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 وزارة الداخلية

 المديرية العامة للدفاع المدني

 

اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة 

 والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحريقأمور السالمة، 
 

 

 الئحة

 الحماية الواجب توافرها في المخابزوسبل السالمة شروط 

 

 
دف وتاريخ /٢/و/ك/١٠صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 

تي تتعلق هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات ال٢٤/٤/١٤١٠

بمعالجة أمور السالمة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به 

 ١٠/من المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ج،د،و،ح(الفقرات 

ريخ وتا) ٣٤٦٤(ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم . هـ١٠/٥/١٤٠٦وتاريخ 

 .هـ١١/٢/١٤١٤



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مجلس الدفاع المدنيقرار 
 

 هـ٢٤/٤/١٤١٠دف وتاريخ /٢/و/ك/١٠قرار رقم   

 

 إن مجلس الدفاع المدني

 
هـ، الصادر بالموافقة على ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/بعد اإلطالع على المرسوم الملكي رقم م

 .نظام الدفاع المدني

وبناءاً على ما . من المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني) ج،د،و،ح(ت وبعد اإلطالع على الفقرا

اللوائح هـ، ومراعاة لتنفيذ ١٥/٧/١٤٠٧جاء بمحضر اللجنة التحضيرية للمجلس المؤرخ في 

التي تعالج كافة القضايا، واألمور المتعلقة بالسالمة والحماية من األخطار، وما يضمن وقاية 

 .وات والممتلكات الخاصة والعامةالمواطنين وسالمة الثر

 :يقرر ما يلي
 الموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة : أوالً

 .      أمور السالمة العامة والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحرائق

 تنفيذ هذه اللوائح، والتأكد من تطبيق ابعة على المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ ومت: ثانياً

       نصوصها وموادها بكل دقة، كما له الحق في اإلشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه المواد 

 .      من عقوبات وغرامات واردة كمخالفات في نظام الدفاع المدني

 د وتطبيق ما يتعلق بمهامها على الجهات المعنية حكومية، أو أهلية تنفيذ ما يخصها من موا: ثالثاً

 .      في حدود الصالحيات والمسئوليات المعطاة لها بموجب نظام الدفاع المدني

 .يتم تنفيذ العمل بهذه اللوائح بعد ثالثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية: رابعاً

 

      نايف بن عبد العزيز

 وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني      

        



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 المديرية العامة للدفاع المدني

  أمانة مجلس الدفاع المدني

 إدارة األنظمة واللوائح  

 

 الئحة

 وسبل الحماية الواجب توافرها في المخابزالسالمة شروط 

 

 القسم األول
----------- 

 

 :تعاريف: أوالً

 :ييقصد بالمصطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يل
 :المخابز .١

ويقصد بها األماكن التي تقوم بإعداد الخبز والمعجنات بجميع أشكالها وأنواعها سواء كانت 

 .حقة بأنشطة أخرى أو كانت مملوكة ملكية خاصة أو عامةمستقلة أو مل

 :النظام .٢

هـ وجميع ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 . ذات العالقةىاألنظمة األخر

 :الئحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات .٣

بتحديد إجراءات الالئحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني 

التفتيش، والضبط، والتحقيق في المخالفات، والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني 

 .والجزاءات المقررة عليها

 
 



 :نيمندوب الدفاع المد .٤

هو الشخص أو األشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو أحد مراكزها 

بالقيام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقا للقواعد، واإلجراءات المحددة 

 سالمة المبنى، ومعدات وأدوات السالمة ومكافحة نبالالئحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد م

 .ريق، وتوقيع الجزاء المنصوص عليهالح

 : المختصةاتالجه .٥

وزارة الداخلية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والجهات العامة األخرى ذات العالقة 

 .ا ونشاطهوأ )المخبز (بترخيص المنشأة

 :المسئول عن السالمة .٦

ميعاً مسئولين ويقصد به في المخابز الخاصة مالك المخبز أو مديره أو مستأجره ويعتبرون ج

المقاول / بالتضامن أمام النظام والالئحة، أما في المخابز الحكومية فيقصد به الموظف 

المسئول عن السالمة إذا وجد أو مدير المنشأة التابع لها المخبز، وتخلي مسئوليته في األحوال 

ه، التي يكون فيها تمويل عمليات الصيانة واإلصالح أو اإلغالق خارجة عن اختصاصات

ويكون قد رفع تقريراً مفصالً عن اإلجراء الواجب اتخاذه وأسبابه والمضاعفات التي قد تنتج 

عن التأخير في اخاذه ألسباب تعود لإلدارة العليا التي قد تكون في هذه الحالة المسئولة عن 

 .أي حوادث أو مضاعفات

 :وهي: المواصفات .٧

اصفات الصادرة عن الهيئة العربية المواصفات القياسية العربية السعودية، وهي المو ) أ(

 .السعودية للمواصفات والمقاييس

 ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية :المواصفات العالمية ) ب(

السعودية تكون مواصفات الواليات المتحدة األمريكية، أو األوروبية هي الواجبة 

عة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها ما إذا كانت اآللة أو المادة مصنأ. المراعاة

 الجهات الحكومية المختصة بالدول المصنعة، كما يجب في منيجب أن تكون معتمدة 

 مة باآللة أو المادة تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السالاألحوالجميع 

 .المستخدمة
 
 



و تجديد أ بنشاط آخر إلقامة أي مخبز سواء بصفة مستقلة أو ملحق ال يجوز الترخيص :ثانياً

 دراسة فنية معدة من  أو توسيع القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم أو ترميمترخيص

قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السالمة واألمن الصناعي وأجهزة اإلنذار والمراقبة 

 االلتزاموضح مدى تالمديرية العامة للدفاع المدني  والمعتمدة من قبل ومكافحة الحريق

بالمواصفات واالشتراطات الواردة بهذه الالئحة، وتمنح المنشآت القائمة وقت صدور هذه الالئحة 

مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وفقاً لحجم المنشأة وطاقتها االستيعابية، وذلك لتطبيق 

دفاع المدني وفقاً لما يراه ويجوز لمدير عام ال. الوارد بهذه الالئحة من اشتراطات وتعليمات

وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة .. مناسباً تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لفترة أخرى مماثلة

 .أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه الالئحة

 

ة عن جدية يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعاله مسئوال أمام الجهات المختص: ثالثاً

الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية للدفاع المدني تؤكد تمام تنفيذ 

كما يكون مسئوالً . متطلبات السالمة ووسائل اإلطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني

 .بالتضامن مع طالب الترخيص عن أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد

 

مسئوالً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية واالختبارات  المخبز  المسئول عنيعتبر: ابعاًر

وذلك بالنسبة للمبنى وجميع المعدات واآلالت والتركيبات الكهربائية )  شهور٣كل (الدورية 

ار والميكانيكية في المنشأة أو المحل وكذلك جميع وسائل السالمة ومعدات اإلطفاء والمراقبة واإلنذ

 .وإصالح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في ذلك من قبيل اإلهمال الجسيم

 

المخبز بتفحص المباني واإلنشاءات الكهربائية أو الميكانيكية بصفة يلتزم المسئول عن : خامساً

مستمرة للتأكد من سالمتها وإصالح الخلل وعمل الترميمات فوراً أو إغالق المخبز ومنع 

ستخدامه في الحاالت التي تستدعي ذلك إذا كان ضمن صالحياته أو الرفع بذلك لصاحب ا

 .االختصاص

 



سجل السالمة وأجهزة اإلنذار (بتخصيص سجل يسمى  عن المخبز مسئولاليلتزم : سادساً

وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته ) ومكافحة الحريق

ختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية واالختبارات ب

الدورية وعمليات الصيانة ألجهزة ومعدات السالمة ومكافحة الحريق من حيث تاريخ الفحص 

والجهة القائمة به والمعدات واألساليب المتبعة في الفحص والنتائج وعمليات الصيانة واإلصالح 

ا من البيانات، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى وصيانته وغيره

وكذلك المعدات واألجهزة والتركيبات الموجودة بالمنشأة أو المحل ويحتفظ بالسجل في إدارة 

المحل أو المنشأة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع األوقات لإلطالع وإبداء 

 .مخالفات والجزاءاتالمالحظات وتدوين ال

 

يجوز للمسئول عن السالمة في المنشأة إبالغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء : سابعاً

االختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك لالتفاق على موعد مناسب حضور مندوب الدفاع 

 .لالمدني خالل االختبارات وإثبات ذلك في الحضور بتوقيع المندوب في السج

 

 واإلسعاف في  واإلطفاء واإلنقاذ بالمخبز على أعمال السالمةيجب تدريب جميع العاملين: ثامناً

 الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني أو  التدريبمدارس ومعاهد

 لعقد  حالة عدم وجود تلك المدارس أو المعاهد مع المديرية العامة للدفاع المدني فيالتنسيق

للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة دورات لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة 

 .على أساس تكلفة المتدرب الواحد

 

 بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة تنفيذية للتدخل المخبزيلتزم المسئول عن : تاسعاً

حديد اإلجراءات التي يجب على العاملين واإلخالء ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ مع ت

 .اتخاذها في أوقات الطوارئ لحين وصول فرق الدفاع المدني

 



 القسم الثاني
=========== 

 

 :الموقع: أوالً

مستوفياً الشتراطات الترخيص الصادر من البلدية والجهات ذات العالقة يجب أن يكون الموقع  .١

 التحقق من استيفاء كافة  في منح الترخيص ـ باعتبارها صاحبة االختصاصوعلى البلديات

 . قبل منح الترخيصتاالشتراطا

يجب أال يكون الموقع مالصقاً لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبادئ السالمة مع  .٢

 . على المخططات والمعاينة على الطبيعةإطالعهمراعاة استطالع رأي الدفاع المدني بعد 

دون التعرض لباقي اشتراطات  وسبل الحماية السالمةمتطلبات تشمل  هذه الالئحة إن .٣

 .الترخيص التي تدخل في اختصاص جهات أخرى

 

 :المباني: ثانيا

يجب أن تكون المباني واإلنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية  .١

 .ال وأن تشيد جميعها من مواد غير قابلة لالشتع العامة واإلسكاناألشغالووزارة 

أن تقدم مخططات تشتمل على عناصر وأنظمة السالمة ـ معتمدة من مكتب هندسي مرخص  .٢

له من قبل وزارة التجارة ـ إلى الجهة المختصة بوزارة الشئون البلدية والقروية لدراستها 

ومراجعتها في ضوء ما ورد بهذه الالئحة من اشتراطات والتنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع 

 .قةالمدني بالمنط

يجب أن تتضمن المخططات التي تقدمها الجهة الطالبة للترخيص تحديداً لمواد إنشاء المبنى  .٣

ومدى مقاومتها للحريق، وأن تكون درجات المقاومة للحريق وفقاً للمعدالت العالمية 

 :والمواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة المبادئ اآلتية

مم بحيث تتحمل األثقال الكبيرة وتكون مقاومة تص: الهيكل اإلنشائي والركائز واألعمدة )أ 

 .للحريق لمدة أربع ساعات على األقل

الحوائط واألسقف واألرضيات ـ تصمم بحيث تتحمل األثقال وتكون مقاومة للحريق لمدة  )ب 

 .ساعتين على األقل



حواجز قطاعات الحريق ـ يجب أن تكون مانعة من نفاذ اللهب ومقاومة للحريق لمدة  )ج 

 . األقلساعتين على

األبواب والنوافذ التي تطل على قطاعات الحريق يجب أن تكون مقاومة للحريق لمدة  )د 

 .نصف ساعة على األقل

 .وعلى الجهات المشرفة على اإلنشاء والتنفيذ التحقق من استيفاء هذه المتطلبات

 المبنى وأن تكون الطرق متسعة ىيجب توفير الطرق والمداخل المناسبة التي توصل إل .٤

توعب مرور سيارات اإلطفاء واإلنقاذ الكبيرة الحجم بما يضمن وصولها إلى المبنى وتس

والشرفات والفتحات التي تشكل جزءاً من طرق النجاة وكذلك إلى أماكن مصادر مياه اإلطفاء 

المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى أو عرضه عن خمسين متراً يلزم توفير 

 .المدخل على كال الجانبين

إذا تضمن المبنى محالت عامة لمزاولة األنشطة الفنية والتجارية فيجب أن تطبق بشأنها الئحة  .٥

شروط السالمة الواجب توافرها في المحالت العامة ومحال األنشطة الفنية والتجارية ويجب 

 . من المبنىاألرضيأن تكون المراكز التجارية بالدور األول أو الدور 

 ألغراض النوم والسكن سواء لنزالء الفندق أو األرضمال األدوار تحت يمنع منعاً باتاً استع .٦

 .العاملين فيه

 .ال يسمح بأكثر من طابق واحد تحت سطح األرض يرتاده النزالء أو الزوار .٧

إذا الحق بالمبنى منشأة أخرى مثل قاعات االحتفاالت واألفراح وغيرها تطبق عليها شروط  .٨

 .وع من هذه المنشآتالواردة باللوائح بكل نالسالمة 

إذا الحق بالمبنى مرآب للسيارات فيجب حصره في الدور األرضي التحتي والدور األرضي  .٩

فقط وأن تطبق كافة شروط السالمة في مواقف السيارات وال يسمح بإقامة مواقف متعددة 

 .األدوار كجزء من المبنى

فاع المدني والبلدية ال يسمح بتشغيل المنشأة قبل الكشف عليها بمعرفة لجنة من الد .١٠

والجهات األخرى ذات العالقة للتحقق من تنفيذ ما ورد بهذه الالئحة من شروط وعمل محضر 

 .بذلك

 

 



 :أجهزة ومعدات وتركيبات األفران: ثالثا

يجب أن تلتزم جميع المخابز سواء كانت أفرانها تعمل بالغاز أو الزيت أو الكهرباء بالقواعد  .١

اصة باألعمال اإلنشائية والتركيبات والصادرة عن الهيئة العربية والتعليمات القياسية الخ

 .السعودية للمواصفات والمقاييس

يجب أن تتم عمليات تركيب األفران والمعدات المتعلقة بها بواسطة فنيين مؤهلين  .٢

 .ومتخصصين في مثل هذه التركيبات

مكانية القيام بأعمال الصيانة يجب أن يتم تركيب األفران والمعدات المتعلقة بها بحيث تتوافر إ .٣

 .واإلصالح بيسر وسهولة

بعد إتمام تركيب األفران والمعدات الخاصة بها يجب عمل إختبار على التشغيل وأداء  .٤

اإلحتراق من أجل التأكد من أن الموقد يعمل بطريقة آمنة وأن المفاتيح وصمامات األمان 

كيبات بتقديم شهادة خطية إلى مالك تعمل بصورة سليمة، كما يجب إلزام المسئول عن التر

 .المخبز تبين مطابقة التركيبات للقواعد والتعليمات ونتائج اختبارات التشغيل

 

 :األنظمة الكهربائية وأنظمة التهوية وطرد الهواء: رابعاً

يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وفقا 

 : السعودية، وبمعرفة جهة فنية متخصصة مع مراعاة ما يليللمواصفات العربية

أن تكون كافة التمديدات واألسالك من األنواع واألقطار المناسبة، وأن تكون معزولة  .١

 .عزال جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار

يراعى توفير التوصيالت األرضية الالزمة لجميع األجهزة والتركيبات والدوائر  .٢

 .ية طبقاً للمواصفات العربية السعوديةالكهربائ

يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسب والمؤمنة ضد أخطار الماس والقوس  .٣

الكهربائي بكافة األقسام والتجهيزات باإلضافة إلى تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار 

بز قريباً المخ في حالة الضرورة على أن تركب في مكان مأمون بالمخبزالكهربائي عن 

 .من الخارج

، كما يجب أن تكون المصابيح من خبزيجب أن تكون اإلضاءة كافية في جميع أجزاء الم .٤

األنواع المثبتة غير القابلة لالنفجار وتوضع داخل حوافظ زجاجة ويمنع استخدام 



المصابيح المدالة بسلك ويلزم أن تكون المصابيح ووسائل التوصيل من مفاتيح ومقابس 

 .غيرها من األنواع المعتمدة استخدامها بالمملكةوأفياش و

يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية إلضاءة إشارات المخارج وطرق النجاة  .٥

بصفة مستمرة وأن تكون من النوع الذي يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي 

واألماكن األخرى الرئيسي وتجهز بها إشارات ولوحات وأسهم المخارج وطرق النجاة 

التي يتم تحديدها بمعرفة إدارة الموقع لتسهيل عمليات اإلخالء وخدمات الطوارئ وإنجاز 

األعمال العاجلة ويلزم أن يكون نظام إنارة الطوارئ مجهزاً بحيث يعمل تلقائياً فور 

 .انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي

الكهربائية بمعرفة جهة فنية يتم تركيب جميع التمديدات والتركيبات والتجهيزات  .٦

 الالزمة للتحقق من سالمتها وكفاءتها طبقا للمواصفات تمتخصصة وأن تجري االختبارا

الفنية وتعليمات جهة الصنع وتحرر شهادة رسمية بذلك موقعة من الجهة الفنية المشرفة 

 .على التنفيذ

شهور بمعرفة ) ٣(ة كل يتم إجراء الصيانة الدورية لكافة التركيبات والخدمات الكهربائي .٧

 .فنيين متخصصين للتأكد من صالحيتها وإصالح ما قد يوجد من عيوب

 

 :والغاز) الزيت(أنظمة إمداد الوقود السائل : خامساً

يجب أن يتم تركيب شبكة توصيل الزيت بواسطة أنابيب مصنوعة من الحديد المطاوع أو  .١

ال ترفع أنابيب الشبكة كثيراً عن سطح الحديد الصلب أو النحاس األحمر أو األصفر ويراعى أ

 .األرض

يجب حماية شبكة تغذية الزيت من العبث أو التلف كما ينبغي حمايتها من التآكل ويجب حماية  .٢

أنابيب توصيل الزيت المدفونة تحت األرض من التآكل وذلك بتغليفها بالمواد العازلة بالطرق 

 .الفنية المتعارف عليها

 .ت والزوايا والعناية باستخدام أفضل المواد التي تمنع التسربيجب إحكام ربط التوصيال .٣

يجب مراعاة احتماالت التمدد واإلنكماش أو الرج أو اإلهتزاز التي تتعرض لها أنابيب تغذية  .٤

 .الزيت وحمايتها من اآلثار المترتبة على تلك العوامل

م تركيب مكتشف للشعلة في جميع األفران التي يجري تشغليها بوساطة شعلة أتوماتيكية يلز .٥

 .يكون مصمماً بحيث يمكنه تشغيل صمام اإلغالق في حالة تعطل الشعلة



يلزم توفير صمامات إغالق يتم تشغيلها يدوياً حتى يتسنى إقفال ومنع تدفق الوقود في حالة  .٦

 .الطوارئ

 .يجب في جميع األحوال توفير منظمات الضغط حتى يتسنى المحافظة على الضغط المطلوب .٧

 

 :مخازن الوقود السائل وخزانات وأسطوانات الغاز البترولي المسال: ادساًس

 ):الزيت(الوقود السائل  )١

في خزانات منفصلة تماما عن المبنى إما مدفونة تحت ) الزيت(يجري تخزين الوقود السائل  -

لتر يركب عليه مضخة مضادة لإلنفجار أو ) ٥٠٠٠(األرض بحيث ال تزيد سعتها على 

 .االحتراق

ذا دعت الضرورة إلى إقامة خزانات للزيت داخل المبنى فيجب أن يكون موقعها باسفل إ -

طوابق المبنى وأن يكون موقع الخزان منفصل تماما عن المبنى ويتم ذلك أما بتخصيص 

 .حجرة معزولة عن باقي المبنىى تشيد من مواد ذات مقاومة عالية للنيران

لوقود الكائنة تحت األرض ما لم تكن الخزانات يحظر مرور المركبات فوق منطقة خزانات ا -

وأنابيب التوصيل الخاصة بها مقاومة ومحمية طبقاً للمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة 

 .العربية للمواصفات والمقاييس

 :خزانات الغاز )٢

يجب أن تكون خزانات وتوصيالت الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وأن تتم  -

ا بمعرفة شركة الغازات السعودية، وتزود بوسائل السالمة وصمامات األمان الالزمة تركيباته

بما فيها صمام الغلق السريع بجوار األجهزة التي تعمل بالغاز ويراعى تركيب خزانات الغاز 

 .خارج المبنى طبقاً لالئحة والشروط المنظمة لذلك

-  

لية المسالة أو الغازات الصناعية طبقاً يجب أن يكون استخدام وتداول اسطوانات الغاز البترو -

للوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن ويلتزم المسئول عن الموقع بتنفيذ ما 

 .ورد بها من اشتراطات وقائية

يجب أن تكون خزانات واسطوانات وتوصيالت الغاز من األنواع المطابقة للمواصفات  -

 .مواصفات والمقاييسوالمعتمدة من الهيئة العربية لل



يجب أن تكون توصيالت التغذية من الخزان إلى المواقد عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل  -

 .مع تزويدها بالصمامات والمحابس الالزمة ويحظر استخدام الخراطيم

 .تجري الصيانة المستمرة على الخزانات واألسطوانات والتوصيالت بمعرفة فني مختص -

والصمامات الخاصة بتوصيالت الغاز قريبا من المخارج وأن تكون يجب تركيب القواطع  -

 .داخل مجاري بعيداً عن متناول الجمهور وتزود بالالفتات التحذيرية الالزمة

يجب تثبيت أغطية الرأس المعدنية فوق الصمامات أعلى األسطوانات بعد التأكد من إحكام  -

 .غلقها في حالة عدم االستخدام

انات الفارغة بعالمة تميزها ـ وعزلها عن االسطوانات المعبأة تمهيداً يراعى تمييز االسطو -

 .لنقلها

 .يتم استبدال االسطوانات بمعرفة عامل فني -

إذا وجدت اسطوانات معيبة تعزل، ويتم التحفظ عليها وتعاد فوراً إلى شركة الغاز لفحصها  -

 .بمعرفة الفنيين واتخاذ ما يلزم

 

 :تخزين االسطوانات )٣

نات الغاز في مبنى مستقل طبقاً للمواصفات الواردة بالالئحة الخاصة بأماكن بيع تخزن اسطوا -

 .وتخزين اسطوانات الغاز المسال

 يراعى أال تزيد الكمية المسموح بتداولها في أوعية متنقلة عن عشرة لترات أو في -

ما خزان مناسب يوضع داخل تطويقة من مواد مقاومة لالشتعال وبحد أقصى خمسون لتراً، أ

إذا زادت الكمية المطلوب تخزينها من الوقود السائل عن ذلك فتطبق بشأنها االشتراطات 

 :الواقية اآلتية

يجب تخزين الوقود السائل في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى أو مدفونة تحت سطح  -

األرض وال تزيد عن خمسة آالف لتر يركب عليها مضخة مضادة لالنفجار واالحتراق لضخ 

ود من الخزان إلى األجهزة التي تغذي منه أما الخزانات غير المدفونة فإنها توضع في الوق

غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على األقل وبحيث ال تزيد 

 .كمية الوقود المخزنة على ألف وخمسمائة لتر



 الغلق واألمان طبقاً يجب أن تكون الخزانات وأنابيب التوصيل ولوازمها من صمامات -

للمواصفات القياسية العربية السعودية وأن تكون مسارات األنابيب بعيداً عن متناول أيدي 

 .الجمهور وأن تزود بالالفتات التحذيرية الالزمة

إذا اقتضت الضرورة تخزين اسطوانات الغاز التي يحتاجها الفرن المخبز خالل التشغيل  -

 .بزاليومي داخل جزء من مبنى المخ

 .أن يكون مكان التخزين مقاماً من عناصر غير قابلة لالشتعال -

يجب مراعاة أال يزيد عدد االسطوانات في جميع األحوال عن ثالثين اسطوانة من الحجم  -

 .الصغير أو خمس عشرة اسطوانة من الحجم الكبير

خدامها يجب تثبيت أغطية الرأس المعدنية فوق صمامات أعلى االسطوانات في حالة عدم است -

 .لتفادي تلف الصمامات

 

 القسم الثالث

============ 

 أنظمة اإلنذار والكشف عن الحريق ووسائل ومعدات اإلطفاء

 

يجب توفير نظام اإلنذار بالحريق الذي يتم تشغيله يدوياً بحيث يوضع في الحيز الذي يضم  .١

 .الفرن كما ينبغي توفير نظام آخر لإلنذار يوضع داخل الممر

 . نظام تلقائي للكشف عن الحريق بحيث يغطي كافة أرجاء المبنىيجب توفير .٢

يلزم تجهيز الغرف المخصصة لتخزين الوقود السائل أو الغاز فوق سطح األرض بنظام  .٣

إطفاء آلي للرشاشات المائية المصممة بحيث يخرج منها الماء على هيئة رذاذ قوي وتحت 

 .تعرضها لدرجة حرارة عاليةضغط مناسب لتبريد خزانات الوقود أو الغاز عند 

في  أماكن متفرقة ) كجم١٢(تخصص طفاية بودرة كيميائية جافة أو ثاني أكسيد الكربون سعة  .٤

 .م) ٢٠(من المبنى ويجب أال تزيد المسافة بين الطفاية واألخرى أكثر من 

جوالين ) ١٠(إلى ) ٢(تجهز أماكن تخزين واستخدام الوقود السائل بطفايات للرغوة سعة  .٥

 .اإلضافة إلى طفايات البودرة الكيمائية الجافةب

يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من  .٦

 .الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومعتمدة من الهيئة بما يفيد ذلك



ي أماكن ظاهرة يسهل الوصول توضع طفايات الحريق أو تعلق قريباً من األبواب والمخارج ف .٧

 .إليها وتناوله الستخدامها عند اللزوم

يجب المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة لالستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها  .٨

واختبارها وإعادة تعبئتها وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة وبمعرفة جهة متخصصة في فحص 

 . والتعبئة على بطاقة تلصق على جسم كل طفايةوتعبئة الطفايات مع إيضاح تاريخ الفحص

 


