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األمن مطلب والس��امة هدف تس��عي املديرية العامة للدفاع املدني إلي حتقيقه 

ونش��ره ب��ن ا ملواطن��ن واملقيم��ن، وخ��ر دلي��ل علي ذل��ك احلم��ات التوعية 

ال��ي تق��وم به��ا اإلدارة العام��ة للتوعي��ة الوقائية من خ��ال الربام��ج التلفزيونية 

واإلذاعي��ة والصحفي��ة والنش��رات واملطبوع��ات التثقيفي��ة واإلرش��ادية ال��ي 

تهدف إىل توفر س��بل األمن والس��امة لكافة ش��رائح اجملتم��ع وجتنب املخاطر 

بكاف��ة أش��كاهلا وأنواعها، وذلك بدع��م من والة األمر الذي��ن حيرصون علي 

رف��ع مس��توي خدم��ات الدف��اع املدن��ي، لتبلغ كل ش��رب يف ه��ذا الوط��ن الغالي.

مقدمة



6

واجبات ومهام مسئول 
أول مدير السالمة   

حتدي��دًا  تش��مل   و  باملوق��ع،  الس��امة  خط��ة  إع��داد  الس��امة  مس��ؤول  عل��ى 
دقيق��ًا للواجب��ات وامله��ام لتك��ون مبثاب��ة إط��ار ع��ام خلدم��ة الس��امة والوقاي��ة 
س��بيل  يف  مرش��دًا  دلي��ًا  وتك��ون  واإلس��عاف  احلري��ق  ومكافح��ة  واإلنق��اذ 
اآلتي��ة:  األه��داف  حتقي��ق  يكف��ل  مب��ا  واملمتل��كات  األرواح  محاي��ة 

: الواجبات العامة:
ً
أوال

وضع وتنفيذ اشرتاطات الوقاية من احلريق. . 1

 طلب وتوزيع أجهزة ومعدات مكافحة احلريق. . 2

تنظي��م أعم��ال اإلطفاء واإلنقاذ واإلس��عاف واإلخاء يف كاف��ة األحوال والظروف . 3

وحتديد املعدات والوس��ائل الازمة لذلك.

اخت��اذ اإلج��راءات الكفيل��ة حبماية املوق��ع وحمتوياته والعاملن في��ه واملرتددين . 4

عليه.

 حتديد أماكن اخلطورة باملوقع كاألفران واملواقد.. 5

تقدير وتوزيع معدات وسائل اإلنذار واإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف باملوقع. . 6

 تنفيذ تعليمات السامة الصناعية واألمن الصناعي باملنشآت الصناعية.. 7

تنفيذ لوائح وتعليمات الدفاع املدني اخلاصة حبماية وتأمن املنشآت. . 8

 وض��ع نظ��ام الختبار وفح��ص طفايات احلري��ق وبكرات اخلراطي��م والصمامات   . 9

وخزانات الضغط والقواذف وغره من مس��تلزمات التدخل ومكافحة احلريق وأن 

تكلف جهة متخصصة إلجن��از أعمال الصيانة واالختبار.
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: واجبات مسؤول السالمة واألمن 
ً
ثانيا

الصناعي عند تلقي اإلنذار بوقوع حادث: 

 التوجه فورًا ملكان احلادث بعد التأكد من إخطار مركز الدفاع املدني املختص. . 1

 التحق��ق م��ن فص��ل التي��ار الكهربائ��ي وإغ��اق حماب��س الغ��از مب��كان احلادث . 2

وتنفي��ذ خط��ة اإلخاء وق��ت الطوارئ. 

 حماص��رة الن��ران وتطويقه��ا يف حال��ة حدوث حري��ق وإطفاؤه��ا بوس��ائل اإلطفاء . 3

املتوف��رة بالتع��اون مع رجل الس��امة باملوق��ع وذلك حلن وصول ف��رق اإلطفاء. 

 ماحظة خلو الطرق واملمرات من العوائق لتسهيل أعمال فرق اإلطفاء واإلنقاذ. . 4

املعاونة وتقديم اإلرشادات الازمة إلنقاذ املصابن وإخاء األشخاص. . 5

 وض��ع خدم��ة للمراقب��ة واملاحظ��ة للتأكد م��ن عدم عودة األش��تعال بع��د إمخاد . 6

احلريق.  

 مراقب��ة عملي��ة إع��ادة التش��غيل مب��كان احل��ادث خاص��ة بالنس��بة لتوصي��ات . 7

الغ��از والرتكيبات الكهربائية بعد إق��رار الفنين بعدم وجود خطورة عند إعادة 

التشغيل.  

وضع خطط اإلخاء ومتارين اإلطفاء واإلنقاذ. . 10

11- نش��ر الوع��ي الوقائ��ي ومبادئ الس��امة بن العامل��ن باملوقع وعمل لوحات إرش��ادية 

ونش��رات وقائية مبسطة. 

12- على مسؤول السامة حتقيق التعاون والتنسيق مع اجلهات املعنية بأعمال السامة 

كالدفاع املدني والشرطة واهلال األمحر ... إخل 
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: الواجبات العامة: 
ً
أوال

: واجبات رجل السالمة عند 
ً
ثانيا

تلقي اإلنذار بوقوع حادث: 

اإلمل��ام باملبين املعن فيه وم��ا به من مداخل وخمارج وأبواب ط��وارئ،و كذلك كافة . 1
حمتوياته من معدات وجتهيزات والغرض من وجودها وطرق تش��غيلها وإيقافها عند 

الضرورة. 
اإلمل��ام الكام��ل باإلج��راءات الوقائي��ة املطبقة باملبين وبوس��ائل ومع��دات وجتهيزات . 2

اإلنذار واإلطفاء واإلس��عاف املوج��ودة به وأنواعها ومواقع تش��غيلها. 
التحقق من صاحية وسائل معدات اإلطفاء واإلنقاذ باملوقع. . 3
إيقاف األعمال الي تضر بقواعد السامة وإشعار مسؤول السامة بذلك. . 4
التحق��ق م��ن صاحي��ة وخلو وس��ائل اهل��روب )خمارج، س��امل، ممرات، طرق��ات( من . 5

املعوق��ات ومن س��امة ووضوح لوح��ات اخلروج والافتات اإلرش��ادية.

تش��غيل جه��از اإلن��ذار الي��دوي وإخط��ار غرف��ة العملي��ات أو عام��ل اهلات��ف إلش��عار . 1
 . ملختص ا

االنتقال فوًرا ملكان احلادث ومواجهته مبعدات التدخل املتاحة. . 2
التحق��ق م��ن غلق مجي��ع حمابس الغ��از وفص��ل التي��ار الكهربائي وإيق��اف القوي . 3

احملركة مب��كان احلادث. 
إرشاد العاملن واملوجودين باملبين إىل أقرب املخارج . 4
املعاونة يف إنقاذ املصابن وتقديم اإلسعافات األولية هلم. . 5
جتمي��ع البيان��ات واملعلوم��ات ع��ن احل��ادث وإع��داد تقري��ر يع��رض عل��ى مس��ؤول . 6

مة  لسا ا

واجبات ومهام رجل السالمة 
)عضو فريق السالمة( 
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السالمة في مباني 
المنشآت الصناعية 

مباني المنشآت الصناعية

ه��ي املبان��ي أو أجزاؤه��ا املخصص��ة ألغ��راض الصناع��ة وال��ي جت��ري به��ا عملي��ات 
الرتكي��ب واخلل��ط والتغلي��ف. 

خطورة احلريق
تصنف خطورة احلريق يف املباني الصناعية حس��ب نوع عمليات التصنيع الي تقوم 

خطورة متوسطة  
وه��ي املصان��ع ال��ي تق��وم بتصني��ع أو جتمي��ع أو إنت��اج مواد غ��ر قابلة لاح��رتاق، أو 
الي حترتق حمتويتها بس��رعة انتش��ار متوس��ط، أو ينبعث منها كمي��ة ملحوظة من 

الدخ��ان، ولكنه��ا ال تنتج أخبرة س��امة، وال حت��دث انفجارًا عن��د احرتاقها. 

خطورة عالية 
وه��ي املصان��ع ال��ي تق��وم بتصني��ع أو جتمي��ع أو إنتاج م��واد قابل��ة لاح��رتاق، أو الي 

حت��رتق حمتوياته��ا بس��رعة فائق��ة، أو تنتج أخب��رة س��امة أو انفجارا. 
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احتمالي��ة وق��وع العام��ل م��ن 
أماك��ن مرتفعة أو س��قوط مواد 

ثقيل��ة ال��وزن علي��ه.

ارتف��اع مس��توي الضوض��اء يف 
أماك��ن العمل,و حركة اآلالت 
واملع��دات داخل أماك��ن العمل.

التل��وث اإلش��عاعي: حيدث ذلك 
بسبب استخدام أو ختزين املصدر 

املشع بشكل خاطئ. 

الس��مية: ه��ي ال��ي ت��ؤدي إل��ي 
تس��مم أعض��اء جس��م اإلنس��ان 
أكس��يد  ثان��ي  غ��از  ومنه��ا 

 .  Co2 الكرب��ون 

 احلري��ق: ينت��ج ع��ن األخط��اء 
الكهربائي��ة وتس��رب الوق��ود 
والزيوت واملواد القابلة لاشتعال. 

 احلري��ق: ينت��ج ع��ن األخط��اء 
الكهربائي��ة وتس��رب الوق��ود 
والزيوت واملواد القابلة لاشتعال. 

االنفج��ار: ينت��ج ع��ن تفاع��ل 
امل��واد الكيميائي��ة وكذل��ك 
وأوعي��ة  الغاي��ات  انفج��ار 

الضغ��ط. 

األخطار أثناء العمل 
في المصنع  1

2

3

5

7

4

6
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إرشادات وقائية للسالمة 
في المصانع 

: استخدام معدات الوقاية 
ً
أوال

الشخصية

النظ��ارات الواقي��ة 
الوج��ه  وحامي��ة 

حذاء األمان 

واقية الرأس بدلة العمل 
)قبعة السامة( 

القفازات 

حزام النجاة 

الكمامات 

املصابيح املضيئة  واقيات األذن 
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: توفير معدات مكافحة الحريق 
ً
ثانيا

واإلنذار 

ختتل��ف ط��رق مكافحة احلري��ق باخت��اف العملي��ات الصناعية وامل��واد املس��تخدمة فيها، 
وتبًع��ا لذلك ختتل��ف معدات مكافح��ة احلريق ونظم اإلن��ذار املطلوبة م��ن مصنع آلخر. 

 معدات مكافحة احلريق للمباني الصناعية حسب الفئة واالرتفاع والتصنيف
اإلنشائي 

احلاالت النوع

معدات اإلطفاء اليدوية

مجيع الطوابق طفايات يدوية

الرتكيبات الثابتة

 أكث��ر م��ن أربع��ة طواب��ق )ارض��ي + ثاث��ة طواب��ق( وبارتف��اع أق��ل

م��ن 28 م��رًتا أو طابق��ن مبس��احة إمجالي��ة تزي��د عل��ى 1000 م��رت مرب��ع

شبكة فوهات جافة

 بارتفاع أعلي من 28 مرًتا أو أكثر من طابقن مبساحة تزيد على 1000 مرت
 مربع للطابق الواحد

 شبكة فوهات رطبة

يف املباني الصناعية ذات اخلطورة العالية  شبكة فوهات خارجية

األنظمة التلقائية الثابتة

 يف مجيع املباني الصناعية، وجيوز للدفاع املدني استثناء املباني ذات اخلطورة
املتوسطة

 شبكة تلقائية ملرشات
مياه مكافحة احلريق

معدات إنذار احلريق

يف مجيع الطوابق شبكة إنذار يدوي

العالية يف املباني الصناعية ذات اخلطورة املتوسطة شبكة إنذار تلقائي
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احلاالت النوع

حسب املواصفات العاملية املعتمدة من الدفاع املدني نظام تهوية

مجيع الطوابق طفايات يدوية

)السرداب وسبل اهلروب خمارج الطوارئ(  عامات إرشادية
مضاءة

)السرداب وسبل اهلروب خمارج الطوارئ(  شبكة إنارة
 للطوارئ

 مصدر احتياطي مجيع املباني الصناعية ذات اخلطورة العالية
للكهرباء

 مصعد حريق غر مطلوب

 أبواب حريق تعمل وفقا لاحتياطات الوقائية يف اجملاالت اهلندسية
تلقائيا

: إيجاد الخدمات الهندسية الخاصة 
ً
ثالثا

بالوقاية من الحريق في المباني الصناعية 

: التأكد من مواصفات الممرات في 
ً
رابعا

المبني 

أن يتوفر للممرات احلماية من خطر احلريق والدخان. . 1
أن يكون عرض املمرات كافيا الستيعاب األشخاص الذين يستعملونها.. 2
أن تكون املمرات موزعة بشكل يسهل الوصول إىل خمارج الطوارئ. . 3
أن يت��م تركي��ب أب��واب اعرتاضي��ة مانع��ة للحري��ق والدخ��ان إذا كان املم��ر أط��ول . 4

من)30(م��رتًا، وكذل��ك عن��د اتص��ال املم��رات الرئيس��ية بالفرعية. 
جي��ب ختطي��ط املمرات بالصبغ العاك��س إذا مل تكن أماك��ن الصناعة أو التخزين       . 5

ثابتة أو دائمة.  
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حساب مسافة االنتقال واملسافة املباشرة للمباني الصناعية

الطابق نوع اخلطورة املوقع
سرداب أرضي

10 15 متوسطة
 املسافة املباشرة داخل

7,5القسم 7,5 عالية

20 40 متوسطة  مسافة االنتقال إلي املخرج

أو الدرج احملمي
10 20 عالية

: تحديد أماكن مخارج الطوارئ  
ً
خامسا

مواصفات مخارج 

ه��ي طري��ق أو أكث��ر س��الك وآم��ن ليتمك��ن األش��خاص املوج��ودون يف املبين من 
اهل��رب باالنط��اق من أي��ة نقطة يف املب��ين والوصول إىل خارج املبين مباش��رة أو إىل 

س��احة أو إىل م��كان آم��ن م��ن احلريق.  

أن تكون أبواب الطوارئ سهلة الفتح. 
 أن تفتح أبواب الطوارئ باجتاه اهلروب 

 أن تكون مانعة للحريق والدخان بنفس الوقت. 
 أال يقل عدد خمارج الطوارئ عن خمرجن متباعدين. 

أن تكون سعة خمارج الطوارئ مناسبة لعدد العاملن يف املبين. 
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السالمة في مباني 
المستودعات 

خطورة الحريق

ه��ي املبان��ي أو أجزاؤها املخصصة ألغ��راض ختزين املواد اخلام واملنتج��ات املصنعة أو نصف 
املصنع��ة، وقد يكون هذا النوع من املباني مس��تقًا أو ج��زءًا من مبين عمليات التصنيع أو 

البيع. 

تصنف خطورة احلريق يف مباني املس��تودعات حس��ب نوع عمليات التخزين الي تقوم يف 
هذه املباني، وهي كما يلي: 

خطورة خفيفة الفئة )أ(
هي مباني املس��تودعات الي تكون حمتوياتها ضعيفة االحرتاق حبيث ال حيتمل اشتعال 

احلريق ذاتيًا كاملواد غر القابلة لاحرتاق، مثل: ) مواد البناء � األجهزة � قطع الغيار( .

خطورة متوسطة الفئة )ب(
ه��ي مباني املس��تودعات الي حت��رتق حمتويتها بس��رعة انتش��ار متوس��طة، أو ينبعث منها 
كمية ملحوظة من الدخان، لكنها ال تنتج أخبرة سامة، وال حتدث انفجارًا عند احرتاقها، 
مث��ل املس��تودعات الي خي��زن فيها مواد قابلة لاح��رتاق، أو مواد غر قابل��ة لاحرتاق، مثل 
الكرت��ون الس��ميك، واحلبيب��ات الباس��تيكية أو الرغوي��ة، ونش��ارة اخلش��ب وم��ا يف 

 . حكمها
خطورة عالية الفئة )ج( 

ه��ي مبان��ي املس��تودعات ال��ي حت��رتق حمتوياته��ا بس��رعة فائق��ة، أو تنت��ج أخب��رة س��امة 
أو انفج��ارًا، أو ه��ي ال��ي خي��زن فيها امل��واد اخلطرة بوجه ع��ام، والغ��ازات والس��وائل القابلة 
لاش��تعال، وامل��واد الش��ديدة القابلة لاش��تعال، واملواد الش��ديدة القابلي��ة لاحرتاق مثل 
اخلش��ب والورق واأللياف على ش��كل س��ائب، وكذلك الباس��تيك الرغوي ما شابه ذلك.   

مباني المستودعات
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: أسباب الحريق في المستودعات 
ً
أوال

: إرشادات السالمة أثناء إنشاء المخازن 
ً
 ثانيا

التماس
 كهربائي 

تسرب
 الوقود 

مصدرعبث
 حراري 

ظواهر
 طبيعية 

احرتاق
 موقد 

تفاعل مواد 
كيميائية 

 إقامة كافة منشآت املخازن من مواد غر قابل لاشتعال. 
 توفر فتحات اإلضاءة والتهوية املناسبة. 

أن تك��ون مجي��ع التوصي��ات والتجهي��زات الكهربائي��ة مركب��ة وفق أعلي 
الفنية. املواصفات 

توف��ر أجه��زة اإلنذار ومع��دات اإلطفاء الي تتناس��ب م��ع املس��احات ونوعية املواد 
املخزنة. 

أن تكون األبواب والفتحات املوجودة بالفواصل من األنواع املقاومة للنران.
التقيد باالرتدادات بن املستودعات حسب النظام. 

جتنب إقامة سكن العمالة داخل املستودعات. 

التخلص
 من النفايات  

اشتعال
 ذاتي 
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: إرشادات السالمة أثناء التخزين. 
ً
ثالثا

تصني��ف امل��واد حس��ب طبيعتها وخصائصه��ا، وتنفي��ذ التعليم��ات املكتوبة على . 1
الط��رود اخلاصة بطريق��ة النقل والتخزي��ن، ومراعاة جتانس��ها، باإلضافة إلي وضع 

امل��واد القابل��ة لاش��تعال يف أماكن باردة بعيدة عن مص��ادر احلرارة. 
مراع��اة النظاف��ة والرتتي��ب اجليد عند ختزي��ن املواد، وذل��ك بتحديد مواق��ع الرصات    . 2

بعامات واضحة على األرضيات وعدم تكديس املس��تودع مبواد أكثر من طاقته  
االستيعابية. 

أال يبل��غ ارتف��اع الرصات مس��توي األس��قف، وأن يكون هناك مس��افات ال تقل عن . 3
ثاث��ة أقدام بن أعلي الرصات، والس��قف، وأن تكون بعي��دة عن مصادر اإلضاءة. 

أن يت��م وض��ع املواد املخزن��ة على قوائم وأرف��ف معدنية وال يتم وضعه��ا على األرض     . 4
مباشرة.

أن مين��ع التدخن نهائيا داخل املس��تودعات ووضع العام��ات التحذيرية الدالة على    . 5
ذلك مبكان ظاهر. 

توف��ر الس��امل اآلمنة الس��تخدامها لتخزي��ن امل��واد أو تناوهلا من األرف��ف كما جيب . 6
توف��ر معدات الوقاية الش��خصية للعاملن والي تتناس��ب م��ع طبيعة العمل 

جتن��ب اس��تخدام اإلرت��دادات ب��ن املس��تودعات للتخزي��ن واحملافظ��ة عليه��ا نظيفة . 7
وخالية م��ن النفايات. 
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: معدات مكافحة الحريق واإلنذار 
ً
رابعا

جيب تطبيق ش��روط سامة اهليكل اإلنشائي من أخطار احلريق، إضافة للشروط الواردة 
يف اجلدول التالي:

معدات مكافحة احلريق ونظم اإلنذار  يف مباني املستودعات  حسب الفئة
واالرتفاع والتصنيف اإلنشائي 

احلاالت النوع

معدات اإلطفاء اليدوية

مجيع الطوابق واحلاالت طفايات يدوية

الرتكيبات الثابتة

مجيع الطوابق واحلاالت  شبكة خراطيم
 مطاطية

 شبكة فوهات جافة غر مطلوبة

 شبكة فوهات رطبة غر مطلوبة

يف مباني املستودعات ذات اخلطورة العالية شبكة فوهات خارجية

األنظمة التلقائية الثابتة

 شبكة تلقائية ملرشات السرداب، يف مباني املستودعات ذات اخلطورة املتوسطة أو العالية
مياه مكافحة احلريق

أماكن اخلطورة اخلاصة حيث ال ميكن استخدام املياه  شبكة تلقائية ملرشات
مواد أخري

معدات إنذار احلريق

شبكة إنذار يدوي يف مجيع الطوابق واحلاالت

 يف مباني املستودعات ذات اخلطورة املتوسطة أو العالية، وأماكن اخلطورة
العالية يف املستودعات ذات اخلطورة اخلفيفة

شبكة إنذار تلقائي



19

: الممرات في المستودعات 
ً
خامسا

 جيب توفر الش��روط العامة للممرات على أال يقل عرض املمرات الرئيس��ة عن )مرتين( 
والفرعية عن )1,5 مرت(مرت ونصف  بأي حال.  

إذا مل تك��ن أماكن التخزين ثابتة واملمرات غر واضحة، جيب ختطيط املمرات بالصبغ 
العاكس، لتوضيح املمرات ومساحات العمل أو التخزين.  

جيب أن تكون املمرات بن أماكن التخزين واضحة، ومنظمة حبيث تؤدي إىل اخلارج. 
جيب أن يكون عدد املخارج وفقا للشروط العامة حبيث ال تقل عن خمرجن متباعدين 

إىل أطراف املبين وعلى اجلدار اخلارجي، يؤدي كل منها إىل اخلارج. 
جي��ب أن ت��ؤدي املخارج مجيعها إىل اخلارج مباش��رة أو إىل درج أو مم��ر حممي من احلريق 

ومفصول عن املبنى بفسحة عازلة.  

 حساب مسافة االنتقال واملسافة املباشرة ملباني املستودعات

الطابق نوع اخلطورة املوقع
سرداب أرضي

10 15 خفيفة أو متوسطة
 املسافة املباشرة داخل

7,5القسم 7,5 عالية

15 30 متوسطة  مسافة االنتقال إلي املخرج
10أو الدرج احملمي 20 عالية
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: مخارج الطوارئ
ً
سادسا

مواصفات مخرج الطوارئ

ه��ي طري��ق أو أكث��ر س��الك وآم��ن ليتمك��ن األش��خاص املوج��ودون يف املبين م��ن اهلرب 
باالنط��اق م��ن أي��ة نقطة يف املب��ين والوصول إىل خارج املبين مباش��رة أو إىل س��احة أو إىل 

م��كان آم��ن م��ن احلريق  

أن تكون أبواب 
الطوارئ سهلة 

أ ن تفتح أبواب الفتح 
الطوارئ باجتاه 

اهلرب 
 

 أال يقل عدد 
خمارج الطوارئ 

عن خمرجن 
متباعدين 

 أن تكون 
مانعة للحريق 
والدخان بنفس 

الوقت 
أن تكون سعة 
خمارج الطوارئ 
متناسبة لعدد 

العاملن يف املبين 
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ملزيد من اإلرشادات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ميكن التواصل عرب موقع

املديرية العامة للدفاع املدني على شبكة االنرتنت

www.998.gov.sa
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