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 (1) المادة

 التعارٌف :
 أمامهةا المبٌنةة المعانً البلئحة  هذه فً وردت حٌثما  اآلتٌة والعبارات باأللفاظ ٌقصد

 :ذلك  خبلف السٌاق ٌقتض لم ما

   النظام : (1)
 (هة 11/5/1416) وتةارٌ ( 11/م) رقةم الملكةً بالمرسةوم الصةادر المةدنً الدفاع نظام

 .وتعدٌبلته

 البلئحة : (2)
 المنشةة ت فةً الخاصةةة واإلنقةاذ اإل فةةات فةرق وتكةةوٌن إنشةات وإجةةراتات ضةواب  الئحةة
 ه .5/3/1435وتارٌ   5115الصادرة بالقرار الوزاري رقم  والخاصة، العامة

 والمقاٌٌس : المواصفات (3)
 والمقةةةاٌٌ  للمواصةةةفات السةةةعودٌة الهٌئةةةة عةةةن الصةةةادرة والمقةةةاٌٌ  المواصةةةفات هةةةً

صفات أوربٌة أو أمرٌكٌةة أو موا من تعتمده ما أو بها واألخذ مراعاتها الواجب والجودة
 .غٌرها

 اإلطفاء : فرقة (4)
 واسةةتخدام اإل فةةات بأعمةةا  بالقٌةةام لهةةم والمةةرخ  المةةلهلٌن األشةةخا  مةةن مجموعةةة
 .المتاحة والثابتة المنقولة اإل فات وسائ 

 اإلنقاذ : فرقة (5)
  وسائ  واستخدام اإلنقاذ بأعما  بالقٌام لهم والمرخ  الملهلٌن األشخا  من مجموعة
 .المتاحة والثابتة المنقولة اإلنقاذ

 المإهل : الشخص (6)
( Knowledge & Skills) المهنٌةة والمهةارة المعرفةة اختبةارات اجتةاز الةذي الشخ  هو

 وٌةتم الحرٌةق، مةن للحماٌةة الو نٌة الجمعٌة ومعاٌٌر لضواب  بتخصصه، وفقا   الخاصة
 : كالتالً المدنً للدفاع العامة المدٌرٌة لدى معتمدة جهة من وتقٌٌمها االختبارات إجرات

 NFPA) واإلنقةةاذ اإل فةةات فةةرق لضةةبا  المهنةةً بالتأهٌةة  الخاصةةة والمعةةاٌٌر الضةةواب 

1021 .) 
 . ( NFPA 1001) اإل فات فرق ألعضات المهنً بالتأهٌ  الخاصة والمعاٌٌر الضواب 
 NFPA) اإلنقةةاذ الفنةةً فةةرق ألعضةةات المهنةةً بالتأهٌةة  الخاصةةة والمعةةاٌٌر الضةةواب 

1006). 
 االحتفاالت المإقتة : (7)
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جمٌع الفعالٌات أو األنش ة العامة أو الخاصةة والتةً تقةام فةً فتةرات محةددة بةزمن فةً 
مواقع ملقتة أو دائمة ، بحٌث ٌستلزم األمر توفٌر فرق إ فات وإنقاذ تتواجد خةبل  فتةرة 

 هذه الفعالٌات أو األنش ة.

 المبانً العالٌة : (8)
نى مستوى لوصو  متر فوق أد 23على ارتفاع ٌزٌد عن و أرضٌة مشغولة ٌقع مبنى ذ

 فرق الدفاع المدنً.
 
 

 (2) المادة

 البلئحة : تطبٌق نطاق
 :التالٌة المنشآت على البلئحة هذه تطبق  -أ 

 (. بٌة مدن أو مستشفٌات) صحٌة منشأة .1
 (.خا  أو حكومً سكنً مجمع) سكنٌة منشأة .2
 المبانً العالٌة. .3
 المسةةةةةةنٌن، دور االجتماعٌةةةةةةة، الرعاٌةةةةةةة دور) االجتماعٌةةةةةةة الرعاٌةةةةةةة منشةةةةةة ت .4

 (اإلصبلحٌات
معاهةةد ومراكةةز  - تدرٌبٌةةة ملسسةةات - كلٌةةات - جامعةةات - مةةدار ) تعلٌمٌةةة منشةةأة .5

 (.تدرٌب عسكرٌة
 الحكومٌة والهٌئات والملسسات العامة. الدوائر جمٌع .6
 المدن الصناعٌة. .7
 .صغٌرة صناعٌة منشأة .5
 .الرٌاضٌة والمدن النوادي .9

 الترفٌهٌة ودور السٌنما. المدن والحدائق .11
 مواقع االحتفاالت الدائمة والملقتة والمعارض. .11
 مراكز التسوق الكبرى. .12
 .الكبرى المستودعات .13
المنش ت التً تقةع ضةمن المخ  ةات التنظٌمٌةة المخصصةة للةورس والمسةتودعات  .14

تن بةق علٌهةا بشةك  وما فةً حكمهةا والتةً تن بةق علٌهةا البلئحةة بشةك  جمةاعً وال 
 (.14فردي على أن ت بق علٌها المادة )

 .الخاصة والشركات الملسسات .15
 .المنش ت الزراعٌة والغابات والمحمٌات .16
 التخزٌن والحجز والصحة العامة.المواقع الخدمٌة والبلدٌة مث  ساحات  .17
 الق ارات داخ  المدن والم ارات. مح ات .15
 .العسكرٌة والقواعد المدن .19
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 فٌن والمشاعر المقدسة.الحرمٌن الشرٌ .21
ً للمدٌرٌعة العامعة تسري هذه البلئحة على المنشآت التً تخضع  لئلشعراف الوقعائ -ب 

منها جمٌ  المنشآت والمواقع  الخاضععة إلشعراف الهٌئعة  ى, وٌستثنللدفاع المدنً
العلٌا لؤلمن الصناعً أو الهٌئة العامة للطٌران المدنً أو المدٌرٌة العامعة لحعرس 

المدٌرٌعععة العامعععة للعععدفاع المعععدنً فعععً تلععع  المواقععع   ةالحعععدود , وت عععون مسعععإولٌ
 والمنشآت دعم وإسناد.

  -ج 
 هعذه معن( أ) الفقرة فً الواردة خاصةوال العامة المنشآت على البلئحة هذه تطبق .1

وفعق الحاصلة علٌهعا أ ثعر معن سعب  نقعاط,  ٌ ون مجموع النقاط  التً , و المادة
 : الجداول الموضحة أدناه

 

 
 

المسافة من أقرب 

 مر ز دفاع مدنً

عععدد 

النقععا

 ط

 

 

عععدد  المساحة

النقععا

 ط

 
عدد شاغلً 

 المنشؤة

عععدد 

النقععا

 ط
 انشطة زراعٌة منشآت

 1 شخص 499 - 0 1 ²ملٌون م 5أقل من   - 0 ²م50000أقل من  - 0 1  لم 5أقل من    - 0

 10أقل من    - 5

  لم
2 

أقل من  - 50000

 ²م100000
  2 ²ملٌون م10أقل من  -5

500 - 999 

 شخص
2 

 15أقل من   - 10

  لم
3 

أقل من   - 100000

 ²م150000

ملٌون  15أقل من  -10

 ²م
3  

1000- 1499 

 شخص
3 

 20أقل من   - 15

  لم
4 

 

أقل من   - 150000

 ²م200000

ملٌون  20أقل من  -15

 ²م
4 

 

1500- 1999 

 شخص
4 

 5 فؤ ثر  ²ملٌون م  20 ²م 200000أ ثر من  5  لم فؤ ثر 20
شخص  2000

 فؤ ثر
5 

 نماذج استرشادٌة **

 

 الى المساحة ال لٌة للمنشؤة.وار المت ررة فً المبانً العالٌة ٌضاف مجموع مساحة  األد .2

 : على البلئحة هذه تطبٌق ٌتم -د 
 :  القائمة تالمنشآ
 علٌةه نصةت مةا لت بٌةق البلئحةة اعتمةاد مةن ثةبلث سةنوات أقصةاها مةدة القائمة المنش ت تمنح

 .البلئحة هذه وفقرات مواد

 : الجدٌدة المنشآت

 .البلئحة هذه وفقرات مواد علٌه نصت ما بت بٌق الجدٌدة المنش ت تلتزم 
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 (2شرح المادة )

 : نطاق تطبٌق البلئحة
تنطبق علٌها الئحة فعرق االطفعاء الخاصعة  معا وردت بعالفقرة )أ( تم تحدٌد المواق  والمنشآت التً 

 من المادة االولى من هذه البلئحة وهً :

 (. بٌة مدن أو مستشفٌات) صحٌة منشأة .1

، وٌشةتر  وجةود إدارة خاصةة ومةداخ  ومخةار  (خةا  أو حكةومً سةكنً مجمع) سكنٌة منشأة .2

 لهذا الموقع وٌعد معزوال  عن االحٌات المجاورة.

المبانً العالٌة والتً تم تعرٌفها فً المادة االولى من هذه البلئحة بأنهةا مبنةى ذو أرضةٌة مشةغولة  .3

 لدفاع المدنً.متر فوق ادنى مستوى لوصو  فرق ا 23ٌقع على ارتفاع ٌزٌد عن 

والتةً تتمٌةز  (اإلصةبلحٌات المسةنٌن، دور االجتماعٌة، الرعاٌة دور) االجتماعٌة الرعاٌة منش ت .4

بعةةدم إمكانٌةةة أو قةةدرة قا نٌهةةا الخةةرو  والةةدخو  بحرٌةةة وسةةهولة ألسةةباب أمنٌةةة أو صةةحٌة أو 

 اجتماعٌة مما ٌحتم توفٌر الحماٌة الكاملة لهم.

معاهةةد ومراكةةز تةةدرٌب  – تدرٌبٌةةة ملسسةةات – كلٌةةات – جامعةةات – مةةدار ) تعلٌمٌةةة منشةةأة .5

 (.عسكرٌة

 الحكومٌة والهٌئات والملسسات العامة. الدوائر جمٌع .6

 )هٌئة مدن الصناعٌة(.والثروة المعدنٌة  المدن الصناعٌة والتابعة لوزارة الصناعة .7

وتن بةق صغٌرة وهً المنش ت الصناعٌة التً تقةع خةار  حةدود المةدن الصةناعٌة  صناعٌة منشأة .5

 علٌها شرو  البلئحة.

الرٌاضٌة العامة والخاصة وتشم  االندٌة الرٌاضٌة ومنش تها فً مختلف االلعةاب  والمدن النوادي .9

 والتً تقع تحت ملكٌة أو إشراف وزارة الرٌاضة.

 الترفٌهٌة ودور السٌنما. سوات كانت ملقتة أو دائمة. المدن والحدائق .11

ة والمعارض كما تم تعرٌفها فً المادة االولى من هةذه البلئحةة مواقع االحتفاالت الدائمة والملقت .11

 وتشم  البازارات.

 مراكز التسوق الكبرى وتشم  الموالت والمراكز التجارٌة والتموٌنٌة. .12

 .الكبرى المستودعات .13

المنشةة ت التةةً تقةةع ضةةمن المخ  ةةات التنظٌمٌةةة المخصصةةة للةةورس والمسةةتودعات ومةةا فةةً  .14

البلئحة بشك  جمةاعً وال تن بةق علٌهةا بشةك  فةردي علةى أن ت بةق حكمها والتً تن بق علٌها 

(، وتعةد أي منشةأة تمتنةع عةن الةدخو  فةً 16(، وٌجةوز االسةتفادة مةن المةادة )14علٌها المةادة )

 التضامن ملزمة باستحداث فرقة خاصة لها وفق دراسة تحلٌ  المخا ر.

 .الخاصة والشركات الملسسات .15

 .والمحمٌاتالمنش ت الزراعٌة والغابات  .16

 المواقع الخدمٌة والبلدٌة مث  ساحات التخزٌن والحجز والصحة العامة. .17

الق ارات داخ  المدن والم ارات : مح ات الق ارات التً تخدم التنق  الداخلً للمدن  مح ات .15

و ةةةائرات الهلٌكةةةوبتر خةةةار  ن ةةةاق الم ةةةارات م ةةةارات المخصصةةةة لل ٌةةةران الشةةةراعً وال

 عامة لل ٌران المدنً.الخاضعة إلشراف الهٌئة ال
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 ة: وٌكون دور المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً استشةاري وتقةع مسةلولٌ العسكرٌة والقواعد المدن .19

 وضمان سٌر العم   بالشك  الصحٌح على الجهة نفسها.
هناك بعةض الظةروف االسةتثنائٌة )الحةل والعمةرة   مكةة الحرمٌن الشرٌفٌن والمشاعر المقدسة : .21

المنورة( التً تنشأ بعض المشاك  الفرٌدة فً الموقع الذي تحمٌه فرق اإل فةات المكرمة والمدٌنة 

ومةةن األمثلةةة علةةى ذلةةك بعةةض  موقةةع الحةةادث،لٌةةات مةةن الوصةةو  إلةةى الخاصةةة والتةةً تعٌةةق اآل

ن كثافة المبانً، وضٌق  رق الوصةو  وكثافةة إالفنادق فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة حٌث 

 ا  من شأنها أن تعٌق اآللٌات على الوصو  إلى مواقع الحوادث.حركة المعتمرٌن أو الحج

وفً مثل هذه الظروف, ال بد من توفٌر تدابٌر بدٌلعة إلدخعال الطعاقم ومععدات م افحعة الحرائعق إلعى 

)والتً تم ذ رها فً اآللٌعات المطلوبعة فعً المعادة السادسعة معن  م ان العملٌات بؤ ثر الطرق فعالٌة

األدنععى مععن التععؤخٌر باسعتخدام نهععل تقٌععٌم المخعاطر بشعع ل  امععل وخصوصععا   معع  الحعد هعذه البلئحععة(

وٌم ن أن ٌشمل ذل  توفٌر جمٌ  المعدات فً م ان  ,دراسة مخاطر البٌئة المحٌطة ومبانً الجوار

الفرٌق وٌم عن الوصعول إلٌهعا بسعهولة فعً أي وقعت. وٌتععٌن  لطاقمآمن وقرٌب حٌث ت ون متاحة 

ا اتخاذ التدابٌر لض مان قدرة الطاقم على االنتشار أثناء االسعتجابة الفعالعة للحعوادث فعً العزمن أٌض 

 القٌاسً المطلوب.

من المم ن ان تطبق البلئحعة علعى مواقع  ومنشعآت لعم تعرد بهعذه الفقعرة  اذا رأت المدٌرٌعة العامعة 

للععدفاع المععدنً أهمٌععة تواجععد فرقععة إطفععاء خاصععة نظععرا  لوجععود خطععورة تتطلععب ذلعع  وفععق مععا تععراه 

 المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً ووفق صبلحٌات المدٌر العام الممنوحة له فً هذه البلئحة.

 تنطبق هذه البلئحة على جمٌ  المنشآت الخاضعة إلشراف المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً. 

بحٌث تستثنى المواق  التعً تقع  تحعت اشعراف الجهعات االخعري والتعً صعدر فعً ذلع  تنظعٌم ٌحعدد 

 اإلشرافٌة للمنشؤة وهً ثبلث جهات فً الوقت الحالً:الجهة 

 11131ي رقةم المنش ت الخاضعة إلشراف الهٌئة العلٌا لؤلمن الصناعً وفقةا للقةرار الةوزار .1

 .ه 22/11/1431وتارٌ  

ووفقةةا لمعاهةةدة هةة ، 15/17/1436( وتةةارٌ   44الم ةةارات وفقةةا للمرسةةوم الملكةةً رقةةم  )م/ .2

 م وما تبله من تعدٌبلت.1944/ دٌسمبر 7ة فً شٌكاغو ال ٌران المدنً الدولً الموقع

أعما  اإلنقةاذ فةً المواقةع الحدودٌةة البحرٌةة والبرٌةة التابعةة للمدٌرٌةة العامةة لحةر  الحةدود  .3

 .ه 24/6/1394( ف26ًبالمرسوم الملكً رقم )م/الصادر نظام أمن الحدود وفقا 

 

 

 

 

 
ذ رهععا فععً الفقععرة أ مععن هععذه المععادة وفقععا لععثبلث تطبععق هععذه البلئحععة علععى جمٌعع  المنشععآت التععً تععم 

 محددات )معاٌٌر( حسب الجداول المذ ورة:

المسافة من أقرب 

 مر ز دفاع مدنً

عدد 

النقا

 

 

عدد  المساحة

النقا
 

عدد شاغلً 

 المنشؤة

عدد 

النقا  انشطة زراعٌة منشآت
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 ط ط ط

 1  لم 5أقل من   - 0
أقل من   -  0

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

 10أقل من   - 5

  لم
2 

أقل من  -50000

 ²م 100000
  2 ²ملٌون م10أقل من -5

500 - 999 

 شخص
2 

 15أقل من  - 10

  لم
3 

أقل من  – 100000

 ²م 150000

ملٌون  15أقل من  -10

 ²م
3  

1000 - 

 شخص1499
3 

 20أقل من  - 15

  لم
4 

 

أقل من  – 150000

 ²م 200000

ملٌون  20أقل من  -15

 ²م
4 

 

1500- 1999 

 شخص
4 

 5  لم فؤ ثر 20
 200000أ ثر من 

 ²م
 5 فؤ ثر  ²ملٌون م  20

شخص  2000

 فؤ ثر
5 

 

ٌععتم تطبٌععق البلئحععة عنععدما تحصععل المنشععؤة علععى أ ثععر مععن سععبعة نقععاط  مجمععوع لهععذه المحععددات ) 

 المعاٌٌر( وفقا للمعادلة :

 7مجموع نقاط المسعافة   مجمعوع نقعاط المسعاحة   مجمعوع نقعاط شعاغلً المنشعؤة    المعادلة :

 نقاط.

 : أمثلة على ذل 

 -1 مثال

 اسم المنشؤة
المسافة من اقرب مر ز 

 دفاع مدنً
 المساحة والنشاط

عدد االشخاص شاغلً 

 الموق 
مجموع النقاط 

 والحالة
 شخص 1000 زراعً م20000000  لم 15 مزرعة  س

 نقاط 3 نقطة 1 نقاط 4 النقاطعدد 
8 

 نقاط
 تنطبق

 ** نماذج استرشادٌة

 -2مثال 

المسافة من اقرب مر ز دفاع  اسم المنشؤة

 مدنً

عدد االشخاص شاغلً  المساحة والنشاط

 الموق 

مجموع النقاط 

 والحالة

 شخص 350 منشؤة م 2000  لم 9 مدرسة  ب

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

 ** نماذج استرشادٌة

هو اقصى عدد من االشخا  ٌمكن أن ٌكون موجود داخ  المبنةى فةً  كما ٌقصد بعدد شاغلً المبنى

رسةمٌا  مةن قبة   تقدٌمةهلحظة واحدة سوات كةانوا مةن العةاملٌن أو الزائةرٌن ، وذلةك بنةات علةى مةا ٌةتم 

 .الوزارة أو الجهة المشرفة علٌها إدارة المبنى وبتصدٌق



 

 66من  7صفحة 
 

وٌتم احتساب مجموع مساحة أدوار المبانً العالٌةة مةع المسةاحة الكلٌةة للمبنةى بمعنةى أن مسةاحة كة  

دور ٌتم اضافتها الى  المساحة االرضٌة للموقع، وذلك نظرا  الختبلف إمكانٌة مباشةرة الحةوادث بةٌن 

المبةانً العالٌةة بفةرق راجلةة شةرة المبانً العالٌة الممتدة  ولٌا  والمبانً الممتدة افقٌا  فٌمكن أن ٌتم مبا

المتعةةددة مةةع اسةةتخدام وسةةائ   لمحمولةةة وتوزٌعهةةا فةةً بعةةض االدوارا اإل فائٌةةةبعةةد تةةوفٌر االدوات 

 السبلمة الموجودة فً المبنى.

 مةةواد علٌةةه نصةةت مةةا لت بٌةةق البلئحةةة اعتمةةاد مةةن ثةةبلث سةةنوات أقصةةاها مةةدة القائمةةة المنشةة ت تمةةنح

ة ت بٌةةق البلئحةةة الةةى العدٌةةد مةةن المقومةةات الهامةةة التةةً ال ٌمكةةن البلئحةةة نظةةرا  لحاجةة هةةذه وفقةةرات

 علٌةه نصةت مةا بت بٌةق الجدٌةدة المنش ت ت بٌقها بشك  تام خبل  مدة قصٌرة وعلى عك  ذلك تلتزم

 .البلئحة لتصبح من أساسٌات السبلمة والوقاٌة من الحرٌق فً المنشأة هذه وفقرات مواد

 (3) المادة

 الفرق : تصنٌف
شخصةا  (12)تصنف الفرق حسب نشا  المنشأة بحٌث ٌكون الحد األدنى لتشغٌ  الفرقةة 

ملهلٌن لتنفٌذ عملٌات اإل فات واإلنقاذ ، وٌكون للمنشأة حرٌة تنظٌم أوقات العم  بحٌث 
أشخا  فً ك  وردٌة ، مع عدم اإلخةبل  بشةر   (4)ال تق  عن ثبلث وردٌات بمعد  
أشةخا  ٌجةوز  (4)ٌن المفةرغٌن  بالفرقةة والمحةددة ب الحد األدنةى للمةوظفٌن األساسةٌ

للمنشأة االستفادة مةن المةوظفٌن الغٌةر متفةرغٌن ألعمةا  اإل فةات واإلنقةاذ داخة  المنشةأة 
للمساندة على مدار الساعة مع عدم اإلخبل  بشرو  التأهٌة  والتجهٌةز والتةدرٌب بحٌةث 

اجةدٌن داخة  المنشةةأة ( أشةخا  غٌةر متفةرغٌن متو 3ٌقابة  كة  موظةف متفةرد عةدد ) 
 خبل  فترة الوردٌة.

 (3شرح مادة )

 التالٌة األساسٌةاستنادا  على المحددات م تصنٌف الفرق ٌت : 
 : حسب النشا  - أ

من البلئحة والةذي ٌتضةمن المنشة ت  (أ/ 2حسب نشا  المنش ت المذكور فً المادة )
والمةدن  والزراعٌةة السكنٌة واالجتماعٌة والتعلٌمٌة والصناعٌة والحكومٌةةوالصحٌة 

المسةةةةةتودعات الكبةةةةةرى واالقتصةةةةةادٌة والنةةةةةوادي والمةةةةةدن الرٌاضةةةةةٌة والترفٌهٌةةةةةة 
 والملسسةات والهٌئةات العامةة والمةزارع الكبةرى ومح ةات الق ةارات والم ةارات

والمنش ت الصناعٌة الصغٌرة والمنش ت التةً تقةع ضةمن والمدن والقواعد العسكرٌة 
س والمسةةتودعات ومةةا فةةً حكمهةةا والمواقةةع المخ  ةةات التنظٌمٌةةة المخصصةةة للةةور

الخدمٌةةة مثةة  سةةاحات التخةةزٌن والحجةةز والصةةحة العامةةة ومراكةةز التسةةوق الكبةةرى 
 والمبانً العالٌة ومواقع االحتفاالت الملقتة والدائمة والمعارض.

 : حسب خ ورة المنشأة - ب
 ،(خفٌةف الخ ةورة  - متوسة  الخ ةورة  - شدٌد الخ ورة):  فئاتوٌنقسم إلى ثبلثة 

 .فً كود البنات السعودي وذلك حسب تصنٌف المنش ت
  مخا ر عالٌة  -الفئة أ 
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المنشأة التً من المتوقةع أن ٌكةون لهةا عواقةب خ ٌةرة واسةعة الن ةاق تمتةد إلةى " 
خةةار  المنشةةأة أو ٌكةةون لهةةا تةةأثٌر فةةً الخسةةائر الو نٌةةة سةةوات فةةً األروا  أو 

 : وتن بق علٌها أحد الصفات التالٌة "أو فً الممتلكات جتماعٌا  ا
  إمكانٌة حدوث حالة متصاعدة لحرٌق كبٌةر بسةرعة ذات أبعةاد كبٌةرة ٌحتمة  أن

 .تتجاوز حدود الموقع
  مواقةةع تسةةتخدم أو تخةةزن بةةه كمٌةةات كبٌةةرة مةةن المةةواد الخ ةةرة ذات قةةدرة علةةى

 إحداث حرائق كبٌرة تقع فً أماكن مكتظة بالسكان. 
 متعةددة مةع أضةرار انفجارٌةة  اتانفجةارنفجةار كبٌةر أو وجود احتمالٌةة حةدوث ا

 .واسعة الن اق
  وجةةود احتمالٌةةة تسةةرب كمٌةةات كبٌةةرة مةةن المةةواد السةةامة أو المشةةعة أو الضةةارة

 .صحٌا  أو بٌئٌا  
  وجةةةود مةةةواد ذات حمةةة  حةةةراري )حرٌةةةق( مرتفةةةع مةةةع إمةةةدادات مٌةةةاه محةةةدودة

المدٌرٌةة الستخدامها لمكافحة الحرائق أو محدودٌة الحصةو  علةً دعةم وإسةناد 
 .العامة للدفاع المدنً

  منشةة ت أو مبةةانً ذات أهمٌةةة و نٌةةة أو تارٌخٌةةة أو سٌاسةةٌة أو دٌنٌةةة )المسةةاجد
 .... (. المبانً التراثٌة / المواقع الحكومٌة

  )منش ت ذات  بٌعة حساسة للغاٌة من حٌث اإلشغا  )عدد المتواجةدون بةالموقع
 واألنش ة المستخدمة بها أو المواد التً تستخدم بها.

 ذات أهمٌة استراتٌجٌة للبنٌة التحتٌة الو نٌة ًمنش ت أو مبان. 
  ًالمنشةة ت أو مبةةانً أو األنشةة ة التةةً ٌمكةةن أن تةةلدي إلةةى خسةةائر كبٌةةرة فةةة

 روا  فً حالة نشوب الحرٌق.األ
  مخا ر متوس ة -الفئة ب 

من حٌث عملٌات االستجابة،  المواقع التً ٌرجح أن تكون فٌها الحادث أكثر تعقٌدا  
 أو مخةةا ر محتملةةة علةةى الحٌةةاة، أو صةةعوبة فةةً إمكانٌةةة الوصةةو ، أو المخةةا ر

أحةد  وتن ةوي علةى اإلضافٌة التً تت لب مسةتوى أعلةى مةن االسةتجابة أو الخبةرة
 الصفات التالٌة: 

  احتمالٌةةةة حةةةدوث حالةةةة حرٌةةةق متصةةةاعدة بسةةةرعة وذات أبعةةةاد كبٌةةةرة، وٌمكةةةن
 .احتوالها داخ  حدود الموقع

  مواقع تستخدم أو تخزن فٌهةا كمٌةات كبٌةرة مةن المةواد الخ ةرة ذات قةدرة علةى
 .بٌرة ولكن ال تقع فً أماكن مكتظةإحداث حرائق ك

 ٌمكن السٌ رة علٌها. احتمالٌة حدوث أضرار انفجارٌة ال 
  احتمالٌة تسرب كمٌات من المواد السامة / المشعة إلى البٌئة، ولكن من المةرجح

 .أن ٌتم احتوالها داخ  حدود الموقع
  وجود كمٌة كبٌرة من المواد قابلة لبلشتعا  فً الموقع مع إمكانٌة الوصةو  إلةى

الدعم واإلسةناد  مصادر المٌاه الخاصة بمكافحة الحرائق وإمكانٌة الحصو  على
 .المدٌرٌة العامة للدفاع المدنًمن مراكز 
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  المواقع التً تشم  تجمعات كبٌرة من النا. 
  ابقا   (21)المنش ت ذات المبانً التً تتجاوز . 
  (511)شةخ  أو  (311)المنش ت ذات المبانً التةً تةوفر أمةاكن إقامةة ألكثةر 

 .شخ  فوق مستوى ال ابق األرضً
   مبانً أسف  س ح األرض ومسمو  للجمهور بالدخو  فٌهاالمواقع التً تشم. 
 المواقع األمنٌة المشددة ذات إمكانٌة اإلخبلت المحدودة. 
 (المخا ر الخفٌفة )القٌاسٌة -   الفئة. 

التً تقع ضمن ن اق اللوائح، ولكن ال تحتوي على مجموعة المخا ر، أو  المواقع
والفئة  (أ)الحٌاة أو الحوادث المحتملة، الموضحة فً الفئة  المخا ر المباشرة على

 .(ب)
وٌهدف التصنٌف إلى وضع الحد األدنى للشرو  البلزمة إلنشةات الفرقةة وتكوٌنهةا 

وقادتهةا وتةأهٌلهم وتجهٌزهةا عنةد االسةتجابة للحرائةق  عضةائهاوتشغٌلها وتةدرٌب أ
حتةى تتناسةب مةةوارد والحةاالت ال ارئةة فةً المنشة ت المةذكورة فةةً نة  البلئحةة 
 وإمكانٌات الفرقة مع حجم ومساحة ودرجة خ ورة المنشأة. 

وٌهدف أٌضا  إلةى وضةع الحةد األدنةى للشةرو  البلزمةة للسةبلمة والصةحة المهنٌةة 
ألفةةراد فةةرق اإل فةةات الخاصةةة أثنةةات القٌةةام بأنشةة ة مكافحةةة الحرٌةةق واالسةةتجابة 

لكة  العةاملٌن بالفرقةة حسةب  لحاالت ال وارئ من خةبل  بةرامل التأهٌة  الم لوبةة
 .وظائفهم

وٌراعى عند وجةود اتفاقٌةة اسةناد خارجٌةة أن ٌكةون تصةنٌف الفرقةة مةن متوسة   
فةةأعلى علةةى أن ٌةةتم تةةأهلً وتجهٌةةز وتةةدرٌب  ةةاقم الفرقةةة لؤلخ ةةار المتوقعةةة عنةةد 

 االسناد.

  (4) مادةال

 : الفرق مقر
 ع جمٌة إلةى الوصةو  مةن الفرقةة تةتمكن بحٌةث المنشة ت داخة  مناسةب موقع اختٌار ٌجب

 تلة ك لجمٌع الملدٌة ال رق ون تك وأن، ممكن  ت وق رع بأس تل  فة المخ ش ت المن رافق م
الضةواب  التالٌةة عنةد  مراعةاة مةع وصةناعً  بٌعةً عةائق أي مةن ا  مة ا م ت خالٌة المرافق

 : اختٌار موقع الفرقة
 .المنشأة تتوس  من قة فًأن ٌكون  -1
 رئٌسً داخ  المنشأة . أن ٌكون على شارع -2
 .االتجاهات جمٌع فً حركتها ٌعٌق ما ك  من خالٌا   الفرقة مقر موقع ٌكون أن -3
 (.الخاصة واإلنقاذ اإل فات فرقة) اسم المقر على ٌ لق أن -4

 (4شرح المادة )
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ٌةةتم تحدٌةةد موقةةع وعةةدد مح ةةات فةةرق اإل فةةات الخاصةةة مةةن خةةبل  تحلٌةة  حجةةم و بٌعةةة 
)المنشةة ت( الموقةةع وسةةٌحدد ذلةةك المرافةةق عالٌةةة المخةةا ر داخةة  المخةةا ر المعةةرض لهةةا 

 الموقع والمنا ق األخرى من أنواع اإلشغا  المختلف.
ومةةن شةةأن تحلٌةة  المخةةا ر أن ٌمكةةن فرقةةة اإل فةةات الخاصةةة مةةن تحدٌةةد الموقةةع المناسةةب 

امةة  داخةة  المنشةةأة والمعةةاٌٌر التةةً تتوافةةق مةةع الحةةد األدنةةى المحةةدد لؤلفةةراد واآللٌةةات للتع
 .بالمنشأة وفً الوقت المناسب بشك  مناسب وآمن مع ك  نوع من أنواع الحوادث

وعند تحدٌد الموقع المناسب إلنشةات مقةر الفرقةة ومةوارده مةن نةوع وعةدد اآللٌةات ٌنبغةً 
إجرات عملٌة رسم الخةرائ  التةً تحتةوي علةى المسةارات الرئٌسةٌة الثابتةة والفرعٌةة عنةد 

هٌئةةة لل NFPA 1710بالمنشةةأة وذلةةك حسةةب المواصةةفة رقةةم االسةةتجابة لحةةاالت ال ةةوارئ 
  الو نٌة للحماٌة من الحرٌق.

كمةة ا ٌنبغةةً أن ٌكةةون هنةةاك مسةة ارات أساسةةٌة وأخةةرى بدٌلةةة فةةً حةةا  كةة انت المسةة ارات 
 األس اسٌة غٌر متاح ة ألي س بب ما. 

 :  إرشادات تحدٌد موق  مقر الفرقة
  حٌةث الضوضةات التةً تصةدر مةن عملٌةات تجنب قرب المقر من المنا ق السكنٌة مةن

فرقةة اإل فةات أو قةرب اإلشةارات  عرباتالفح  والتشغٌ  والتدرٌب الٌومٌة آللٌات و
 المرورٌة.

 إلةى ال ةرق أو الشةوارع المزدحمةة  ا  تجنب أال ٌكةون مخةر  اآللٌةات مةن المقةر مباشةر
 .عادة

 ق المحورٌة( الوصو  األمث  إلى شبكة ال رق الرئٌسٌة )ال رق الدائرٌة وال ر. 
  ًمساحة خارجٌة كافٌة لمناورات آلٌات الفرقة، مع دائرة دوران كافٌة فً الجزت الخلفة

 من المح ة لحجم وعرض آلٌات الفرقة.
 اإل فةات واإلنقةاذ  حٌثما أمكةن ٌجةب وضةع مح ةات إ فةات الحرٌةق بحٌةث ٌمكةن آلٌةات

الوقةت( حسةب الوقةت من الفرقة االسةتجابة السةرٌعة الفعالةة )عنصةر  االتً تشك  جزت  
المحدد مسبقا  لبلستجابة، وأن تفع  ذلك من خبل  أكثر من مسار، والهدف من ذلك هو 

بسةبب االزدحةام المةروري أو االنتظةار أو  األولٌةةتقلٌ  احتما  التةأخٌر فةً االسةتجابة 
 معوقات فً المسارات والذي بدوره سٌلثر على سبلمة األروا  والممتلكات. 

  ات اإل فات وخاصة المقر الرئٌسً فً المنش ت الكبٌرة مث  المدن ٌجب أن تكون مح
االقتصادٌة أو ال بٌة أو خبلفةه موجةودة بحٌةث تتجنةب المنةا ق المنخفضةة، وال تحةٌ  
بهةةةا المبةةةانً العالٌةةةة االرتفةةةاع التةةةً ٌمكةةةن أن تحةةةو  دون وصةةةو  إشةةةارات اإلرسةةةا  

 البلسلكً إلى مقر الفرقة لبلستجابة لل وارئ. 
  ًأن تتمٌةةز مواقةةع مح ةةات اإل فةةات بالمسةةاحة الكافٌةةة للقٌةةام بالتةةدرٌب العملةةً ٌنبغةة

األساسً على مهارات اإل فات واإلنقاذ على رأ  العم ، باإلضافة إلى غس  وصةٌانة 
 اآللٌات والمعدات.

  مقةر فرقةةة اإل فةات الخاصةةة متاخمةة مباشةةرة لموقةع صةةناعً مرتفةةع  ٌكةةونال ٌجةب أن
وث حرٌق أو انفجار األمر الذي من شأنه النتائل المتوقعةة الخ ورة، حٌث فً حالة حد
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الفرقة ومحتوٌاتها فً دائةرة خ ةر الحرٌةق أو االنفجةار  أعضاتمن االحتراق أن تضع 
 أو االنبعاثات السامة والتً سٌع   دور الفرقة. 

  ٌجب األخذ فً االعتبار المساحة الم لوبة للتوسةع المسةتقبلً لمقةر الفرقةة الةذي ٌجنةب
  مقر آخر حسب التوسع السكانً أو الخدمً لنشا  الفرقة المتواجدة. نشأة من بناتالم

 (5) المادة

 : الفرقة لمقر اإلنشائٌة المواصفات
 تةوفر عةدم حالةة وفةً الفةرق تلةك مبانً على السعودي البنات كود اشترا ات ت بٌق ٌجب

 الثالةث البنةد( 1) رقم بالمادة الواردة للمواصفات العالمٌة اللجوت ٌتم السعودٌة المواصفات
: 

 : ٌلً ما الفرقة مقر ٌتضمن
 .اإلدارٌة المكاتب -1
 .للمبٌت مقر -2
 .ال عام وصالة م ب  -3
 .عملٌات غرفة -4
 والغسٌ . للصٌانة جنا  -5
 .الفرقة ألعضات استراحة -6
 .واإلنقاذ اإل فات لعربات مواقف -7
 (.3م41) عن سعته تق  ال مات خزان -5
 خاصة للتدرٌب.جنا  ومساحة  -9

 ت اإل فات واإلنقاذ وق ع الغٌار.مستودع لمعدا -11
 من قة خاصة بخزائن األفراد المخصصة لحفظ المبلب  ومعدات الوقاٌة الشخصٌة. -11
 اآلل ةةة ٌات وصةةةو  عملٌةةةة ٌُسةةةه  هندسةةٌا   تصةةةمٌما   مصةةةممة المنشةةةأة هةةةذه تكةةون أن -12

 اإل فةةات فرقةةة تقةةوم أن وٌمكةةن المنشةةأة أجةةزات كافةةة إلةةى( 6) رقةةم بالمةةادة الموضةةحة
 مةةن( 2) المةةادة رقةةم فةةً علٌهةةا المنصةةو  المنشةة ت فةةً الحرائةةق إ فةةات فةةً بعملهةةا
 فةً المٌةاه وخةرا ٌم الحرٌةق حنفٌات) مث  الثابتة للتجهٌزات العاملٌن استخدام خبل 

الضرورٌة ، وتحدٌةد مصةادر للتةزود  اإلنقاذ بأعما  القٌام على العم  مع ( المنش ت
 ستمرار أعما  اإل فات عند الحاجة.بمٌاه اإل فات بما ٌكف  ا

 (5شرح المادة )

لمبةةةانً الفةةةرق مةةةن قبةةة  المكاتةةةب الهندسةةةٌة  دراسةةةة وتصةةةمٌم المخ  ةةةات الهندسةةةٌة
االستشةةارٌة للوقاٌةةة والحماٌةةة مةةن الحرٌةةق المعتمةةدة مةةن المدٌرٌةةة العامةةة للةةدفاع المةةدنً 

نظةٌم ممارسةة األنشة ة وذلك بنات  على ما ورد من مهام فً المادة الرابعة من الئحةة " ت
الهندسةةٌة والفنٌةةة والمقةةاوالت المتعلقةةة بالوقاٌةةة والحماٌةةة مةةن الحرٌةةق " الصةةادرة بقةةرار 

هة  والتةً 26/7/1435وتةارٌ  24191وزٌر الداخلٌة رئٌ  مجل  الدفاع المدنً رقةم 
 نصت على التالً :
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الستشةارٌة تشم  المهام التً ٌمارسها المرخ  لةه بممارسةة نشةا  الخةدمات الهندسةٌة ا
 : للوقاٌة والحماٌة من الحرٌق المهام التالٌة

  تصمٌم وتدقٌق ومراجعة المخ  ات الهندسٌة وفقا  لنظام ولوائح وتعلٌمات المدٌرٌة
 .لدفاع المدنًالعامة ل

  اإلشراف على تنفٌذ وت بٌق أنظمةة الوقاٌةة والحماٌةة مةن الحرٌةق وفةق المخ  ةات
 المعتمدة.

  والحماٌة من الحرٌق فً المشارٌع )الترخٌ  البلدي(.استبلم أنظمة الوقاٌة 
  ًمجا  الوقاٌة والحماٌة من الحرٌقتقدٌم االستشارات الهندسٌة ف. 
  إصدار شةهادات الم ابقةة لكةود البنةات السةعودي ونظةام ولةوائح الةدفاع المةدنً وفةق

 .ن المدٌرٌة العامة للدفاع المدنًالمخ  ات المعتمدة م
  لمقر الفرقةالمواصفات االنشائٌة : 
 مٌكانٌكً( : -كهربائً -انشائً -ت بٌق اشترا ات كود البنات السعودي) عام 
 اختٌار الموقع  : 

 :  المت لبات البلزمة الختٌار الموقع
 .م 21,11رع رئٌسً ال ٌق  عن شا -1
  .متوس  الموقع -2
  .قرٌب من نق ة التفاف -3
 .م 111,11تقا ع  بٌبعد عن اقر -4

  اختٌار المبنى: 
 مت لبات عامة للموقع: 

   .بوابة رئٌسٌة -1
      .لوحة المسمى -2
    .أسوار -3
 .غرفة الحراسات -4
   .مواقف للزوار -5
  .مواقف احتٌاجات خاصة -6
   .خزان مٌاه ارضً -7
    .خزان صرف صحً -5
   .هشبكة لتصرٌف المٌا -9

  .شبكة ادارة خارجٌة -11
 تفاصٌ  المبنى : 
 ًمركز الدفاع المدنً المثال : 
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 نموذ  استرشادي** 

  :تصنٌف المساحات داخ  مقر الفرقة إلى منا ق 
 

 ** نموذج استرشادي

 المن قة
مستوى 

 الخ ر
 استخدامات المنا ق حسب تصنٌفها أنواع المساحات

من قة 

 ساخنة

اللون ب)

 األحمر(

 مرتفع

كافةةةةة المسةةةةاحات المعرضةةةةة للمةةةةواد 

المسةةر نة حٌةةث ٌةةتم عمةة  إجةةراتات 

عةةةةن  (BA Maskإزالةةةةة التلةةةةوث )

السةةةةةةةٌارات واألجهةةةةةةةزة والمعةةةةةةةدات 

واألدوات الخاصةةة باإل فةةات وغسةةٌ  

 (.PPEمعدات الوقاٌة الشخصٌة )

 /سةةةاحة الكةةةةرا /غرفةةةة المرشةةةةات 

غسةةةٌ   /مخةةةزن خةةةرا ٌم ة/الورشةةة

غسةةةةةٌ  أجهةةةةةزة -وإزالةةةةةة التلةةةةةوث 

تعبئةة  /تعبئة أجهةزة التةنف  /التنف 

مسةةةتودع معةةةدات  /2مةةةن المسةةةتوى 

 2ى الوقاٌة الشخصٌة من المستو

من قة 

 انتقالٌة

)باللون 

 األصفر(

 متوس 

كافةةةةةة المسةةةةةاحات المسةةةةةتخدمة فةةةةةً 

اغتسةةةةا  رجةةةةةا  مكافحةةةةة الحرائةةةةةق 

وغسة  المعةدات ذات المسةةتوى األو  

 عند عودتهم من موقع حادث

غةةةةةرف غسةةةةة  المعةةةةةدات /مغسةةةةةلة 

خزانات معةدات  /واالدوات المتسخة

 /2الوقاٌةةة الشخصةةٌة مةةن المسةةتوى 

 2خزنة جافة من المستوى 

 من قة باردة

)باللون 

 األخضر(

 منخفض
كافةةةةةة مسةةةةةاحات المعٌشةةةةةة الخاصةةةةةة 

 باإلشغا  ال وٌ  المدة

 /غرفةةةة اجتمةةةاع واسةةةتراحة /مةةةدخ 

 /دورات المٌةةةةةاه /غرفةةةةةة العملٌةةةةةات

 /صالة ال عام صالة/ /مخر  جانبً

 غرف المبٌت /الم ب 
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السعودي هو المرجع االساسً ، وفةً حةا  عةدم تةوفر مواصةفات معٌنةة ٌعتبر كود البنات 
 .فٌتم الرجوع للمواصفات العالمٌة تتعلق بأحد مرافق المركز بهذا الكود

 : وٌراعى عند تصمٌم المرافق المحدد بالمادة ما ٌلً 
 مٌم غٌر معقد وبسٌ  فً االستخدامتص. 
  الحد األدنى من المنع فات للوصو  إلى مواقف اآللٌات(Appliance Bay). 
  مسافة المشً و رق االستجابة المتعددة )ٌلخذ فً االعتبار سلمٌن لتصةمٌم مقةر مةن

  ابقٌن(.
   تكون من قة خ ة العملٌات المفتوحة متصلة بساحة الكرا  وتكون قرٌبة من المدخ

 الرئٌسً.
  لبلستخدام العةام/ االجتماعةات( تتصة  بالمةدخ  الرئٌسةً تحدٌد مساحة لبلجتماعات(

لٌهةا أوال  عبةةر المةدخ  الرئٌسةً للةةتحكم فةً دخةةو  إوغرفةة العملٌةات ٌتةةا  الوصةو  
 الغٌر مصر  لهم قب  دخو  منا ق العملٌات لمقر الفرقة. 

  بٌنمةةا تحصةةر المواقةةع مسةةتوى منفةةرد لمةةنهل التصةةمٌم، ٌمكةةن مقةةر المبٌةةت وأمةةاكن
صةةاحبة أن ٌةةتم تخصٌصةةها فةةً الةةدور األو  وتجنةةب وضةةعها فةةوق سةةاحة الغسةةٌ  الم

 الكرا  لتقلٌ  مسافة المشً الرأسٌة.
  ٌةةتم تخصةةٌ  الةةدور األرضةةً لٌكةةون بةةه الم ةةب  صةةالة ال عةةام والردهةةة الخاصةةة

 .بأماكن المبٌت
 توضٌح مقاسات بوائك العربات. 
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 ** نموذج استرشادي

 
 

   توضٌحً لنموذ  مح ة صغٌرةمثا.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
 

غسل حوض 
 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
 



 

 66من  16صفحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6) المادة
 : اآللٌات

( من هذه البلئحة 1( من المادة )3مع االلتزام بما جات فً المواصفات الواردة فً البند )
 : تكون اآللٌات الم لوب تأمٌنها وفق ما ٌلً

 إ فات : عربة -1
 فً الجدو  التالً : وفق الفئات الموضحة

 سعة الخزان قدرة المضخة الفئة
التقنٌة 

 المستخدمة

 الفئة  )أ(

عربة االطفاء 

واالنقاذ 

 المزدوجة

 1250 فاءة المضخة بالضغط العادي: 

جالون/بالدقٌقة عند ضغط 

 المربعةرطل/البوصة 150

 625 فاءة المضخة بالضغط العالً: 

جالون/بالدقٌقة عند ضغط 

 رطل/البوصة المربعة250

سعة خزان الماء التقل عن 

 جالون(1000)

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( جالون150)

 التقلٌدٌة

 الفئة )ب(

عربة االطفاء 

 المتوسطة

 750 فاءة المضخة بالضغط العادي: 

 بار 10جالون/بالدقٌقة عند ضغط 

 100 فاءة المضخة بالضغط العالً: 

 بار 40جالون/بالدقٌقة عند ضغط 

سعة خزان الماء التقل عن 

 ( جالون150)

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( جالون30)

 التقلٌدٌة
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 الفئة )ج(

عربة االطفاء 

 الصغٌرة

لتر/الدقٌقة  50 فاءة التشغٌل التقل عن 

 بار 100عند ضغط 

التقل عن سعة خزان الماء 

 ( لتر1000)

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( لتر50)

الهواء 

 المضغوط

 مبلحظة :

ٌععتم تحدٌععد الفئععة اسععتنادا  علععى دراسععة تحلٌععل المخععاطر ومععدي التععزام المنشععؤة بؤنظمععة وإجععراءات  -1

 السبلمة.

الهعواء ٌجوز االستعانة بما ٌحقق  فاءة المعدات الموضعحة اععبله معن التقنٌعات الحدٌثعة مثعل تقنٌعة  -2

 المضغوط أو أي تقنٌة ٌتم اعتمادها مستقببل  على أن توضح المواصفات الرسمٌة بذل .

 

 إنقاذ. عربة -2
 .)حسب الحاجة( 3م12 عن سعته تق  ال مات صهرٌل -3
 )عند الحاجة(.سبللم  عربة -4
ى أن تةةدعم بدراسةةة تحلٌةة  أي آلٌةةة تخصصةةٌة أخةةرى ٌت لةةب األمةةر توفٌرهةةا علةة -5

 المخا ر.
ة تحقةق أكثةر تةوفٌر عربةة أو معةدّ  ة المدٌرٌة العامة للدفاع المةدنًٌجوز بعد موافق -6

 من وظٌفة بشر  أن ال ٌخ  ذلك بالمواصفات األساسٌة للوظٌفة .
محدودٌةةة ات لنقةة  التجهٌةةزات وال ةةاقم بسةةبب فةةً المنشةة ت التةةً ال تت لةةب آلٌةة -7

 المساحة وقصر مسافة االنتقا  ٌمكن االستعاضةة عةن العربةات المتحركةة بمعةدات
محمولة أو ثابتة وفق دراسة استشارٌة خاصة وبعد موافقة المدٌرٌةة العامةة للةدفاع 

 .ولٌة المنشأة لت بٌق ما ورد فٌهاالمدنً خ ٌا  وتحت مسل
مراعاة وجةود وكٌة  أو جهةة فةً المملكةة لتةوفٌر الصةٌانة وق ةع الغٌةار فةً وقةت  -5

 .قدر االمكان لضمان استمرار العم مناسب مع توفٌر آلٌة بدٌلة 

 على أن ٌتوفر فٌما سبق المواصفات التالٌة :
  أن ٌكون تصمٌم المركبة وتصنٌعها وتجهٌزها بمةا ٌتوافةق مةع أحةدث المعةاٌٌر

( أو ما هو معتمد لةدى المدٌرٌةة NFPA( أو  المعاٌٌر األمرٌكٌة )ENاألوربٌة )
 العامة للدفاع المدنً.

  ٌجةب أن تكةون الشةركة المصةنعة حاصةلة علةى شةهادة األٌةزو(ISO 14001 - 

ISO 9001.) 
  أن تكةةون ِسةةنلة الةةرب  فةةً جمٌةةع المةةداخ  والمخةةار  للمضةةخات والخةةرا ٌم

( لكةةً تتوافةةق مةةع آلٌةةات المدٌرٌةةة N.S.Tوالخزانةةات علةةى النظةةام األمرٌكةةً )
 ع المدنً السعودي فً حا  اإلسناد.العامة للدفا

 ٌة السةعودٌة ٌجب أن ٌكون نظام السٌر م ابق لشرو  ومواصفات الهٌئة العرب
 للمواصفات والمقاٌٌ .
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 (6شرح المادة )

 اآللٌات التً تت لبها عملٌة تشغٌ  الفرقة وهً كالتالً : أنواعحددت البلئحة 
 : إطفاء عربة .1

 : فً الجدول التالًوفق الفئات الموضحة 

 سعة الخزان قدرة المضخة الفئة
التقنٌة 

 المستخدمة

 الفئة  )أ(

عربة االطفاء 

واالنقاذ 

 المزدوجة

 1250 فاءة المضخة بالضغط العادي: 

جالون/بالدقٌقة عند ضغط 

 رطل/البوصة المربعة150

 625 فاءة المضخة بالضغط العالً: 

جالون/بالدقٌقة عند ضغط 

 رطل/البوصة المربعة250

سعة خزان الماء التقل عن 

 جالون(1000)

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( جالون150)

 التقلٌدٌة

 الفئة )ب(

عربة االطفاء 

 المتوسطة

 750 فاءة المضخة بالضغط العادي: 

 بار 10جالون/بالدقٌقة عند ضغط 

 100 فاءة المضخة بالضغط العالً: 

 بار 40جالون/بالدقٌقة عند ضغط 

سعة خزان الماء التقل عن 

 ( جالون150)

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( جالون30)

 التقلٌدٌة

 الفئة )ج(

االطفاء عربة 

 الصغٌرة

لتر/الدقٌقة  50 فاءة التشغٌل التقل عن 

 بار 100عند ضغط 

سعة خزان الماء التقل عن 

 ( لتر1000)

سعة خزان الرغوة التقل عن 

 ( لتر50)

الهواء 

 المضغوط

 مبلحظة :

ٌععتم تحدٌععد الفئععة اسععتنادا  علععى دراسععة تحلٌععل المخععاطر ومععدي التععزام المنشععؤة بؤنظمععة وإجععراءات  -1
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 السبلمة.

ٌجوز االستعانة بما ٌحقق  فاءة المعدات الموضعحة اععبله معن التقنٌعات الحدٌثعة مثعل تقنٌعة الهعواء  -2

 المضغوط أو أي تقنٌة ٌتم اعتمادها مستقببل  على أن توضح المواصفات الرسمٌة بذل .

 إنقاذ. عربة .2

 .)حسب الحاجة( 3م12 عن سعته تقل ال ماء صهرٌل .3
 الحاجة(.سبللم  )عند  عربة .4

 ى أن تدعم بدراسة تحلٌل المخاطر.أي آلٌة تخصصٌة أخري ٌتطلب األمر توفٌرها عل .5

 

 

 : والمعدات التالٌة األجهزةعلى  اآللٌاتوٌجب أن تحتوي تلك 
 : المنشآت والمواق  ال بٌرة. الفئة )أ(

 : عربة إطفاء مزودة بالتجهٌزات والمعدات التالٌة .1

 التجهٌزات  -أوال  

 –دارلةً  –ووتةرو   –أحةد األنةواع )هٌة  ومن نوع ال ةرد المركةزي : تكون اإل فاتمضخة  .1

 روزنباور(.

 : الكفاتة التشغٌلٌة الفعلٌة ال تق  عن

 ( ر   / البوصة المربعة.151( جالون/الدقٌقة عند معد  ضغ  ال ٌق  عن )1251) -

 المربعة.( ر   / البوصة 251جالون/الدقٌقة عند معد  ضغ  ال ٌق  عن ) 625+  -

( جالون/الدقٌقةةة عنةةد 115معةةد  كفةةاتة اإلخةةرا  بالضةةغ  العةةالً الفعلةةً ٌجةةب أال ٌقةة  عةةن ) -

 ( ر   / البوصة المربعة.551معد  ضغ  ال ٌق  عن )

  .خزان المات .2

 مصنوع من مادة البولً بروبلٌن. -

 .( جالون1111السعة ال تق  عن ) -

 ملم.( 12سماكة الجدران الجانبٌة والخلفٌة ال ٌق  عن ) -

 خزان الرغوة ونظام الرغوة  .3

 ( ملم.12تق  عن ) مصنوع من مادة البولً بروبلٌن بسماكة ال -

 .( جالون151السعة ال تق  عن ) -

 :  العلويالقاذف  .4

تً أف  -روزنباور  - أكرون - إلكهارت ٌجب أن ٌكون من إحدى الشركات الصانعة التالٌة ) -

 تً(. 

 ( جالون/الدقٌقة.1111)مصمم إلخرا  محلو  الرغوة بكفاتة  -

 : المعدات الفنٌة -ثانٌا  

 بوصة. 1.5( خر وم إ فات، 21عدد ) .1

 بوصة. 2.5( خر وم إ فات، 11عدد ) .2
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 ( بوصة.4( خرا ٌم )4عدد ) .3

 ( خر وم سحب.3عدد ) .4

 .( خر وم سحب3عدد ) .5

 .خر وم سحب ة( صفا4ٌعدد ) .6

 .( قاذف6عدد ) .7

  .( قاذف2عدد ) .5

 .( ماسورة قاذف رغوة6عدد ) .9

 .(WYE( توصٌلة متفرعة )2عدد ) .11

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

 .(  فاٌة حرٌق بودرة كٌماوٌة جافة2عدد ) .12

  .( مفتا  خرا ٌم إ فات2عدد ) .13

 .جهاز التهوٌة و رد الدخان .14

 .مق  أسبلك كهربات .15

   .مق  قضبان حدٌدٌة .16

   .( جهاز تنف 6عدد ) .17

   .مدبب عمود مع خ اف برأ  .15

  .( زو  قفازات معزولة ضد الكهربات2عدد ) .19

 .( مخرو  تحذٌر لحركة المرور4عدد ) .21

 : معدات اإلنقاذ -ثالثا  

 .أجهزة إنقاذ هٌدرولٌكٌة ق /فص  .1

 ق  وفص  تدار بال اقة الكهربائٌة  أجهزة -

 أجهزة ق  وفص  تدار بماكٌنة بنزٌن  -

 إنقاذ هٌدرولٌكٌة ألعما  الرفع والفص ، تدار بوحدات ال اقة الهٌدرولٌكٌة. تة( عفر3ٌعدد ) -

 .  ٌتةوحدة تشغٌ  ٌدوٌة مع مضخة تدار بالٌد أو القدم لتشغٌ  وحدة الق  والفص  والعفر -

 عفرٌتة اقتحام األبواب )وحدة فتح أبواب(.      .2

 .فولت 111/221مولد كهربات  .3

   .(LEDكشافات ) 4عدد  .4

    .ر تشغٌ  بتقنٌة الدٌود عالً الكفاتةأنوا 2عدد  .5

  .(WARNونس سحب أمامً كهربائً نوع وارن ) .6

 .منشار آلً متعدد األغراض .7

 .( وسائد رفع هوائٌة ألغراض اإلنقاذ3عدد ) .5

 .سلة إنقاذ ببلستك .9

 .( نقالة إنقاذ2عدد ) .11

 .( واٌر سحب2عدد ) .11

 .( ب انٌة من الصوف القوي4عدد ) .12

 . قم عدة .13
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 ." رو  غلٌ  " بالقاٌس والبكرة " إنزا  / رفع جهاز إنقاذ " .14

 .( سلم ألمنٌوم2عدد ) .15

 .( حب  إنقاذ4عدد ) .16

 .صندوق إسعاف كام  .17

   اقتحام.( عتلة 2عدد ) .15

   .)هولٌغان( اقتحام( عتلة 2عدد ) .19

   .( كشاف ٌدوي4عدد ) .21

 .( بل ة إنقاذ2عدد ) .21

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

 إ فات واقٌة ل اقم اإل فات. ( زو  قفازات6عدد ) .23

 .( زو  حذات إنقاذ6عدد ) .24

  .( نظارات واقٌة6عدد ) .25

   .( كرٌك3عدد ) .26

 ( س   رم  ببلستك من النوع القوي.  5عدد ) .27

    .( فاروع حفر من الفوالذ القوي2عدد ) .25

 .قشاشة بحث متعددة األغراض .29

 .سلم "كبل  "حبا  .31

   .بدلة غو  كاملة .31

 ( صدرٌة نجاة.4عدد )(  وق نجاة مع حب  + 4عدد ) .32

 : صهرٌل ماء بالمواصفات التالٌة .2
  : الماتخزان  -1

 لتر. 15111سعة ال تق  عن خزان المات  -

، معامة  المرونةة ال 2نٌةوتن/ملم 25قةوة صةبلدة ال تقة  عةن  البةولً بةروبلٌنمصنوع مةن  -

 مئوٌة.درجة  21عند  2نٌوتن/ملم 1311ٌق  عن 

بةار وأحمةا  تصةادمٌة تصة  حتةى (  1,4 ) عةنسماكة الجدران تقاوم ضغ  زائةد ال ٌقة   -

سةةةةماكة الجةةةةدران واألرضةةةةٌات ، و دقٌقةةةةة 1بةةةةار لمةةةةدة  1.6 االختبةةةةار  ، ضةةةةغ   1.6

 .ملم 21 ال تق  عن والجوانب من المقدمة والملخرة

 :  رغوةخزان ال -2

 المات.لتر، مدمل مع خزان  411تق  عن  خزان الرغوة سعة ال -

، معامة  المرونةة ال 2نٌةوتن/ملم 25صةبلدة ال تقة  عةن قةوة  البةولً بةروبلٌنمصنوع مةن  -

 .درجة مئوٌة 21عند  2نٌوتن/ملم 1311ٌق  عن 

 1.6بةار وأحمةا  تصةادمٌة تصة  حتةى  1.4سماكة الجدران تقاوم ضغ  زائد ال ٌق  عن  -

 .دقٌقة 1بار لمدة  1.6 االختبار ، ضغ  

مفصةلً محكةم مةزود بقفة   بوصة مع غ ةات 7 تق  عنفتحة تعبئة علوٌة ال باإلضافة الى  -

 محكم الرب .
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 .( فتحة تفتٌس علوٌة2عدد ) -3

 .تصرٌف الفائض مع ماسورة تصرٌف مدمجة نظام -4

 حوض الترسٌب. -5

 الخزان. تفرٌغ -6

 ملشر مستوى خزان المات/الرغوة.  -7

 .( بوصة ذكر4مقا  ) دخو  ( فتحة2ٌزود الخزان بعدد ) -5

 .ذكر( بوصة 2.5مقا  ) دخو  ( فتحة2ٌزود الخزان بعدد ) -9

 ٌجب تزوٌد جمٌع توصٌبلت الخزان المقلوظة بحشوات معدنٌة فً مادة البولً بروبلٌن. -11

 ( متر.1،المسافة بٌنها ال تزٌد عن )  داخلٌة فً الخزان قوا عٌجب تركٌب  -11

 : المضخة ال اردة المركزٌة -12

( وتةةدار بواس ةة ة روزنبةةاور –دارلةةً  –ووتةةرو   –ٌجةةب أن تكةةون احةةد األنةةواع ) هٌةة   -

 .  العربةجه از نق  الحركة على ماكٌنة 

عن  رٌق السحب من خةزان المٌةاه الرئٌسةً  كفاتة المضخة عند التشغٌ  بالضغ  العادي -

   .بار11لتر/الدقٌقة عند  3511 :

 عن  رٌق السحب من خزان المٌاه الرئٌسً : كفاتة المضخة عند التشغٌ  بالضغ  العالً -

   .بار41تر/الدقٌقة عند ل 411 كفاتة المضخة

ٌجةةةب أن ٌكةةةون جسةةةم المضةةةخة ومروحةةةة الةةةدفع الداخلٌةةةة مصةةةنوع مةةةن مةةةادة النحةةةا  )  -

البرونز(، وعمود المضخة ٌصنع من الفوالذ المقاوم للصدأ )الستان ل  سةتٌ ( مةع عةاز  

 .للمضخة مٌكانٌكً

 .ذكر، فً حجرة المضخة بوصة، 2.5فتحة خرو  جانبٌة،  2عدد  -13

 بوصة ذكر فً حجرة المضخة. 4جانبٌة واحدة فتحة خرو   -14

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

بوصةةة مةةع  2.5المضةةخة فتحةةة دخةةو  لتعبئةةة الخةةزان مةةن مصةةدر خةةارجً عةةن  رٌةةق  -16

 .التوصٌبلت البلزمة من المضخة إلى الخزان

 : ( للمبانً المرتفعة CAFS نظام الرغوة المضغو ة بالهوات ) -17

 نظام الرغوة بالحقن االلكترونً المباشر.  -

 .CAFS)نظام الرغوة المضغو ة بالهوات )  -

 (.متر 75الكفاتة ال تق  عن القذف عند التشغٌ  بكام   )مسافة القاذف العلوي -15

 جهاز تهوٌة و رد الدخان. -19

 بكرة الخر وم بالضغ  العالً،  -21

 جهزة بعداد ضغ  ولً.ر   م(  21)  (  فاٌة حرٌق البودرة الجافة سعة2عدد ) -21

 ( أمبٌر.311اشتراك بقوة ال تق  عن ) كٌب  -22

 بوصة.( 2.5( خر وم مقا  )4( بوصة + عدد )1.5( خرا ٌم إ فات مقا  )11عدد ) -23

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

 لرج  اإل فات.  ( كشاف ٌدوي2عدد ) -25

   بوصة، 4( خر وم سحب مقا  4عدد ) -26
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 ( بوصة ذكر من ناحٌة وانثى من الناحٌة األخرى.4وصلة ) -27

 بوصة. 4بالكروم صفاٌة من النحا  الم لً  -25

 بوصة.  3إلى  3/4مفتا  خرا ٌم ٌونٌفرسا  متعددة األغراض من  2عدد  -29

مصةةنوع مةةن الحدٌةةد الم ةةاوع  ( بوصةةة6إلةةى  2.5( مفتةةا  خر ةةوم سةةحب مةةن )2عةةدد ) -31

 ل  ستٌ . الم لً بالكادمٌوم أو من الستان

 ( ر  ، أحد أ رافها حاد وال رف اآلخ  ر ببوز، 6وزن ال ٌق  عن )ببل ة  -31

 ( ر  .611لمنٌوم بحمولة موزعة على السلم ال تق  عن ) بقتٌن: مصنوع من االسلم  -32

 ( حب  إنقاذ4عدد ) -33

 ( كلغم. 111( صدرٌة لل فو   بقدرة  فو ال تق  عن ) 2(  وق نجاة + عدد )2عدد ) -34

 .سلم حبا  "كبل "(  1عدد )  -35

 .عصا بخ اف( 1عدد )  -36

 .ونس سحب أمامً كهربائً -37

 .لتر /دقٌقة( 211كفاتة ال تق  عن مضخة تعبئة خزان الرغوة: )ال -35

  : التالٌة مزودة بالتجهٌزات والمعدات إنقاذ عربة .3
 ( مق  عاز  للكهربات. 1عدد )  -1

 ( زو  قفاز عازلة للكهربات. 3عدد )  -2

 ( جهاز تنف  هوات ) درافر االلمانً (. 2عدد )  -3

 ( ر  .  21(  فاٌة حرٌق معبأة بودرة كٌماوٌة جافة سعة )  2عدد )  -4

 ( جهاز ق  وفص . 1عدد )  -5

 .  واحدة ببوز والثانٌة بحد للق ع( ر  6( بل ه رج  انقاذ وزن )  2عدد )  -6

 ( كشاف ٌدوي ) ماجبلٌت (. 3عدد )  -7

 ة بفبلتر واقٌه.( كمامات مزود 4عدد )  -5

 .( سم 71ٌق  عن )  ( عتله متعددة االغراض ب و  ال 2عدد )  -9

 .اصفر مزود بشرائ  فسفورٌه عاكسه ( جاكٌت انقاذ 6عدد )  -11

 .( ق عة 36لً كامله بمحتوٌاتها ) ( شن ة اسعاف او 1عدد )  -11

 5/5( من الناٌلون القةوي لةون برتقةالً ق ةر )  Braided( حب  انقاذ مجدو  )  11عدد )  -12

( ر ةة   بخ ةةاف  5111تقةة  عةةن )  ( متةةر كفةةاتة شةةد ال 51ٌقةة  عةةن )  ( بوصةةه  ةةو  ال

 .وقف  من الناحٌتٌن

(  1.5( الناٌلون القةوي لةون اصةفر  ق ةر )  Braided( حب  انقاذ مجدو  من )  6عدد )  -13

( ر ة  بخ ةاف وقفة   6111عةن )  تقة  ( متر كفاتة شةد ال 51ٌق  عن )  بوصة  و  ال

 .من الناحٌتٌن

 .( وات111تق  عن )  (  كشاف ٌمكن التحكم فً توجٌهه ٌدوٌا بكفاتة ال1عدد ) -14

تقة  عةن )  الة ( متةر وحمولة 5ٌق  عةن  )  ( سلم  بقتٌن من االلمنٌوم وب و  ال 1عدد )  -15

 .( كجم 211

 ( متر.  2ٌق  عن  )  و و  ال ( سم 15ٌق  عن )  ( سلة انقاذ بحاجز ارتفاع ال 1عدد )  -16
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ٌق  عن  (  ن و و  واٌر ال 3تق  عن )  ( بقدرة سحب ال WARNونس سحب امامً )  -17

 ( متر.  31) 

(  5تق  عةن )  ( منشار الى متعدد االغراض ٌدار بماكٌنة تعم  بالبنزٌن كفاتة ال 1عدد )  -15

 حصان.

 مختلفة االحجام. لئلنقاذ( وسائد رفع هوائٌة  3عدد )  -19

 ( قاٌس شنك  ) رو  غلٌ  ( للرفع واالنزا . 2د ) عد -21

 ( انوار ضباب حمرات خلفٌة واحدة بك  جانب . 2عدد )  -21

 ( انوار ضباب صفرات امامٌة واحدة بك  جانب .  2عدد )  -22

( متةر لكة  ب اٌنةة  2×  1ر31تق  عةن )  ( ب انٌة من الصوف المتٌن مساحة ال 4عدد )  -23

. 

 المٌكانٌكٌة.  لؤلعما ( ق عة  36تق  عن )  محتوٌاتها ال( شن ة عدة صغٌرة  1عدد )  -24

 5ٌقة  عةن )  ٌق  عن نصف بوصةة و ةو  ال ( واٌر للسحب من الصلب ق ر ال 1عدد )  -25

 ( متر. 

 ( فولت.  111/221مولد كهربائً )  -26

 ( متر بعوارض من الخشب القوي. 15ٌق  عن )  سلم كبل  ب و  ال -27

 ( كورٌك بٌد من الخشب . 2)  عدد -25

 مختلفة .   رلو( معو  ك  منها بثبلث  2دد ) ع -29

 ( وات.  511تق  عن )  عدد أثنٌن كشافات ) هالوجٌن ( بقدرة ك  منها ال -31

 ( نظاره واقٌة ك  منها داخ  حاوٌة مناسبة . 4عدد )  -31

 بدلة غو  كاملة. -32

 ( وات.  1111( كشاف  ) هالوجٌن ( قدرة ك  منها )  2عدد )  -33

 لها ثبلثة خ افات وحلقة. ( قشاشة من الصلب 1عدد )  -34

( زو  احذٌة انقاذ مصنوعة من الجلد ال بٌعً المقاوم للمات واالنزالق والحةرارة  6عدد )  -35

 العالٌة.

ٌقة   ( كٌلةو نٌةوتن و ةو  ذراع االزاحةة ال 51تقة  عةن  )  وحدة فتح االبواب بقوة فةتح ال -36

 ( سم. 11عن  )

 ( متر. 7(  ن و و   ال ٌق  عن )  3سبته سحب بكفاتة )  -37

 ( ملم .  14مق  حدٌد ٌق ع لغاٌة )  -35

 .( كجم 111تق  عن )  ( صدرٌة لل فو بقوة  فو ال 4(  وق نجاة وعدد )  4عدد )  -39

 .( متر على منصة دواره60سبللم ) عربة .4

  : الفنٌةالتجهٌزات  -أوال  

 .  مجهزة بنظام سلم هٌدرولٌكً العربة -1

 ٌتم احتسابها من خ  أسف  سلة اإلنقاذ.( متر 61تق  عن ) مسافة الوصو  العمودي ال -

السلم مصةنوع مةن الفةوالذ الملحةوم عةالً الجةودة، ومكةون مةن عةدة وصةبلت تتناسةب مةع  -

  و  السلم المقررة.
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 ( درجة.361على منصة دوارة مع إمكانٌة دوران كام  ) هالسلم مركب على الشاسٌ -

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

 ( كلغ.311تق  عن ) حمولة الب  من النوع القاب  لل ً أوتوماتٌكٌا  .: سلة اإلنقاذ -3

 .علوي مع خ  إمداد المات( قاذف 2عدد )  -4

 ( خر وم إمداد.2عدد ) -5

 .( تكاٌات تثبٌت جانبٌة4عدد ) -6

 .مضخة الهٌدرولٌكٌة -7

 .مولد الكهربات -5

 .مق  أسبلك كهربائٌة -9

  .حرٌق بالبودرة الكٌماوٌة الجافة (  فاٌة2عدد ) -11

 .بل ة إنقاذ -11

   .عتلة اقتحام ، بثبلث رلو  -12

 ( جهاز إنقاذ ) قاٌس شنك  ( "رو  غلٌ ".2عدد ) -13

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

 .ز تنف  بالهوات الذاتً ) دراغر (( جها2عدد ) -15

 .( حب  إنقاذ4عدد ) -16

 .( زو  قفازات4عدد ) -17

 على قاعدة.نقالة متحركة  -15

 

 

 

 

 

 

 

 .المتوسطة: المنشآت والمواق   (بالفئة )
 : مزودة بالتجهٌزات والمعدات التالٌة إطفاء عربة .1

 :الفنٌة أوال : التجهٌزات

 خزان المات -1

مة الت ك  والصدأ ( جالون، مصنوع من البولً بروبلً، مصمم لمقاو151تق  عن ) السعة ال

تفرٌغ ألغراض  ه ب، ألغراض الفح  والتنظٌفس علوٌة ٌضم فتحة تفتٌ، والتلف المبكر

 فتحات تهوٌة وتصرٌف الفائض. ،الش ف

 خزان الرغوة -2
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ومة الت ك  والصدأ ( جالون، مصنوع من البولً بروبلً، مصمم لمقا31تق  عن ) السعة ال

فتحات تهوٌة  ،ملشر لمستوى الرغوة، تفرٌغ ه ب ،علوٌة تعبئةٌضم فتحة  ،والتلف المبكر

 ئض.وتصرٌف الفا

 مضخة اإل فات -3

مضخة  اردة مركزٌة: مصممة لئلخرا  بالضغ  العادي والضغ  العالً إفرادٌا  أو فً 

 وقت واحد. 

 بار. 11جالون / الدقٌقة عند ضغ   751:  كفاتة المضخة بالضغ  العادي

 بار. 41جالون / الدقٌقة عند ضغ   111 : كفاتة المضخة بالضغ  العالً

 : ةالفنٌ المعدات : ثانٌا  

 قاذف علوي -1

 بكرة خر وم -2

 .( خر وم سحب4عدد ) -3

 سحب.( صفاٌة 2عدد ) -4

  .( خر وم إ فات15عدد ) -5

 قاذف.( 3عدد ) -6

 .( ماسورة فرع رغوة2عدد ) -7

 .(WYEتوصٌلة متفرعة ) -5

 .توصٌلة ماسورة مجنحة -9

 .توصٌلة ماسورة مجنحة -11

 ( بوصة.3( إلى )1.75( مفتا  خرا ٌم إ فات: متعدد األغراض، مقا  )2عدد ) -11

   .( مفتا  خر وم سحب2عدد ) -12

    .مق  أسبلك كهربائٌة -13

 .( بل ة إنقاذ2عدد ) -14

 سلم من قسمٌن. -15

 .(  فاٌة حرٌق بودرة كٌماوٌة جافة2عدد ) -16

 .( كشاف ٌدوي4عدد ) -17

       .جهاز تنف  بالهوات الذاتً صناعة "دراغر" اثنان( 2عدد ) -15

 ." 5111ونس سحب أمامً صناعة "وارن"  راز "إم  -19

 .ٌة و رد الدخانجهاز التهو -21

 لخزان المات. ( توصٌلة مهٌئة "نقا " 3عدد ) -21

 لخزان الرغوة.  ( توصٌلة مهٌئة "نقا "2عدد ) -22

 .( حب  إنقاذ2عدد ) -23

  .حلقة إنقاذ اثنان( 2عدد ) -24

   .كرٌك تنظٌفاثنان ( 2عدد ) -25

 : صهرٌل ماء بالمواصفات التالٌة .2



 

 66من  27صفحة 
 

 :  خزان المات -1

 لتر. 15111خزان المات سعة ال تق  عن   -

، معامة  المرونةة ال 2نٌةوتن/ملم 25مصنوع مةن البةولً بةروبلٌن قةوة صةبلدة ال تقة  عةن  -

 درجة مئوٌة. 21عند  2نٌوتن/ملم 1311ٌق  عن 

( بةار وأحمةا  تصةادمٌة تصة  حتةى  1,4سماكة الجدران تقاوم ضغ  زائةد ال ٌقة  عةن )  -

ضةةةةٌات دقٌقةةةةة ، وسةةةةماكة الجةةةةدران واألر 1بةةةةار لمةةةةدة  1.6 االختبةةةةار  ، ضةةةةغ   1.6

 .ملم 21مقدمة والملخرة ال تق  عن والجوانب من ال

 :  خزان الرغوة -2

 لتر، مدمل مع خزان المات. 411خزان الرغوة سعة ال تق  عن  -

، معامة  المرونةة ال 2نٌةوتن/ملم 25مصنوع مةن البةولً بةروبلٌن قةوة صةبلدة ال تقة  عةن  -

 درجة مئوٌة. 21عند  2نٌوتن/ملم 1311ٌق  عن 

 1.6بةار وأحمةا  تصةادمٌة تصة  حتةى  1.4اوم ضغ  زائد ال ٌق  عن سماكة الجدران تق -

 دقٌقة. 1بار لمدة  1.6 االختبار ، ضغ  

بوصة مع غ ةات مفصةلً محكةم مةزود بقفة   7فتحة تعبئة علوٌة ال تق  عن  إلىباإلضافة  -

 محكم الرب .

 ( فتحة تفتٌس علوٌة.2عدد ) -3

 نظام تصرٌف الفائض مع ماسورة تصرٌف مدمجة. -4

 لترسٌب.حوض ا -5

 تفرٌغ الخزان. -6

 ملشر مستوى خزان المات/الرغوة. -7

 .( بوصة ذكر4( فتحة دخو  مقا  )2)ٌزود الخزان بعدد  -5

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

 ٌجب تزوٌد جمٌع توصٌبلت الخزان المقلوظة بحشوات معدنٌة فً مادة البولً بروبلٌن. -11

 .( متر1مسافة بٌنها ال تزٌد عن ) الخزان ،ال ٌجب تركٌب قوا ع داخلٌة فً -11

 : المضخة ال اردة المركزٌة -12

روزنبةةاور( وتةةدار بواس ةة ة  –دارلةةً  –ووتةةرو   –ٌجةةب أن تكةةون احةةد األنةةواع ) هٌةة   -

 .  العربةجه از نق  الحركة على ماكٌنة 

السحب من خةزان المٌةاه الرئٌسةً كفاتة المضخة عند التشغٌ  بالضغ  العادي عن  رٌق  -

 .بار 11لتر/الدقٌقة عند  3511: 

 كفاتة المضخة عند التشغٌ  بالضغ  العالً عن  رٌق السحب من خزان المٌاه الرئٌسً : -

 .بار 41لتر/الدقٌقة عند  411

ٌجةةةب أن ٌكةةةون جسةةةم المضةةةخة ومروحةةةة الةةةدفع الداخلٌةةةة مصةةةنوع مةةةن مةةةادة النحةةةا  )   -

ل  سةتٌ ( مةع عةاز   دأ )الستانالبرونز(، وعمود المضخة ٌصنع من الفوالذ المقاوم للص

 مٌكانٌكً للمضخة.

 بوصة، ذكر، فً حجرة المضخة. 2.5فتحة خرو  جانبٌة،  2عدد  -13

 بوصة ذكر فً حجرة المضخة. 4فتحة خرو  جانبٌة واحدة  -14
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 بوصة.  3فتحة خرو  من المضخة إلى القاذف العلوي ال تق  عن  -15

بوصةةة مةةع  2.5المضةةخة فتحةةة دخةةو  لتعبئةةة الخةةزان مةةن مصةةدر خةةارجً عةةن  رٌةةق  -16

 التوصٌبلت البلزمة من المضخة إلى الخزان.

 ( للمبانً المرتفعة : CAFSنظام الرغوة المضغو ة بالهوات )  -17

 نظام الرغوة بالحقن االلكترونً المباشر. -

 .(CAFSنظام الرغوة المضغو ة بالهوات )  -

 متر(. 75القاذف العلوي )مسافة القذف عند التشغٌ  بكام  الكفاتة ال تق  عن  -15

 جهاز تهوٌة و رد الدخان. -19

  .بكرة الخر وم بالضغ  العالً -21

 ( ر   مجهزة بعداد ضغ  ولً. 21(  فاٌة حرٌق البودرة الجافة سعة ) 2عدد ) -21

 ( أمبٌر.311كٌب  اشتراك بقوة ال تق  عن ) -22

 ( بوصة.2.5( خر وم مقا  )4( بوصة + عدد )1.5( خرا ٌم إ فات مقا  )11عدد ) -23

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

 ( كشاف ٌدوي لرج  اإل فات. 2عدد ) -25

 .بوصة 4( خر وم سحب مقا  4عدد ) -26

 .ن ناحٌة وانثى من الناحٌة األخرى( بوصة ذكر م4وصلة ) -27

 بوصة. 4صفاٌة من النحا  الم لً بالكروم  -25

 بوصة.  3لى إ 3/4مفتا  خرا ٌم ٌونٌفرسا  متعددة األغراض من  2عدد  -29

( بوصةةة مصةةنوع مةةن الحدٌةةد الم ةةاوع 6إلةةى  2.5( مفتةةا  خر ةةوم سةةحب مةةن )2عةةدد ) -31

 ل  ستٌ . الم لً بالكادمٌوم أو من الستان

 . رافها حاد وال رف اآلخ  ر ببوز( ر  ، أحد أ6بل ة بوزن ال ٌق  عن ) -31

   .( ر611مصنوع من االلمنٌوم بحمولة موزعة على السلم ال تق  عن )سلم  بقتٌن  -32

 .( حب  إنقاذ4عدد ) -33

 ( كلغم. 111( صدرٌة لل فو   بقدرة  فو ال تق  عن ) 2(  وق نجاة + عدد )2عدد ) -34

 ( سلم حبا  "كبل ". 1عدد )  -35

 عصا بخ اف. ( 1عدد )  -36

 ونس سحب أمامً كهربائً. -37

 .لتر /دقٌقة ( 211فاتة ال تق  عن مضخة تعبئة خزان الرغوة: ) الك -35

 : إنقاذ مزودة بالتجهٌزات والمعدات التالٌة عربة .3

 ( مق  عاز  للكهربات. 1عدد )  -1

 ( زو  قفاز عازلة للكهربات. 3عدد )  -2

 ( جهاز تنف  هوات ) درافر االلمانً (. 2عدد )  -3

 ( ر  .  21(  فاٌة حرٌق معبأة بودرة كٌماوٌة جافة سعة )  2عدد )  -4

 ( جهاز ق  وفص . 1عدد )  -5

 .احدة ببوز والثانٌة بحد للق ع( ر   و 6وزن )  إنقاذ  ( بل ه رج 2عدد )  -6



 

 66من  29صفحة 
 

 ( كشاف ٌدوي ) ماجبلٌت (. 3عدد )  -7

 ( كمامات مزودة بفبلتر واقٌه. 4عدد )  -5

 .( سم 71ٌق  عن )  ب و  ال اإلغراضمتعددة  عتلة(  2عدد )  -9

 .عاكسه فسفورٌةاصفر مزود بشرائ   إنقاذ( جاكٌت  6عدد )  -11

 .( ق عة 36بمحتوٌاتها )  املةك أولً إسعاف( شن ة  1عدد )  -11

 5/5( من الناٌلون القةوي لةون برتقةالً ق ةر )  Braidedمجدو  )  إنقاذ( حب   11عدد )  -12

( ر ةة   بخ ةةاف  5111تقةة  عةةن )  ( متةةر كفةةاتة شةةد ال 51ٌقةة  عةةن )  ( بوصةةه  ةةو  ال

 .وقف  من الناحٌتٌن

(  1.5( الناٌلون القةوي لةون اصةفر  ق ةر )  Braided( حب  انقاذ مجدو  من )  6عدد )  -13

( ر ة  بخ ةاف وقفة   6111تقة  عةن )  ( متر كفاتة شةد ال 51ٌق  عن )  بوصة  و  ال

 .من الناحٌتٌن

 .( وات111تق  عن )  (  كشاف ٌمكن التحكم فً توجٌهه ٌدوٌا بكفاتة ال1عدد ) -14

تقة  عةن )  ال ةتةر وحمولة( م 5ٌق  عةن  )  ( سلم  بقتٌن من االلمنٌوم وب و  ال 1عدد )  -15

 .( كجم 211

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

ٌق  عن  (  ن و و  واٌر ال 3تق  عن )  ( بقدرة سحب ال WARNونس سحب امامً )  -17

 ( متر.  31) 

(  5تق  عةن )  بالبنزٌن كفاتة ال( منشار الى متعدد االغراض ٌدار بماكٌنة تعم   1عدد )  -15

 حصان.

 مختلفة االحجام. لئلنقاذ( وسائد رفع هوائٌة  3عدد )  -19

 .واإلنزا ( قاٌس شنك  ) رو  غلٌ  ( للرفع  2عدد )  -21

 .ضباب حمرات خلفٌة واحدة بك  جانب( انوار  2عدد )  -21

 .  بك  جانب( انوار ضباب صفرات امامٌة واحدة  2عدد )  -22

 .( متر لك  ب اٌنة 2×  1ر31عن )  تق  الصوف المتٌن مساحة ال ( ب انٌة من 4عدد )  -23

 المٌكانٌكٌة.  لؤلعما ( ق عة  36تق  عن )  ( شن ة عدة صغٌرة محتوٌاتها ال 1عدد )  -24

 5ٌقة  عةن )  ٌق  عن نصف بوصةة و ةو  ال ( واٌر للسحب من الصلب ق ر ال 1عدد )  -25

 ( متر. 

 ( فولت.  111/221مولد كهربائً )  -26

 ( متر بعوارض من الخشب القوي. 15ٌق  عن )    ب و  السلم كبل -27

 .( كورٌك بٌد من الخشب 2عدد  )  -25

 .  مختلفة  رلو( معو  ك  منها بثبلث  2عدد )  -29

 ( وات.  511تق  عن )  عدد أثنٌن كشافات ) هالوجٌن ( بقدرة ك  منها ال -31

 .واقٌة ك  منها داخ  حاوٌة مناسبة( نظاره  4عدد )  -31

 .بدلة غو  كاملة -32

 ( وات.  1111( كشاف  ) هالوجٌن ( قدرة ك  منها )  2عدد )  -33

 ( قشاشة من الصلب لها ثبلثة خ افات وحلقة. 1عدد ) 3 -34
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( زو  احذٌة انقاذ مصنوعة من الجلد ال بٌعً المقاوم للمات واالنزالق والحةرارة  6عدد )  -35

 العالٌة.

ٌقة    ةو  ذراع االزاحةة ال( كٌلةو نٌةوتن و 51تقة  عةن  )  وحدة فتح االبواب بقوة فةتح ال -36

 ( سم. 11عن  )

 ( متر. 7(  ن و و   ال ٌق  عن )  3سبته سحب بكفاتة )  -37

 . ( ملم 14مق  حدٌد ٌق ع لغاٌة )  -35

 .( كجم 111تق  عن )  ( صدرٌة لل فو بقوة  فو ال 4(  وق نجاة وعدد )  4عدد )  -39

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الصغٌرةوالمواق   المنشآت:  (جالفئة )

 : إطفاء مزودة بالتجهٌزات والمعدات التالٌة عربة .1

 .( UHPS)  نظام اإل فات بالضغ  العالً جدا   -1

 .برٌغز أند ستراتوننوع   تعم  المضخة عن  رٌق محرك دٌز  او بنزٌن  -

 .( متر11تق  عن ) مسافة القذف ال -

 ( بار. 111( لتر / الدقٌقة عند )51تق  عن ) ال التشغٌ كفاتة  -

 ( لتر مع نظام سحب الرغوة ٌورد مع الجهاز.21الرغوة سعة ) اس وانة -

( متةر 51ٌقة  عةن ) ( نظةام تةدخ  سةرٌع مةع خر ةوم  ةو  ال2ٌضم النظةام أٌضةا  عةدد ) -

 ومسد  ٌعم  بالضغ  العالً.

 ( لتر.1111تق  عن ) الالمات سعة خزان  -

    (.PP(  أو البولً بروبلٌن )PEالخزان مصنوع من البولً إٌثٌلٌن ) -

   .الهوات المضغو وإ فات بالرغوة  نظام -2

 ( كلغ.111ٌزٌد عن ) ( لتر والوزن وهً ملٌئة ال51تق  عن ) السعة ال -

 اإل ار والخزان من األلمنٌوم. -

 متر. 15تق  عن  مسافة القذف ال -

 .( بار151ال ٌق  عن ) االنفجارضغ  ، ومتر 21ٌق  عن  خر وم اإل فات ب و  ال -

     .ات الذاتً صناعة "دراغر"(  جهاز تنف  بالهو4عدد ) -3

 :على ب ارٌة ٌعم  ) مدمل ( و جهاز ق  / فص   -4

 .نٌوتن كٌلو 491 عن تق  ال الق ع قوة -

 .نٌوتن كٌلو 1511 عن تق  ال الفتح قوة -
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 .كٌلو نٌوتن 61ال تق  عن  قوة السحب -

 .سم 35 عن تق  ال الفتح مسافة -

 .كجم 19 عن ٌزٌد ال مع الب ارٌة الوزن -

 تكون الب ارٌة قابلة للشحن.ب ان ٌج -

 .( فولت 221مولد كهربائً )  -5

 .حاد( ر   ، األولى برأ  مدبب والثانٌة برأ  6( بل ة إنقاذ وزن الواحدة )2عدد ) -6

 .الغبار مع الفبلتر ( كمامات واقٌة ضد4عدد ) -7

 .سترة رج  اإلنقاذ ، صفرات اللون (4عدد ) -5

   .لرج  اإل فات( كشاف ٌدوي 2عدد ) -9

 12ٌعمةة  علةةى ب ارٌةةة )    LEDبتقنٌةةة  ) متنقةة  (إنةةارة عةةالً الكفةةاتة   كشةةاف( 2عةةدد ) -11

 .فولت (

ٌعمةة  علةةى كهربةةات مولةةد   LEDبتقنٌةةة  ) متنقةة  (كشةةاف إنةةارة عةةالً الكفةةاتة  ( 2) عةةدد  -11

 .فولت ( 221العربة )

 ( سم.71ٌق  عن ) ( عتلة اقتحام متعددة األغراض، ال و  ال2عدد ) -12

 ( بند.21تق  عن ) محتوٌات ال،  صندوق إسعاف أولً كام  -13

( 51ٌقة  عةن ) ال كة  لفةه  ةو  ( شرٌ  حةاجز أحمةر/أبٌض علةى كةبل الجةانبٌن،11عدد ) -14

 متر.

 ( كلغ.1.5ٌزٌد عن ) وزن ال،   ( مثلث تحذٌر للحركة المرورٌة4عدد ) -15

 ٌعم  على كهربات العربة." 5111ونس سحب أمامً صناعة "وارن"  راز "إم  -16

 .ألغراضمنشار آلً متعدد ا -17

 ( متر.2×  1.5ٌق  عن ) مقا  الب انٌة ال ( ب انٌة من الصوف القوي 4عدد ) -15

 ( عتلة إنقاذ بثبلث رلو .2عدد ) -19

 كلغ.  2.5ٌزٌد عن  الوزن الو مناسب و  ب مصنوع من الصلب والٌد من الخشب كرٌك  -21

 من الببلستك والٌد من الخشب. الٌد لولبٌةة الشةك .  صنوعةاألوبار م ( مكنسة ٌدوٌة2عدد ) -21

 كلغ. 2.2ٌزٌد عن  الوزن : ال ملم  71×  411ٌق  عن  المقا  ال

وٌكةون  ( ملةم35)ال ٌقة  عةن مق  أسبلك وكٌاب  لق  أسةبلك النحةا  واأللمنٌةوم بق ةر  -22

 .( فولت 1111حتى )   مختبروعاز  للكهربات 

 .( فولت 15,111ت مختبره حتى )قفاز عازلة للكهربا ( زو  2عدد )  -23

 :كام   صندوق عدة  -24

 ق عة.( 35تق  عن ) المحتوٌات ال -

 .ومن أحد الشركات المتخصصة بالعددالصناعة ) امرٌكً او اوروبً (  -

 .( نقالة إسعاف قابلة لل 4ًعدد ) -25

 .متعدد االستخدام( سكٌن 2عدد ) -26

 .( حب  إنقاذ6عدد ) -27

 : أمرٌكً الصنع )الكوالٌت(لمنٌوم من اال مصنوعسلم  بقتٌن  -25
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درجةة ( 75) بزاوٌةةفةً حالةة إسةناده  كجةم( 251حمولة موزعة على السلم ال تقة  عةن )  -

 .مع بكرة وحب 

 .متر( 5ال ٌق  عن )فً حا  االمتداد  ال و  الكلً -

 : سلم حبا  "كبل " -29

( 31عةرض ال ٌقة  عةن ) ماو مةن األلمنٌةو ( متر، بعةوارض خشةبٌة12 و  ال ٌق  عن ) -

 باالنزالق مزود بخ افات من األعلى.ٌسمح  الحب  مثبت بالعوارض والسم و

 .العربةٌثبت بشك  محكم فً ،  جالون 5سعة    (جركخزان بنزٌن ) -31

 انس. 16( منشار ٌدوي لق ع االخشاب ال ٌق   وله عن  2عدد )  -31

 .انس 12 ع الحدٌد ال ٌق   وله عن ( منشار ٌدوي لق2عدد ) -32

   

 

 : بالمواصفات التالٌةصهرٌل ماء  .2

 : خزان المات -1

 لتر. 15111خزان المات سعة ال تق  عن  -

، معامة  المرونةة ال 2نٌةوتن/ملم 25مصنوع مةن البةولً بةروبلٌن قةوة صةبلدة ال تقة  عةن  -

 درجة مئوٌة. 21عند  2نٌوتن/ملم 1311ٌق  عن 

 1.6( بةار وأحمةا  تصةادمٌة تصة  حتةى  1,4سماكة الجدران تقاوم ضغ  زائد ال ٌق  عن )  -

دقٌقةةة ، وسةةماكة الجةةدران واألرضةةٌات والجوانةةب مةةن  1بةةار لمةةدة  1.6 االختبةةار  ، ضةةغ  

 .ملم 21مقدمة والملخرة ال تق  عن ال

 :  خزان الرغوة -2

 ات.لتر، مدمل مع خزان الم 411خزان الرغوة سعة ال تق  عن  -

، معامة  المرونةة ال 2نٌةوتن/ملم 25مصنوع مةن البةولً بةروبلٌن قةوة صةبلدة ال تقة  عةن  -

 درجة مئوٌة. 21عند  2نٌوتن/ملم 1311ٌق  عن 

 1.6بةار وأحمةا  تصةادمٌة تصة  حتةى  1.4سماكة الجدران تقاوم ضغ  زائد ال ٌق  عن  -

 دقٌقة. 1بار لمدة  1.6 االختبار ، ضغ  

بوصة مع غ ةات مفصةلً محكةم مةزود بقفة   7ة علوٌة ال تق  عن باإلضافة الى فتحة تعبئ -

 محكم الرب .

 ( فتحة تفتٌس علوٌة.2عدد ) -3

 نظام تصرٌف الفائض مع ماسورة تصرٌف مدمجة. -4

 حوض الترسٌب. -5

 تفرٌغ الخزان. -6

 ملشر مستوى خزان المات/الرغوة. -7

 ( بوصة ذكر .4( فتحة دخو  مقا  )2ٌزود الخزان بعدد ) -5

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

 ٌجب تزوٌد جمٌع توصٌبلت الخزان المقلوظة بحشوات معدنٌة فً مادة البولً بروبلٌن. -11

 ( متر .1ٌجب تركٌب قوا ع داخلٌة فً الخزان ،المسافة بٌنها ال تزٌد عن )  -11
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 : المضخة ال اردة المركزٌة -12

روزنباور( وتةدار بواس ة ة جهة از  –ارلً د –ووترو   –ٌجب أن تكون احد األنواع ) هٌ   -

 .  العربةنق  الحركة على ماكٌنة 

السةحب مةن خةزان المٌةاه الرئٌسةً : كفاتة المضخة عند التشغٌ  بالضغ  العةادي عةن  رٌةق  -

   .بار11لتر/الدقٌقة عند  3511

السةحب مةن خةزان المٌةاه الرئٌسةً : كفاتة المضخة عند التشغٌ  بالضغ  العالً عةن  رٌةق  - -

   .بار41لتر/الدقٌقة عند  411

ٌجةةةب أن ٌكةةةون جسةةةم المضةةةخة ومروحةةةة الةةةدفع الداخلٌةةةة مصةةةنوع مةةةن مةةةادة النحةةةا  )   -

ل  سةتٌ ( مةع عةاز   البرونز(، وعمود المضخة ٌصنع من الفوالذ المقاوم للصدأ )الستان

 مٌكانٌكً للمضخة.

 بوصة، ذكر، فً حجرة المضخة. 2.5فتحة خرو  جانبٌة،  2عدد  -13

 بوصة ذكر فً حجرة المضخة. 4جانبٌة واحدة فتحة خرو   -14

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

بوصةةة مةةع التوصةةٌبلت  2.5فتحةةة دخةةو  لتعبئةةة الخةةزان مةةن مصةةدر خةةارجً عةةن  رٌةةق المضةةخة  -16

 البلزمة من المضخة إلى الخزان.

 : ( للمبانً المرتفعة CAFSنظام الرغوة المضغو ة بالهوات )  -17

 نظام الرغوة بالحقن االلكترونً المباشر. -

 .(CAFSنظام الرغوة المضغو ة بالهوات ) -

 متر(. 75)مسافة القذف عند التشغٌ  بكام  الكفاتة ال تق  عن  القاذف العلوي -15

 جهاز تهوٌة و رد الدخان. -19

  .بكرة الخر وم بالضغ  العالً -21

 مجهزة بعداد ضغ  ولً.( ر    21(  فاٌة حرٌق البودرة الجافة سعة ) 2عدد ) -21

 ( أمبٌر.311كٌب  اشتراك بقوة ال تق  عن ) -22

 ( بوصة.2.5( خر وم مقا  )4( بوصة + عدد )1.5( خرا ٌم إ فات مقا  )11عدد ) -23

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

 ( كشاف ٌدوي لرج  اإل فات. 2عدد ) -25

   .بوصة 4( خر وم سحب مقا  4عدد ) -26

 .من الناحٌة األخرى وأنثىن ناحٌة ( بوصة ذكر م4وصلة ) -27

 بوصة. 4صفاٌة من النحا  الم لً بالكروم  -25

 بوصة.  3إلى  3/4مفتا  خرا ٌم ٌونٌفرسا  متعددة األغراض من  2عدد  -29

( بوصةةة مصةةنوع مةةن الحدٌةةد الم ةةاوع 6إلةةى  2.5( مفتةةا  خر ةةوم سةةحب مةةن )2دد )عةة -31

 ل  ستٌ . الم لً بالكادمٌوم أو من الستان

 ( ر  ، أحد أ رافها حاد وال رف اآلخ  ر ببوز، 6بل ة بوزن ال ٌق  عن ) -31

 ( ر  .611مصنوع من االلمنٌوم بحمولة موزعة على السلم ال تق  عن ) :  بقتٌنسلم  -32

 .( حب  إنقاذ4عدد ) -33

 ( كلغم. 111( صدرٌة لل فو   بقدرة  فو ال تق  عن ) 2(  وق نجاة + عدد )2عدد ) -34
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 سلم حبا  "كبل ". ( 1عدد )  -35

 (عصا بخ اف. 1عدد )  -36

 ونس سحب أمامً كهربائً. -37

 .لتر /دقٌقة ( 211فاتة ال تق  عن : ) الك مضخة تعبئة خزان الرغوة -35

 إطفاء وإنقاذ لبلستجابة السرٌعة عربة

 :  والمعدات الفنٌة أوال : التجهٌزات

 : جهاز  إ فات عالً الكفاتة -1

 ( حصان.16بنزٌن بقدرة  ال تق  عن ) ٌعم  على محركنظام إ فات  -

ٌجةب ان ٌحتةةوي النظةةام علةةى ضةةاغ  تلقةةائً للةةتحكم فةةً خلةة  الرغةةوة بالمةةات بشةةك  ثابةةت  -

 ومتجان  .

 ( كجم. 211وزن الجهاز ال ٌزٌد عن ) -

 (لتر/دقٌقة. 351( لتر / دقٌقة وٌص  الى )151قدرة مضخة النظام ال تق  عن ) -

 (  لتر.511( بسعة ال تق  عن )GPRلفٌبر قبل  )ٌزود النظام بخزان مات مصنوع من ا -

 ( لتر.21سعة خزان الرغوة ال ٌق  عن ) -

 .%(6% إلى 1,3ختلفة نسبة خل  من )ٌمكن للنظام استخدام الرغوة التقلٌدٌة بتراكٌز م -

 جهاز ق  وفص  ٌعم  بالب ارٌة. -2

 .واإلنقاذألعما  اال فات  ( جهاز تنف  4عدد )  -3

 .منشار آلً متعدد األغراض -4

 :شاحن الب ارٌة مع مقب  بنظام فص  أوتوماتٌكً  -5

 . ( فولت 221مولد كهربائً )  -6

 .بٌلٌكن(  -سترٌم الٌت –أحد األنواع )ماجبلٌت لون اإلضاتة أصفر ( كشاف ٌدوي 4عدد ) -7

متةر  (3ارتفاع ال ٌقة  عةن ) متنق ثبلثً  بحام ك  منهما مزود (  LEDكشافات )  (2)عدد  -5

 ( متةر 11)  ٌقة  عةن  الب و  مع كٌب  لك  منها لومنز (  4111)  شدة إضاتة  ال تق  عن

 .  ( متر51كهربات ب و  ال ٌق  عن ) ( توصٌلة2مع عدد )

 (جهاز إنذار شخصً صغٌر الحجم وخفٌف الوزن.4عدد ) -9

( زو  قفازات رجة  اال فةات مصةنوعة مةن مةادة قوٌةة وخفٌفةة ومقاومةة لبلحتةراق 4عدد ) -11

 والحرارة المباشرة واإلشعاعٌة. 

( زو  قفةةازات رجةة  اإلنقةةاذ مصةةنوعة مةةن مةةادة قوٌةةة وخفٌفةةة ومقاومةةة لبلحتةةراق 4عةةدد ) -11

 .والق ع مث  الجلد ومب نة بمادة الكفبلر ومخصصة لؤلعما  الشاقة

( فلتةةر  2ات مةةزودة بفبلتةةر واقٌةةه ضةةد الغبةةار ومةةع كةة  كمامةةة عةةدد ) ( كمامةة 4عةةدد )  -12

 .احتٌا ً

 بشرائ  فسفورٌه عاكسه. ةمزود صفراتانقاذ  سترة(  4عدد )  -13

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

 .العربةسلم  بقتٌن من االلمنٌوم بحب  ) الوالٌت ( ٌثبت على س ح  -15

(  31تقة  عةن )  ( متةر بعةوارض مةن الخشةب القةوي ال 15ٌق  عن )  السلم كبل  ب و   -16

 .سم
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 ٌقةة  عةةن   ( سةةم و ةةو  السةةلة ال 15ٌقةة  عةةن )  الببلسةةتٌك بحةةاجز ارتفةةاع ال مةةن سةةلة انقةةاذ -17

 ( متر.  2) 

 مةةةع البكةةةرة والفرملةةةة الٌدوٌةةةة وحلقةةةة تعلٌةةةق واإلنةةةزا ( قةةةاٌس شةةةنك  للرفةةةع  2عةةةدد )  -15

 .القويوحب  مجدو  من الناٌ لون 

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

 .( صدرٌة لل فو )على شك  جاكٌت(2عدد ) -21

 مق  عاز  للكهربات. -21

 ( زو  قفاز عازلة للكهربات. 3عدد )  -22

 ( ر  . 6وزن )  ( بل ه رج  انقاذ  2عدد )  -23

 .( سم 71ٌق  عن )  متعددة االغراض  و  ال عتلة(  2عدد )  -24

 .بٌد من الخشب ( كرٌك 2عدد  )  -25

 .    مختلفةورلب واحد( معو  ك   2عدد )  -26

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

 . ( ملم 14ٌق ع لغاٌة )  ٌدوي مق  حدٌد -25

 انس. 16( منشار ٌدوي لق ع االخشاب ال ٌق   وله عن  2عدد )  -29

 .انس 12 ع الحدٌد ال ٌق   وله عن ( منشار ٌدوي لق2عدد ) -31

 .االحزمة وكسر الزجا أداة لق ع  -31

 .واقٌة ك  منها داخ  حاوٌة مناسبة( نظاره  4عدد )  -32

 .  العربة( مركب فً مقدمة  WARNونس سحب امامً )  -33

(  5تقة  عةن )  ( متر بخ اف كفاتة سحب ال 5ٌق  عن )   و  المن الفوالذ  واٌر سحب  -34

  ن . 

 .( حب  سحب "سبتة"3عدد ) -35

 ( ر  .  21(  فاٌة حرٌق معبأة بودرة كٌماوٌة جافة سعة )  2عدد )  -36

 .( ق عة 36) ال تق  عن بمحتوٌاتها  كاملةشن ة اسعاف اولً  -37

 هوٌة آلٌات فرق االطفاء الخاصة. 

 .تكون العربات باللون االبٌض 

  سم.31ٌكون هناك خ   ولً باللون االصفر على العربة بعرض 

  االبواب.ٌوضع شعار الجهة على 

 ع االلٌة  فً سقف العربة الخارجًٌوضع اسم الجهة ونو. 

  ٌتم االستعانة بؤي عربة أو آلٌة تخصصٌة أخري ٌتطلب األمر توفٌرها مثل ) عربة التطهٌر

عربة حوادث االنهٌارات ( وذل  بعد دراسة تحلٌل المخاطر  -عربة الحوادث الخطرة  -

 المحتم حدوثها فً الموق .

 



 

 66من  36صفحة 
 

 افقة المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً  توفٌر عربة أو معدة تحقق أ ثر من وظٌفة ٌجوز بعد مو

بشرط أن ال ٌخل ذل  بالمواصفات األساسٌة للوظٌفة  توفٌر عربة إطفاء واحدة بالمضخة 

م وٌحدد ذل  دراسة تحلٌل لنقل الطاق أخريوالصهرٌل فً المواق  الصغٌرة وتجهٌز عربة 

 .المخاطر

 ًال تتطلب آلٌات لنقل التجهٌزات والطاقم بسبب  محدودٌة المساحة وقصر  فً المنشآت الت

مسافة االنتقال ٌم ن االستعاضة عن العربات المتحر ة بمعدات محمولة أو ثابتة وفق 

دراسة استشارٌة خاصة وبعد موافقة المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً خطٌا  وتحت مسإولٌة 

أن ٌتم استخدام مثل هذه المعدات الثابتة فً االبراج  المنشؤة لتطبٌق ما ورد فٌها وٌم ن

 التً ال ٌوجد بها مسافة انتقال .

   مراعاة وجود و ٌل أو جهة فً الممل ة لتوفٌر الصٌانة وقط  الغٌار فً وقت مناسب م

توفٌر آلٌة بدٌلة قدر االم ان لضمان استمرار العمل على أن ٌتوفر فٌما سبق المواصفات 

 التالٌة :

 ٌ كون تصمٌم المركبة وتصنٌعها وتجهٌزها بما ٌتوافق مع أحدث المعاٌٌر األوربٌة أن

(EN( أو  المعاٌٌر األمرٌكٌة )NFPAأو ما هو معتمد لد ) ى المدٌرٌة العامة للدفاع

 .المدنً

 ( ٌجب أن تكون الشركة المصنعة حاصلة على شهادة اآلٌزوIOS9001-IOS14001) 

  المداخ  والمخار  للمضخات والخرا ٌم والخزانات على أن تكون ِسنلة الرب  فً جمٌع

ع المدنً السعودي ( لكً تتوافق مع آلٌات المدٌرٌة العامة للدفاN.S.Tالنظام األمرٌكً )

 فً حا  اإلسناد.

 ٌة السعودٌة ٌجب أن ٌكون نظام السٌر م ابق لشرو  ومواصفات الهٌئة العرب

 للمواصفات والمقاٌٌ 

  متطلبات عامة 

  ال وارئ سعة كافٌة لجلو  عدد ال اقم الم لوب مع تزوٌد  عرباتٌجب أن تّوفر جمٌع

 أحزمة األمان داخ  كابٌنة السبلمة.

 عرباتتحدٌد اآللٌات وال. 

  ٌجب أن تكون جمٌع آلٌات ال وارئ التً تستخدمها فرق اإل فات الخاصة ذات لون ممٌز

لدفاع المدنً وذلك لتسهٌ  تحدٌد ة لالمدٌرٌة العاموموحد ٌختلف عن مثٌبلتها فً فرق 

 الهوٌة ولتمٌٌز آلٌات وسٌارات زي فرق اإل فات الخاصة عن أفراد ومعدات مراكز

ٌات والزي الموحد )مرفق دلٌ  توضٌحً أللوان اآللالمدنً. لدفاع المدٌرٌة العامة ل

 .لرجا  اإل فات(

 ا على ك  من أبواب الكابٌنة األما  مٌة وعلى الس حتحم  اآللٌات رقما  مخصص 

  ال وارئ مجهزة بأضوات ال وارئ وصافرات اإلنذار. عرباتٌجب أن تكون 
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 ًاالستعداد التشغٌل 

  )من أج  االلتزام بالبلئحة، ٌجب أن تكون اآللٌات )إ فات وإنقاذ وسبللم وصهارٌل مٌاه

االحتٌاجات فً حالة جٌدة، وأن تكون مناسبة للغرض وفً حالة من االستعداد لتلبٌة 

 التشغٌلٌة المتوقعة فً جمٌع األوقات بفعالٌة.

 ال وارئ فً بداٌة ك  وردٌة أو تغٌٌر السائق أو  عرباتٌجب فح  جمٌع آلٌات و

القبو  بعد إصبل  وخروجها للصٌانة وغٌر ذلك. كما سوف تضمن االختبارات / 

االقتران مع الفحوصات المجدولة كما هو مقرر على فترات شهرٌة وفصلٌة وسنوٌة ب

تعلٌمات الشركة المصنعة من حٌث العناصر الرئٌسٌة لآللٌة مث  مضخة الحرٌق للتأكد 

من عملها بشك  صحٌح وتحقق معاٌٌر األدات الم لوبة وٌجب تسجٌ  نتائل جمٌع 

الفحوصات / االختبارات الٌومٌة والمجدولة فً سج  واالحتفاظ بالسجبلت فً مقر 

 فرق اإل فات.

 ٌبات فعالة فً حاالت ال وارئ لضمان استعداد آلٌات ال وارئ ٌجب وضع ترت

لبلستجابة حتى توفر المستوى الم لوب من الحماٌة التشغٌلٌة فً جمٌع األوقات. وٌجب 

توفر آلٌات احتٌا ٌة لتح  مح  آلٌات ال وارئ التالفة التً توجد فً الخ و  األمامٌة 

ها من الخدمة إلجرات بعض بشك  ملقت أو لتح  مح  اآللٌات التً ٌجب سحب

 اإلصبلحات أو الصٌانة أو التعدٌبلت.

  السبلمة المرورٌة 

  ٌجب أن ٌتمتع جمٌع سائقٌن آلٌات ال وارئ بخبرة كبٌرة فً قٌادة اآللٌة مع وجود

ا اجتٌاز دورة  رخصة قٌادة صالحة لتصنٌف اآللٌة. وٌتعٌن على هلالت السائقٌن أٌض 

قٌادة اآللٌات قب  أن ٌسمح لهم بقٌادة اآللٌات والخرو  بها فً حاالت ال وارئ حسب 

 NFPA1002المعٌار 

    من المشغلٌن/ السائقٌن واآللٌات المستخدمة فً حاالت ال وارئ والمتجهة  ٌجب على ك

إلى أحد الحوادث االمتثا  الكام  لجمٌع قوانٌن المرور المعمو  بها عندما تسلك هذه 

 اآللٌات ال رق العامة فً شوارع المملكة العربٌة السعودٌة.

 عدد ونوع آلٌات الطوارئ البلزمة. 

لٌات موضح فً المادة السادسة من الئحة فرق اإل فات الخاصة وٌتم الحد األدنى لعدد اآل

 تحدٌد عدد ونوع آلٌات ال وارئ البلزمة وفق ا للعوام  التالٌة:

 الحد األدنى لتصنٌف الموقع ومستوى المخا ر فً الموقع 

  حجم الموقع ودرجة الخ ورة )سوف ٌلثر هذا على وقت االستجابة الم لوب بما فً ذلك

 قع مح ات اإل فات وآلٌات ال وارئ البلزمة(.عدد ومو

  بالنسبة للمواقع الكبٌرة مث  المدن االقتصادٌة، تنبغً أن تكون آلٌات ال وارئ المخصصة

لهذه المواقع بأعداد كافٌة حتى ٌكون لدٌها القدرة على التعام  مع ثبلثة حوادث متزامنة 

ا ل ٌكون لدٌها القدرة على توفٌر على أق  تقدٌر. وٌنبغً أن تص  هذه اآللٌات سرٌع 
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حماٌة تشغٌلٌة للتعام  مع أي حوادث أخرى. وهذا ٌت لب بالتأكٌد انتشار ملقت آللٌات 

ال وارئ لتتمكن من إ فات الحرائق المندلعة فً أي جزت من أجزات الموقع الذي ٌخضع 

ً موقع لحماٌة فرق اإل فات الخاصة بٌنما تظ  الفرق األولى وآلٌات ال وارئ منتشرة ف

 الحادث الرئٌسً.

  بالنسبة للحوادث الكبٌرة والممتدة الغٌر ُمخ   لها، ٌجب أن ٌكون هناك ترتٌبات دعم

وإسناد مشتركة مناسبة كأن تقدم فرق إ فات الحرائق الخاصة المجاورة ٌد المساعدة 

)حسب اتفاقٌة الدعم واإلسناد( لتوفٌر عربات إ فات حرائق إضافٌة أو آلٌات متخصصة 

 ضافٌة ومن األمثلة على ذلك:إ

 وجود أعداد كبٌرة من عملٌات اإلنقاذ التً تت لب المزٌد من المضخات 

  كمٌات كبٌرة من المٌاه البلزمة لدعم عملٌات مكافحة الحرائق الممتدة والتً تت لب

 صهارٌل مٌاه إضافٌة

  مواصفات إضافٌة لآللٌات المتخصصة 

بالموقع وجود آلٌات ومعدات متخصصة إضافٌة، تقتضً المخا ر اإلضافٌة التً قد تحدث 

 : مث 

 فرٌق المواد الخ رة. 

  العالٌة المبانًفرٌق. 

  فرٌق إنقاذ متخص. 

 ًفرٌق إنقاذ مائ. 

  عبلوة على ذلك، تحتا  فرق اإل فات الخاصة التً تضم عدد كبٌر من مح ات اإل فات

هذه الحوادث إلى قدر إلى آلٌة / مق ورة قٌادة من أج  الحوادث الكبٌرة حٌث تحتا  

 أكبر من السٌ رة.

  وبالنسبة للمنا ق المعروفة بنق  إمدادات المٌاه بها، ٌتعٌن توفٌر صهارٌل مٌاه إضافٌة

 لدعم عملٌات مكافحة الحرائق بهذه المنا ق.

  لتقٌٌمٌتم تحدٌد العدد اإلجمالً آللٌات وسٌارات ال وارئ ونوعها من خبل  عملٌة كاملة 

ا من الحماٌة لتلبٌة الحوادث المتوقعة الُمحددة وتقدٌر  لتوفر المخا ر  ٌ مستوى كاف

 احتمالٌة وقوع الحوادث المتزامنة.

  المحددة –متطلبات اآللٌات المتخصصة 

 ٌرجى مبلحظة ما ٌلً عند الحاجة إلى اآللٌات المتخصصة

 المواد الخطرة 

 : ٌنبغً أن تتمتع اآللٌة بالقدرات التالٌة

  لومات الكٌماوٌات والمواد الخ رةعلى مع القدرة على الحصو. 

 المعدات والمواد االستهبلكٌة للتعام  مع مختلف الحوادث الخ رة. 

 مبلب  واقٌة من المواد الكٌمٌائٌة. 

 وسائ  الت هٌر. 
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 :)المبانً العالٌة )االرتفاع الشاهق 

عٌار أجهزة رفع ٌجب أال تت ابق اآللٌات المقدمة فق  على "معٌار الرافعة الهٌدرولٌكٌة" و"م

ا على نوع العملٌات  -سلم اإل فات لخدمات الحرٌق واإلنقاذ  سلم إ فات ٌتم فرده" ولكن اعتماد 

المتوقعة والوظٌفة الم لوبة من ك  آلٌة، ولكن ٌجب األخذ فً االعتبار ظروف التشغٌ  

هاز رفع المحتملة كجزت من نهل تقٌٌم المخا ر. وفً حٌن تكون هناك نٌة لتزوٌد اآللٌة بج

سلم اإل فات بأقصى مدى ممكن، ٌجب مراعاة التوازن لمعرفة ما إذا كان حجم اآللٌة أكبر مما 

ها من الوصو  إلى أمكان محتملة أو تمنعها من العم  فً ظروف محتملة بٌنبغً ب رٌقة تعق

 على أرض الواقع )وٌظهر ذلك فً الفرضٌات والتمارٌن(.

 اإلنقاذ المتخصص 

الذٌن  عضاتاإلنقاذ المتخصصة، من الضروري األخذ فً االعتبار لعدد األ وعند توفٌر آلٌات

سٌتم استٌعابهم فً كابٌنة اآللٌة. وسٌتضمن أحد أجزات هذه العملٌة تحدٌد ما إذا كانت اآللٌة 

ا بأجهزة الحرٌق وال اقم لتوفٌر رجا   ا، أو ٌجري تزوٌدهم دائم   ٌ ا وكل  ٌ و اقمها مكتفٌن ذات

 ٌٌن البلزمٌن.اإل فات اإلضاف

 اإلنقاذ فً المٌاه 

إذا كان هناك حاجة إلى تقدٌم خدمة اإلنقاذ فً المبانً، فباإلضافة إلى توفٌر قارب، ٌتعٌن 

ا إلى مكان العملٌات. ٌمكن نقله على آلٌة، أو تثبٌته على مق ورة،  عم  ترتٌبات فعاله لنقله بر 

المعدات لمقر الفرقة أو الحادث فً  قا رة لنق  مث  هذه عربةوفً هذه الحالة سٌلزم وجود 

 الزمن القٌاسً الم لوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7) المادة
 : التدرٌب 
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قةر العمة  إخضاع العاملٌن فً مجا  اإل فةات واإلنقةاذ  للتةدرٌب المسةتمر فةً م المنشأة على ٌجب

والمرخصةةة مةةن قبةة  الجهةةات ذات العبلقةةة داخةة  المملكةةة بعةةد موافقةةة وفةةً المراكةةز المتخصصةةة 

  لب األمر حسب المعاٌٌر المعتمدة.المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً على البرامل عندما ٌت

 (7) شرح المادة

جتةاز بنجةا  اختبةارات احددت البلئحة فً المادة األولى بأن الشخ  الملهة  هةو الشةخ  الةذي 

ومعةاٌٌر الخاصةة بتخصصةه وفقةا  لضةواب   (Knowledge & Skills)  المعرفةة والمهةارة المهنٌةة

الهٌئة الو نٌةة للحماٌةة مةن الحرٌةق وٌةتم إجةرات االختبةارات وتقٌٌمهةا مةن المدٌرٌةة العامةة للةدفاع 

 .المدنً

قةر العمة  ٌجب على المنشأة إخضاع العاملٌن فً مجا  اإل فات و اإلنقاذ للتدرٌب المستمر فً م "

لمملكةةة بعةةد موافقةةة والمرخصةةة مةةن قبةة  الجهةةات ذات العبلقةةة داخةة  اوفةةً المراكةةز المتخصصةةة 

 ." المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً على البرامل عندما ٌت لب األمر حسب المعاٌٌر المعتمدة

الت ةوٌري" سةوات لتدرٌب المسةتمر "العاملٌن بفرق اإل فات الخاصة لتضمنت هذه المادة إخضاع  

 .ك الوظائفالمتخصصة بعد االلتحاق بتل فً مقر العم  أو التدرٌب فً المراكز األهلٌة

علٌةه هةذه البلئحةة نصةت فق مةا و من سٌعم  فً هذه الفرقللتأهٌ  لالتدرٌب البلزم ولم تتضمن   

بنجا  اختبارات المعرفةة  هذه الفرق أن ٌجتازفً على أنه  ٌجب على من سٌعم   (11فً المادة )

( الخاصةةة بتخصصةةه وفقةةا  لضةةواب  ومعةةاٌٌر الهٌئةةة knowledge & skills)  والمهةةارة المهنٌةةة 

ى المدٌرٌة العامةة للةدفاع م من جهة معتمدة لدم االختبارات وتقٌّ تقدّ والو نٌة للحماٌة من الحرٌق ، 

 .المدنً

ٌجب تحدٌد برامل تدرٌبٌة ُملزمة للراغبٌن  فً إنشات) فرق إ فات خاصة( تتعلق بتأهٌ  العةاملٌن  

إلنقةاذ الخاصةة بمةا ٌتوافةق مةع ضةواب  و امشةغلٌن أو قةادة فةرق اإل فةات وفً تلك الفةرق سةوات لل

  : على النحو التالً لهٌئة الو نٌة للحماٌة من الحرٌقالتأهٌ  المهنً لمعاٌٌر 

 (.NFPA1021) :  بقا  للمعٌار اإل  فات ضاب  -

 (.NFPA1001 بقا  للمعٌار ):  اإل  فاترج   -

 (.NFPA1006)  بقا  للمعٌار:  رج  اإلنقاذ الفنً -

 (.NFPA1037 بقا  للمعٌار ):  رئٌ  فرق إ فات -

 (.NFPA1002 بقا  للمعٌار ):  مشغ  عربة إ فات -

 (.NFPA1041 بقا  للمعٌار )مدرب خدمات إ فات :  -

  (.NFPA1071)  بقا  للمعٌار : فنً صٌانة العربات والمعدات -

ت جمٌع المت لبةات الخاصةة بالتأهٌة  كما ٌحق للمنشأة استقدام العمالة الغٌر سعودٌة بعد استٌفا -

وال ٌسةةتثنى منهةةا أي شةةر ، وٌجةةب أن تكةةون العمالةةة األجنبٌةةة ذات خبةةرة ال تقةة  عةةن خمسةةة 

 أعوام كحد أدنى.

ٌجةةب علةةى المنشةةأة تقةةدٌم الشةةهادات الدالةةة علةةى تأهٌةة  العةةاملٌن )السةةعودي والغٌةةر سةةعودي(  -

 حسب مت لبات البلئحة. 

ٌجةةب أن تكةةون شةةهادات التأهٌةة  الخاصةةة بالعامةة  الغٌةةر سةةعودي قةةد تةةم التحقةةق مةةن صةةحتها  -

 .  المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً والملسسة العامة للتدرٌب التقنً والمهنًومعادلتها من 
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ٌجب أن تكون شهادات التدرٌب والتأهٌ  للعام  الغٌر سعودي مصةدقة مةن وزارة الخارجٌةة  -

 لملحق الثقافً السعودي بنف  الدولة. وا تهالتابعة لدول

 ٌجب على العام  الغٌر سعودي اجتٌاز اختبار المهارة والمعرفة المذكور أعبله. -

 .الموارد البشرٌةٌجب على المنشأة االلتزام بنسبة التو ٌن حسب قوانٌن وزارة  -

 .هاهمٌجب على المنشأة تأمٌن وتوفٌر المبلب  والتجهٌزات الم لوبة لقٌام العاملٌن بم -

ٌجب على المنشةأة تةوفٌر العةدد الكةافً للعةاملٌن المةلهلٌن حسةب نظةام الوردٌةات علةى مةدار  -

 الساعة.

 واجبات ومسلولٌات جهات التدرٌب واالختبار المعتمدة -

علةةى تةةدرٌب وتأهٌةة  واختبةةار رجةةا  اإل فةةات  القائمةةةٌجةةب علةةى مراكةةز ومعاهةةد التةةدرٌب  -

معتمةةدٌن مةةن الملسسةةة العامةةة للتةةدرٌب التقنةةً  واإلنقةةاذ لفةةرق اإل فةةات الخاصةةة أن ٌكونةةوا

بالضةواب  والمعةاٌٌر الخاصةة بالتأهٌة   نلدفاع المدنً وأن ٌلتزمةوالمدٌرٌة العامة اوالمهنً و

 .المهنً

ٌجةةب علةةى جهةةات التةةدرٌب واالختبةةار المعتمةةدة أن ٌكةةون لةةدٌها المرافةةق واآللٌةةات واألجهةةزة  -

 1511والمختبرٌن حسب ما جات فً المواصةفة رقةم والمعدات التً تضمن سبلمة المتدربٌن 

للهٌئةة الو نٌةة  1412والمواصةفة رقةم )  NFPA1500) للهٌئة الو نٌة للحماٌةة مةن الحرٌةق

 .(NFPA1042) للحماٌة من الحرٌق

ٌجب على جهات التدرٌب واالختبار المعتمدة أن ٌكون لةدٌها جمٌةع مةا ٌلةزم لتحقٌةق االختبةار  -

الةةدلٌ  )     1412NFPAالنظةةري والعملةةً بةةأعلى كفةةاتة ونزاهةةة حسةةب المواصةةفة رقةةم 

   واإلنقاذ(اإلرشادي لبنات مراكز تدرٌب رجا  اإل فات 

ٌها نظام إداري ٌضمن جةودة عملٌةة ٌجب على جهات التدرٌب واالختبار المعتمدة أن ٌكون لد -

 التدرٌب ومخرجاتها وسبلمتها. 

ٌجب أن تكون شهادات التدرٌب والتأهٌ  للعاملٌن متوافقة مةع مت لبةات التأهٌة  وفقةا  لمعةاٌٌر  -

 الهٌئة الو نٌة للحماٌة من الحرٌق.

 : ٌجب أن تتضمن أهداف التدرٌب والتعلٌم جمٌع ما ٌلً ولكن ال تقتصر على ذلك -

فرقةة اإل فةات الخاصةة أو  عضةاتالحوادث التً ٌمكن أن تلدي إلةى حةدوث إصةابة ألمنع  -1

 مرضهم أو وفاتهم نتٌجة ألدات الواجبات المنو ة بهم.

 ت وٌر الكفاتة فً سبلمة الحٌاة والحفاظ على الممتلكات، والحد من توقف األعما . -2

 (.5-4عمبل  بالبند )السٌ رة على الحرٌق فً حدود سٌاسة إدارة المخا ر التً ُوضعت  -3

 مراجعة لؤلحكام المعمو  بها من هذه المواصفة -4

 كٌمٌات الحرٌق األساسً -5

المبادئ والممارسات ذات الصلة بمكافحة الحرٌق واالستجابة فً حاالت ال ةوارئ بالقةدر  -6

 البلزم لنوع فرقة اإل فات الخاصة وتعٌٌن العضو فً الفرقة.

 داخ  المرافقالمخا ر والمعدات واإلجراتات الجدٌدة  -7

 المخا ر الخاصة بالموقع -5

ٌجب تعٌٌن منسق تدرٌب لفرقة اإل فات الخاصة من أج  إدارة برنامل التدرٌب والتعلٌم على  -

 رأ  العم  
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 ٌتعٌن على منسق التدرٌب القٌام بالتدرٌب والتعلٌم أو إسناد ذلك األمر إلى مدربٌن ملهلٌن. -

 لمدربٌن.ٌلزم على منسق التدرٌب التحقق من ملهبلت ا -

على مستوى من الكفاتة بما ٌتناسب مع مهام ووظائف االستجابة التةً  عضاتٌجب تدرٌب األ -

 من المتوقع أن ٌقوموا بأدائها، بما فً ذلك تشغٌ  معدات وأنظمة مكافحة الحرٌق واإلنقاذ.

الحد األدنى من مت لبات األدات الوظٌفً الوارد فً المواصفة رقم  عضاتٌجب أن ٌستوفً األ -

(NFPA1081) لك  مهمة من المهام الخاصة بالموقع والمتوقع أن ٌلدٌها أفراد فرقةة اإل فةات

 الخاصة قب  مشاركتهم فً عملٌات االستجابة فً حاالت ال وارئ.

 الفرقة. عضاتعلى المهام الخاصة بالموقع والمتوقع أن ٌلدٌها أ ال اقمٌجب تدرٌب  -

قب  مشاركتهم فً عملٌةات االسةتجابة فةً  عضاتٌجب التحقق من المهارات والمعرفة لدى األ -

 حاالت ال وارئ.

فرقة اإل فةات الخاصةة عةدم أدات أي مهةام سةوى تلةك المتعلقةة باالسةتجابة  أعضاتٌتعٌن على  -

ا بشأنها وتعلموا كٌفٌة أدائها.  التً تلقوا تدرٌب 

 ٌجب إجرات التدرٌب والتعلٌم بصورة منتظمة. -

ت الخاصةةة المعٌنةةٌن بصةةفتهم رلسةةات دورات تدرٌبٌةةة فرقةةة اإل فةةا عضةةاتٌجةةب أن ٌتلقةةى أ -

 وتعلٌمٌة بما ٌتناسب مع مهام االستجابة المسندة إلٌهم.

ٌجةةب أن ٌكةةون التةةدرٌب والتعلةةٌم الُمقةةدم لةةرئٌ  فرقةةة اإل فةةات الخاصةةة أكثةةر شةةمولٌة مةةن  -

 فرقة اإل فات الخاصة. عضاتالتدرٌب الُمقدم أل

 التجارب الفرضٌة. -

 للتجارب الفرضٌة.ٌجب وضع معٌار أدات  -

ٌجب أن تمث  سٌنارٌوهات التجارب الفرضٌة الظةروف التةً ٌمكةن مواجهتهةا خةبل  الحرٌةق  -

 الفعلً.

 ٌجب أدات التجارب الفرضٌة بصورة منتظمة. -

ٌجب أن ٌشرف رئٌ  فرقة اإل فات الخاصة أو نائب رئٌ  فرقة اإل فات الخاصةة علةى أدات  -

 التجارب الفرضٌة المرتب ة بالحرٌق.

فرقةةةة اإل فةةةات الخاصةةةة أدات اإلجةةةراتات البلزمةةةة لمكافحةةةة الحرائةةةق  عضةةةاتعةةةٌن علةةةى أٌت -

المص نعة أو محاكتها بما ٌتماشى مع سٌنارٌو التدرٌب المرتب  بالحرٌق ونوع فرقة اإل فةات 

 الخاصة.

 : ٌجب تقٌٌم التجارب الفرضٌة لجمٌع ما ٌلً -

 برنامل التدرٌب والتعلٌم 

 خاصةفرقة اإل فات ال عضاتأدات أ. 

 ٌجب وضع خ ة عم  تصحٌحٌة لتحسٌن الكفاتة فً برنامل التدرٌب والتعلٌم. -

فرقة اإل فات الخاصة للتقٌٌم بما ٌتماشى مع المعةاٌٌر الموضةحة  عضاتٌجب أن ٌخضع أدات أ -

 فً بند التدرٌب والتأهٌ .

 ٌجب توثٌق التقٌٌمات المرتب ة بالتدرٌب. -

نائةب رئةٌ  فرقةةة اإل فةات الخاصةة تقٌةٌم مةةدى  ٌتعةٌن علةى رئةٌ  فرقةة اإل فةةات الخاصةة أو -

 فرقة اإل فات الخاصة. عضاتكفاتة أ



 

 66من  43صفحة 
 

فرقةة اإل فةات الخاصةة سةوى هةلالت الةذٌن ٌسةتوفون  عضاتمن أ عضوال ٌجوز السما  ألي  -

 معٌار األدات الموضح فً بند التدرٌب والتأهٌ  بأدات مهام االستجابة.

تحسةةٌن األدات دون مسةةتوى المعةةاٌٌر  ٌجةةب تقةةدٌم تةةدرٌب إضةةافً عنةةد الضةةرورة مةةن أجةة  -

 المحددة.

ٌُعاد تقٌٌم أدات أ -  فرقة اإل فات الخاصة بعد االنتهات من التدرٌب اإلضافً. عضاتٌجب أن 

 سجبلت التدرٌب والتجارب الفرضٌة. -

فرقةة اإل فةات  عضةاتمةن أ عضةوٌجب االحتفاظ بسجبلت التدرٌب والتجةارب الفرضةٌة لكة   -

 الخاصة.

 : ت التدرٌب ما ٌلً ولكن ال تقتصر على ذلكٌجب أن تتضمن سجبل -

 .الدورات التدرٌبٌة المكتملة -1

 .الموضوعات المدروسة -2

 .الدورات التنشٌ ٌة المكتملة -3

 .تقٌٌمات المهارات والمعرفة -4

 .سجبلت حضور التدرٌبات -5

 .القٌادة أو اإلنجازات الخاصة األخرى -6

 من قب  الجهات المختصة.ٌجب أن ُتتا  سجبلت التدرٌب والتجارب الفرضٌة للتفتٌس  -

ٌجةةب أن تخضةةع سةةجبلت التةةدرٌب والتجةةارب الفرضةةٌة للمراجعةةة كةة  سةةنة علةةى األقةة  مةةن  -

جانب إدارة فرقة اإل فات الخاصة ومنسةق التةدرٌب لفرقةة اإل فةات الخاصةة بغةرض تقٌةٌم مةا 

 : ٌلً

 .احتٌاجات التدرٌب - أ

 .احتٌاجات المعدات - ب

 .مدى فعالٌة عملٌات مكافحة الحرٌق -  

 

 

 (8) المادة
 : الترخٌص 

على المنشأة الحصو  على تصرٌح تشغٌ  فرق إ فات وإنقاذ عند اكتما  الشرو  قب   -1

 بدت تشغٌ  الفرق من قب  مدٌرٌة الدفاع المدنً بالمن قة .

عند التعاقد مع مشغ   ٌلزم أن ٌكون المشغ   ملهبل  للتشغٌ  ، مةع إدرا  نشةا  تشةغٌ   -2

ة ضمن سجله التجاري والتزامه بإصةدار رخصةة تشةغٌ  فرق اإل فات واإلنقاذ الخاص

 لك  فرقة ٌقوم بتشغٌلها على حدة .

 الةواردة للمنشة ت وتشةغٌ  بنات ترخٌ  أي تجدٌد أو منح عدم المختصة الجهات على -3

 فةً جةات لمةا وفقةا   الهندسةٌة مخ  اتهةا اسةتٌفات بعةد إال البلئحة هذه من( 2) المادة فً

 .بالمن قة المدنً الدفاع مدٌرٌة موافقة وبعد البلئحة هذه
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 (8شرح المادة )

تلتزم بالبلئحة الجهات المختصة مث  البلدٌات والغرف التجارٌة وغٌرها مةن الجهةات الحكومٌةة ذات 

العبلقة من حٌث عدم منح أو تجدٌد أي ترخٌ  بنةات أو تشةغٌ  للمنشة ت التةً تن بةق علٌهةا معةاٌٌر 

حسب الشةرو   الن اق بالمادة الثانٌة )ن اق ت بٌق البلئحة( إال إذا توفرت بها فرق اإل فات الخاصة

 لدفاع المدنً.المدٌرٌة العامة لوٌتم ذلك بعد موافقة 

ومن جانب آخر ولكً تكون إجراتات التوافةق مةع مت لبةات البلئحةة واضةحة ومنظمةة فقةد تةم إعةداد 

آلٌة ترخٌ  للمنش ت لفرق اإل فات الخاصة لك  مةن الموقةع والتشةغٌ  الةذاتً وأخةرى للتشةغٌ  مةن 

خبل  مقاو  مخت  وأٌضةا آلٌةة تةرخٌ  مزاولةة نشةا  تشةغٌ  فةرق إ فةات خاصةة للمقةاو  بصةفة 

بمدٌرٌات الدفاع المدنً بالمنةا ق مةرورا   اال فاتبدتا  من تقدٌم ال لب للجهة المعنٌة لشعبة  ،  عامة

الحصةو   وذلةك بهةدف بالتدقٌق والدورة المستندٌة البلزمة ومن ثم الكشف المٌدانً للموقع إلى آخره

إ فةات و تصةرٌح مزاولةة نشةا  تشةغٌ  فةرق   للمنشةأة وتشةغٌلها  على ترخٌ  موقةع فرقةة اإل فةات

  خاصة لمقاو  وذلك من الجهة المعنٌة بالمدٌرٌة العامة للدفاع المدنً.

 : أطراف العبلقة 

 .المنشأة -1
  .أو شركة التشغٌ  مقاو  -2

  .لدفاع المدنًلمدٌرٌة العامة لا -3

  : أنواع التراخٌص

قةة اإل فةات الخاصةة فر لموقةع تقوم المنشأة أوال  بالتقدم للحصو  على تصرٌح /ترخٌ  -أ 

 .المنشأةداخ  

فرقةةة اإل فةةات الخاصةةة فةةً هةةذا  لتشةةغٌ  تقةةوم المنشةةأة بالتقةةدم للحصةةو  علةةى تةةرخٌ  -ب 

  .الموقع

ٌقةةةةةوم المقةةةةةاو  أو شةةةةةركة التشةةةةةغٌ  بالتقةةةةةدم للحصةةةةةو  علةةةةةى رخصةةةةةة / تصةةةةةرٌح  -  

 .تشغٌ  فرق اإل فات الخاصة نشا  مزاولة

  تم تصمٌم نماذ  لك  مرحلة سوات للمنشأة أو المقاو  )الشركة المشغلة(.

  

آخةةذٌن باالعتبةةار تصةةنٌف الفرقةةة ونةةوع المخةةا ر المصةةاحبة وتأهٌةة  المةةوظفٌن )رجةةا  اإل فةةات( 

ومدة التأهٌ  واآللٌات والخبرات وغٌرها من المعةاٌٌر، مثة  الشةرو  العامةة والمت لبةات البلزمةة 

 للحصو  على الترخٌ  ومعاٌٌر ترخٌ  المقاولٌن الراغبٌن فً تشغٌ  فرق اإل فات الخاصة.

 (9) مادةال

 :الخاصة واإلنقاذ اإلطفاء فرق عضاءأ تجهٌزات
 الوقائٌةة والتجهٌةزات والمعةدات المبلبة  بكافةة الخاصةة واإلنقةاذ اإل فةات فةرق بتجهٌز المنشأة تلتزم

ألحةةدث المعةةاٌٌر العالمٌةةة   وفقةةا، وجةةه أكمةة  علةةى بواجباتهةةا الفةةرق تلةةك لقٌةةام البلزمةةة الشخصةةٌة

المدٌرٌةة العامةة للةدفاع أو مةا هةو معتمةد لةدى  NFPAأو  المعاٌٌر االمرٌكٌةة  EN)المعاٌٌر األوربٌة 

 المدنً (.
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 (9شرح المادة )

 .معدات فرق اإلطفاء الخاصة 

ٌجةةب تزوٌةةد فرقةةة اإل فةةات الخاصةةة بالمعةةدات واألدوات المناسةةبة لتمكٌةةنهم مةةن أدات مهةةام  -

 االستجابة المحددة فً البٌان التنظٌمً بدون إصابة. 

اختٌار المعدات واألدوات على أسا  االحتٌاجات التً تختلف باختبلف نوع المنشةأة أو ٌجب  -

 المرفق وكذلك المخا ر الخاصة بالموقع والنشا .

 ٌجب توفٌر مساحة تخزٌن للمعدات الخاصة بالفرقة. -

ٌجب أن تستوفً مساحة التخزٌن التوصٌات البٌئٌةة الصةادرة عةن الجهةات الُمصةنعة لمعةدات  -

 لحرٌق.مكافحة ا

 : ٌجب أن ٌتوافر مخزون للمعدات الخاصة بالفرقة ٌستوفً جمٌع الشرو  التالٌة -

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

 اخضاع القائمة للمراجعة السنوٌة واجرات التحدٌثات البلزمة -2
 المعتمد.ٌجب أن تتضمن اجراتات  لب المعدات ضمن دلٌ  اجراتات التشغٌ   -3

ٌجةةةب أن ٌةةةتم تةةةوفٌر أدلةةةة وكتٌبةةةات للتشةةةغٌ  والصةةةٌانة )مرئٌةةةة ومكتوبة(للمعةةةدات  -4

 المستخدمة بالفرقة.

 ٌحتفظ بسج  ٌتضمن كافة عملٌات الفح  والصٌانة لمعدات الفرقة.ٌجب أن  -5

للهٌئةةة الو نٌةةة للحماٌةةة مةةن الحرٌةةق مكونةةات معةةدات  NFPA1500رقةةم وتحةةدد المواصةةفة  -

 : ى النحو التالًلوقاٌة الشخصٌة علا

بمعدات الحماٌة الشخصةٌة المصةممة لتةوفٌر الحماٌةة مةن  عضاتٌنبغً تزوٌد جمٌع األ -1

التعةةرض للمخةةا ر والمهةةام المحتملةةة التةةً ٌتعةةٌن القٌةةام بهةةا أثنةةات االسةةتجابة لحةةاالت 

 ال وارئ.

اختٌةةار معةةدات الوقاٌةةة الشخصةةٌة المناسةةبة علةةى أسةةا  تقٌةةٌم المخةةا ر علةةى النحةةو  -2

 .للهٌئة الو نٌة للحماٌة من الحرٌقNFPA1851 رقم المحدد فً المواصفة 

وصةٌانتها علةى  المبانً( ورعاٌتهةابالمكافحة داخ   )المتعلقةتنظٌف معدات الوقاٌة الشخصٌة  -

 .NFPA1851النحو المحدد فً المواصفة

المواصةةةةفة رقةةةةم الشخصةةةةٌة البلزمةةةةة لمكافحةةةةة حرائةةةةق المبةةةةانً حسةةةةب بلبةةةة  الواقٌةةةةة م -

NFPA1971 للهٌئة الو نٌة للحماٌة من الحرٌق. 

 بها.معدات الحماٌة الشخصٌة كاملة والمناسبة للعملٌة التً ٌقوم  عضاتارتدات األ -

 هوٌة مبلبس طاقم فرق اإلطفاء الخاصة : 

 األصفر.ٌجب أن تكون المبلب  باللون  -

 ٌجب أن تكون الخوذة لل اقم باللون األصفر. -

 ٌجب أن تكون الخوذة للقائد باللون األخضر. -

 .لتدخ  بالمواد الخ رة بشرٌ  أحمرٌجب تمٌٌز  اقم فرق ا -
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 المواد الخطرةفٌما ٌتعلق ب : 

العاملٌن فً حةوادث تن ةوي علةى مةواد كٌمٌائٌةة غٌةر معروفةة  عضاتٌنبغً تزوٌد األ -1

أو مواد كٌمٌائٌة ذات شك  غازي أو بخار، أو أي مةواد غازٌةة خ ةرة علةى الحٌةاة أو 

بالصةةحة، ٌنبغةةً تزوٌةةدهم بمعةةدات وأجهةةزة واقٌةةة متخصصةةة حسةةب المواصةةفة رقةةم 

NFPA1991 للهٌئة الو نٌة للحماٌة من الحرٌق. 

ٌن العاملٌن فً الحوادث التً تن وي على مةواد كٌمٌائٌةة معروفةة ٌنبغً تزوٌد الموظف -2

 NFPA1992رقةةم بةةأجهزة تتناسةةب مةةع مت لبةةات المواصةةفة  رذاذ، سةةائ  أوفةةً شةةك  

 .للهٌئة الو نٌة للحماٌة من الحرٌق

ٌجةةب فحةة  جمٌةةع المبلبةة  الواقٌةةة الكٌمٌائٌةةة وصةةٌانتها وإصةةبلحها وفقةةا لتعلٌمةةات  -3

 .الشركة الصانعة

خل  من جمٌع المبلب  الواقٌة الكٌمٌائٌة المعرضةة لمةادة كٌمٌائٌةة أو لخلةٌ  ٌجب الت -4

إذا فشةةة  الت هٌةةةر فةةةً وقةةةف مخا رهةةةا الكٌمٌائٌةةةة أو أن المبلبةةة  تكةةةون  كٌمٌةةةائً،

 فعالة.تضررت وغٌر 

 تعلٌمات عامة
الو نٌةة ٌجب أن تتوافق معدات الوقاٌة الشخصٌة المقدمة لرجا  اإل فةات واإلنقةاذ مةع معةاٌٌر الهٌئةة 

للحماٌةةة مةةن الحرٌةةق أو مةةا ٌعادلهةةا لحماٌةةة مرتةةدٌها مةةن أنةةواع الحةةوادث المتوقعةةة والمخةةا ر التةةً 

 اعتماده من معاٌٌر من المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً. مأو ما ٌت ٌحددها تقٌٌم المخا ر

مبلتمةةة ٌجةةب علةةى معةةدات الحماٌةةة الشخصةةٌة المقدمةةة أن تكةةون مقاسةةات مناسةةبة للمةةوظفٌن لضةةمان 

 .صحٌحة لتمكٌن معدات الوقاٌة الشخصٌة من أدات وظٌفتها بشك  صحٌح

الوقاٌةة الشخصةٌة والتنظٌةةف  وخلةع معةةداتٌجةب تةدرٌب المةةوظفٌن علةى ال رٌقةة الصةةحٌحة لوضةع 

 .الروتٌنً والتفتٌس وكشف العٌوب والصٌانة والتخزٌن، ومستوى الحماٌة المقدمة لمرتدٌها

الشخصةةٌة ٌةةتم تخزٌنهةةا وتنظٌفهةةا وتفتٌشةةها وصةةٌانتها وفقةةا لتعلٌمةةات الشةةركة جمٌةةع معةةدات الوقاٌةةة 

 الصانعة.

لهةا ٌجب االحتفاظ بسجبلت فردٌة لكافة البد  الكٌمٌائٌة من حٌث نوع المادة الكٌمٌائٌة التً تعرضت 

والسوائ  وتفاصةٌ  الفحة  واالختبةار واإلصةبلحات وتفاصةٌ  أي تعةرض للمةواد الكٌمٌائٌةة  والغاز

 .ً حادث تشغٌلًف

 (10) المادة

 : الخاصة واإلنقاذ اإلطفاء فرق أعضاء اختٌار شروط
 : التالٌة الشرو  وفق الخاصة واإلنقاذ اإل فات فرق أعضات اختٌار ٌجب

 .سنة 15 عن العمر ٌق  أال -1

 .وبدنٌا   صحٌا   الئقا   -2

 .ٌعادلها ما أو الثانوٌة عن التعلٌمً المستوى ٌق  أال -3
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 & Knowledge) المهنٌةةة والمهةةارة المعرفةةة اختبةةارات بنجةةا   اجتةةاز قةةد ٌكةةون أن -4

Skills )مةةةن للح ةةة ماٌة الو ن ةةة ٌة الهٌئةةةة ومعةةةاٌٌر لضةةةواب  وفقةةةا   بتخصصةةةه الخاصةةة 

 المدنً. للدفاع العامة المدٌرٌة لدى معتمدة جهة من االختبارات وتقٌم الحرٌق، وتقدم

 لةم مةا واألمانة بالشرف تخ  جرٌمة فً بالسجن أو شرعً بحد علٌه حكم قد ٌكون أال -5

 .اعتباره إلٌه رد قد ٌكن
 .الموارد البشرٌة وزارة فً الم بقة األنظمة وفق التو ٌن بنسب االلتزام -6

 (10شرح المادة )

 تتصف مهنة رجا  اال فات بصفات تت لب مواصفات محددة لشاغلها :

 :الشرط المتعلق بالعمر 

تم االستناد فً هذا الشةر  لؤلنظمةة المعمةو  بهةا فةً المملكةة العربٌةة السةعودٌة حٌةث نصةت المةادة  

هةة  المعةةد  23/15/1426( وتةةارٌ  51الثانٌةةة مةةن نظةةام العمةة  الصةةادر بالمرسةةوم الملكةةً رقةةم)م/

 (وتةارٌ 46ه  المعد  بالمرسوم الملكً )م/12/15/1434( وتارٌ  24بالمرسوم الملكً رقم رقم)م/

ه  على أن الحدث هو الشخ  الذي ٌبلغ الخامسة عشةرة ولةم ٌبلةغ الثامنةة عشةر مةن 15/16/1436

ال ٌجةوز تشةغٌ  االحةداث فةً االعمةا  الخ ةرة او مةن النظةام مةا نصةة " 61رد بالمةادة عمره كمةا و

التةً ٌحتمةة  ان تعةرض صةحتهم او سةبلمتهم للخ ةر بسةةبب  واألعمةا الصةناعات الضةارة او المهةن 

 ."او الظروف التً تلدي الٌها ٌعتها ب

 ًالجانب الصح : 

ٌجب أن ٌخضع المتقدمٌن ألعما  اال فات الخاصةة لفحوصةات  بٌةة وبدنٌةة مةن قبة  جهةات معتمةدة 

تةةً ستسةةند الةةٌهم مةةن جهةةد ومرخصةةة مةةن وزارة الصةةحة علةةى ان ٌراعةةً الفحةة   بٌعةةة االعمةةا  ال

شةاك  صةحٌة قةد تعرضةهم للخ ةر اثنةات ، وعدم وجود عٌوب خفٌة تةلثر علةى العمة  أو مبدنً عالً

الختبارات اللٌاقة البدنٌة لقٌا   واإلنقاذكما ٌجب ان ٌخضع المتقدمون لوظائف اال فات  ادات اعمالهم

مدى استعدادهم ألدات االعما  المتعلقة بتلك الوظائف وما ٌت لةب مةن جهةد بةدنً وقةدرة علةى الحمة  

 .ل إوالسحب ...

  التعلٌمً:الشرط المتعلق بالمستوي 

الفنٌة والتةً تت لةب مسةتوى تأهٌة  جٌةد ٌمكنةه مةن معرفةة  واإلنقاذنظراّ ل بٌعة اعما  رج  اال فات 

بعةةض النظرٌةةات العلمٌةةة الخاصةةة بةةالحرٌق وسةةب  مكافحةةة انواعةةه المختلفةةة والتعامةة  مةةع االخ ةةار 

الخاصة بالفرقة فقد تةم  واألجهزةالفٌزٌائٌة الناتجة عن الحرٌق والتعام  التشغٌلً للعربات والمعدات 

 .ا  شهادة الثانوٌة او ما ٌعادلهااشتر

 : جانب المهارات والمعرفة 

 : الـتؤهٌلمتطلبات 

المةوظفٌن توفر جمٌةع المت لبةات لةدى إثبات  البد منفرق اإل فات الخاصة  ئحةالمع إلثبات الت ابق 

 لٌاتهم.لوأدوارهم بكفاتة وفقا  لمستوى مسمهامهم وجمٌع نواحً ومن 

 : الجانب االمنً
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بحةةد الخاصةةة ان ٌكةةون سةةجله الجنةةائً خةةالً مةةن االحكةةام  واإلنقةةاذٌشةةتر  للمتقةةدم لوظةةائف اال فةةات 

، وذلةك للمبةررات شرعً أو بالسجن فً جرٌمة تخ  بالشرف واألمانة ما لم ٌكن قد رد إلٌةه اعتبةاره

 التالٌة :

أن عم  رج  اال فات فً اوقةات الحةوادث فةً  بٌعتةه ٌتةا  لةه الةدخو  للمواقةع التةً  -1

 وأسةرارتقع لها الحوادث وما ٌتضةمنه مةن محتوٌةات  وموجةودات وممتلكةات ووثةائق 

 .وأسرارهاعلى حرماتها  واإل بلعوقد ٌتا  له الدخو  لمواقع خاصة مث  المناز  

مثة  التةدرٌبات والزٌةارات المٌدانٌةة ٌتةا  ان عم  رج  اال فات فً الظةروف العادٌةة  -2

 له اال بلع على الكثٌر من المواقع  ومداخلها ومخارجها العامة والخاصة بال وارئ.

 : شرط نسبة التوطٌن

الخاصة من الوظائف الحساسةة التةً تسةتهدف البلئحةة تو ٌنهةا مسةتقببلّ  واإلنقاذتعد وظائف اال فات 

بشك  كام  نظراّ لكون سوق العم  حالٌا ال ٌتةوفر بةه االعةداد الكافٌةة لمةا تت لةب هةذه الوظةائف مةن 

مهةةارات وشةةرو  خاصةةة،  فقةةد اتاحةةت البلئحةةة لمقةةدم الخدمةةة االسةةتعانة بالعمالةةة االجنبٌةةة الملهلةةة 

 ٌتعارض مع االنظمة فً وزارة المةوارد البشةرٌة ، حٌةث تسةعى البلئحةة فةً حةا  والمدربة بشك  ال

امكانٌةةة تغ ٌةةة هةةذا المجةةا  بةةالكوادر الو نٌةةة  ان ٌةةتم الرفةةع بهةةا لجهةةة االختصةةا  ب لةةب تو ٌنهةةا 

 %.111بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 (11) مادةال

 : الفرق ومهام واجبات
  : اإلدارٌة الواجبات -أ 

 أنشةة ة علةةى للتعةةرف المنشةةأة داخةة  الفةةرق إشةةراف تحةةت الواقعةةة المن قةةة دراسةةة -1

 داخة   وال ةرق المٌةاه، ومواقةع ومصةادر األنشة ة، لتلك المحتملة والمخا ر المنشأة،

 عملٌةات وغرفةة المنشةأة فةً الةتحكم غرفةة فةً توضع خار ة عل ى وتحدٌدها المنشأة

 .الخاصة واإلنقاذ اإل فات فرقة
 .ٌومٌة بصفة الفرق تلك واستعداد جاهزٌة من التأكد -2

 المختلفة. المنشأة بمرافق واإلنقاذ اإل فات لعملٌات البلزمة التفصٌلٌة الخ   وضع -3

 مةةن كةة  ومسةةئولٌات مهةةام وتنفٌةةذ لتحدٌةةد بالمن قةةة المةةدنً مدٌرٌةةة الةةدفاع مةةع التنسةةٌق -4

 مجموعةات ورلسةات حةده علةى كةبل   ونائبٌهما اإلنقاذ فرقة ورئٌ  اإل فات فرقة رئٌ 

 .الحدث وقوع وبعد وأثنات قب  واإلنقاذ اإل فات
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 فرضةٌة  ةوارئ خ ةة وتنفٌةذ لرسةم المن قةة، فةً المةدنً الةدفاع مع مدٌرٌةة  التنسٌق -5

 .واإلنقاذ( الحرٌق مكافحة) اإل فات لعملٌات شاملة

 تدرٌبٌةة بةرامل وتنفٌةذ إلعداد لها، المصر  المتخصصة التدرٌبٌة الجهات مع التنسٌق -6

 .المنشأة فً واإلنقاذ اإل فات لفرق العم  رأ  على

 إذا للمشةاركة السةرٌع للتةدخ  آلٌةة لرسةم المن قة فً المدنً الدفاع مدٌرٌة مع التنسٌق -7

 .واإلنقاذ اإل فات  وارئ حاالت مواجهة فً األمر لزم

 ن ةةاق فةةً العمةة   بٌعةةة وتت لبهةةا للفرقةةة توكةة  التةةً االدارٌةةة  المهةةام  بجمٌةةع القٌةةام -5

 االختصا  .
 

 :( التشغٌل إجراءات: ) الفنٌة الواجبات -ب 

 .المنشأة حدود داخ  واإلنقاذ اإل فات عملٌات مباشرة -1

 المعنٌةة الجه ة ة مة ع ذلةك فةً التنسةٌق ، ٌةتم والخ ةرة المهنٌةة العمة  تصارٌح إصدار -2

بعةةد اعتمةةاد المدٌرٌةةة العامةةة للةةدفاع المةةدنً آلٌةةه  " والسةةبلمة األمةةن إدارة " بالمنشةةأة

 .اصدار مث  هذه التصارٌح من قبلهم

  بقةةا   الفرقةةة لةة دى المةة توفرة والتجهٌةةزات والمعةةدات لآللٌةةات الةةدوري التشةةغٌ  عمةة  -3

 .والمعدات لآللٌات الخاصة التشغٌ  لبرامل

 لآللٌةات الصةٌانة للبةرام  بقةا   الفرقة ة وتجهٌةزات آلٌةات لة كافة الدورٌة الصٌانة عم  -4

 .والمعدات

 .المتوفرة الفرقة وتجهٌزات آلٌات كافة على والتشغٌ  العم  إتقان -5

 فرقةةة أعضةةات قةةدرة مةةن والةة تأكد المتةةوفرة، والتجهٌةةزات اآللٌةةات إمكانٌةةات معرفةةة -6

 المتةةةوفرة والتجهٌةةةزات والمعةةةدات اآللٌةةةات تشةةةغٌ  علةةة ى الخاصةةةة واإلنقةةةاذ اإل فةةةات

 .بالمنشأة

 .الفرضٌة والتمارٌن الحوادث من االنتهات بعد ال بٌعٌة لحالتها الفرقة أوضاع إعادة -7

 وفةق ذلةك األمةر ٌت لةب عنةدما الحةوادث فً المدنً المدٌرٌة العامة للدفاع فرق إسناد -5

 .مسبقا   علٌها متفق محددة آلٌة

 علةةى  ةة وارئ حالةةة أي ومباشةةرة الفورٌةة ة االسةةتجابة تضةةمن التةةً التنظٌمةةات وضةةع -9

 .بالعم  مكلفٌن أو مفرغٌن الفرق بهذه العاملون األشخا  كان سوات   الساعة مدار

القٌةةام بجمٌةةع المهةةام الفنٌةةة التةةً توكةة  للفرقةةة  وتت لبهةةا  بٌعةةة العمةة  فةةً ن ةةاق  -11

 االختصا .

 (11شرح المادة )

 المهام اإلدارٌة
 : التالٌةٌجب أن تقوم المنشآت بالمهام اإلدارٌة 

 : على أن تتضمن ما ٌلًبشك  مستمر ظروف والمخا ر الخاصة بالموقع لل المبلحظة المستمرة

 ال رق الملدٌة إلى جمٌع المرافق والمبانً وال رق البدٌلة. 

 مصادر الخ ر بالمنشأة واألنش ة القائمة بها وشدة خ ورتها ومدى تأثٌرها. 
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 مصادر المٌاه فً المنشأة وتوزٌع حنفٌات الحرٌق والمداخ  الجافة والر بة. 

  الخرائ  والرسومات التوضٌحٌة لل رق ومصادر المٌاه وغٌرها من المعلومات الهامة

 وتوضع نسخه من هذه الخرائ  فً غرفة التحكم وأخرى فً غرفة ال وارئ.

  تحدٌد المهام الوظٌفٌة الخاصة لفرقة اإل فات الخاصة والتً تن بق على المنشأة ذاتها

بصفة ٌومٌة من خبل  ت بٌق اإلجراتات  والتأكد من جاهزٌة واستعداد تلك الفرق

 التشغٌلٌة الموحدة ونماذجها.

 : ما ٌلً 3تتضمن الخ   التفصٌلٌة الواردة فً البند 

 .ًخ   التشغٌ  الٌوم 

 .برامل الزٌارة 

 .جداو  الفح  الفنً للعربات والتجهٌزات 

 .ًبرامل اللٌاقة البدنٌة والفح  ال ب 

 قة .مراجعة المخزون المخص  ألعما  الفر 

 .خ   االحبل  للتالف والمستهلك 

  الخ   االفتراضٌة لجمٌع انواع الحوادث المتوقع حدوثها بالمنشأة متضمنه سٌنارٌو

 واضح للعم .

 .اي مجا  اخر ٌت لب التخ ٌ  له 

 وأثنةاتٌتم اعداد دلٌ  ٌتضمن مهام ومسلولٌات ك  عضةو مةن اعضةات الفرقةة فةً الظةروف العادٌةة 

الحةةوادث  وبعةةدها وعرضةةه علةةى مدٌرٌةةة الةةدفاع المةةدنً بالمن قةةة ضةةمن مسةةوغات تشةةغٌ  الفرقةةة 

 علٌة واعتماده. لئل بلع

الخ   الفرضٌة المشار الٌها فً هذه البلئحة ضمن الواجبةات االدارٌةة  وإعدادعند التخ ٌ  المسبق 

ٌةةذ خ ةة  ال ةةوارئ الفرضةةٌة ٌت لةةب االمةةر التنسةةٌق مةةع مدٌرٌةةة الةةدفاع المةةدنً بالمن قةةة لرسةةم وتنف

 وما ٌرافقها من عملٌات اسناد. واإلنقاذألعما  اال فات 

ٌجةةب علةةى المنشةةأة إعةةداد برنامجةةا  تةةدرٌبٌا  للمةةوظفٌن علةةى رأ  العمةة  وٌهةةدف هةةذا البرنةةامل إلةةى 

ضمان بقات الموظف علةى علةم ودراٌةة بمت لبةات وظٌفتةه وأٌضةا  حتةى ٌضةمن كفاتتةه ومهارتةه فةً 

مع االحتفاظ بسجبلت التدرٌب لتقدٌمها للجهةات المختصةة عنةد ال لةب، وٌجةب ان  تنفٌذ مسلولٌاته، 

ٌعةةد هةةذا البرنةةامل بالتعةةاون مةةع جهةةة متخصصةةة بحٌةةث ٌتضةةمن التةةدرٌب الٌةةومً علةةى رأ  العمةة  

والذي ٌشرف علٌه أكثر من شخ  مله  داخ  الفرقة ، كما ٌتضمن البرنامل التدرٌبً الحتمةً فةً 

 (.NFPAالمراكز المتخصصة وفق مت لبات )

علةى أن تتضةمن احتٌاجةات الةدعم  ٌجب على المنشأة إعداد خ ة اسةتجابة سةرٌعة لحةاالت ال ةوارئ

مةةع تعرٌةةف  لةةدفاع المةةدنً مةةن حٌةةث المةةوارد البشةةرٌة واللوجسةةتٌةالمدٌرٌةةة العامةةة لواإلسةةناد مةةن 

 المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً عن مواقةع الخ ةورة ومحتوٌاتةه ومواقةع الحركةة والتمركةز المقترحةة،

آلٌة للتةدخ   الخ ة ومناقشتها ورسملعرض لذلك ٌجب التنسٌق مع مدٌرٌة الدفاع المدنً فً المن قة 

 ذ.السرٌع للمشاركة إذا لزم األمر فً مواجهة حاالت  وارئ اإل فات واإلنقا

تتضمن االعما  االدارٌة اعما  اخرى ضرورٌة وهامة إلبقات الفرقة فً حالةة جاهزٌةة وقةدرة علةى 

 .فةالتعام  مع الحوادث المختل

 الهامةبعض اإلرشادات 
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فرقةةة اإل فةةات  عضةةاتالمنشةةأة وضةةع سٌاسةةة مكتوبةةة بشةةأن السةةبلمة والصةةحة المهنٌةةة ألٌجةةب علةةى 

   الحرٌق.الو نٌة للحماٌة من  للهٌئة NFPA1500الخاصة تت ابق مع المواصفة رقم 

ٌجب على المنشةأة وضةع سٌاسةة مكتوبةة بخصةو  الشةرو  ال بٌةة وشةرو  األدات البةدنً المتعلةق 

   والبدنٌة.لخاصة وإجراتات االختبار السنوي لك  من الشرو  ال بٌة فرقة اإل فات ا عضاتبالعم  أل

ٌجب على المنشأة وضع أو اعتماد معاٌٌر قٌا  األدات والتً تحدد المستوٌات األساسةٌة للكفةاتة فٌمةا 

فرقةة اإل فةات الخاصةة إلنجةاز مهةام  عضةاتٌتعلق بالمهارات والخبرة وإجراتات السبلمة البلزمةة أل

 .نو ة بهماالستجابة الم

ٌجب على المنشأة اإلبقات على نظام إلبةبلد إدارة فرقةة اإل فةات الخاصةة بةأي تغٌٌةرات  ارئةة علةى 

 قدرة العام  على المشاركة فً فرقة اإل فات الخاصة.

 ٌجب على المنشأة وضع سٌاسة لبلحتفاظ بالسجبلت الم لوبة فً هذه المواصفة.

المعةةةدات، والمركبةةةات، والتةةةدرٌب، والتعلةةةٌم،  ٌجةةةب علةةةى المنشةةةأة وضةةةع مٌزانٌةةةة مالٌةةةة لشةةةرات

والفحوصات ال بٌة وتقٌٌمات األدات البدنً المتعلق بالعم ، وغٌر ذلك من البنود البلزمة لعم  فرقةة 

  اإل فات الخاصة.

 ٌجب على المنشأة تأمٌن وسٌلة االتصا  مع فرقة اإل فات الخاصة للقٌام بما ٌلً:

 .ة بخصو  أي حادثفرقة اإل فات الخاص عضاتإببلد أ

 .فرقة اإل فات الخاصة خبل  الحادث عضاتاالتصا  بٌن أ

ٌتعٌن على اإلدارة وضع بٌان تنظٌمً كتابً لفرقة اإل فات الخاصةة فضةبل  عةن مراجعتةه واالحتفةاظ 

 به.

 : جب أن ٌشتم  البٌان التنظٌمً علىٌ

 .تواجد فرقة اإل فات الخاصة 

 ًالهٌك  التنظٌمً األساس. 

  الدورات التدرٌبٌة والتعلٌمٌة المقرر تقدٌمها وحجمها ومدى تكرارهانوع. 

 الفرقة عضاتالعدد المتوقع أل. 

  ٌُتا  فٌها  .الفرقة للقٌام باالستجابة أعضاتالوردٌات التً 

فرقة اإل فةات  عضاتلبٌان التنظٌمً للتفتٌس من قب  الهٌئة المختصة وأل االحتفاظ بسج  محدثٌجب 

 لتقدٌمه للجهة المختصة عند ال لب. الخاصة والممثلٌن المعٌنٌن التابعٌن لهم

 ٌلزم على إدارة المنشأة تحدٌد تسلس  السل ات وتعٌٌن المسئولٌات لعم  فرقة اإل فات الخاصة.

ك المسةةئو  عةةن إدارة فرقةةة اإل فةةات الخاصةةة، بمةةا فةةً ذلةة عضةةوٌتعةةٌن علةةى إدارة المنشةةأة تحدٌةةد ال

 برنامل التدرٌب والتعلٌم.

ٌتعٌن على إدارة المنشأة تحدٌد المسئولٌة فٌما ٌتعلق بالشروع فةً إجةراتات التشةغٌ  القٌاسةٌة فضةبل  

 عن استمرارٌتها وت بٌقها لضمان سبلمة وصحة أفراد فرقة اإل فات الخاصة.

فرقةة اإل فةات  عضةاتمةن أ عضوٌجب على إدارة المنشأة وضع سٌاسة لضمان تعاون ومشاركة ك  

الخاصة مع بعضهم البعض فضبل  عن االلتزام باألحكةام الةواردة فةً البٌةان التنظٌمةً لفرقةة اإل فةات 

 الخاصة وبرنامل التدرٌب والتعلٌم.

ٌجةةةب علةةةى إدارة المنشةةةأة وضةةةع أهةةةداف وغاٌةةةات محةةةددة لئلحالةةةة دون وقةةةوع حةةةوادث وإصةةةابات 

 لمهام المسندة إلى فرقة اإل فات الخاصة.وأمراض ووفٌات وكذا التغلب علٌها أثنات أدات ا
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فرقةةة اإل فةةات الخاصةةة فةةً لجةةان السةةبلمة والصةةحة المهنٌةةة  عضةةاتٌلةةزم علةةى إدارة المنشةةأة إدرا  أ

 التابعة لها.

ٌتعةٌن علةةى إدارة المنشةةأة تفةةوٌض المهةةام والمسةئولٌات ذات الصةةلة ببرنةةامل السةةبلمة لفرقةةة اإل فةةات 

 ملهلٌن. عضاتالخاصة إلى أ

 : أن ٌشتم  برنامل السبلمة على ما ٌلًٌجب 

 إدارة السجبلت والبٌانات. 

  التواص  مع اإلدارة وموردي المعدات وإدارة السبلمة بالمواقع أو بالشركات واإلدارات

 .ال بٌة والصحٌة

 وضع إجراتات التشغٌ  القٌاسٌة ومواصلة ت بٌقها. 

 الوقاٌة من الحوادث. 

 تحدٌد مواصفات المعدات صٌانتها. 

 التحقٌق فً الحوادث الواقعة. 

 السبلمة فً مكان الحادث. 

 التدرٌب والتعلٌم. 

 المهام الفنٌة

المهمةةة الرئٌسةةٌة لفرقةةة اإل فةةات الخاصةةة هةةً تنفٌةةذ مهةةام ومسةةئولٌات اإل فةةات واإلنقةةاذ فةةً المنشةة ت 

ض الخاصة والحكومٌة التً تن بق علٌهةا مت لبةات الئحةة فةرق اإل فةات الخاصةة التةً توجةد بهةا بعة

الظةروف الخ ةةرة أو ٌكةةون عةةدد شةةاغلٌها كبٌةةر أو تبعةةد مسةافة كبٌةةرة عةةن أقةةرب مركةةز دفةةاع مةةدنً 

األمر الذي ٌت لب أن تكون الفرقة الخاصة مكتملة التجهٌةز بشةرٌا  وآلٌةا  وفةق مةواد هةذه البلئحةة مةن 

ذلةك  خبل  وضع ضواب  وإجراتات إنشات وتكةوٌن وتشةغٌ  فرقةة اإل فةات واإلنقةاذ الخاصةة ولتنفٌةذ

  : التالًٌجب على الفرقة إجرات  بدقة

عملٌةةات  دقةةائق( مباشةةرة سةةبعاالسةةتجابة لحةةاالت ال ةةوارئ فةةً الوقةةت المناسةةب )ال ٌزٌةةد عةةن  -

 .اإل فات واإلنقاذ داخ  حدود المنشأة

 Hot Workالةةتحكم فةةً مصةةادر الخ ةةر مةةن خةةبل  إنشةةات نظةةام تصةةارٌح العمةة  السةةاخن ) -

Permit )العم  المهنٌة والخ رة وٌتم التنسٌق فةً ذلةك مة ع الجه ة ة المعنٌةة  وإصدار تصارٌح

 .بالمنشأة " إدارة األمن والسبلمة "

عمةة  التشةةغٌ  الةةدوري لآللٌةةات والمعةةدات والتجهٌةةزات المةة توفرة لةة دى الفرقةةة  بقةةا  لبةةرامل  -

 .التشغٌ  الخاصة لآللٌات والمعدات

 والمعدات.لفرق ة  بقا  لبرامل الصٌانة لآللٌات عم  الصٌانة الدورٌة ل كافة آلٌات وتجهٌزات ا -

 .إتقان العم  والتشغٌ  على كافة آلٌات وتجهٌزات الفرقة المتوفرة -

فرقةة اإل فةات واإلنقةاذ  عضةاتمعرفة إمكانٌات اآللٌات والتجهٌزات المتوفرة وال تأكد من قدرة أ -

 .منشأةالمٌدانٌة عل ى تشغٌ  اآللٌات والمعدات والتجهٌزات المتوفر بال

 .إعادة أوضاع الفرقة لحالتها ال بٌعٌة بعد االنتهات من الحوادث والتمارٌن الفرضٌة -

ٌةةتم االسةةناد وفةةق اتفاقٌةةة مكتوبةةة مةةع المدٌرٌةةة العامةةة للةةدفاع المةةدنً فةةً المن قةةة تتضةةمن نةةوع  -

الحةةوادث التةةً ٌةةتم اسةةنادها مةةن قبةة  الفرقةةة واالدوار الم لوبةةة منهةةا والٌةةة التواصةة  والقٌةةادة 

والتزود بمواد اال فات والحدود القانونٌة عند وجود اصابات او وفٌات  او خسائر مادٌةة ٌترتةب 



 

 66من  53صفحة 
 

علٌها وضع قانونً محدد وٌشتر  لذلك ان تكون الفرقة مجهةزة لهةذا النةوع مةن الحةوادث وفقةا 

 (.NFPA600 لما ورد فً )

ئ علةى مةدار السةاعة وضع التنظٌمات التً تضمن االستجابة الفورٌ ة ومباشرة أي حالة   وار -

 .العاملون بهذه الفرق مفرغٌن أو مكلفٌن بالعم  عضاتسوات  كان األ

تتضمن االعما  الفنٌةة اعمةا  اخةرى ضةرورٌة وهامةة إلبقةات الفرقةة فةً حالةة جاهزٌةة وقةدرة  -

 على التعام  مع الحوادث المختلفة.

 : الهامةبعض اإلرشادات 

  ٌجب إنشات إجراتات التشغٌ  القٌاسٌة ومراجعتها واالحتفاظ بها فً صورة كتابٌة وت بٌقها

 من خبل  النماذ  والسجبلت وٌجب توثٌق جمٌع العملٌات التً تقوم بها الفرقة. 

 .ٌجب أن تشتم  إجراتات التشغٌ  القٌاسٌة على الظروف والمخا ر الخاصة بالموقع 

 ٌالقٌاسٌة اإلجراتات البلزمة إلدارة العملٌات الهامة الواجب ٌجب أن تحدد إجراتات التشغ  

 اتباعها أثنات الحوادث.

   ٌجب كتابة اإلجراتات ألدات المهام الخاصة بالموقع الموضحة فً البٌان التنظٌمً الخا

 بفرقة اإل فات الخاصة.

  ٌجب مراجعة إجراتات التشغٌ  القٌاسٌة وخ   ما قب  الحادث بصفة منتظمة فضبل  عن

تحدٌثها لعك  التغٌٌرات ال ارئة فً الموقع، بما فً ذلك على سبٌ  المثا  ال الحصر 

التغٌر فً المواد الخام  المشغلٌن، األفراد،التغٌٌرات فً المخا ر الخاصة التغٌر فً 

 .وغٌره المستخدمة،

  أن تتضمن إجراتات التشغٌ  القٌاسٌة قائمة بالمخا ر الخاصة، ومن بٌنها على سبٌ  ٌجب

المثا  تخزٌن واستخدام السوائ  القابلة لبلشتعا  والغازات والمواد الكٌمٌائٌة السامة والمصادر 

فرقة  عضاتالمشعة والمواد المتفاعلة مع المٌاه، وهً المخا ر التً ٌمكن أن ٌتعرض لها أ

 الخاصة أثنات الحرٌق وغٌر ذلك من حاالت ال وارئ. اإل فات

 فرقة اإل فات الخاصة بشأن أي تغٌٌرات تحدث فٌما ٌتعلق بالمخا ر  عضاتٌجب إببلد أ

 الخاصة والمحتملة.

 فرقة اإل فات الخاصة لبرنامل تدرٌبً وتعلٌمً حو  كٌفٌة التعام   عضاتٌجب أن ٌخضع أ

 مع المخا ر الخاصة المتعلقة بالموقع.

 : ما ٌلً الخاصة  لٌجب أن تتضمن إجراءات التشغٌل القٌاسٌة فٌما ٌتعلق بفرق اإلطفاء 

 التنظٌم والتشغٌ . -

 الحدود الخاصة بالموقع. -

 التخ ٌ  لما قب  الحادث. -

 التنفٌذ. -

 راجعة الدورٌة والتحدٌثات.الم -

 خ ة ما قب  الحادث إلمكانٌة الوصو  إلى السٌ رة على الحادث. -

 فرقة اإل فات الخاصة.عضات ٌجب أن تكون إجراتات التشغٌ  القٌاسٌة فً متناو  جمٌع أ -

ٌجةةب أن تشةةتم  إجةةراتات التشةةغٌ  القٌاسةةٌة علةةى تةةدابٌر لتفعٌةة  أنظمةةة ومعةةدات الوقاٌةةة مةةن  -

 واإلنقاذ والتحكم فٌها واستخدامها.الحرٌق 
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ٌجب إببلد رئٌ  فرقة اإل فات الخاصة أو نائب رئٌ  فرقة اإل فات الخاصة فً الخدمة حةو   -

 وضع أنظمة ومعدات الوقاٌة من الحرٌق، بما فً ذلك تلك خار  ن اق الخدمة.

 : نظام إدارة الحوادث -

الواقعةةة بعةةد المرحلةةة األّولٌةةة وفةةً ٌجةةب اسةةتخدام أحةةد أنظمةةة إدارة الحةةوادث أثنةةات الحةةوادث  -

 عملٌات التدرٌب.

 ٌجب وضع نظام إلدارة الحوادث متوافقا  مع اإلجراتات الكتابٌة. -

 فرقة اإل فات الخاصة على دراٌة بنظام إدارة الحوادث. عضاتٌجب أن ٌكون أ -

 ٌجب أن ٌحدد نظام إدارة الحوادث األدوار والمسئولٌات المتعلقة بالقٌادة. -

ٌكةةون هنةةاك مسةةةئو  إدارة حةةادث فةةً كةة  حةةةادث علةةى علةةم باسةةتخدام نظةةةام إدارة ٌجةةب أن  -

 الحوادث.

 ٌجب أن تتحم  القٌادة المسئولٌة عن السبلمة أثنات العملٌات الخاصة بفرقة اإل فات الخاصة. -

ٌجب إسناد مسئولٌات السبلمة إلى مسئولً اإلشةراف والمراقبةة فةً كة  مسةتوى مةن مسةتوٌات  -

 التنظٌم.

ٌتضةةمن نظةةام إدارة الحةةوادث األدوار والمسةةئولٌات المنو ةةة بةةأي إدارة مةةن إدارات ٌجةةب أن  -

 إ فات الحرائق العامة المستجٌبة وغٌرها من الوكاالت الخارجٌة.

فرقة اإل فات الخاصة المتواجدٌن  عضاتمن أ عضوٌجب استخدام نظام موحد لتحدٌد هوٌة ك   -

 ٌه.فً مكان الحادث وتوضٌح المسئولٌة المسندة إل

تخضةع للتقٌةٌم  عضةاتٌلزم على مسئو  إدارة الحادث ضمان أن المخا ر التً ٌتعةرض لهةا األ -

 قب  اتخاذ اإلجرات المبلئم.

ٌجب أن تقتصر أنش ة االستجابة للحوادث علةى ال رٌقةة الدفاعٌةة لمكافحةة الحرٌةق وذلةك فةً  -

 الخاصة غٌر مقبولة. فرقة اإل فات عضاتالحاالت التً تكون فٌها المخا ر التً ٌتعرض لها أ

ٌجب أال تتجاوز اإلجراتات المتخذة ن اق البٌان التنظٌمً وإجراتات التشغٌ  القٌاسٌة بصةرف  -

 النظر عن المخا ر الناشئة.

 سٌاسة إدارة المخا ر. -

ٌتعةةٌن علةةى إدارة فرقةةة اإل فةةات الخاصةةة وضةةع سٌاسةةة إلدارة المخةةا ر بخصةةو  االسةةتجابة  -

 للحوادث.

 : لمعترف بها لسٌاسة إدارة المخاطرفٌما ٌلً المبادئ ا

فرقة اإل فةات الخاصةة مقبولةة إذا كةان  عضاتٌجب أن تكون بعض المخا ر التً تم  سبلمة أ -

 .ا  إنقاذ األروا  البشرٌة ممكن

فرقةةة اإل فةةات الخاصةةة مقبةةوال   عضةةاتٌجةب أن ٌكةةون الحةةد األدنةةى مةةن المخةةا ر علةةى سةةبلمة أ -

 .ا  ولكن بشك  مدرو  ومحسوب إذا كان إنقاذ الممتلكات الُمعرضة للخ ر ممكن

فرقةة اإل فةات الخاصةة مقبولةة إذا كةان إنقةاذ  عضةاتال ٌجوز أن تكون أي مخا ر على سبلمة أ -

 األروا  البشرٌة أو الممتلكات غٌر ممكن.

 مراجعة سٌاسة إدارة المخا ر بصورة منتظمة.فرقة اإل فات الخاصة  عضاتٌتعٌن على أ -

 ٌجب وضع خ   عم  تصحٌحٌة نتٌجة  لعدم االلتزام بسٌاسة إدارة المخا ر. -
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ٌجب استخدام السٌنارٌوهات والتجارب الفرضٌة الخاصة بالعملٌةات المرتب ةة بةالحوادث لتقٌةٌم  -

 المخا ر.

 ا ق. ٌتعٌن على مسئو  إدارة الحادث مواصلة التحكم فً جمٌع المن -

ٌجعب أن تتحمعل إدارة فرقعة اإلطفعاء الخاصعة , الخاصعةالمهام اإلدارٌة والفنٌة لقادة فرقعة اإلطفعاء 

 مسئولٌة ما ٌلً:

 .تنسٌق االجتماعات الضرورٌة مع إدارة المنشأة العلٌا وجدولتها -

وضةةع بةةرامل لفحةة  معةةدات الوقاٌةةة مةةن الحرٌةةق ومواصةةلة ت بٌةةق تلةةك البةةرامل فٌمةةا ٌتعلةةق  -

 .فرقة اإل فات الخاصةبمعدات 

 .تنسٌق عملٌات الصٌانة واستعراض التقارٌر والسجبلت الم لوبة -

 .لدفاع المدنً المجاورةالمدٌرٌة العامة لاالستمرار فً التواص  مع مراكز  -

 .فرقة اإل فات الخاصة وقادتها عضاتاختٌار أ -

 : ٌجب أن ٌتحمل قائد الفرقة مسئولٌة ما ٌلً, رئٌس فرقة اإلطفاء الخاصة

 .وضع تسلس  للسل ات داخ  الفرقة بهدف التصرف فً حالة غٌاب قائد الفرقة -

 .الفرقة عضاتتقٌٌم ملهبلت أ -

 .إعداد قائمة بموارد الفرقة البشرٌة واآللٌة واالحتفاظ بها -

اختٌار نائبً قائد فرقة اإل فات الخاصةة بمةا ٌتناسةب مةع حجةم الفرقةة وإبقةائهم علةى علةم بشةأن  -

 .خاصة بالفرقةجمٌع العملٌات ال

مراعاة ما ٌلً فٌما ٌتعلق بالمخا ر الخاصة بالموقع والمواد الخ رة والعملٌةات التةً ٌمكةن أن  -

 : تتعرض لها فرقة اإل فات الخاصة

 .وضع خ   ما قب  الحادث تتناسب مع مخرجات دراسة تقٌٌم المخا ر -

 .فرقة اإل فات الخاصة بالمخا ر التً تنتظرهم عضاتإببلد أ -

 .الدعم عضاتفرقة اإل فات الخاصة وأ عضاتالتدرٌب للقٌام بمهام االستجابة المنو ة بأتقدٌم  -

 .اختٌار المعدات التً تستخدمها الفرقة والحفاظ علٌها -

 .رفع تقارٌر كتابٌة بخصو  حالة فرقة اإل فات الخاصة إلى اإلدارة ك  ربع سنة على األق  -

 .المساعدة فً التحقٌقات المتعلقة بالحرٌق -

 .لدفاع المدنً وتقدٌم التقارٌر الدورٌةالمدٌرٌة العامة لتواص  المستمر مع ال -

 نائب قائد فرقة اإل فات الخاصة.  -

 ٌجب ع  نائبً قادة فرقة اإل فات الخاصة القٌام بك  مما ٌلً: -

 .إتمام المهام التً ٌسندها إلٌهم رئٌ  فرقة اإل فات الخاصة -

 .غٌابهتمثٌ  ونٌابة مح  قائد الفرقة فً حالة  -

 (12) المادة

 : المباشر واالرتباط التنظٌمً الهٌ ل
 : للفرق التنظٌمً الهٌ ل -أ 
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ٌةةتم إعةةداد هٌكةة  تنظٌمةةً وجةةداو  تنظٌمٌةةة ودلٌةة  بالمهةةام والواجبةةات والمسةةلولٌات للوحةةدة 

اإلدارٌةةة وجمٌةةع أعضةةات الفرقةةة واعتمادهةةا وفقةةا  للمعةةاٌٌر الدولٌةةة مةةن قبةة  إدارة المنشةةأة مةةع 

 .برأي المدٌرٌة العامة للدفاع المدنًاالستئنا  

 :المباشر واالرتباط اإلشراف -ب 

 والسةةبلمة األمةةن بةةإدارات التنظةةٌم هٌكةة  فةةً الخاصةةة واإلنقةةاذ اإل فةةات فةةرق تةةرتب  أن ٌجةةب

 ٌوازٌها فً حا  اختبلف المسمٌات. أو ما بالمنشأة

 (12شرح المادة )

 الهٌ ل التنظٌمً للفرق

 الخاصة.ٌظهر الشك  التخ ٌ ً أدناه عدة أمثلة لتوضٌح الهٌك  التنظٌمً المثالً لك  فرق اإل فات 

 عضةائهاكما ٌنبغً مبلحظة أن لك  فرقة هٌك  تنظٌمً خا  بها ٌعتمد على  بٌعة نشةا ها وعةدد أ

هةةا وعةةدد ونةةوع آلٌاتهةةا وخبلفةةه، أي ٌجةةوز للفرقةةة تصةةمٌم الهٌكةة  التنظٌمةةً الةةداخلً حسةةب موارد

البشرٌة واللوجستٌة بشةر  أن ٌةلمن حماٌةة علةى مةدار السةاعة للمنشةأة وأن ٌكةون توزٌةع الوردٌةات 

 الفرقة. عضاتتوزٌعا  عادال  ٌتناسب مع نشا  المنشأة وعدد أ

 12ٌن تتغٌةر كة  أسا  الهٌاك  المبٌنة أدناه هو استخدام نظام العم  بالوردٌة وذلك باسةتخدام وردٌتة

سةاعة  24وردٌةات لتغ ٌةة مت لبةات  ثبلثوربما ٌرى قائد الفرقة اعتماد نظام  ،ساعة هذا للتوضٌح

بإضةافة وردٌةة  ،وردٌةات فةإن النمةوذ  التنظٌمةً ٌت لةب تعدٌلةه ثبلثوهذا مقبو  تماما  إذا اعتمدت 

 أخرى تحت قٌادة قائد الوردٌة اإلضافٌة وهكذا. 

 

 :التنظٌمً للفرق لهٌ لا -أ 

 : )نموذ  ارشادي فق ( من الحد األدنى من األفرادنموذ  هٌك  تنظٌمً فرقة مكونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : )نموذ  ارشادي فق ( المح ات بعددنموذ  لهٌك  تنظٌمً لفرقة إ فات متعددة 

  

 قائد الفرقة

قائد الوردٌة 

  

قائد الوردٌة 

 ب 
قائد 

 أ الوردٌة

حد  3مجموعة اال فات 

 ادنى

 3مجموعة اال فات 

 حد ادنى

 3مجموعة اال فات 

 حد ادنى

 فرٌققائد 

قائد مح ة 

 ثانٌة
 قائد وردٌة أ

 قائد مح ة  اولى

قائد وردٌة 
قائد وردٌة   قائد وردٌة أ
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 واالرتباط المباشر  اإلشراف -ب 

تها ٌجةب أن تةرتب  إدارة  حتى تحظى فةرق اإل فةات الخاصةة باالهتمةام والرعاٌةة الم لوبةة فةً منشة

فةً هٌكةة  التنظةةٌم العةام للمنشةةأة بةإدارة األمةةن والسةبلمة التةةً تةةرتب   الخاصةةةفةرق اإل فةةات واإلنقةاذ 

 المباشر. بإدارة األمن العلٌا وتحت إشرافها

لبلرتبةةةا  المباشةةةر إلدارة فةةةرق اإل فةةةات الخاصةةةة  )ارشةةةادي فقةةة ( وٌوضةةةح الشةةةك  التةةةالً نمةةةوذ 

 بالمنشأة.

 

 

 

 

                             

  

قسام 
أ
 ال

 اإلدارات 

 اإلدارة العليا  اإلدارة العليا 

خرى 
أ
 اإلدارات ال

خرى 
أ
قسام ا

أ
خرى  ا

أ
قسام ا

أ
 ا

من والسالمة 
أ
 إدارة ال

 إدارة فرقة اإلطفاء الخاصة 

1 

ة •
أ
 اإلدارة العليا للمنشا

 رئيس مجلس الدارة •

2 

ة•
أ
من العليا بالمنشا

أ
 إدارة ال

من والسالمة •
أ
 إدارة ال

3 

 إدارة الفرق •

 إدارة الفرقة•
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 (13) مادةال

 : الفرق تتبعها التً الجهة ومسئولٌات مهام
 : التالٌةعلى الجهة المشرفة على فرق اإلطفاء واإلنقاذ فً المنشآت أن تلتزم بالتعلٌمات 

 ما ورد بمواد وفقرات هذه البلئحة.التقٌد ب -1

والدورٌةةة والمتضةةمن كافةةة الواجبةةات اإلدارٌةةة  واألسةةبوعٌةإعةةداد دلٌةة  االجةةراتات الٌومٌةةة  -2

دٌرٌةةة والتأهٌلٌةةة والفنٌةةة لكافةةة العةةاملٌن حسةةب التسلسةة  القٌةةادي علةةى مةةدار العةةام وتزوٌةةد م

 الدفاع المدنً بالمن قة به.

ٌة التً تحددها المدٌرٌة العامةة للةدفاع المةدنً لضةمان التةزام المنشةأة بالتشةغٌ  االلتزام باآلل -3

المعٌةةاري، سةةوات كةةان تحةةت اإلشةةراف المباشةةر مةةن المدٌرٌةةة العامةةة للةةدفاع المةةدنً أو عةةن 

  رٌق  رف ثالث بموافقة أو ب لب من المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً .

الصةةٌانة الدورٌةة ة للمنشةةأة وآللٌةةات ومعةةدات المتابعةةة واإلشةةراف علةةى عملٌةةات التشةةغٌ  و -4

 وتجهٌزات فرق اإل فات واإلنقاذ الخاصة.

 تدرٌب وتأهٌ  وت وٌر مهارات أعضات فرق اإل فات واإلنقاذ الخاصة. -5

إببلد مدٌرٌة الةدفاع المةدنً فةً المن قةة بةأي تغٌٌةرات ت ةرأ علة ى فة رق اإل فةات واإلنقةاذ  -6

   الخاصة، ومكان المنشأة ون اق خدمتها

ضةةمان جاهزٌةةة آلٌةةات ومعةةدات وتجهٌةةزات فةة رق اإل فةةات واإلنةة قاذ الخاصةةة وصةةبلحٌتها  -7

 للعم  على مدار الساعة.
رب  غةرف عملٌةات فةرق اإل فةات واإلنقةاذ الخاصةة فةً المنشةأة  بغةرف العملٌةات ومركةز  -5

 .911التحكم  والتوجٌه  بمدٌرٌة الدفاع المدنً بالمن قة أو بالعملٌات الموحدة 

الدائم المستمر مع مدٌرٌة الدفاع المدنً بالمن قة حو  ك  جدٌد فةً مجةا  عملٌةات  التنسٌق -9

 اإل فات واإلنقاذ.

تجهٌةةز المنشةةأة باآللٌةةات والمعةةدات والتجهٌةةزات الخاصةةة بفةةرق اإل فةةات واإلنقةةاذ وفةةق مةةا  -11

 نصت علٌه مواد وفقرات هذه البلئحة.
ٌثبت اجتٌاز األعضات المرشةحٌن للعمة   موافاة المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً بالمن قة بما -11

فً فة رق اإل فةات واإلنة قاذ للشةرو  والواجبةات الم لوبةة والمعتمةدة مةن المدٌرٌةة العامةة 

 للدفاع المدنً.

 (13شرح المادة )

الجهة التً تنطبق علٌها البلئحة بااللتزام بما ٌلً وتعتبر مسإولة نظامعا ععن اي اخعبلل فعً  تتحمل

 : ذل 

  التقٌد بجمٌع ما ورد بالبلئحة. 

  اعداد دلٌ  االجراتات الٌومٌة واالسبوعٌة والدورٌة والمتضمن كافة الواجبات االدارٌة

والتأهٌلٌة والفنٌة لكافة العاملٌن حسب التسلس  القٌادي على مدار العام وتزوٌد المدٌرٌة العامة 

 للدفاع المدنً بالمن قة بها.
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 ددها المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً لضمان التزام المنشأة بالتشغٌ  االلتزام باآللٌة التً تح

المعٌاري ، سوات كانت تحت االشراف المباشر من المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً او عن 

  رٌق  رف ثالث بموافقة او ب لب من المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً.

 قة او الشركة المشغلة للفرقة امرا ٌعد وجود جهة مشرفة على التشغٌ  بخبلف ادارة الفر

ضرورٌا للتأكد  من التزام مشغ  الفرقة بمعاٌٌر العم  المعتمدة والتً تكف  تحقٌق االستفادة 

الكاملة من وجود الفرقة بحٌث تتجاوز كونها مت لب رسمً بحت وقد ٌكون ذلك بأشراف 

موافقة او ب لب من مباشر من المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً او عن  رٌق  رف ثالث ب

المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً وٌتضمن االشراف على جمٌع الجوانب االدارٌة والتشغٌلٌة 

والتدرٌبٌة والفنٌة ، وتكون تحت مسلولٌتها اعداد تقارٌر ورقٌة والكترونً او نقا  دخو  فً 

 النظم الحاسوبٌة  وتزوٌد المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً بالمن قة بها.

 فرق اإل فات واإلنقاذ المٌدانٌة حسب المادة السابعة  عضاترٌب وتأهٌ  وت وٌر مهارات أتد

  6من البلئحة وأٌضا  حسب تعرٌف الشخ  المله  بالمادة األولى البند رقم 

  التواص  الدائم مع مدٌرٌة الدفاع المدنً فً المن قة من خبل  تقارٌر دورٌة عن وضع الفرقة

ي حالة  وارئ بالمنشأة وبأي تغٌٌرات ت رأ عل ى ف رق اإل فات وجاهزٌتها لبلستجابة أل

أو المواد المستخدمة أو أي عنصر آخر من الممكن أن  بنشا  المنشأة المٌدانٌة، أوواإلنقاذ 

  المخا ر.ٌلثر على دراسة تقٌٌم 

 ٌة المتابعة واإلشراف على جاهزٌة آلٌات ومعدات وتجهٌزات ف رق اإل فات واإلن قاذ المٌدان

وصبلحٌتها للعم  على مدار الساعة من خبل  المراجعة لداخلٌة باستخدام نماذ  التفتٌس 

   والشهرٌة.الٌومٌة واألسبوعٌة 

  تأمٌن وسائ  االتصا  المناسبة والمتعددة للتواص  بٌن غرف عملٌات فرق اإل فات واإلنقاذ

القٌادة والسٌ رة بمدٌرٌات الدفاع المٌدانٌة فً المنشأة سلكٌا  والسلكٌاَ بغرف العملٌات ومركز 

 .المدنً بالمنا ق

  التنسٌق الدائم والمستمر مع مدٌرٌة الدفاع المدنً بالمن قة حو  ك  جدٌد فً مجا  عملٌات

 اإل فات واإلنقاذ التً تدور وٌتم التدرٌب علٌها بالمنشأة 

 فرق اإل فات واإلنقاذ تجهٌز الفرقة بالمقر المناسب وباآللٌات والمعدات والتجهٌزات الخاصة ب

 (  6( ورقم )5وفق ما نصت علٌه مواد وفقرات هذه البلئحة بالمواد رقم )

 المرشحٌن للعم  فً ف رق اإل فات واإلن قاذ للشرو   عضاتتقدٌم ما ٌثبت اجتٌاز األ

( من البلئحة وأٌضا  تعرٌف الشخ  المله  بالمادة 7والواجبات الم لوبة حسب المادة رقم )

  الساد .البند ( 1رقم )

  مباشرة:بعض المهام والمسلولٌات األخرى التً لم ترد بالبلئحة ب رٌقة  

 فرقة اإل فات الخاصة عضاتوضع سٌاسة مكتوبة بشأن السبلمة والصحة المهنٌة أل 

 عضاتوضع سٌاسة مكتوبة بخصو  الشرو  ال بٌة وشرو  األدات البدنً المتعلق بالعم  أل 

الفرقة  عضاتأن ت بق بصفة دورٌة للتأكد من كفاتة وسبلمة أ فرقة اإل فات الخاصة على

  وقادتها.
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  وضع أو اعتماد معاٌٌر قٌا  األدات والتً تحدد المستوٌات األساسٌة للكفاتة فٌما ٌتعلق

فرقة اإل فات الخاصة إلنجاز مهام  عضاتبالمهارات والخبرة وإجراتات السبلمة البلزمة أل

 االستجابة المنو ة بهم

 ٌالعاملٌن علىم تقارٌر دورٌة عن فرقة اإل فات الخاصة بأي تغٌٌرات  ارئة على قدرة تقد 

 المشاركة فً فرقة اإل فات الخاصة.

  البلئحة.وضع سٌاسة لبلحتفاظ بالسجبلت الم لوبة فً هذه 

  والتعلٌم، والتقٌٌمات ال بٌة  والتدرٌب، والمركبات، المعدات،وضع مٌزانٌة مالٌة لشرات

ألدات البدنً المتعلق بالعم ، وغٌر ذلك من البنود البلزمة لعم  فرقة اإل فات وتقٌٌمات ا

 الخاصة.

 وقادة فرقة اإل فات الخاصة للقٌام بما ٌلً عضاتتحدٌد وسٌلة االتصا  مع أ : 

 فرقة اإل فات الخاصة بخصو  أي حادث عضاتإببلد أ. 

 فرقة اإل فات الخاصة خبل  الحادث عضاتاالتصا  بٌن أ. 

  على اإلدارة وضع بٌان تنظٌمً كتابً لفرقة اإل فات الخاصة فضبل  عن مراجعته ٌجب

 واالحتفاظ به.

 .ٌجب أن ٌشتم  البٌان التنظٌمً على تواجد فرقة اإل فات الخاصة 

 ًٌجب أن ٌتضمن البٌان التنظٌمً جمٌع ما ٌل : 

 .لهٌك  التنظٌمً األساسًا  -1
الدورات التدرٌبٌةة والتعلٌمٌةة المقةرر تقةدٌمها وحجمهةا ومةدى  نوع –التدرٌبً البرنامل   -2

 .تكرارها

 .الفرقة عضاتأل الم لوبالعدد  -3
 ( المدٌرٌة العامة لٌجب توفٌر البٌان التنظٌمً للتفتٌس من قب  الجهة المختصة )ًلدفاع المدن. 

 الخاصة. ٌلزم على اإلدارة تحدٌد تسلس  السل ات وتعٌٌن المسئولٌات لعم  فرقة اإل فات 

 عن إدارة فرقة اإل فات  الفرقة( المسئو / رئٌ   )قائد عضوٌجب على اإلدارة تحدٌد ال

 الخاصة، بما فً ذلك برنامل التدرٌب والتعلٌم.

  التشغٌ   وتنفٌذ إجراتاتٌتعٌن على اإلدارة تحدٌد المسئولٌة فٌما ٌتعلق بالشروع فً إعداد

فرقة اإل فات  عضاتلضمان سبلمة وصحة أالقٌاسٌة فضبل  عن استمرارٌتها وت بٌقها 

 الخاصة.

   فرقة اإل فات  عضاتمن أ عضوٌجب على اإلدارة وضع سٌاسة لضمان تعاون ومشاركة ك

الخاصة مع بعضهم البعض فضبل  عن االلتزام باألحكام الواردة فً البٌان التنظٌمً لفرقة 

 اإل فات الخاصة وبرنامل التدرٌب والتعلٌم.

 ة وضع أهداف وغاٌات محددة لعدم وقوع حوادث وإصابات وأمراض ٌجب على اإلدار

 ووفٌات وكذلك التغلب علٌها أثنات أدات المهام المسندة إلى فرقة اإل فات الخاصة.

 فرقة اإل فات الخاصة فً لجان السبلمة والصحة المهنٌة  عضاتاإلدارة إدرا  أ ٌجب على

 التابعة للشركات أو الشركة المحلٌة.

 إلدارة تفوٌض المهام والمسئولٌات ذات الصلة ببرنامل السبلمة لفرقة اإل فات ا ٌجب على

 ملهلٌن. عضاتالخاصة إلى أ
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 :ًٌجب أن ٌشتم  برنامل السبلمة على ما ٌل 

 .إدارة السجبلت والبٌانات -1
التواص  مع اإلدارة وموردي المعدات وإدارة السبلمة بالمواقع أو بالشةركات واإلدارات  -2

 .ال بٌة والصحٌة

 .وضع إجراتات التشغٌ  القٌاسٌة ومواصلة ت بٌقها -3
 .الوقاٌة من الحوادث -4

 .تحدٌد مواصفات المعدات صٌانتها -5

 .التحقٌق فً الحوادث الواقعة -6
 .السبلمة فً مكان الحادث -7

 .التدرٌب والتعلٌم -8

 مكان متا   األق  فًأعوام على  ةٌجب االحتفاظ بالسجبلت الم لوبة فً هذه البلئحة لمدة ثبلث

 للتفتٌس من قب  الجهات المختصة.

 (14) المادة

الخاصةة بتقةدٌم دراسةة تحلٌة  للمخةا ر  واإلنقةاذتلتزم المنش ت التً تن بق علٌها الئحة فرق اإل فات 

ثة لتحلٌة  المخةا ر  فً المنشأة من قب  جهة استشارٌة معتمدة ، كما تلتزم المنش ت بتقدٌم دراسة محدل

 أو مبانً بعد صدور تصرٌح الفرقة. أنش ة أيعند إضافة  

 (14شرح المادة )
 اإل فةاتتعتبر دراسة تحلٌ  المخا ر من لق أساسً ٌبنى علٌةه الكثٌةر مةن المت لبةات المتعلقةة بفةرق 

، حٌةث ٌشةتر  أن تقةوم بهةذه الدراسةة جهةة استشةارٌة معتمةدة مةن المدٌرٌةة الخاصة بالمنشأة واإلنقاذ

و )بٌت خبةرة عةالمً( تملةك االمكانةات البلزمةة والكةوادر الملهلةة إلعةداد هةذا العامة للدفاع المدنً أ

 النوع من الدراسات.

 وعلى ضوء ذل  ٌتم تحدٌد الجوانب التالٌة:

 عدد االعضات العاملٌن فً الفرقة الخاصة. -1
 عدد ونوع االلٌات المستخدمة فً الفرقة. -2

 نوع تأهٌ  االعضات العاملٌن بها. -3

 الم لوبة .التجهٌزات الفنٌة  -4
 حجم وموقع مبنى الفرقة. -5

 البرنامل التشغٌلً للفرقة. -6

 انواع الحوادث التً ٌجب تأهٌ  اعضات الفرقة لمواجهتها. -7
 إعداد دراسة تحلٌل المخاطر ما ٌلً: على أن ٌراعى عند

 المنهل العلمً لمصفوفة المخا ر فً المنشأة ودرجة االلتزام فً مت لبات السبلمة. -1

 لةةب مباشةةرة فرقةةة اال فةةات الخاصةةة للحةةوادث خةةار  ن ةةاق المنشةةأة مةةن تحدٌةد امكانٌةةة  -2

 عدمه.
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وألهمٌة تناسب الفرقة مع المخا ر الموجودة فقد نصت هةذه المةادة علةى ضةرورة تقةدٌم  -3

دراسة محدثة لتحلٌ  المخا ر عند اضافة اي انش ة او مبانً بعد صدور تصةرٌح فرقةة 

 اال فات الخاصة.

 (15) المادة

 إطفعاء فرقـعـة توفعـٌر( 2)رقعم بالمعادة الواردة المعاٌٌر علٌها تنطبق ال منشؤة ألي ٌجوز
 .البلئحة بهذه الواردة باالشتراطات االلتزام م  بها خاصة وإنقاذ

 (15شرح المادة )
جمٌع ما سبق ذكره فً المواد والبنود السابقة ٌخ  المنشة ت التةً تن بةق علٌهةا المعةاٌٌر فةً المةادة 

 مدنً.دفاع من مراكز المدٌرٌة العامة للعن أقرب مركز  هأو بعد هأو عدد شاغلٌ حةمساالثانٌة من 

ولكن قد ٌكون هناك بعض المنش ت التً تود أن تحظى بخدمات فرقةة اإل فةات الخاصةة بهةا حتةى إذا 

لم تكن م البة بذلك، تلك المنش ت ٌجوز لها إنشات فرقة إ فات خاصة وإدارتها وتشغٌلها ولكن حسب 

علةى عةاتق وذلك نظرا  لخ ورة المهنة والمسلولٌات التً تقع  الخاصة،مت لبات الئحة فرق اإل فات 

   ال وارئ.الفرقة عند تعاملها مع حاالت 

كما ٌجب على هذه المنشأة إببلد أقرب مركز أو المدٌرٌة التابعة لها برغبتهةا فةً إنشةات فرقةة إ فةات 

ٌجب االلتزام بها وأٌضةا حتةى  العبلقة التًاألكواد ذات  وذلك لتوجٌه المنشأة إلى المراجع و خاصة،

   عند استٌفات جمٌع الشرو .ٌتم ترخٌ  الموقع والتشغٌ

 

 (16) مادةال

ٌجوز أل ثر من منشؤة تق  فً نطاق جغـرافً واحـد وتنطبق علٌها الئحعة فعرق اإلطفعاء 
واإلنقاذ الخاصة أن تشتر  فً فرقة واحدة أو أ ثر بالتضامن )حسعب االنظمعة المعمعول 

وفعق المععاٌٌر  بها فً الممل عة( علعى أن ت عون هعذه الفعرق  افٌعة لتغطٌعة هعذه المنشعآت
 .(14المعتمدة )م  مراعاة ما ورد فً المادة 

 (16شرح المادة )
اتاحةةت البلئحةةة للمسةةتفٌدٌن فةةً ن ةةاق جغرافةةً واحةةد وبغةةرض تقلٌةة  التكلفةةة والعةةبت علةةى كاهةة  

المستثمر أو الجهة المستفٌدة فً حا  وجود أكثر من منشأة تن بق علٌها الئحة فرق اال فات الخاصةة 

خاصةة واحةدة أو  وإنقةاذداخ  ن اق جغرافً واحةد االشةتراك ضةمن مبةدأ التضةامن فةً فرقةة ا فةات 

كثةةةر علةةةى ان تحقةةةق هةةةذه الفرقةةةة التغ ٌةةةة الكافٌةةةة ضةةةمن معٌةةةار االسةةةتجابة المعتمةةةد والتشةةةكٌبلت ا

والتجهٌزات والتأهٌ  البلزم مع مراعاة أن ٌكون ذلك وفق دراسةة تحلٌة  المخةا ر المشةار الٌهةا فةً 

 المادة الرابعة عشر من البلئحة.

المملكةةة )مثةة  شةةركات التضةةامن  وٌشةةتر  لةةذلك أن ٌكةةون التضةةامن وفةةق االنظمةةة المعمةةو  بهةةا فةةً

وشةةركات المحاصةةة أو االسةةتعانة بمقةةاو  خةةارجً ٌقةةدم الخدمةةة للجهةةات المتضةةامنة وفةةق الشةةرو  

 الموضحة أعبله( ووفق عقود واتفاقٌات تنظم المسلولٌة واألثر القانونً لك  جهة .
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 (17) مادةال

متخصصة تتعولى أعمعال ٌحق للمدٌرٌة العامة للدفاع المدنً االستعانة بشر ات وجهات 
ظٌععر رسععوم محععددة تؤهٌععل وتععدرٌب ومتابعععة وتععرخٌص فععرق اإلطفععاء واإلنقععاذ الخاصععة ن

 ٌتحملها المستفٌد.

 (17المادة ) شرح

نظرا  الختبلف نظام العم  المعمو  به فً المدٌرٌة العامة للةدفاع المةدنً عةن مةا هةو معمةو  بةه فةً 

ومٌةة أو ق ةاع خةا ، وألهمٌةة االسةهام مةع ادارة الق اعات االخرى سوات كانت اجهزة وهٌئات حك

المنشأة لضمان  تقدٌم خدمة ا فات معٌارٌة ومفٌدة سوات كانت عن  رٌق تشغٌ  ذاتً أو عةن  رٌةق 

قواعد بٌانةات بشةرٌة وآلٌةة وفنٌةة تسةهم فةً  وإٌجادمقاو  مصر  له وللرفع من مستوى سوق العم  

التصةةرٌح  ت ةوٌر هةةذا المجةا  فإنةةه ٌحةق للمدٌرٌةةة العامةةة للةدفاع المةةدنً متةى مةةا رأت ضةرورة ذلةةك

 لشركة أو جهة متخصصة أو أكثر لتتولى بعض االعما  منها:

 الخاصة بهم. التدرٌبٌةتأهٌ  أعضات الفرقة ومتابعة البرامل  -1

 ت الخاصةترخٌ  نشا  فرق اال فا -2
 متابعة اجراتات التصرٌح االولٌة للفرقة الخاصة. -3

 متابعة فرق اال فات الخاصة نظٌر رسوم محددة ٌتحملها المستفٌد. -4

 .واآللٌاتمتابعة برامل الصٌانة والتشغٌ  للمعدات  -5
 متابعة ومراجعة الدلٌ  التشغٌلً للمنشأة. -6

اجد خبل  االوقات المحددة لهم متابعة جاهزٌة تلك الفرق ومدى التزام األعضات بها بالتو -7

ومةةا ٌسةةتلزمه ذلةةك مةةن اسةةتخدام لةةبعض التقنٌةةات  وااللتةةزام بمةةا ٌوكةة  الةةٌهم مةةن اعمةةا 

 الحدٌثة مث  الرب  التقنً واجهزة االستشعار فً العربات وغٌرها.

 (18) مادةال

 بتوفٌر البلئحة تطبٌق شروط فٌها تتوفر لم التً المنشآت إلزام المدنً الدفاع عام لمدٌر
  .لذل  ضرورة هنا  أن رأي إذا واإلنقاذ اإلطفاء فرق

 (18شرح المادة )
ال تن بةق معةاٌٌر ت بٌةق البلئحةة  (، قةدمةن البلئحةة )ن ةاق ت بٌةق البلئحةة 2اسةتنادا  إلةى المةادة رقةم 

دفاع تةابع للمدٌرٌةة العامةة للة الخاصة بالمساحة وعدد الشةاغلٌن والمسةافة بةٌن المنشةأة وأقةرب مركةز

 لخ ورتهةا،دفاع المدنً ضرورة إلنشات فرقة بالمنشأة نظةرا  ترى المدٌرٌة العامة للولكن قد  المدنً،

 وقد تكون الخ ورة موسمٌة أو على مدار العام وقد تكون لؤلسباب التالٌة:

 .غلٌن وكثافته بالمقارنة بالمساحةعدد الشا -1

 .بٌعة المواد المستخدمة فً النشا   -2

سةةكنٌة أو تجارٌةةة أو صةةناعٌة مجةةاورة ممةةا ٌتسةةبب فةةً خ ةةر  قةةرب المنشةةأة مةةن من قةةة -3

 .تعرضً للمنش ت المجاورة
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 .الحرٌق بالمنشأة أو عدم فعالٌتهاعدم توفر األنظمة الثابتة للوقاٌة من  -4

األبنٌةةة الملقتةةة مثةة  المخٌمةةات ومواقةةع المعةةارض والمهرجانةةات ) مناسةةبات وفعالٌةةات  -5

 .الهٌئة العامة للترفٌه (

 (19) مادةال

 : المخالفات
 رقةةمالةةوزاري  قرارالبةة الصةةادرة المةةدنً الةةدفاع ولةةوائح نظةةام مخالفةةات فةةً النظةةر الئحةةة ت بٌةةق ٌةةتم

 .البلئحة هذه بنصو  ورد لما المخالفة المنش ت على(  ه15/4/1425)وتارٌ ( دف/5/و/12/1)

 (19شرح المادة )
 المدنً.ٌمكن الرجوع الى الئحة النظر فً مخالفات نظام ولوائح الدفاع 

 (20) المادة

( ٌوما  من تارٌخ نشرها بالجرٌدة الرسمٌة , 180ٌتم البدء فً تطبٌق هذه البلئحة بعد )
 على أن تتم مراجعة البلئحة  ل سب  سنوات أو متى ما دعت الحاجة.

 (20شرح المادة )
وتعتبةةر كة  منشةةأة تن بةةق  )التحةدٌث( ٌومةةا  مةن صةةدورها 151تسةري مت لبةةات ت بٌةق البلئحةةة بعةد 

 .علٌها معاٌٌر ن اق ت بٌقها ولم تنشأ فرقة إ فات خاصة مخالفة لنظام الدفاع المدنً 

لةةدفاع المةةدنً تضةةم أعضةةات مةةن المختصةةٌن بعملٌةةات اإل فةةات المدٌرٌةةة العامةةة لفرعٌةةة مةةن ال اللجنةةة

سةنوات وتقةدٌم التوصةٌات للتعةدٌ  إن  سةبعواإلنقاذ واإلدارات األخرى المعنٌة لمراجعه البلئحةة كة  

 لزم األمر. 

  اللجنة المشكلة : واجبات

   .جمع المعلومات -1
مراقبة تنفٌذ وت بٌق مواد البلئحة من ناحٌة التزام المنش ت بالت بٌق وأٌضا مةدى متابعةة  -2

 البلئحة.الجهات المختصة على المنش ت لحثهم على ت بٌق 

 .وجه القصور فً الت بٌق ونقا  الضعف والقوة تحلٌ  المعلومات والبٌانات لتحدٌد أ -3

 .رفع تقارٌر دورٌة عن مدى ت بٌق البلئحة والتوصٌات التً تعزز الت بٌق الفعا  لها -4

 .السبعسنوات المراجعه البلئحة بنات على مرئٌات اللجنة فً الت بٌق على مدار  -5

 األمر.تقدٌم التوصٌات بتعدٌ  البلئحة إن لزم  -6

 

 جدول تعرٌفً 

 رقمه المعٌار م

 NFPA-1021 الملهبلت المهنٌة لضاب  اإل فات 1

 NFPA-1001 الملهبلت المهنٌة لرج  اإل فات 2



 

 66من  65صفحة 
 

 NFPA-1006 الملهبلت المهنٌة لئلنقاذ الفنً 3

 NFPA-101 كود سبلمة األروا  4

 NFPA-1710 تنظٌم عملٌات مكافحة الحرائق والعملٌات الخاصة وال بٌة ال ارئة 5

 NFPA-1002 الملهبلت المهنٌة لسائقً ومشغلً أدوات ومعدات مكافحة الحرٌق 6

 NFPA-1037 الملهبلت المهنٌة لقائد مكافحة الحرائق  7

 NFPA-1041 الملهبلت المهنٌة لمدرب خدمات اإل فات 5

 NFPA-1071 الملهبلت المهنٌة لفنً سٌارات ال وارئ 9

 NFPA-1500 اإل فاتالسبلمة والصحة المهنٌة لرجا   11

 NFPA-1402 دلٌ  بنات مراكز تدرٌب خدمات اإل فات 11

 NFPA-1081 الملهبلت الفنٌة ألعضات فرقة اإل فات الصناعٌة 12

اختٌار معدات الوقاٌة الشخصٌة لمكافحة حرائق المبانً والحرائق عن قرب وصٌانتها  13

 والعناٌة بها 

NFPA-1851 

 NFPA-600 اإل فاتمرافق )مبانً( فرق  14

 NFPA-1971 معدات الوقاٌة الشخصٌة البلزمة لمكافحة حرائق المبانً والحرائق عن قرب 15

معدات الوقاٌة من األبخرة الناتجة عن حوادث المواد الخ رة وحوادث اإلرهاب الكٌمٌائٌة  16

 والبٌولوجٌة واالشعاعٌة والنووٌة

NFPA-1991 

 NFPA-1992 الوقائٌة من الرذاذ السائ  الناتل عن حوادث المواد الخ رةمعدات الحماٌة والمبلب   17

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس

 رقم الصفحة المادة م

 2 االولى 1

 3 الثانٌة 2

 8 الثالثة 3

 10 الرابعة 4



 

 66من  66صفحة 
 

 12 الخامسة 5

 18 السادسة 6

 43 السابعة 7

 48 الثامنة 8

 50 التاسعة 9

 52 العاشرة 10

 59 الحادٌة عشر 11

 62 الثانٌة عشر 12

 65 الثالثة عشر 13

 66 الرابعة عشر 14

 66 الخامسة عشر 15

 67 السادسة عشر 16

 67 السابعة عشر 17

 68 الثامنة عشر 18

 68 التاسعة عشر 19

 68 العشرون 20

 69 جدول تعرٌفً 21

 

 


