معتمد  هو  ما  أو  للدفاع (  العامة  المديرية  ى 

 . المدني

 (IOS9001-IOS14001يجب أن تكون الشركة المصنعة حاصلة على شهادة اآليزو ) ▪

أن تكون نسنلة الربط في جميع المداخ  والمخار  للمضخات والخراطيم والخزانات على   ▪

ع المدني السعودي  ( لكي تتواف، مع آليات المديرية العامة للدفاN.S.Tالنظام األمريكي )

 في حا  اإلسناد. 

أن   ▪ العرب يجب  الهيئة  ومواصفات  لشروط  مطاب،  السير  نظام  السعودية  يكون  ية 

 للمواصفات والمقايي  

 متطلبات عامة   ❖

فر جميع   ▪ الطوارئ سعة كافية لجلو  عدد الطاقم المطلوب مع تزويد    عرباتيجب أن تو 

 أحزمة األمان داخ  كابينة السالمة.

 . عرباتتحديد اآلليات وال ▪

ارئ التي تستخدمها فرق اإلطفاء الخاصة ذات لون مميز  يجب أن تكون جميع آليات الطو  ▪

لدفاع المدني وذلك لتسهي  تحديد  المديرية العامة لوموحد يختلف عن مثيالتها في فرق  
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مراكز  ومعدات  أفراد  عن  الخاصة  اإلطفاء  فرق  زي  وسيارات  آليات  ولتمييز    الهوية 

ل العامة  أللواالمدني.  لدفاع  المديرية  توضيحي  دلي   اآلل)مرف،  الموحد  ن  والزي  يات 

 . لرجا  اإلطفاء(

ا على ك  من أبواب الكابينة األمامية وعلى السطح ▪  تحم  اآلليات رقما  مخصص 

 الطوارئ مجهزة بأضواء الطوارئ وصافرات اإلنذار. عرباتيجب أن تكون  ▪

 

 

 

 االستعداد التشغيلي ❖

وإنقاذ وساللم وصهاريل مياه( من أج  االلتزام بالالئحة، يجب أن تكون اآلليات )إطفاء   ▪

االحتياجات   لتلبية  االستعداد  من  حالة  وفي  للغرض  مناسبة  تكون  وأن  جيدة،  حالة  في 

 التشغيلية المتوقعة في جميع األوقات بفعالية.

و  ▪ آليات  جميع  فح   أو   عرباتيجب  السائ،  تغيير  أو  وردية  ك   بداية  في  الطوارئ 

وغير للصيانة  وخروجها  إصال   بعد  /    القبو   االختبارات  تضمن  سوف  كما  ذلك. 

باالقتران مع   فترات شهرية وفصلية وسنوية  المجدولة كما هو مقرر على  الفحوصات 

تعليمات الشركة المصنعة من حيث العناصر الرئيسية لآللية مث  مضخة الحري، للتأكد  

جميع   نتائل  تسجي   ويجب  المطلوبة  األداء  معايير  وتحق،  صحيح  بشك   عملها  من 

مقر  الفح  في  بالسجالت  واالحتفاظ  سج   في  والمجدولة  اليومية  االختبارات   / وصات 

 فرق اإلطفاء. 

يجب وضع ترتيبات فعالة في حاالت الطوارئ لضمان استعداد آليات الطوارئ لالستجابة   ▪

توفر   ويجب  األوقات.  جميع  في  التشغيلية  الحماية  من  المطلوب  المستوى  توفر  حتى 

آليات الطوارئ التالفة التي توجد في الخطوط األمامية بشك   آليات احتياطية لتح  مح   

مهقت أو لتح  مح  اآلليات التي يجب سحبها من الخدمة إلجراء بعض اإلصالحات أو 

 الصيانة أو التعديالت. 

 السالمة المرورية   ❖

وجود   ▪ مع  اآللية  قيادة  في  كبيرة  بخبرة  الطوارئ  آليات  سائقين  جميع  يتمتع  أن  يجب 

دورة  اجتياز  ا  أيض  السائقين  ههالء  على  ويتعين  اآللية.  لتصنيف  قيادة صالحة  رخصة 

قيادة اآلليات قب  أن يسمح لهم بقيادة اآلليات والخرو  بها في حاالت الطوارئ حسب  

 NFPA1002المعيار 

من المشغلين/ السائقين واآلليات المستخدمة في حاالت الطوارئ والمتجهة    ك    يجب على   ▪

تسلك هذه  بها عندما  المعمو   المرور  قوانين  لجميع  الكام   االمتثا   الحوادث  أحد  إلى 

 اآلليات الطرق العامة في شوارع المملكة العربية السعودية. 

 . عدد ونوع آليات الطوارئ الالزمة ❖
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لعدد   األدنى  ويتم  الحد  الخاصة  اإلطفاء  فرق  الئحة  من  السادسة  المادة  في  موضح  اآلليات 

 تحديد عدد ونوع آليات الطوارئ الالزمة وفق ا للعوام  التالية: 

 الحد األدنى لتصنيف الموقع ومستوى المخاطر في الموقع  ▪

حجم الموقع ودرجة الخطورة )سوف يهثر هذا على وقت االستجابة المطلوب بما في ذلك   ▪

 موقع محطات اإلطفاء وآليات الطوارئ الالزمة(. عدد و 

بالنسبة للمواقع الكبيرة مث  المدن االقتصادية، تنبغي أن تكون آليات الطوارئ المخصصة  ▪

لهذه المواقع بأعداد كافية حتى يكون لديها القدرة على التعام  مع ثالثة حوادث متزامنة  

سريع ا اآلليات  هذه  تص   أن  وينبغي  تقدير.  أق   توفير    على  على  القدرة  لديها  ليكون 

حماية تشغيلية للتعام  مع أي حوادث أخرى. وهذا يتطلب بالتأكيد انتشار مهقت آلليات  

الطوارئ لتتمكن من إطفاء الحرائ، المندلعة في أي جزء من أجزاء الموقع الذي يخضع 

في موقع    لحماية فرق اإلطفاء الخاصة بينما تظ  الفرق األولى وآليات الطوارئ منتشرة

 الحادث الرئيسي.

دعم  ▪ ترتيبات  هناك  يكون  أن  يجب  لها،  ُمخطط  الغير  والممتدة  الكبيرة  للحوادث  بالنسبة 

المساعدة   يد  المجاورة  الخاصة  الحرائ،  إطفاء  فرق  تقدم  كأن  مناسبة  مشتركة  وإسناد 

  )حسب اتفاقية الدعم واإلسناد( لتوفير عربات إطفاء حرائ، إضافية أو آليات متخصصة

 إضافية ومن األمثلة على ذلك:

 وجود أعداد كبيرة من عمليات اإلنقاذ التي تتطلب المزيد من المضخات ▪

تتطلب   ▪ والتي  الممتدة  الحرائ،  مكافحة  عمليات  لدعم  الالزمة  المياه  من  كبيرة  كميات 

 صهاريل مياه إضافية

 مواصفات إضافية لآلليات المتخصصة   ❖

تحد قد  التي  المخاطر اإلضافية  آليات ومعدات متخصصة إضافية،  تقتضي  بالموقع وجود  ث 

 :  مث 

 .فري، المواد الخطرة ▪

 . العالية المبانيفري،  ▪

 . فري، إنقاذ متخص  ▪

 . فري، إنقاذ مائي ▪

عالوة على ذلك، تحتا  فرق اإلطفاء الخاصة التي تضم عدد كبير من محطات اإلطفاء   ▪

الكبيرة حيث   الحوادث  أج   قيادة من  / مقطورة  آلية  قدر إلى  إلى  الحوادث  تحتا  هذه 

 أكبر من السيطرة. 

وبالنسبة للمناط، المعروفة بنق  إمدادات المياه بها، يتعين توفير صهاريل مياه إضافية  ▪

 لدعم عمليات مكافحة الحرائ، بهذه المناط،. 

  لتقييم يتم تحديد العدد اإلجمالي آلليات وسيارات الطوارئ ونوعها من خال  عملية كاملة   ▪

وتقدير    لتوفر  المخاطر الُمحددة  المتوقعة  الحوادث  لتلبية  الحماية  من  كافي ا  مستوى 

 احتمالية وقوع الحوادث المتزامنة. 

 المحددة –متطلبات اآلليات المتخصصة  ❖
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 ة إلى اآلليات المتخصصةيرجى مالحظة ما يلي عند الحاج 

 المواد الخطرة  ❖

 : ينبغي أن تتمتع اآللية بالقدرات التالية

 . لومات الكيماويات والمواد الخطرةالقدرة على الحصو  على مع ▪

 . المعدات والمواد االستهالكية للتعام  مع مختلف الحوادث الخطرة ▪

 . مالب  واقية من المواد الكيميائية ▪

 . وسائ  التطهير ▪

 المباني العالية )االرتفاع الشاهق(:  ❖

يجب أال تتطاب، اآلليات المقدمة فقط على "معيار الرافعة الهيدروليكية" و"معيار أجهزة رفع  

سلم إطفاء يتم فرده" ولكن اعتماد ا على نوع العمليات    -سلم اإلطفاء لخدمات الحري، واإلنقاذ  

يجب ولكن  آلية،  ك   من  المطلوبة  والوظيفة  التشغي     المتوقعة  ظروف  االعتبار  في  األخذ 

اآللية بجهاز رفع  لتزويد  نية  تكون هناك  المخاطر. وفي حين  تقييم  نهل  المحتملة كجزء من 

سلم اإلطفاء بأقصى مدى ممكن، يجب مراعاة التوازن لمعرفة ما إذا كان حجم اآللية أكبر مما  

من العم  في ظروف محتملة ها من الوصو  إلى أمكان محتملة أو تمنعها  بينبغي بطريقة تعق

 على أرض الواقع )ويظهر ذلك في الفرضيات والتمارين(. 

 اإلنقاذ المتخصص  ❖

الذين   عضاءوعند توفير آليات اإلنقاذ المتخصصة، من الضروري األخذ في االعتبار لعدد األ

سيتم استيعابهم في كابينة اآللية. وسيتضمن أحد أجزاء هذه العملية تحديد ما إذا كانت اآللية  

لتوفير رجا    والطاقم  الحري،  بأجهزة  ا  دائم  تزويدهم  يجري  أو  وكلي ا،  ذاتي ا  مكتفين  وطاقمها 

 اإلطفاء اإلضافيين الالزمين. 

 اإلنقاذ في المياه ❖

تقديم   إلى  حاجة  هناك  كان  يتعين  إذا  قارب،  توفير  إلى  فباإلضافة  المباني،  في  اإلنقاذ  خدمة 

ا إلى مكان العمليات. يمكن نقله على آلية، أو تثبيته على مقطورة،   عم  ترتيبات فعاله لنقله بر 

قاطرة لنق  مث  هذه المعدات لمقر الفرقة أو الحادث في   عربةوفي هذه الحالة سيلزم وجود  

 الزمن القياسي المطلوب.

 

 

 

 

 

 



 

 66من  40صفحة 
 

 

 

 

 

 (7)  المادة
 : التدريب 

قاار العماا  إخضاع العاملين في مجا  اإلطفاء واإلنقاذ  للتدريب المسااتمر فااي م  المنشأة  على  يجب

والمرخصة ماان قباا  الجهااات ذات العالقااة داخاا  المملكااة بعااد موافقااة وفي المراكز المتخصصة  

 األمر حسب المعايير المعتمدة.طلب  المديرية العامة للدفاع المدني على البرامل عندما يت 

 (7) شرح المادة

جتاااز بنجااا  اختبااارات احددت الالئحة في المادة األولى بأن الشخ  المهه  هو الشخ  الااذي  

الخاصااة بتخصصااه وفقااا  لضااوابط ومعااايير  (Knowledge & Skills)  المعرفااة والمهااارة المهنيااة

االختبااارات وتقييمهااا ماان المديريااة العامااة للاادفاع الهيئة الوطنية للحماية من الحري، ويتم إجااراء  

 .المدني

قر العماا  يجب على المنشأة إخضاع العاملين في مجا  اإلطفاء و اإلنقاذ للتدريب المستمر في م  "

والمرخصة ماان قباا  الجهااات ذات العالقااة داخاا  المملكااة بعااد موافقااة وفي المراكز المتخصصة  

 ."  البرامل عندما يتطلب األمر حسب المعايير المعتمدةالمديرية العامة للدفاع المدني على 

التطااويري" سااواء لتدريب المستمر "العاملين بفرق اإلطفاء الخاصة لتضمنت هذه المادة إخضاع  

 .المتخصصة بعد االلتحاق بتلك الوظائف في مقر العم  أو التدريب في المراكز األهلية

عليااه هااذه الالئحااة نصت ف، ما و  من سيعم  في هذه الفرقللتأهي   لالتدريب الالزم  ولم تتضمن    

بنجا  اختبارات المعرفة   هذه الفرق أن يجتازفي  على أنه  يجب على من سيعم     (10في المادة )

( الخاصااة بتخصصااه وفقااا  لضااوابط ومعااايير الهيئااة knowledge & skills)  والمهااارة المهنيااة 

ى المديرية العامة للاادفاع م من جهة معتمدة لدم االختبارات وتقي  تقد  و الوطنية للحماية من الحري، ,  

 .المدني

يجب تحديد برامل تدريبية ُملزمة للراغبين  في إنشاء) فرق إطفاء خاصة( تتعل، بتأهي  العاملين  

إلنقاااذ الخاصااة بمااا يتوافاا، مااع ضااوابط و امشغلين أو قادة فرق اإلطفاااء و في تلك الفرق سواء لل

  : على النحو التالي  لهيئة الوطنية للحماية من الحري،التأهي  المهني لمعايير  

 (.NFPA1021)  : طبقا  للمعيار اإلطافاء  ضابط -

 (.NFPA1001طبقا  للمعيار ):  اإلطافاءرج    -

 (.NFPA1006للمعيار )طبقا   :  رج  اإلنقاذ الفني -

 (.NFPA1037طبقا  للمعيار ):  رئي  فرق إطفاء -

 (.NFPA1002طبقا  للمعيار ):  مشغ  عربة إطفاء -

 (.NFPA1041طبقا  للمعيار )مدرب خدمات إطفاء :  -
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  (.NFPA1071)  طبقا  للمعيار : فني صيانة العربات والمعدات -

استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالتأهياا    كما يح، للمنشأة استقدام العمالة الغير سعودية بعد -

وال يستثنى منها أي شرط، ويجب أن تكااون العمالااة األجنبيااة ذات خباارة ال تقاا  عاان خمسااة 

 أعوام كحد أدنى.

يجب على المنشأة تقديم الشااهادات الدالااة علااى تأهياا  العاااملين )السااعودي والغياار سااعودي(  -

 حسب متطلبات الالئحة.  

يجب أن تكون شهادات التأهي  الخاصااة بالعاماا  الغياار سااعودي قااد تاام التحقاا، ماان صااحتها  -

 .  المديرية العامة للدفاع المدني والمهسسة العامة للتدريب التقني والمهنيومعادلتها من 

يجب أن تكون شهادات التدريب والتأهي  للعام  الغير سعودي مصدقة ماان وزارة الخارجيااة  -

 لملح، الثقافي السعودي بنف  الدولة. وا تهالتابعة لدول

 يجب على العام  الغير سعودي اجتياز اختبار المهارة والمعرفة المذكور أعاله. -

 .الموارد البشريةيجب على المنشأة االلتزام بنسبة التوطين حسب قوانين وزارة  -

 .هاهميجب على المنشأة تأمين وتوفير المالب  والتجهيزات المطلوبة لقيام العاملين بم -

يجب على المنشأة توفير العدد الكافي للعاااملين المااههلين حسااب نظااام الورديااات علااى ماادار  -

 الساعة.

 واجبات ومسهوليات جهات التدريب واالختبار المعتمدة -

علااى تاادريب وتأهياا  واختبااار رجااا  اإلطفاااء   القائمااةيجب علااى مراكااز ومعاهااد التاادريب   -

معتماادين ماان المهسسااة العامااة للتاادريب التقنااي  واإلنقاااذ لفاارق اإلطفاااء الخاصااة أن يكونااوا

بالضوابط والمعااايير الخاصااة بالتأهياا    نلدفاع المدني وأن يلتزمو المديرية العامة اوالمهني و 

 .المهني

يجب على جهات التدريب واالختبااار المعتماادة أن يكااون لااديها المرافاا، واآلليااات واألجهاازة  -

 1500المتدربين والمختبرين حسب ما جاء في المواصفة رقاام والمعدات التي تضمن سالمة  

للهيئااة الوطنيااة  1402والمواصفة رقاام )  NFPA1500) للهيئة الوطنية للحماية من الحري،

 .(NFPA1042)  للحماية من الحري،

يجب على جهات التدريب واالختبار المعتمدة أن يكون لديها جميع ما يلاازم لتحقياا، االختبااار  -

الاادلي  )     1402NFPAالنظااري والعملااي بااأعلى كفاااءة ونزاهااة حسااب المواصاافة رقاام 

   واإلنقاذ(اإلرشادي لبناء مراكز تدريب رجا  اإلطفاء 

يها نظام إداري يضمن جودة عمليااة يجب على جهات التدريب واالختبار المعتمدة أن يكون لد -

 التدريب ومخرجاتها وسالمتها.  

يجب أن تكون شهادات التدريب والتأهي  للعاملين متوافقة مع متطلبات التأهياا  وفقااا  لمعااايير  -

 الهيئة الوطنية للحماية من الحري،.

 : يجب أن تتضمن أهداف التدريب والتعليم جميع ما يلي ولكن ال تقتصر على ذلك -

فرقااة اإلطفاااء الخاصااة أو   عضاااءالحوادث التي يمكن أن تهدي إلى حدوث إصابة ألمنع   -1

 مرضهم أو وفاتهم نتيجة ألداء الواجبات المنوطة بهم.

 تطوير الكفاءة في سالمة الحياة والحفاظ على الممتلكات، والحد من توقف األعما . -2

 (.5-4ُوضعت عمال  بالبند )السيطرة على الحري، في حدود سياسة إدارة المخاطر التي  -3
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 مراجعة لألحكام المعمو  بها من هذه المواصفة -4

 كيمياء الحري، األساسي -5

المبادئ والممارسات ذات الصلة بمكافحة الحري، واالستجابة في حاالت الطوارئ بالقاادر  -6

 الالزم لنوع فرقة اإلطفاء الخاصة وتعيين العضو في الفرقة.

 جديدة داخ  المراف،المخاطر والمعدات واإلجراءات ال -7

 المخاطر الخاصة بالموقع -8

يجب تعيين منس، تدريب لفرقة اإلطفاء الخاصة من أج  إدارة برنامل التدريب والتعليم على  -

 رأ  العم   

 يتعين على منس، التدريب القيام بالتدريب والتعليم أو إسناد ذلك األمر إلى مدربين مههلين. -

 هالت المدربين.يلزم على منس، التدريب التحق، من مه  -

على مستوى من الكفاءة بما يتناسب مع مهام ووظائف االستجابة التااي  عضاءيجب تدريب األ -

 من المتوقع أن يقوموا بأدائها، بما في ذلك تشغي  معدات وأنظمة مكافحة الحري، واإلنقاذ.

الحد األدنى من متطلبات األداء الوظيفي الوارد في المواصفة رقم   عضاءيجب أن يستوفي األ -

(NFPA1081) لك  مهمة من المهام الخاصة بالموقع والمتوقع أن يهديها أفراد فرقة اإلطفاااء

 الخاصة قب  مشاركتهم في عمليات االستجابة في حاالت الطوارئ.

 الفرقة. عضاءيهديها أ على المهام الخاصة بالموقع والمتوقع أن الطاقميجب تدريب   -

قب  مشاركتهم في عمليات االستجابة فااي   عضاءيجب التحق، من المهارات والمعرفة لدى األ -

 حاالت الطوارئ.

فرقة اإلطفاء الخاصة عدم أداء أي مهااام سااوى تلااك المتعلقااة باالسااتجابة   أعضاءيتعين على   -

 التي تلقوا تدريب ا بشأنها وتعلموا كيفية أدائها.

 يجب إجراء التدريب والتعليم بصورة منتظمة. -

فرقااة اإلطفاااء الخاصااة المعينااين بصاافتهم رهساااء دورات تدريبيااة  عضاااءيجااب أن يتلقااى أ -

 م االستجابة المسندة إليهم.وتعليمية بما يتناسب مع مها

يجااب أن يكااون التاادريب والتعلاايم الُمقاادم لاارئي  فرقااة اإلطفاااء الخاصااة أكثاار شاامولية ماان  -

 فرقة اإلطفاء الخاصة. عضاءالتدريب الُمقدم أل

 التجارب الفرضية. -

 يجب وضع معيار أداء للتجارب الفرضية. -

ن مواجهتهااا خااال  الحرياا، يجب أن تمث  سيناريوهات التجارب الفرضية الظروف التي يمك -

 الفعلي.

 يجب أداء التجارب الفرضية بصورة منتظمة. -

يجب أن يشرف رئي  فرقة اإلطفاء الخاصة أو نائب رئي  فرقة اإلطفاء الخاصة علااى أداء  -

 التجارب الفرضية المرتبطة بالحري،.

، فرقااة اإلطفاااء الخاصااة أداء اإلجااراءات الالزمااة لمكافحااة الحرائاا  عضاااءيتعااين علااى أ -

المصطنعة أو محاكتها بما يتماشى مع سيناريو التدريب المرتبط بالحري، ونوع فرقة اإلطفاء 

 الخاصة.

 :  يجب تقييم التجارب الفرضية لجميع ما يلي -
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 برنامل التدريب والتعليم ▪

 .فرقة اإلطفاء الخاصة عضاءأداء أ ▪

 .يجب وضع خطة عم  تصحيحية لتحسين الكفاءة في برنامل التدريب والتعليم -

فرقة اإلطفاء الخاصة للتقييم بما يتماشى مع المعايير الموضااحة   عضاءيجب أن يخضع أداء أ -

 في بند التدريب والتأهي .

 يجب توثي، التقييمات المرتبطة بالتدريب. -

يتعين على رئي  فرقة اإلطفاء الخاصة أو نائااب رئااي  فرقااة اإلطفاااء الخاصااة تقياايم ماادى  -

 فرقة اإلطفاء الخاصة. عضاءكفاءة أ

فرقة اإلطفاء الخاصة سااوى هااهالء الااذين يسااتوفون   عضاءمن أ  عضو ال يجوز السما  ألي   -

 معيار األداء الموضح في بند التدريب والتأهي  بأداء مهام االستجابة.

يجااب تقااديم تاادريب إضااافي عنااد الضاارورة ماان أجاا  تحسااين األداء دون مسااتوى المعااايير  -

 المحددة.

 من التدريب اإلضافي.فرقة اإلطفاء الخاصة بعد االنتهاء  عضاءيجب أن يُعاد تقييم أداء أ -

 سجالت التدريب والتجارب الفرضية. -

فرقااة اإلطفاااء  عضاااءماان أ  عضااو يجب االحتفاظ بسجالت التدريب والتجارب الفرضية لك    -

 الخاصة.

 : يجب أن تتضمن سجالت التدريب ما يلي ولكن ال تقتصر على ذلك -

 .الدورات التدريبية المكتملة -1

 .الموضوعات المدروسة -2

 .ية المكتملةالدورات التنشيط -3

 .تقييمات المهارات والمعرفة -4

 .سجالت حضور التدريبات -5

 .القيادة أو اإلنجازات الخاصة األخرى -6

 يجب أن تُتا  سجالت التدريب والتجارب الفرضية للتفتي  من قب  الجهات المختصة. -

يجب أن تخضع سجالت التاادريب والتجااارب الفرضااية للمراجعااة كاا  ساانة علااى األقاا  ماان  -

إدارة فرقة اإلطفاء الخاصة ومنس، التدريب لفرقة اإلطفاااء الخاصااة بغاارض تقياايم مااا جانب  

 :  يلي

 .احتياجات التدريب -أ

 .احتياجات المعدات -ب

 .مدى فعالية عمليات مكافحة الحري،  -  

 

 

 (8)  المادة
 :  الترخيص 
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على المنشأة الحصو  على تصريح تشغي  فرق إطفاء وإنقاذ عند اكتما  الشروط قب   -1

 بدء تشغي  الفرق من قب  مديرية الدفاع المدني بالمنطقة .

عند التعاقد مع مشغ   يلزم أن يكون المشغ   مههال  للتشغي  , مع إدرا  نشاااط تشااغي   -2

فرق اإلطفاء واإلنقاذ الخاصة ضمن سجله التجاري والتزامه بإصدار رخصة تشااغي  

 لك  فرقة يقوم بتشغيلها على حدة .

 الااواردة  للمنشتت  وتشغي   بناء  ترخي   أي  تجديد  أو   منح  عدم  ةالمختص  الجهات  على -3

 فااي جاااء لمااا وفقااا   الهندسااية مخططاتها استيفاء بعد إال  الالئحة  هذه  من(  2)  المادة  في

 .بالمنطقة المدني الدفاع  مديرية موافقة  وبعد الالئحة هذه

 (8شرح المادة )

تلتزم بالالئحة الجهات المختصة مث  البلديات والغرف التجارية وغيرها من الجهات الحكوميااة ذات 

العالقة من حيث عدم منح أو تجديد أي ترخي  بناء أو تشغي  للمنشتت التااي تنطباا، عليهااا معااايير 

حسب الشااروط  النطاق بالمادة الثانية )نطاق تطبي، الالئحة( إال إذا توفرت بها فرق اإلطفاء الخاصة

 لدفاع المدني.المديرية العامة لويتم ذلك بعد موافقة 

ومن جانب آخر ولكي تكون إجراءات التواف، مع متطلبات الالئحة واضااحة ومنظمااة فقااد تاام إعااداد 

آلية ترخي  للمنشتت لفرق اإلطفاء الخاصة لك  من الموقع والتشغي  الااذاتي وأخاارى للتشااغي  ماان 

خال  مقاو  مخت  وأيضا آلية ترخي  مزاولة نشاط تشااغي  فاارق إطفاااء خاصااة للمقاااو  بصاافة 

بمديريات الدفاع المدني بالمناط، ماارورا    االطفاءبدءا  من تقديم الطلب للجهة المعنية لشعبة    ،   عامة

الحصااو   وذلك بهاادف بالتدقي، والدورة المستندية الالزمة ومن ثم الكشف الميداني للموقع إلى آخره

إطفاااء و تصااريح مزاولااة نشاااط تشااغي  فاارق   للمنشأة وتشااغيلها  على ترخي  موقع فرقة اإلطفاء

  خاصة لمقاو  وذلك من الجهة المعنية بالمديرية العامة للدفاع المدني.

 : أطراف العالقة 

 .المنشأة -1

  .أو شركة التشغي  مقاو  -2

  .لدفاع المدنيلمديرية العامة لا -3

  :  أنواع التراخيص

قة اإلطفاااء الخاصااة فر لموقع تقوم المنشأة أوال  بالتقدم للحصو  على تصريح /ترخي  -أ

 .داخ  المنشأة

فرقااة اإلطفاااء الخاصااة فااي هااذا  لتشااغي  تقوم المنشأة بالتقاادم للحصااو  علااى تاارخي  -ب

  .الموقع

يقاااوم المقااااو  أو شاااركة التشاااغي  بالتقااادم للحصاااو  علاااى رخصاااة / تصاااريح  - 

 .تشغي  فرق اإلطفاء الخاصة نشاط مزاولة

  )الشركة المشغلة(.تم تصميم نماذ  لك  مرحلة سواء للمنشأة أو المقاو  
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آخذين باالعتبار تصنيف الفرقااة ونااوع المخاااطر المصاااحبة وتأهياا  المااوظفين )رجااا  اإلطفاااء( 

ومدة التأهي  واآلليات والخبرات وغيرها من المعايير، مث  الشااروط العامااة والمتطلبااات الالزمااة 

 فرق اإلطفاء الخاصة.للحصو  على الترخي  ومعايير ترخي  المقاولين الراغبين في تشغي   

 (9)  مادةال

 :الخاصة واإلنقاذ اإلطفاء فرق عضاءأ تجهيزات
 الوقائيااة  والتجهياازات  والمعاادات  المالباا   بكافااة  الخاصة  واإلنقاذ  اإلطفاء  فرق  بتجهيز  المنشأة  تلتزم

ألحاادث المعااايير العالميااة   وفقااا, وجااه أكماا  علااى بواجباتهااا الفاارق تلااك لقيااام الالزمااة الشخصااية

المديريااة العامااة للاادفاع أو ما هو معتمااد لاادى  NFPAأو  المعايير االمريكية   EN)المعايير األوربية  

 المدني (.

 (9شرح المادة )

 معدات فرق اإلطفاء الخاصة. ❖

يجااب تزويااد فرقااة اإلطفاااء الخاصااة بالمعاادات واألدوات المناساابة لتمكياانهم ماان أداء مهااام  -

 االستجابة المحددة في البيان التنظيمي بدون إصابة. 

يجب اختيار المعدات واألدوات على أسا  االحتياجات التي تختلف باختالف نوع المنشأة أو  -

 المرف، وكذلك المخاطر الخاصة بالموقع والنشاط.

 يجب توفير مساحة تخزين للمعدات الخاصة بالفرقة. -

يجب أن تستوفي مساحة التخزين التوصيات البيئية الصادرة عاان الجهااات الُمصاانعة لمعاادات  -

 مكافحة الحري،.

 : يجب أن يتوافر مخزون للمعدات الخاصة بالفرقة يستوفي جميع الشروط التالية -

 عن نوع ومكان المعدة في المستودع.االحتفاظ بقائمة مكتوبة   -1

 اخضاع القائمة للمراجعة السنوية واجراء التحديثات الالزمة -2
 يجب أن تتضمن اجراءات طلب المعدات ضمن دلي  اجراءات التشغي  المعتمد. -3

ومكتوبة(للمعاادات يجااب أن يااتم تااوفير أدلااة وكتيبااات للتشااغي  والصاايانة )مرئيااة  -4

 المستخدمة بالفرقة.

 يحتفظ بسج  يتضمن كافة عمليات الفح  والصيانة لمعدات الفرقة.يجب أن  -5

للهيئااة الوطنيااة للحمايااة ماان الحرياا، مكونااات معاادات   NFPA1500رقاام  وتحدد المواصاافة   -

 : لوقاية الشخصية على النحو التاليا

ة المصممة لتااوفير الحمايااة ماان بمعدات الحماية الشخصي  عضاءينبغي تزويد جميع األ -1

التعرض للمخاطر والمهااام المحتملااة التااي يتعااين القيااام بهااا أثناااء االسااتجابة لحاااالت 

 الطوارئ.

اختيااار معاادات الوقايااة الشخصااية المناساابة علااى أسااا  تقياايم المخاااطر علااى النحااو  -2

 .للهيئة الوطنية للحماية من الحري،NFPA1851 رقم المحدد في المواصفة 

وصيانتها علااى   المباني( ورعايتهابالمكافحة داخ     )المتعلقةتنظيف معدات الوقاية الشخصية   -

 .NFPA1851النحو المحدد في المواصفة
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 NFPA1971المواصفة رقم الشخصية الالزمة لمكافحة حرائ، المباني حسب الب  الواقية  م -

 .للهيئة الوطنية للحماية من الحري،

 بها.معدات الحماية الشخصية كاملة والمناسبة للعملية التي يقوم   عضاءارتداء األ -

 :  هوية مالبس طاقم فرق اإلطفاء الخاصة ❖

 األصفر.يجب أن تكون المالب  باللون  -

 يجب أن تكون الخوذة للطاقم باللون األصفر. -

 يجب أن تكون الخوذة للقائد باللون األخضر. -

 .لتدخ  بالمواد الخطرة بشريط أحمريجب تمييز طاقم فرق ا -

 : المواد الخطرةفيما يتعلق ب ❖

العاملين في حوادث تنطوي على مااواد كيميائيااة غياار معروفااة   عضاءينبغي تزويد األ -1

أو مواد كيميائية ذات شك  غازي أو بخار، أو أي مواد غازية خطاارة علااى الحياااة أو 

بالصحة، ينبغي تزوياادهم بمعاادات وأجهاازة واقيااة متخصصااة حسااب المواصاافة رقاام 

NFPA1991 ،للهيئة الوطنية للحماية من الحري. 

ين العاملين في الحوادث التي تنطوي على مواد كيميائيااة معروفااة ينبغي تزويد الموظف -2

 NFPA1992رقاام بااأجهزة تتناسااب مااع متطلبااات المواصاافة  رذاذ،  سااائ  أو في شااك   

 .للهيئة الوطنية للحماية من الحري،

يجب فح  جميااع المالباا  الواقيااة الكيميائيااة وصاايانتها وإصااالحها وفقااا لتعليمااات  -3

 .الشركة الصانعة

خل  من جميع المالب  الواقية الكيميائية المعرضة لمادة كيميائيااة أو لخلاايط يجب الت  -4

إذا فشاا  التطهياار فااي وقااف مخاطرهااا الكيميائيااة أو أن المالباا  تكااون  كيميااائي،

 فعالة.تضررت وغير  

 تعليمات عامة
الوطنيااة يجب أن تتواف، معدات الوقاية الشخصية المقدمة لرجا  اإلطفاء واإلنقاذ مااع معااايير الهيئااة 

للحماية من الحرياا، أو مااا يعادلهااا لحمايااة مرتااديها ماان أنااواع الحااوادث المتوقعااة والمخاااطر التااي 

 اعتماده من معايير من المديرية العامة للدفاع المدني.  مأو ما يت  يحددها تقييم المخاطر

لضاامان مالءمااة يجب على معدات الحماية الشخصية المقدمااة أن تكااون مقاسااات مناساابة للمااوظفين  

 .صحيحة لتمكين معدات الوقاية الشخصية من أداء وظيفتها بشك  صحيح

الوقايااة الشخصااية والتنظيااف   وخلااع معااداتيجب تدريب الموظفين على الطريقة الصااحيحة لوضااع  

 .الروتيني والتفتي  وكشف العيوب والصيانة والتخزين، ومستوى الحماية المقدمة لمرتديها

الوقايااة الشخصااية يااتم تخزينهااا وتنظيفهااا وتفتيشااها وصاايانتها وفقااا لتعليمااات الشااركة جميع معدات  

 الصانعة.

لها يجب االحتفاظ بسجالت فردية لكافة البد  الكيميائية من حيث نوع المادة الكيميائية التي تعرضت  

ميائيااة والسوائ  وتفاصي  الفح  واالختبار واإلصااالحات وتفاصااي  أي تعاارض للمااواد الكي   والغاز

 .في حادث تشغيلي
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 (10)  المادة

 : الخاصة واإلنقاذ اإلطفاء فرق أعضاء اختيار شروط
 : التالية الشروط  وف، الخاصة واإلنقاذ اإلطفاء فرق أعضاء  اختيار  يجب

 .سنة  18 عن  العمر  يق  أال -1
 .وبدنيا   صحيا    الئقا   -2

 .يعادلها ما أو   الثانوية عن  التعليمي  المستوى  يق  أال -3

 & Knowledge) المهنيااة والمهااارة المعرفااة اختبااارات بنجااا   اجتاااز قااد يكااون أن -4
Skills )ماان للحااااماية الوطنااااية الهيئااة ومعااايير لضااوابط وفقااا   بتخصصااه الخاصااة 

 المدني. للدفاع العامة  المديرية لدى  معتمدة  جهة من  االختبارات وتقيم  الحري،, وتقدم

 لاام  ما  واألمانة  بالشرف  تخ   جريمة  في  بالسجن  أو   شرعي  بحد  عليه  حكم  قد  يكون  أال -5

 .اعتباره إليه رد قد  يكن

 .الموارد البشرية وزارة  في المطبقة  األنظمة  وف،  التوطين  بنسب االلتزام -6

 (10شرح المادة )

 تتصف مهنة رجا  االطفاء بصفات تتطلب مواصفات محددة لشاغلها :

 الشرط المتعلق بالعمر: ❖

تم االستناد في هذا الشرط لألنظمة المعمو  بها في المملكااة العربيااة السااعودية حيااث نصاات المااادة  

هااا المعااد  23/08/1426( وتاااري  51الثانيااة ماان نظااام العماا  الصااادر بالمرسااوم الملكااي رقاام)م/

 (وتاااري 46ها المعد  بالمرسوم الملكااي )م/12/05/1434( وتاري   24بالمرسوم الملكي رقم رقم)م/

ها على أن الحدث هو الشخ  الذي يبلغ الخامسة عشرة ولاام يبلااغ الثامنااة عشاار ماان 05/06/1436

ال يجااوز تشااغي  االحااداث فااي االعمااا  الخطاارة او من النظام ما نصااة "  61رد بالمادة  عمره كما و 

التي يحتماا  ان تعاارض صااحتهم او سااالمتهم للخطاار بساابب   واألعما الصناعات الضارة او المهن  

 ."يعتها او الظروف التي تهدي اليهاطب 

 : الجانب الصحي ❖

يجب أن يخضع المتقدمين ألعما  االطفاء الخاصة لفحوصات طبية وبدنيااة ماان قباا  جهااات معتماادة 

جهااد  تااي ستسااند الاايهم ماانومرخصة من وزارة الصحة على ان يراعي الفحاا  طبيعااة االعمااا  ال

, وعدم وجود عيوب خفية تهثر على العم  أو مشاك  صااحية قااد تعرضااهم للخطاار اثناااء بدني عالي

الختبارات اللياقة البدنية لقيا    واإلنقاذكما يجب ان يخضع المتقدمون لوظائف االطفاء    اداء اعمالهم

درة علااى الحماا  مدى استعدادهم ألداء االعما  المتعلقة بتلك الوظائف وما يتطلب من جهد باادني وقاا 

 .ل إوالسحب ...

 الشرط المتعلق بالمستوو التعليمي: ❖

الفنية والتي تتطلب مستوى تأهي  جيااد يمكنااه ماان معرفااة   واإلنقاذنظرا  لطبيعة اعما  رج  االطفاء  

بعض النظريات العلمية الخاصااة بااالحري، وسااب  مكافحااة انواعااه المختلفااة والتعاماا  مااع االخطااار 

الخاصة بالفرقة فقد تم   واألجهزةالفيزيائية الناتجة عن الحري، والتعام  التشغيلي للعربات والمعدات  

 .ا يعادلهااط شهادة الثانوية او ماشتر
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 جانب المهارات والمعرفة : ❖

 :  الاتأهيلمتطلبات  

المااوظفين توفر جميع المتطلبات لاادى  إثبات    البد منفرق اإلطفاء الخاصة    ئحةالمع  إلثبات التطاب،  

 لياتهم.هو أدوارهم بكفاءة وفقا  لمستوى مسمهامهم و جميع نواحي  ومن  

 : الجانب االمني

بحااد الخاصااة ان يكااون سااجله الجنااائي خااالي ماان االحكااام   واإلنقاااذيشترط للمتقدم لوظائف االطفاء  

, وذلااك للمبااررات شرعي أو بالسجن في جريمة تخ  بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباااره

 التالية :

أن عم  رج  االطفاء في اوقات الحوادث في طبيعته يتااا  لااه الاادخو  للمواقااع التااي  -1

 وأساارارتقع لها الحوادث وما يتضمنه من محتويات  وموجااودات وممتلكااات ووثااائ،  

 .وأسرارهاعلى حرماتها    واإلطالعوقد يتا  له الدخو  لمواقع خاصة مث  المناز  

مث  التاادريبات والزيااارات الميدانيااة يتااا  ان عم  رج  االطفاء في الظروف العادية   -2

 له االطالع على الكثير من المواقع  ومداخلها ومخارجها العامة والخاصة بالطوارئ.

 : شرط نسبة التوطين

الخاصة من الوظائف الحساسة التي تستهدف الالئحااة توطينهااا مسااتقبال    واإلنقاذتعد وظائف االطفاء  

بشك  كام  نظرا  لكون سوق العم  حاليا ال يتوفر به االعداد الكافية لمااا تتطلااب هااذه الوظااائف ماان 

مهارات وشروط خاصااة,  فقااد اتاحاات الالئحااة لمقاادم الخدمااة االسااتعانة بالعمالااة االجنبيااة المههلااة 

 يتعارض مع االنظمة في وزارة الموارد البشرية , حيث تسااعى الالئحااة فااي حااا  والمدربة بشك  ال

امكانية تغطية هذا المجا  بااالكوادر الوطنيااة  ان يااتم الرفااع بهااا لجهااة االختصااا  بطلااب توطينهااا 

 %.100بنسبة  

 

 

 

 

 

 

 

 (11)  مادةال

 : الفرق ومهام واجبات
  : اإلدارية  الواجبات -أ

 أنشااطة علااى للتعاارف المنشااأة داخاا  الفاارق إشااراف تحاات الواقعااة المنطقااة دراسااة -1

 داخااا   والطاارق  المياااه،  ومواقع  ومصادر  األنشطة،  لتلك  المحتملة  والمخاطر  المنشأة،

 عمليااات  وغرفااة  المنشااأة  فااي  التحكم  غرفة  في  توضع  خارطة  علاى  وتحديدها  المنشأة

 .الخاصة  واإلنقاذ اإلطفاء فرقة
 .يومية بصفة الفرق  تلك دواستعدا  جاهزية  من التأكد -2
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 المختلفة. المنشأة  بمراف،  واإلنقاذ  اإلطفاء لعمليات الالزمة التفصيلية  الخطط  وضع -3

 ماان كاا  ومساائوليات مهااام وتنفيااذ لتحديااد بالمنطقااة الماادني مديرية الدفاع مع  التنسي، -4

 مجموعااات ورهساااء حااده على كال    ونائبيهما  اإلنقاذ  فرقة  ورئي   اإلطفاء  فرقة  رئي 

 .الحدث  وقوع  وبعد  وأثناء  قب   واإلنقاذ اإلطفاء

 فرضااية  طااوارئ  خطااة  وتنفيااذ  لرساام  المنطقااة،  في  المدني  الدفاع  مع مديرية    التنسي، -5

 .واإلنقاذ(  الحري،  مكافحة)  اإلطفاء لعمليات شاملة

 تدريبيااة باارامل وتنفيذ إلعداد  لها،  المصر   المتخصصة  التدريبية  الجهات  مع  التنسي، -6

 .المنشأة في  واإلنقاذ اإلطفاء  لفرق العم   رأ  على

 إذا للمشاااركة السااريع للتاادخ  آلية لرسم  المنطقة  في  المدني  الدفاع  مديرية  مع  التنسي، -7

 .واإلنقاذ اإلطفاء  طوارئ  حاالت  مواجهة في  األمر لزم

 نطاااق فااي العماا  طبيعااة وتتطلبهااا للفرقااة توكاا  التااي االداريااة  المهااام  بجميع  القيام -8

 االختصا  .

 

 :(  التشغيل إجراءات: )  الفنية  الواجبات -ب

 .المنشأة  حدود  داخ   واإلنقاذ اإلطفاء  عمليات مباشرة -1

 المعنيااة  الجهااااة  ماااع  ذلااك  فااي  التنسااي،  , يتم  والخطرة  المهنية  العم   تصاريح  إصدار -2

بعااد اعتماااد المديريااة العامااة للاادفاع الماادني آليااه  " والسااالمة األماان إدارة " بالمنشااأة

 .اصدار مث  هذه التصاريح من قبلهم

 طبقااا    الفرقااة  لااادى  الماااتوفرة  والتجهياازات  والمعاادات  لآلليااات  الاادوري  التشغي   عم  -3

 .والمعدات لآلليات الخاصة  التشغي   لبرامل

 لآلليااات الصاايانة للباارام طبقااا   الفرقاااة  وتجهيزات  آليات  لاكافة  الدورية  الصيانة  عم  -4

 .والمعدات

 .المتوفرة الفرقة  وتجهيزات آليات كافة على  والتشغي   العم  إتقان -5

 اإلطفاء فرقة  أعضاء  قدرة  من  والاتأكد  المتوفرة,  والتجهيزات  اآلليات  إمكانيات  معرفة -6

 .بالمنشأة المتوفرة  والتجهيزات  والمعدات اآلليات  تشغي  علاى الخاصة  واإلنقاذ

 .الفرضية  والتمارين الحوادث  من  االنتهاء  بعد الطبيعية لحالتها الفرقة أوضاع إعادة -7

 وفاا، ذلااك األماار يتطلااب عندما الحوادث في  المدني  المديرية العامة للدفاع  فرق  إسناد -8

 .مسبقا    عليها  متف،  محددة آلية

 علااى  طاااوارئ  حالااة  أي  ومباشاارة  الفورياااة  االسااتجابة  تضاامن  التي  التنظيمات  وضع -9

 .بالعم   مكلفين أو   مفرغين الفرق  بهذه العاملون األشخا  كان سواء   الساعة مدار

القيااام بجميااع المهااام الفنيااة التااي توكاا  للفرقااة  وتتطلبهااا طبيعااة العماا  فااي نطاااق  -10

 االختصا .

 (11شرح المادة )

 المهام اإلدارية
 :  التاليةيجب أن تقوم المنشآت بالمهام اإلدارية 
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 :  على أن تتضمن ما يليبشك  مستمر  ظروف والمخاطر الخاصة بالموقع لل  المالحظة المستمرة

 . الطرق المهدية إلى جميع المراف، والمباني والطرق البديلة ▪

 .تأثيرهامصادر الخطر بالمنشأة واألنشطة القائمة بها وشدة خطورتها ومدى  ▪

 .مصادر المياه في المنشأة وتوزيع حنفيات الحري، والمداخ  الجافة والرطبة ▪

الهامة   ▪ المعلومات  من  وغيرها  المياه  ومصادر  للطرق  التوضيحية  والرسومات  الخرائط 

 وتوضع نسخه من هذه الخرائط في غرفة التحكم وأخرى في غرفة الطوارئ.

اإل ▪ لفرقة  الخاصة  الوظيفية  المهام  ذاتها  تحديد  المنشأة  على  تنطب،  والتي  الخاصة  طفاء 

اإلجراءات  تطبي،  خال   من  يومية  بصفة  الفرق  تلك  واستعداد  جاهزية  من  والتأكد 

 التشغيلية الموحدة ونماذجها. 

 :  ما يلي 3تتضمن الخطط التفصيلية الواردة في البند 

 خطط التشغي  اليومي.  ▪

 برامل الزيارة. ▪

 تجهيزات. جداو  الفح  الفني للعربات وال ▪

 برامل اللياقة البدنية والفح  الطبي.  ▪

 مراجعة المخزون المخص  ألعما  الفرقة . ▪

 خطط االحال  للتالف والمستهلك.  ▪

سيناريو   ▪ متضمنه  بالمنشأة  حدوثها  المتوقع  الحوادث  انواع  لجميع  االفتراضية  الخطط 

 واضح للعم . 

 اي مجا  اخر يتطلب التخطيط له.  ▪

 وأثناااءيتم اعداد دلي  يتضمن مهام ومسهوليات ك  عضو من اعضاء الفرقااة فااي الظااروف العاديااة 

الحوادث  وبعدها وعرضااه علااى مديريااة الاادفاع الماادني بالمنطقااة ضاامن مسااوغات تشااغي  الفرقااة 

 علية واعتماده.  لإلطالع

من الواجبات االداريااة الخطط الفرضية المشار اليها في هذه الالئحة ض  وإعدادعند التخطيط المسب،  

يتطلب االمر التنسي، مع مديريااة الاادفاع الماادني بالمنطقااة لرساام وتنفيااذ خطااط الطااوارئ الفرضااية 

 وما يرافقها من عمليات اسناد.  واإلنقاذألعما  االطفاء  

يجب على المنشأة إعااداد برنامجااا  تاادريبيا  للمااوظفين علااى رأ  العماا  ويهاادف هااذا البرنااامل إلااى 

ضمان بقاء الموظف على علم ودراية بمتطلبات وظيفته وأيضااا  حتااى يضاامن كفاءتااه ومهارتااه فااي 

مع االحتفاظ بسجالت التدريب لتقديمها للجهات المختصة عنااد الطلااب, ويجااب ان   تنفيذ مسهولياته،  

يعد هذا البرنامل بالتعاون مااع جهااة متخصصااة بحيااث يتضاامن التاادريب اليااومي علااى رأ  العماا  

والذي يشرف عليه أكثر من شخ  مهه  داخ  الفرقة , كما يتضمن البرنامل التدريبي الحتمي فااي 

 (.NFPAالمراكز المتخصصة وف، متطلبات )

علااى أن تتضاامن احتياجااات الاادعم  يجب على المنشأة إعداد خطة استجابة سريعة لحاالت الطااوارئ

مااع تعريااف   لاادفاع الماادني ماان حيااث المااوارد البشاارية واللوجسااتيةالمديريااة العامااة لواإلسناد ماان  

 المديرية العامة للدفاع المدني عن مواقع الخطورة ومحتوياته ومواقااع الحركااة والتمركااز المقترحااة,

آلية للتاادخ   الخطة ومناقشتها ورسملعرض لذلك يجب التنسي، مع مديرية الدفاع المدني في المنطقة 

 ذ.السريع للمشاركة إذا لزم األمر في مواجهة حاالت طوارئ اإلطفاء واإلنقا
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تتضمن االعما  االدارية اعما  اخرى ضرورية وهامة إلبقاء الفرقة في حالة جاهزية وقاادرة علااى 

 .فةالتعام  مع الحوادث المختل

 الهامةبعض اإلرشادات 

فرقااة اإلطفاااء   عضاااءالمنشأة وضااع سياسااة مكتوبااة بشااأن السااالمة والصااحة المهنيااة أليجب على  

   الحري،.الوطنية للحماية من   للهيئة NFPA1500الخاصة تتطاب، مع المواصفة رقم 

يجب على المنشأة وضع سياسة مكتوبة بخصااو  الشااروط الطبيااة وشااروط األداء الباادني المتعلاا، 

   والبدنية.لخاصة وإجراءات االختبار السنوي لك  من الشروط الطبية  فرقة اإلطفاء ا  عضاءبالعم  أل

يجب على المنشأة وضع أو اعتماد معايير قيا  األداء والتي تحدد المستويات األساسية للكفاااءة فيمااا 

فرقة اإلطفاااء الخاصااة إلنجاااز مهااام   عضاءيتعل، بالمهارات والخبرة وإجراءات السالمة الالزمة أل

 .نوطة بهماالستجابة الم

يجب على المنشأة اإلبقاء على نظام إلبالغ إدارة فرقة اإلطفاء الخاصااة بااأي تغيياارات طارئااة علااى 

 قدرة العام  على المشاركة في فرقة اإلطفاء الخاصة.

 يجب على المنشأة وضع سياسة لالحتفاظ بالسجالت المطلوبة في هذه المواصفة.

لشااراء المعاادات، والمركبااات، والتاادريب، والتعلاايم، يجااب علااى المنشااأة وضااع ميزانيااة ماليااة 

والفحوصات الطبية وتقييمات األداء البدني المتعل، بالعم ، وغير ذلك من البنود الالزمة لعم  فرقة 

  اإلطفاء الخاصة.

 يجب على المنشأة تأمين وسيلة االتصا  مع فرقة اإلطفاء الخاصة للقيام بما يلي:

 .الخاصة بخصو  أي حادثفرقة اإلطفاء  عضاءإبالغ أ

 .فرقة اإلطفاء الخاصة خال  الحادث عضاءاالتصا  بين أ

يتعين على اإلدارة وضع بيان تنظيمي كتابي لفرقة اإلطفاء الخاصة فضال  عاان مراجعتااه واالحتفاااظ 

 به.

 : جب أن يشتم  البيان التنظيمي علىي 

 تواجد فرقة اإلطفاء الخاصة. ▪

 . الهيك  التنظيمي األساسي ▪

 . الدورات التدريبية والتعليمية المقرر تقديمها وحجمها ومدى تكرارها نوع ▪

 .الفرقة عضاءالعدد المتوقع أل ▪

 . الفرقة للقيام باالستجابة أعضاءالورديات التي يُتا  فيها   ▪

فرقة اإلطفاء   عضاءلبيان التنظيمي للتفتي  من قب  الهيئة المختصة وأل  االحتفاظ بسج  محدثيجب  

 لتقديمه للجهة المختصة عند الطلب.  الخاصة والممثلين المعينين التابعين لهم

 يلزم على إدارة المنشأة تحديد تسلس  السلطات وتعيين المسئوليات لعم  فرقة اإلطفاء الخاصة.

ك المساائو  عاان إدارة فرقااة اإلطفاااء الخاصااة، بمااا فااي ذلاا  عضااو يتعين على إدارة المنشااأة تحديااد ال

 برنامل التدريب والتعليم.

يتعين على إدارة المنشأة تحديد المسئولية فيما يتعل، بالشروع في إجراءات التشااغي  القياسااية فضااال  

 عن استمراريتها وتطبيقها لضمان سالمة وصحة أفراد فرقة اإلطفاء الخاصة.
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فرقااة اإلطفاااء   عضاءمن أ  عضو يجب على إدارة المنشأة وضع سياسة لضمان تعاون ومشاركة ك   

الخاصة مع بعضهم البعض فضال  عن االلتزام باألحكام الواردة في البيااان التنظيمااي لفرقااة اإلطفاااء 

 الخاصة وبرنامل التدريب والتعليم.

يجااب علااى إدارة المنشااأة وضااع أهااداف وغايااات محااددة لإلحالااة دون وقااوع حااوادث وإصااابات 

 لمهام المسندة إلى فرقة اإلطفاء الخاصة.وأمراض ووفيات وكذا التغلب عليها أثناء أداء ا

فرقة اإلطفاااء الخاصااة فااي لجااان السااالمة والصااحة المهنيااة   عضاءيلزم على إدارة المنشأة إدرا  أ

 التابعة لها.

يتعين على إدارة المنشأة تفويض المهام والمساائوليات ذات الصاالة ببرنااامل السااالمة لفرقااة اإلطفاااء 

 مههلين. عضاءالخاصة إلى أ

 : أن يشتم  برنامل السالمة على ما يلييجب  

 .إدارة السجالت والبيانات  ▪

التواص  مع اإلدارة وموردي المعدات وإدارة السالمة بالمواقع أو بالشركات واإلدارات  ▪

 . الطبية والصحية

 .وضع إجراءات التشغي  القياسية ومواصلة تطبيقها ▪

 . الوقاية من الحوادث ▪

 .صيانتهاتحديد مواصفات المعدات  ▪

 .التحقي، في الحوادث الواقعة ▪

 .السالمة في مكان الحادث ▪

 . التدريب والتعليم ▪

 المهام الفنية

المهمة الرئيسية لفرقة اإلطفاء الخاصة هااي تنفيااذ مهااام ومساائوليات اإلطفاااء واإلنقاااذ فااي المنشااتت 

جااد بهااا بعااض الخاصة والحكومية التي تنطب، عليها متطلبات الئحة فرق اإلطفاااء الخاصااة التااي تو 

الظروف الخطرة أو يكون عدد شاغليها كبير أو تبعااد مسااافة كبياارة عاان أقاارب مركااز دفاااع ماادني 

األمر الذي يتطلب أن تكون الفرقة الخاصة مكتملة التجهيز بشريا  وآليا  وف، مااواد هااذه الالئحااة ماان 

ة ولتنفيااذ ذلااك خال  وضع ضوابط وإجراءات إنشاء وتكوين وتشغي  فرقة اإلطفاااء واإلنقاااذ الخاصاا 

  : التالييجب على الفرقة إجراء  بدقة

عمليااات  دقااائ،( مباشاارة ساابعاالستجابة لحاالت الطوارئ فااي الوقاات المناسااب )ال يزيااد عاان  -

 .اإلطفاء واإلنقاذ داخ  حدود المنشأة

 Hot Workالااتحكم فااي مصااادر الخطاار ماان خااال  إنشاااء نظااام تصاااريح العماا  الساااخن ) -

Permit  )  العم  المهنية والخطرة ويتم التنسي، في ذلك ماااع الجهااااة المعنيااة   تصاريحوإصدار

 .بالمنشأة " إدارة األمن والسالمة "

عماا  التشااغي  الاادوري لآلليااات والمعاادات والتجهياازات الماااتوفرة لااادى الفرقااة طبقااا  لباارامل  -

 .التشغي  الخاصة لآلليات والمعدات

 والمعدات.يزات الفرقاة طبقا  لبرامل الصيانة لآلليات عم  الصيانة الدورية لاكافة آليات وتجه -

 .إتقان العم  والتشغي  على كافة آليات وتجهيزات الفرقة المتوفرة -
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فرقااة اإلطفاااء واإلنقاااذ  عضاءمعرفة إمكانيات اآلليات والتجهيزات المتوفرة والاتأكد من قدرة أ -

 .فر بالمنشأةالميدانية علاى تشغي  اآلليات والمعدات والتجهيزات المتو 

 .إعادة أوضاع الفرقة لحالتها الطبيعية بعد االنتهاء من الحوادث والتمارين الفرضية -

يتم االسناد وف، اتفاقية مكتوبة مااع المديريااة العامااة للاادفاع الماادني فااي المنطقااة تتضاامن نااوع  -

قيااادة الحوادث التااي يااتم اساانادها ماان قباا  الفرقااة واالدوار المطلوبااة منهااا واليااة التواصاا  وال

والتزود بمواد االطفاء والحدود القانونية عند وجود اصابات او وفيات  او خسائر مادية يترتااب 

عليها وضع قانوني محدد ويشترط لذلك ان تكون الفرقة مجهزة لهذا النااوع ماان الحااوادث وفقااا 

 (.NFPA600 لما ورد في )

طاوارئ على مدار الساااعة   وضع التنظيمات التي تضمن االستجابة الفورياة ومباشرة أي حالة -

 .العاملون بهذه الفرق مفرغين أو مكلفين بالعم  عضاءسواء  كان األ

تتضمن االعما  الفنية اعما  اخرى ضرورية وهامة إلبقاااء الفرقااة فااي حالااة جاهزيااة وقاادرة  -

 على التعام  مع الحوادث المختلفة.

 :  الهامةبعض اإلرشادات 

وتطبيقها   ▪ بها في صورة كتابية  القياسية ومراجعتها واالحتفاظ  التشغي   إجراءات  إنشاء  يجب 

 من خال  النماذ  والسجالت ويجب توثي، جميع العمليات التي تقوم بها الفرقة. 

 يجب أن تشتم  إجراءات التشغي  القياسية على الظروف والمخاطر الخاصة بالموقع. ▪

التشغي  ▪ الهامة الواجب يجب أن تحدد إجراءات  القياسية اإلجراءات الالزمة إلدارة العمليات    

 اتباعها أثناء الحوادث. 

الخا    ▪ التنظيمي  البيان  في  الموضحة  بالموقع  الخاصة  المهام  ألداء  اإلجراءات  كتابة  يجب 

 بفرقة اإلطفاء الخاصة.

عن   ▪ فضال   منتظمة  بصفة  الحادث  قب   ما  وخطط  القياسية  التشغي   إجراءات  مراجعة  يجب 

الحصر   ال  المثا   سبي   على  ذلك  في  بما  الموقع،  في  الطارئة  التغييرات  لعك   تحديثها 

في   التغير  الخاصة  المخاطر  في  الخام    المشغلين،  األفراد،التغييرات  المواد  في  التغير 

 . وغيره المستخدمة،

بينها على سبي   يجب   ▪ الخاصة، ومن  بالمخاطر  قائمة  القياسية  التشغي   إجراءات  تتضمن  أن 

المثا  تخزين واستخدام السوائ  القابلة لالشتعا  والغازات والمواد الكيميائية السامة والمصادر 

أ لها  يتعرض  أن  يمكن  التي  المخاطر  وهي  المياه،  مع  المتفاعلة  والمواد  فرقة    عضاءالمشعة 

 الخاصة أثناء الحري، وغير ذلك من حاالت الطوارئ.  اإلطفاء

أ ▪ إبالغ  بالمخاطر    عضاءيجب  يتعل،  فيما  تحدث  تغييرات  أي  بشأن  الخاصة  اإلطفاء  فرقة 

 الخاصة والمحتملة. 

أ ▪ أن يخضع  التعام     عضاءيجب  تدريبي وتعليمي حو  كيفية  لبرنامل  الخاصة  فرقة اإلطفاء 

 مع المخاطر الخاصة المتعلقة بالموقع.

 : ما يلي الخاصة نليجب أن تتضمن إجراءات التشغيل القياسية فيما يتعلق بفرق اإلطفاء 

 التنظيم والتشغي . -

 الحدود الخاصة بالموقع. -

 التخطيط لما قب  الحادث. -
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 التنفيذ. -

 راجعة الدورية والتحديثات.الم -

 خطة ما قب  الحادث إلمكانية الوصو  إلى السيطرة على الحادث. -

 فرقة اإلطفاء الخاصة.عضاء يجب أن تكون إجراءات التشغي  القياسية في متناو  جميع أ -

يجب أن تشااتم  إجااراءات التشااغي  القياسااية علااى تاادابير لتفعياا  أنظمااة ومعاادات الوقايااة ماان  -

 واإلنقاذ والتحكم فيها واستخدامها.الحري،  

يجب إبالغ رئي  فرقة اإلطفاء الخاصة أو نائب رئي  فرقة اإلطفاء الخاصة في الخدمة حااو   -

 وضع أنظمة ومعدات الوقاية من الحري،، بما في ذلك تلك خار  نطاق الخدمة.

 : نظام إدارة الحوادث -

ليااة وفااي يجب استخدام أحااد أنظمااة إدارة الحااوادث أثناااء الحااوادث   - الواقعااة بعااد المرحلااة األو 

 عمليات التدريب.

 يجب وضع نظام إلدارة الحوادث متوافقا  مع اإلجراءات الكتابية. -

 فرقة اإلطفاء الخاصة على دراية بنظام إدارة الحوادث. عضاءيجب أن يكون أ -

 يجب أن يحدد نظام إدارة الحوادث األدوار والمسئوليات المتعلقة بالقيادة. -

يكااون هناااك مساائو  إدارة حااادث فااي كاا  حااادث علااى علاام باسااتخدام نظااام إدارة يجااب أن  -

 الحوادث.

 يجب أن تتحم  القيادة المسئولية عن السالمة أثناء العمليات الخاصة بفرقة اإلطفاء الخاصة. -

يجب إسناد مسئوليات السالمة إلى مسئولي اإلشراف والمراقبة في كاا  مسااتوى ماان مسااتويات  -

 التنظيم.

يتضاامن نظااام إدارة الحااوادث األدوار والمساائوليات المنوطااة بااأي إدارة ماان إدارات يجااب أن  -

 إطفاء الحرائ، العامة المستجيبة وغيرها من الوكاالت الخارجية.

فرقة اإلطفاء الخاصة المتواجدين   عضاءمن أ  عضو يجب استخدام نظام موحد لتحديد هوية ك    -

 يه.في مكان الحادث وتوضيح المسئولية المسندة إل

تخضااع للتقياايم   عضاااءيلزم على مسئو  إدارة الحادث ضمان أن المخاطر التي يتعرض لها األ -

 قب  اتخاذ اإلجراء المالئم.

يجب أن تقتصر أنشطة االستجابة للحوادث على الطريقة الدفاعية لمكافحااة الحرياا، وذلااك فااي  -

 الخاصة غير مقبولة. فرقة اإلطفاء عضاءالحاالت التي تكون فيها المخاطر التي يتعرض لها أ

يجب أال تتجاوز اإلجراءات المتخذة نطاق البيان التنظيمي وإجراءات التشغي  القياسية بصرف  -

 النظر عن المخاطر الناشئة.

 سياسة إدارة المخاطر. -

يتعين على إدارة فرقة اإلطفاااء الخاصااة وضااع سياسااة إلدارة المخاااطر بخصااو  االسااتجابة  -

 للحوادث.

 : لمعترف بها لسياسة إدارة المخاطرفيما يلي المبادئ ا

فرقة اإلطفاء الخاصة مقبولااة إذا كااان   عضاءيجب أن تكون بعض المخاطر التي تم  سالمة أ -

 .ا  إنقاذ األروا  البشرية ممكن 
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فرقااة اإلطفاااء الخاصااة مقبااوال   عضاااءيجب أن يكون الحد األدنى من المخاااطر علااى سااالمة أ -

 .ا  ولكن بشك  مدرو  ومحسوب إذا كان إنقاذ الممتلكات الُمعرضة للخطر ممكن 

فرقة اإلطفاء الخاصااة مقبولااة إذا كااان إنقاااذ  عضاءال يجوز أن تكون أي مخاطر على سالمة أ -

 األروا  البشرية أو الممتلكات غير ممكن.

 مراجعة سياسة إدارة المخاطر بصورة منتظمة.فرقة اإلطفاء الخاصة  عضاءيتعين على أ -

 يجب وضع خطط عم  تصحيحية نتيجة  لعدم االلتزام بسياسة إدارة المخاطر. -

يجب استخدام السيناريوهات والتجارب الفرضية الخاصة بالعمليات المرتبطة بااالحوادث لتقياايم  -

 المخاطر.

 اط،.  يتعين على مسئو  إدارة الحادث مواصلة التحكم في جميع المن  -

يجاب أن تتحمال إدارة فرقاة اإلطفااء الخاصاة ،  الخاصةالمهام اإلدارية والفنية لقادة فرقة اإلطفاء  

 مسئولية ما يلي:

 .تنسي، االجتماعات الضرورية مع إدارة المنشأة العليا وجدولتها -

وضع برامل لفح  معاادات الوقايااة ماان الحرياا، ومواصاالة تطبياا، تلااك الباارامل فيمااا يتعلاا،  -

 .بمعدات فرقة اإلطفاء الخاصة

 .تنسي، عمليات الصيانة واستعراض التقارير والسجالت المطلوبة -

 .لدفاع المدني المجاورةالمديرية العامة لاالستمرار في التواص  مع مراكز   -

 .فرقة اإلطفاء الخاصة وقادتها عضاءاختيار أ -

 :  مسئولية ما يلييجب أن يتحمل قائد الفرقة ،  رئيس فرقة اإلطفاء الخاصة

 .وضع تسلس  للسلطات داخ  الفرقة بهدف التصرف في حالة غياب قائد الفرقة -

 .الفرقة عضاءتقييم مههالت أ -

 .إعداد قائمة بموارد الفرقة البشرية واآللية واالحتفاظ بها -

اختيار نائبي قائد فرقة اإلطفاء الخاصة بما يتناسب مع حجاام الفرقااة وإبقااائهم علااى علاام بشااأن  -

 .يع العمليات الخاصة بالفرقةجم

مراعاة ما يلي فيما يتعل، بالمخاطر الخاصة بالموقع والمواد الخطرة والعمليات التااي يمكاان أن  -

 : تتعرض لها فرقة اإلطفاء الخاصة

 .وضع خطط ما قب  الحادث تتناسب مع مخرجات دراسة تقييم المخاطر -

 .فرقة اإلطفاء الخاصة بالمخاطر التي تنتظرهم عضاءإبالغ أ -

 .الدعم عضاءفرقة اإلطفاء الخاصة وأ عضاءتقديم التدريب للقيام بمهام االستجابة المنوطة بأ -

 .اختيار المعدات التي تستخدمها الفرقة والحفاظ عليها -

 .األق  رفع تقارير كتابية بخصو  حالة فرقة اإلطفاء الخاصة إلى اإلدارة ك  ربع سنة على -

 .المساعدة في التحقيقات المتعلقة بالحري، -

 .لدفاع المدني وتقديم التقارير الدوريةالمديرية العامة لالتواص  المستمر مع   -

 نائب قائد فرقة اإلطفاء الخاصة.  -

 يجب ع  نائبي قادة فرقة اإلطفاء الخاصة القيام بك  مما يلي: -

 .طفاء الخاصةإتمام المهام التي يسندها إليهم رئي  فرقة اإل -

 .تمثي  ونيابة مح  قائد الفرقة في حالة غيابه -
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 (12)  المادة

 : المباشر واالرتباط التنظيمي الهينل
 :  للفرق  التنظيمي  الهينل -أ

يتم إعداد هيكاا  تنظيمااي وجااداو  تنظيميااة ودلياا  بالمهااام والواجبااات والمسااهوليات للوحاادة 

وفقااا  للمعااايير الدوليااة ماان قباا  إدارة المنشااأة مااع اإلدارية وجميع أعضاء الفرقة واعتمادهااا  

 .االستئنا  برأي المديرية العامة للدفاع المدني

 :المباشر واالرتباط اإلشراف -ب

 والسااالمة  األماان  بااإدارات  التنظاايم  هيكاا   فااي  الخاصااة  واإلنقاااذ  اإلطفاء  فرق  ترتبط  أن  يجب

 يوازيها في حا  اختالف المسميات. أو ما بالمنشأة

 (12شرح المادة )

 الهينل التنظيمي للفرق

 الخاصة.يظهر الشك  التخطيطي أدناه عدة أمثلة لتوضيح الهيك  التنظيمي المثالي لك  فرق اإلطفاء  

 عضااائهاكما ينبغي مالحظة أن لك  فرقة هيك  تنظيمي خا  بها يعتمد على طبيعة نشاطها وعاادد أ

وعدد ونااوع آلياتهااا وخالفااه، أي يجااوز للفرقااة تصااميم الهيكاا  التنظيمااي الااداخلي حسااب مواردهااا 

البشرية واللوجستية بشرط أن يهمن حماية على ماادار الساااعة للمنشااأة وأن يكااون توزيااع الورديااات 

 الفرقة. عضاءتوزيعا  عادال  يتناسب مع نشاط المنشأة وعدد أ

 12ين تتغياار كاا   استخدام نظام العم  بالوردية وذلك باستخدام ورديت   أسا  الهياك  المبينة أدناه هو 

ساااعة   24ورديات لتغطية متطلبااات    ثالثوربما يرى قائد الفرقة اعتماد نظام    ،ساعة هذا للتوضيح

بإضااافة ورديااة  ،ورديات فإن النموذ  التنظيمااي يتطلااب تعديلااه  ثالثوهذا مقبو  تماما  إذا اعتمدت  

 ئد الوردية اإلضافية وهكذا.  أخرى تحت قيادة قا

 

 :التنظيمي للفرق  لهينلا -أ

 : )نموذ  ارشادي فقط( نموذ  هيك  تنظيمي فرقة مكونه من الحد األدنى من األفراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )نموذ  ارشادي فقط(  نموذ  لهيك  تنظيمي لفرقة إطفاء متعددة المحطات بعدد

  

 قائد الفرقة 

قائد الوردية  

  

قائد الوردية  

 ب 
قائد  

 أ  الوردية

حد   3مجموعة االطفاء 

 ادنى

 3االطفاء مجموعة 

 حد ادنى 

 3مجموعة االطفاء 

 حد ادنى 

 قائد فري،
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 واالرتباط المباشر  اإلشراف -ب

تها يجااب أن تاارتبط إدارة تحتى تحظى فرق اإلطفاء الخاصة باالهتمام والرعايااة المطلوبااة فااي منشاا 

في هيك  التنظاايم العااام للمنشااأة بااإدارة األماان والسااالمة التااي تاارتبط   الخاصةفرق اإلطفاء واإلنقاذ  

 المباشر. بإدارة األمن العليا وتحت إشرافها

لالرتباااط المباشاار إلدارة فاارق اإلطفاااء الخاصااة  )ارشااادي فقااط( ويوضااح الشااك  التااالي نمااوذ 

 بالمنشأة.

 

 

 

 

                             

  

األقسام 

اإلدارات 

اإلدارة العليا  اإلدارة العليا 

اإلدارات 
األخرى 

أقسام 
أخرى 

أقسام أخرى 

إدارة األمن 
والسالمة 

إدارة فرقة اإلطفاء 
الخاصة 

1

اإلدارة العليا للمنشأة •

رئي  مجل  االدارة •

2

إدارة األمن العليا بالمنشأة•

إدارة األمن والسالمة •

3

إدارة الفرق •

إدارة الفرقة•
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 (13)  مادةال

 : الفرق تتبعها التي الجهة ومسئوليات مهام
 :  على الجهة المشرفة على فرق اإلطفاء واإلنقاذ في المنشآت أن تلتزم بالتعليمات التالية

 ما ورد بمواد وفقرات هذه الالئحة.التقيد ب  -1

والدوريااة والمتضاامن كافااة الواجبااات اإلداريااة   واألساابوعيةإعداد دلي  االجراءات اليومية   -2

ديريااة والتأهيلية والفنية لكافة العاملين حسااب التسلساا  القيااادي علااى ماادار العااام وتزويااد م

 الدفاع المدني بالمنطقة به.
التاازام المنشااأة بالتشااغي  االلتزام باآللية التي تحددها المديرية العامة للدفاع المدني لضاامان   -3

المعياري, سواء كان تحت اإلشااراف المباشاار ماان المديريااة العامااة للاادفاع الماادني أو عاان 

 طري، طرف ثالث بموافقة أو بطلب من المديرية العامة للدفاع المدني .

المتابعة واإلشااراف علااى عمليااات التشااغي  والصاايانة الدورياااة للمنشااأة وآلليااات ومعاادات  -4

 ق اإلطفاء واإلنقاذ الخاصة.وتجهيزات فر

 تدريب وتأهي  وتطوير مهارات أعضاء فرق اإلطفاء واإلنقاذ الخاصة. -5
إبالغ مديرية الدفاع المدني في المنطقة بااأي تغيياارات تطاارأ علاااى فااارق اإلطفاااء واإلنقاااذ  -6

 الخاصة، ومكان المنشأة ونطاق خدمتها  

إلناااقاذ الخاصااة وصااالحيتها ضمان جاهزية آليااات ومعاادات وتجهياازات فااارق اإلطفاااء وا -7

 للعم  على مدار الساعة.

ربط غرف عمليات فرق اإلطفاء واإلنقاااذ الخاصااة فااي المنشااأة  بغاارف العمليااات ومركااز  -8

 .911التحكم  والتوجيه  بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة أو بالعمليات الموحدة  
  ك  جديد في مجااا  عمليااات التنسي، الدائم المستمر مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة حو  -9

 اإلطفاء واإلنقاذ.

تجهيز المنشأة باآلليات والمعدات والتجهياازات الخاصااة بفاارق اإلطفاااء واإلنقاااذ وفاا، مااا  -10

 نصت عليه مواد وفقرات هذه الالئحة.

موافاة المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة بما يثبت اجتياز األعضاء المرشحين للعماا   -11

واإلناقاذ للشروط والواجبااات المطلوبااة والمعتماادة ماان المديريااة العامااة   في فارق اإلطفاء

 للدفاع المدني.

 (13شرح المادة )
الجهة التي تنطبق عليها الالئحة بااللتزام بما يلي وتعتبر مسؤولة نظاما عن اي اخاالل فاي   تتحمل

 : ذل 

 . التقيد بجميع ما ورد بالالئحة  ▪

االدارية   ▪ الواجبات  كافة  والمتضمن  والدورية  واالسبوعية  اليومية  االجراءات  دلي   اعداد 

القيادي على مدار العام وتزويد المديرية العامة  والتأهيلية والفنية لكافة العاملين حسب التسلس   

 للدفاع المدني بالمنطقة بها.
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بالتشغي    ▪ المنشأة  التزام  لضمان  المدني  للدفاع  العامة  المديرية  تحددها  التي  باآللية  االلتزام 

عن   او  المدني  للدفاع  العامة  المديرية  من  المباشر  االشراف  تحت  كانت  سواء   , المعياري 

 بموافقة او بطلب من المديرية العامة للدفاع المدني.  طري، طرف ثالث

امرا  ▪ للفرقة  المشغلة  الشركة  او  الفرقة  ادارة  بخالف  التشغي   على  مشرفة  جهة  وجود  يعد 

المعتمدة والتي تكف  تحقي، االستفادة   العم   الفرقة بمعايير  التزام مشغ   للتأكد  من  ضروريا 

كون  تتجاوز  بحيث  الفرقة  وجود  من  بأشراف  الكاملة  ذلك  يكون  وقد  بحت  رسمي  متطلب  ها 

من   بطلب  او  بموافقة  ثالث  طرف  طري،  عن  او  المدني  للدفاع  العامة  المديرية  من  مباشر 

والتشغيلية   االدارية  الجوانب  جميع  على  االشراف  ويتضمن  المدني  للدفاع  العامة  المديرية 

ة والكتروني او نقاط دخو  في  والتدريبية والفنية , وتكون تحت مسهوليتها اعداد تقارير ورقي 

 النظم الحاسوبية  وتزويد المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة بها. 

أ ▪ وتأهي  وتطوير مهارات  السابعة   عضاءتدريب  المادة  الميدانية حسب  فرق اإلطفاء واإلنقاذ 

  6من الالئحة وأيضا  حسب تعريف الشخ  المهه  بالمادة األولى البند رقم 

الدائم مع مديرية الدفاع المدني في المنطقة من خال  تقارير دورية عن وضع الفرقة التواص    ▪

اإلطفاء   فارق  علاى  تطرأ  تغييرات  وبأي  بالمنشأة  طوارئ  حالة  ألي  لالستجابة  وجاهزيتها 

أو واإلنقاذ   المنشأة  الميدانية،  أن    بنشاط  الممكن  من  آخر  أي عنصر  أو  المستخدمة  المواد  أو 

   المخاطر.تقييم  يهثر على دراسة

الميدانية   ▪ واإلناقاذ  اإلطفاء  فارق  وتجهيزات  ومعدات  آليات  جاهزية  على  واإلشراف  المتابعة 

التفتي    نماذ   باستخدام  لداخلية  المراجعة  خال   من  الساعة  مدار  على  للعم   وصالحيتها 

    والشهرية.اليومية واألسبوعية  

المناسبة   ▪ بين غرف عمليات فرق اإلطفاء واإلنقاذ تأمين وسائ  االتصا   للتواص   والمتعددة 

الميدانية في المنشأة سلكيا  والسلكياَ بغرف العمليات ومركز القيادة والسيطرة بمديريات الدفاع 

 .المدني بالمناط،

التنسي، الدائم والمستمر مع مديرية الدفاع المدني بالمنطقة حو  ك  جديد في مجا  عمليات   ▪

 إلنقاذ التي تدور ويتم التدريب عليها بالمنشأة اإلطفاء وا

تجهيز الفرقة بالمقر المناسب وباآلليات والمعدات والتجهيزات الخاصة بفرق اإلطفاء واإلنقاذ  ▪

 (  6( ورقم )5وف، ما نصت عليه مواد وفقرات هذه الالئحة بالمواد رقم )

األ ▪ اجتياز  يثبت  ما  اإلط  عضاءتقديم  فارق  في  للعم   للشروط  المرشحين  واإلناقاذ  فاء 

( من الالئحة وأيضا  تعريف الشخ  المهه  بالمادة 7والواجبات المطلوبة حسب المادة رقم )

   الساد .( البند 1رقم )

  مباشرة:بعض المهام والمسهوليات األخرى التي لم ترد بالالئحة بطريقة   ▪

 اء الخاصة فرقة اإلطف عضاءوضع سياسة مكتوبة بشأن السالمة والصحة المهنية أل ▪

  عضاءوضع سياسة مكتوبة بخصو  الشروط الطبية وشروط األداء البدني المتعل، بالعم  أل ▪

أ وسالمة  كفاءة  من  للتأكد  دورية  بصفة  تطب،  أن  على  الخاصة  اإلطفاء  الفرقة   عضاءفرقة 

   وقادتها.
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يت  ▪ فيما  للكفاءة  األساسية  المستويات  تحدد  والتي  األداء  قيا   معايير  اعتماد  أو  عل،  وضع 

أل الالزمة  السالمة  وإجراءات  والخبرة  مهام   عضاءبالمهارات  إلنجاز  الخاصة  اإلطفاء  فرقة 

 االستجابة المنوطة بهم 

قدرة   ▪ تغييرات طارئة على  الخاصة بأي  فرقة اإلطفاء  تقارير دورية عن   العاملين علىتقديم 

 المشاركة في فرقة اإلطفاء الخاصة. 

 الالئحة.وبة في هذه وضع سياسة لالحتفاظ بالسجالت المطل ▪

لشراء   ▪ مالية  ميزانية  الطبية    والتدريب،  والمركبات،  المعدات،وضع  والتقييمات  والتعليم، 

اإلطفاء   فرقة  لعم   الالزمة  البنود  من  ذلك  وغير  بالعم ،  المتعل،  البدني  األداء  وتقييمات 

 الخاصة. 

 : بما يليوقادة فرقة اإلطفاء الخاصة للقيام  عضاءتحديد وسيلة االتصا  مع أ ▪

 . فرقة اإلطفاء الخاصة بخصو  أي حادث عضاءإبالغ أ ▪

 .فرقة اإلطفاء الخاصة خال  الحادث عضاءاالتصا  بين أ ▪

مراجعته   ▪ عن  فضال   الخاصة  اإلطفاء  لفرقة  كتابي  تنظيمي  بيان  وضع  اإلدارة  على  يجب 

 واالحتفاظ به. 

 الخاصة.يجب أن يشتم  البيان التنظيمي على تواجد فرقة اإلطفاء  ▪

 :  يجب أن يتضمن البيان التنظيمي جميع ما يلي ▪

 .لهيك  التنظيمي األساسيا  -1

الدورات التدريبية والتعليمية المقرر تقااديمها وحجمهااا وماادى   نوع  –التدريبي  البرنامل    -2

 .تكرارها
 .الفرقة  عضاءأل المطلوبالعدد  -3

 . لدفاع المدني(  المديرية العامة لالمختصة )يجب توفير البيان التنظيمي للتفتي  من قب  الجهة  ▪

 يلزم على اإلدارة تحديد تسلس  السلطات وتعيين المسئوليات لعم  فرقة اإلطفاء الخاصة. ▪

ال ▪ تحديد  اإلدارة  على  رئي     )قائد  عضو يجب  المسئو /  اإلطفاء    الفرقة(  فرقة  إدارة  عن 

 الخاصة، بما في ذلك برنامل التدريب والتعليم. 

على   ▪ إعداد  يتعين  في  بالشروع  يتعل،  فيما  المسئولية  تحديد  إجراءاتاإلدارة  التشغي     وتنفيذ 

أ وصحة  سالمة  لضمان  وتطبيقها  استمراريتها  عن  فضال   اإلطفاء   عضاءالقياسية  فرقة 

 الخاصة. 

فرقة اإلطفاء   عضاءمن أ   عضو يجب على اإلدارة وضع سياسة لضمان تعاون ومشاركة ك    ▪

ف البعض  بعضهم  مع  لفرقة  الخاصة  التنظيمي  البيان  في  الواردة  باألحكام  االلتزام  عن  ضال  

 اإلطفاء الخاصة وبرنامل التدريب والتعليم. 

وأمراض   ▪ وإصابات  حوادث  وقوع  لعدم  محددة  وغايات  أهداف  وضع  اإلدارة  على  يجب 

 ووفيات وكذلك التغلب عليها أثناء أداء المهام المسندة إلى فرقة اإلطفاء الخاصة.

على  ▪ أا  يجب  إدرا   المهنية    عضاءإلدارة  والصحة  السالمة  لجان  في  الخاصة  اإلطفاء  فرقة 

 التابعة للشركات أو الشركة المحلية. 

على ▪ اإلطفاء   يجب  لفرقة  السالمة  ببرنامل  الصلة  ذات  والمسئوليات  المهام  تفويض  اإلدارة 

 مههلين. عضاءالخاصة إلى أ
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 يجب أن يشتم  برنامل السالمة على ما يلي:  ▪

 .السجالت والبيانات إدارة -1

التواص  مع اإلدارة وموردي المعدات وإدارة السالمة بالمواقع أو بالشركات واإلدارات  -2

 .الطبية والصحية
 .وضع إجراءات التشغي  القياسية ومواصلة تطبيقها -3

 .الوقاية من الحوادث -4

 .تحديد مواصفات المعدات صيانتها -5
 .التحقي، في الحوادث الواقعة -6

 .مكان الحادثالسالمة في  -7

 .التدريب والتعليم -8

مكان متا     األق  في أعوام على    ةيجب االحتفاظ بالسجالت المطلوبة في هذه الالئحة لمدة ثالث  ▪

 للتفتي  من قب  الجهات المختصة. 

 (14)  المادة

الخاصة بتقديم دراسااة تحلياا  للمخاااطر   واإلنقاذتلتزم المنشتت التي تنطب، عليها الئحة فرق اإلطفاء  

في المنشأة من قب  جهة استشارية معتمدة , كما تلتزم المنشتت بتقديم دراسة محدلثة لتحلي  المخاااطر 

 أو مباني بعد صدور تصريح الفرقة. أنشطة أيعند إضافة  

 (14شرح المادة )
 اإلطفاااءتبر دراسة تحلي  المخاطر منطل، أساسي يبنى عليه الكثير من المتطلبااات المتعلقااة بفاارق  تع

, حيث يشترط أن تقوم بهذه الدراسااة جهااة استشااارية معتماادة ماان المديريااة الخاصة بالمنشأة  واإلنقاذ

ة إلعااداد هااذا العامة للدفاع المدني أو )بيت خبرة عالمي( تملك االمكانات الالزمااة والكااوادر المههلاا 

 النوع من الدراسات.

 وعلى ضوء ذل  يتم تحديد الجوانب التالية:

 عدد االعضاء العاملين في الفرقة الخاصة. -1

 عدد ونوع االليات المستخدمة في الفرقة. -2

 نوع تأهي  االعضاء العاملين بها. -3
 التجهيزات الفنية المطلوبة . -4

 حجم وموقع مبنى الفرقة. -5

 التشغيلي للفرقة.البرنامل   -6

 انواع الحوادث التي يجب تأهي  اعضاء الفرقة لمواجهتها. -7

 إعداد دراسة تحليل المخاطر ما يلي: على أن يراعى عند

 المنهل العلمي لمصفوفة المخاطر في المنشأة ودرجة االلتزام في متطلبات السالمة. -1

خااار  نطاااق المنشااأة ماان تحديد امكانية طلب مباشرة فرقة االطفاااء الخاصااة للحااوادث   -2

 عدمه.
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وألهمية تناسب الفرقة مع المخاطر الموجودة فقد نصت هذه المادة علااى ضاارورة تقااديم  -3

دراسة محدثة لتحلي  المخاطر عند اضافة اي انشطة او مباني بعد صدور تصريح فرقااة 

 االطفاء الخاصة.

 (15)  المادة

 إطفاااء  فرقااااة  توفاااير(  2)رقم  بالمادة  الواردة  المعايير  عليها  تنطبق  ال  منشأة  ألي  يجوز
 .الالئحة بهذه الواردة باالشتراطات االلتزام مع بها خاصة وإنقاذ

 (15شرح المادة )
جميع ما سب، ذكره في المواد والبنود السابقة يخ  المنشتت التي تنطب، عليهااا المعااايير فااي المااادة 

 مدني.دفاع من مراكز المديرية العامة للعن أقرب مركز    هأو بعد هأو عدد شاغلي   مساحةالثانية من 

ولكن قد يكون هناك بعض المنشتت التي تود أن تحظى بخدمات فرقة اإلطفاء الخاصااة بهااا حتااى إذا 

لم تكن مطالبة بذلك، تلك المنشتت يجوز لها إنشاء فرقة إطفاء خاصة وإدارتها وتشغيلها ولكن حسب 

وذلك نظرا  لخطورة المهنة والمسهوليات التي تقع على عااات،   خاصة،المتطلبات الئحة فرق اإلطفاء  

   الطوارئ.الفرقة عند تعاملها مع حاالت 

كما يجب على هذه المنشأة إبالغ أقرب مركز أو المديرية التابعة لها برغبتها في إنشاااء فرقااة إطفاااء 

يجب االلتزام بها وأيضا حتااى   العالقة التياألكواد ذات    وذلك لتوجيه المنشأة إلى المراجع و   خاصة،

 يتم ترخي  الموقع والتشغي  عند استيفاء جميع الشروط.

 

 (16)  مادةال

يجوز ألنثر من منشأة تقع في نطاق جغارافي واحاد وتنطبق عليها الئحة فاارق اإلطفاااء 
واإلنقاذ الخاصة أن تشتر  في فرقة واحدة أو أنثر بالتضامن )حسب االنظمااة المعمااول 

ملنة( على أن تنون هذه الفاارق نافيااة لتغطيااة هااذه المنشااآت وفااق المعااايير بها في الم
 .(14المعتمدة )مع مراعاة ما ورد في المادة 

 (16شرح المادة )
اتاحت الالئحااة للمسااتفيدين فااي نطاااق جغرافااي واحااد وبغاارض تقلياا  التكلفااة والعاابء علااى كاهاا  

المستثمر أو الجهة المستفيدة في حا  وجود أكثر من منشأة تنطب، عليها الئحة فرق االطفاء الخاصة 

خاصااة واحاادة أو   وإنقاااذداخ  نطاق جغرافي واحد االشتراك ضمن مبدأ التضامن فااي فرقااة اطفاااء  

كثاار علااى ان تحقاا، هااذه الفرقااة التغطيااة الكافيااة ضاامن معيااار االسااتجابة المعتمااد والتشااكيالت ا

والتجهيزات والتأهي  الالزم مع مراعاة أن يكون ذلك وف، دراسة تحلي  المخاااطر المشااار اليهااا فااي 

 المادة الرابعة عشر من الالئحة.

فااي المملكااة )مثاا  شااركات التضااامن ويشترط لذلك أن يكون التضامن وفاا، االنظمااة المعمااو  بهااا  

وشركات المحاصااة أو االسااتعانة بمقاااو  خااارجي يقاادم الخدمااة للجهااات المتضااامنة وفاا، الشااروط 

 الموضحة أعاله( ووف، عقود واتفاقيات تنظم المسهولية واألثر القانوني لك  جهة .
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 (17)  مادةال

بشرنات وجهات متخصصة تتولى أعمااال يحق للمديرية العامة للدفاع المدني االستعانة  
ظياار رسااوم محااددة تأهيل وتدريب ومتابعة وترخيص فاارق اإلطفاااء واإلنقاااذ الخاصااة ن

 يتحملها المستفيد.

 (17المادة ) شرح
نظرا  الختالف نظام العم  المعمو  به في المديرية العامة للدفاع المدني عن مااا هااو معمااو  بااه فااي 

هزة وهيئات حكومية أو قطاع خااا , وألهميااة االسااهام مااع ادارة القطاعات االخرى سواء كانت اج 

المنشأة لضمان  تقديم خدمة اطفاء معيارية ومفيدة سواء كانت عن طري، تشغي  ذاتي أو عن طرياا، 

قواعد بيانات بشرية وآلية وفنيااة تسااهم فااي   وإيجادمقاو  مصر  له وللرفع من مستوى سوق العم   

التصااريح   تطوير هذا المجا  فإنه يح، للمديرية العامااة للاادفاع الماادني متااى مااا رأت ضاارورة ذلااك

 لشركة أو جهة متخصصة أو أكثر لتتولى بعض االعما  منها:

 الخاصة بهم.  التدريبيةتأهي  أعضاء الفرقة ومتابعة البرامل  -1
 ء الخاصةترخي  نشاط فرق االطفا -2

 متابعة اجراءات التصريح االولية للفرقة الخاصة. -3

 متابعة فرق االطفاء الخاصة نظير رسوم محددة يتحملها المستفيد. -4
 .واآللياتمتابعة برامل الصيانة والتشغي  للمعدات  -5

 متابعة ومراجعة الدلي  التشغيلي للمنشأة. -6

اجد خال  االوقات المحددة لهم متابعة جاهزية تلك الفرق ومدى التزام األعضاء بها بالتو  -7

ومااا يسااتلزمه ذلااك ماان اسااتخدام لاابعض التقنيااات   وااللتزام بما يوكاا  الاايهم ماان اعمااا 

 الحديثة مث  الربط التقني واجهزة االستشعار في العربات وغيرها.

 (18)  مادةال

 الالئحااة تطبيااق شااروط فيهااا تتااوفر لاام التااي المنشااآت إلاازام الماادني  الاادفاع  عام  لمدير
  .لذل  ضرورة هنا  أن رأو إذا واإلنقاذ اإلطفاء فرق بتوفير

 (18شرح المادة )
ال تنطباا، معااايير تطبياا، الالئحااة  (، قاادمن الالئحة )نطاااق تطبياا، الالئحااة  2استنادا  إلى المادة رقم  

دفاع تااابع للمديريااة العامااة للاا   الخاصة بالمساحة وعدد الشاغلين والمسافة بين المنشأة وأقاارب مركااز

 لخطورتهااا،دفاع المدني ضرورة إلنشاء فرقة بالمنشأة نظرا   ترى المديرية العامة للولكن قد    المدني،

 وقد تكون لألسباب التالية:وقد تكون الخطورة موسمية أو على مدار العام 

 .غلين وكثافته بالمقارنة بالمساحةعدد الشا -1

 .بيعة المواد المستخدمة في النشاطط -2
قرب المنشأة من منطقااة سااكنية أو تجاريااة أو صااناعية مجاااورة ممااا يتساابب فااي خطاار  -3

 .تعرضي للمنشتت المجاورة



 

 66من  64صفحة 
 

 .عاليتهاالحري، بالمنشأة أو عدم فعدم توفر األنظمة الثابتة للوقاية من  -4
األبنية المهقتااة مثاا  المخيمااات ومواقااع المعااارض والمهرجانااات ) مناساابات وفعاليااات  -5

 .الهيئة العامة للترفيه (

 (19)  مادةال

 : المخالفات
 رقاامالااوزاري  قرارالباا  الصااادرة الماادني الاادفاع  ولااوائح  نظااام  مخالفااات  فااي  النظر  الئحة  تطبي،  يتم

 .الالئحة هذه  بنصو  ورد لما المخالفة المنشتت على(  اه18/4/1428)وتاري (  دف/5/و /12/1)

 (19شرح المادة )
 يمكن الرجوع الى الئحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني.

 (20)  المادة

( يوما  من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية , 180يتم البدء في تطبيق هذه الالئحة بعد )
 مراجعة الالئحة نل سبع سنوات أو متى ما دعت الحاجة.على أن تتم 

 (20شرح المادة )
وتعتباار كاا  منشااأة تنطباا،   )التحااديث(  يوما  ماان صاادورها  180تسري متطلبات تطبي، الالئحة بعد  

 .عليها معايير نطاق تطبيقها ولم تنشأ فرقة إطفاء خاصة مخالفة لنظام الدفاع المدني 

لاادفاع الماادني تضاام أعضاااء ماان المختصااين بعمليااات اإلطفاااء المديريااة العامااة لفرعية من  ال  اللجنة

ساانوات وتقااديم التوصاايات للتعاادي  إن   سبعواإلنقاذ واإلدارات األخرى المعنية لمراجعه الالئحة ك   

 لزم األمر.  

  اللجنة المشكلة :  واجبات

   .جمع المعلومات -1

مراقبة تنفيذ وتطبي، مواد الالئحة من ناحية التزام المنشتت بالتطبي، وأيضا مدى متابعااة  -2

 الالئحة.الجهات المختصة على المنشتت لحثهم على تطبي،  

 .وجه القصور في التطبي، ونقاط الضعف والقوة تحلي  المعلومات والبيانات لتحديد أ -3

 .رفع تقارير دورية عن مدى تطبي، الالئحة والتوصيات التي تعزز التطبي، الفعا  لها -4

 .السبعسنوات المراجعه الالئحة بناء على مرئيات اللجنة في التطبي، على مدار  -5
 األمر.تقديم التوصيات بتعدي  الالئحة إن لزم  -6

 

 جدول تعريفي 

 رقمه المعيار م 

 NFPA-1021 المههالت المهنية لضابط اإلطفاء  1

 NFPA-1001 المههالت المهنية لرج  اإلطفاء  2
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 NFPA-1006 المههالت المهنية لإلنقاذ الفني 3

 NFPA-101 كود سالمة األروا   4

 NFPA-1710 تنظيم عمليات مكافحة الحرائ، والعمليات الخاصة والطبية الطارئة  5

 NFPA-1002 المههالت المهنية لسائقي ومشغلي أدوات ومعدات مكافحة الحري،  6

 NFPA-1037 المههالت المهنية لقائد مكافحة الحرائ،   7

 NFPA-1041 المههالت المهنية لمدرب خدمات اإلطفاء  8

 NFPA-1071 المههالت المهنية لفني سيارات الطوارئ  9

 NFPA-1500 لرجا  اإلطفاء السالمة والصحة المهنية  10

 NFPA-1402 دلي  بناء مراكز تدريب خدمات اإلطفاء  11

 NFPA-1081 المههالت الفنية ألعضاء فرقة اإلطفاء الصناعية  12

اختيار معدات الوقاية الشخصية لمكافحة حرائ، المباني والحرائ، عن قرب وصيانتها   13

 والعناية بها  

NFPA-1851 

 NFPA-600 مراف، )مباني( فرق اإلطفاء  14

 NFPA-1971 معدات الوقاية الشخصية الالزمة لمكافحة حرائ، المباني والحرائ، عن قرب  15

الناتجة عن حوادث المواد الخطرة وحوادث اإلرهاب الكيميائية  معدات الوقاية من األبخرة  16

 والبيولوجية واالشعاعية والنووية 

NFPA-1991 

 NFPA-1992 معدات الحماية والمالب  الوقائية من الرذاذ السائ  الناتل عن حوادث المواد الخطرة 17
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