
  
  )هـ٧/٤/١٤٢٣(وتاريخ ) دف/٦/و/١٢/١(قرار رقم 

  
  إن جملس الدفاع املدين

من املادة التاسعة من نظام الدفاع املدين الصادر باملرسوم امللكـي           ) ج(بعد االطالع على الفقرة     
  ).هـ١٠/٥/١٤٠٦(وتاريخ ) ١٠/م(الكرمي رقم 

القاضي بإصدار  ) هـ٢٣/٣/١٤١٠(وتاريخ  ) دف/١/و/ك/١٠(وبعد االطالع على قرارنا رقم      
شروط السالمة واحلماية من احلريق يف املناجر، وشروط السالمة واحلماية مـن            : (الئحيت  

ــم   ــا رق ــشاب وقرارن ــستودعات األخ ــق يف م ــاريخ ) دف/٤/و/١٢/٢(احلري وت
الئحة شروط السالمة والوقاية ومكافحة احلريـق       (القاضي بتعديل   ) هـ١٤/١٠/١٤١٨

  ).تمبحطات بيع وتوزيع احملروقا
  .وبعد استكمال إجراءات املراجعة لتلك اللوائح تنسيقاً مع اجلهات ذات العالقة

  :يقرر مايلي
  :املوافقة على تعديل اللوائح التالية بالصيغة املرفقة: أوالً

  .الئحة شروط السالمة والوقاية ومكافحة احلريق مبحطات بيع وتوزيع احملروقات  - أ 
 .يق يف املناجرالئحة شروط السالمة واحلماية من احلر  - ب 
 . مستودعات األخشابيفالئحة شروط السالمة واحلماية من احلريق   -ج 

  .على اجلهات ذات العالقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما خيصها من هذا اللوائح: ثانياً
  .تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين التنسيق واملتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللوائح: ثالثاً 
  .به يف اجلريدة الرمسية ويعمل ا من تاريخ نشرها  هذا القرار واللوائح املرفقةيتم نشر: رابعاً

  
    

  
  سلطان بن عبدالعزيز    

  
  وزير الداخلية بالنيابة    
  رئيس جملس الدفاع املدين    

  



  الئحة شروط السالمة واحلماية من احلريق يف املناجر

  الفصل األول
  "التعاريف"

  
  :صطلحات الواردة ذه الالئحة مايلييقصد بامل:  التعاريف)١(مادة 
  .يقصد ا ورشة النجارة اليت يتم فيها تقطيع وتصنيع األخشاب بكافة أنواعها: املنجرة -١
وتـاريخ  ) ١٠/م(نظام الدفاع املدين الـصادر باملرسـوم امللكـي الكـرمي رقـم              : النظام -٢

 .ومجيع األنظمة األخرى ذات العالقة) هـ١٠/٥/١٤٠٦(
هو الشخص أو األشخاص املفوضون من قبل املديرية العامة للـدفاع           : دينمندوب الدفاع امل   -٣

يش وضبط وحتقيق املخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعـد         أو أحد مراكزها بالقيام بالتفت     املدين
واإلجراءات احملددة بالالئحة اخلاصة بذلك بغرض التأكد من سالمة املبىن ومعـدات وأدوات             

 .السالمة ومكافحة احلريق
واجلهات األخرى ذات العالقـة     ) املديرية العامة للدفاع املدين   (وزارة الداخلية   : اجلهة املختصة  -٤

 .بترخيص املنشأة ونشاطها
وفقاً ملفهوم املادة اخلامسة والعشرون من نظام الدفاع املدين هو الشخص : املسئول عن السالمة -٥

ئوالً عن مجيع ما يتعلـق بأعمـال        املعني أو املكلف ليكون مس    ) من منسويب املنجرة أو الغري    ( 
أو الـشخص   ) ملكية خاصـة  (السالمة واألمن يف املنجرة، كما يعترب مالك املنجرة اململوكة          

 أو مستغلها من الباطن مسئوالً عن السالمة يف مجيع األحوال وحتـدد             هالصادر الترخيص بامس  
 .لصناعي يف هذا الشأنواجباته ومسئولياته وفقاً لالئحة املختص بأعمال السالمة واألمن ا

 :املواصفات املعتمدة -٦
هي املواصفات الصادرة عن اهليئة العربيـة الـسعودية         : املواصفات القياسية العربية السعودية     - أ

 .للمواصفات واملقاييس
هي املواصفات األجنبية املعتمدة من اهليئة العربية السعودية للمواصـفات          : املواصفات العاملية   - ب

ا احلالة تقدمي وثائق رمسية تثبت توافر مجيع قواعد السالمة باآللـة أو             والقاييس ويراعى يف هذ   
 . املستخدمةةملادا

  



  الفصل الثاين
  "الشروط واألحكام العامة"

ا يف املناطق واملدن الصناعية عدا حمالت تـصنيع          تطبيق هذه الالئحة على املناجر املرخص هل       )٢(مادة
مة ومكافحـة   الحياء السكنية واليت تطبق عليها الئحة اشتراط الـس        ألاألثاث الصغرية داخل ا   

  .ال األنشطة الفنية والتجارية الصادرةاحلريق يف جم
ي منجرة جديدة   من نظام الدفاع املدين ال جيوز الترخيص أل       ) العشرون( وفقاً ملفهوم املادة     )٣(مادة  

أو جتديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقدمي دراسـة                 
فنية معدة من قبل احد املكاتب املتخصصة بأعمال السالمة وأجهزة اإلنذار و املراقبة ومكافحة              

 باملوصـفات   احلريق واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين، توضح مـدى االلتـزام            
  .واالشتراطات والقواعد الواردة ذه الالئحة

مسئوالً أمـام الـدفاع املـدين       ) ٣( يكون املكتب الذي اعد الدراسة املذكورة يف املادة          )٤(مادة
واجلهات األخرى ذات العالقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كم يلتـزم بتقـدمي               

كما يكـون  . للتعليمات واالشتراطات الواردة ذه الالئحةشهادة ائية تؤكد مطابقة املنجرة    
مسئوال بالتضامن مع صاحب الترخيص أو مستغلها من الباطن واملقاول املنفذ عن أي خطأ أو               

  .اون أو تقصري يف هذا الصدد
 يعد املسئول عن السالمة يف املنجرة مسئوالً مباشراً عن عمـل الفحوصـات الـشهرية                )٥(مادة  

وذلك بالنسبة ملبىن املنجرة ذاا ومجيع املعدات واآلالت        )  أشهر ٣كل  (ات الدورية   واالختبار
  .والتركيبات الكهربائية وامليكانيكية ا

وكذلك مجيع وسائل السالمة ومعادت اإلطفاء واملراقبة واإلنذار وإصالح أي عطل أو خلل فـوراً               
  .ل اجلسيمويعترب أي إمهال أو تقصري يف هذا الصدد من قبيل اإلمها

ة عاليـة مـن   ج يلتزم املسئول عن السالمة يف حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على در )٦(مادة  
اخلطورة حبيث يهدد سالمة األرواح واملمتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل اآللة أو اجلهـاز               
حمل العطل أو اخللل وفصله عن التيار الكهربائي ومنع استخدامه حىت يـتم الكـشف عليـه                 

ز الدفاع املدين فوراً     عليه إخالء املنجرة واالتصال مبرك      من قبل املختصني، كما جيب     هصالحوإ
  .يف األحوال اليت تستدعي ذلك

سجل الـسالمة وأجهـزة اإلنـذار       ( يلتزم املسئول عن السالمة بتخصيص سجل يسمى         )٧(مادة  
 املدين، ختتم مجيع صفحاته     وفقاً للنموذج املعد من قبل املديرية العامة للدفاع       ) ومكافحة احلريق 

خبتم إدارة أو مركز الدفاع املدين املختص، وتدون مجيع الفحوصات الشهرية، واالختبـارات             



الدورية وعمليات الصيانة ألجهزة، ومعدات السالمة، ومكافحة احلريق من حيـث تـاريخ             
عمليات الصيانة،  وساليب املتبعة يف الفحص، والنتائجالفحص واجلهة القائمة به، واملعدات واأل   

، كما جيري ختصيص جزء من السجل لعمليات فحص املبىن،          تواإلصالح، وغريها من البيانا   
وصيانته، وكذلك املعدات واألجهزة، والتركيبات املوجودة باملنـشأة، أو احملـل، وحيـتفظ             

ات بالسجل يف إدارة احملل، أو املنجرة ليكون حتت تصرف مندوب الدفاع املدين يف مجيع األوق              
  .لالطالع، وتدوين املالحظات

 جيوز للمسئول عن السالمة يف املنجرة إبالغ مركز الدفاع املدين املختص مبوعـد إجـراء                )٨(املادة
ـ    االختبارات الدورية واجلهة القائمة به وذلك لالتفاق على موعد           وب دمناسب حلـضور من
  .لسجلالدفاع املدين خالل االختبارات وإثبات ذلك بتوقيع املندوب يف ا

 يلتزم صاحب املنجرة بتوفري عقد صيانة ألجهزة اإلنذار واإلطفاء مع شركة أو مؤسـسة               )٩(مادة  
  .متخصصة ومصرح هلا من الدفاع املدين

 جيب تدريب العاملني يف املنجرة على أعمال السالمة واإلطفاء واألنقاذ واإلسـعاف يف              )١٠(مادة  
ملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين أو        مدارس ومعاهد التدريب والوطنية املتخصصة وا     

بالتنسيق مع املديرية لعقد دورات تدريبية هلذا الغرض حبيث تتحمل اجلهة الطالبـة للتـدريب               
 من تكاليف الدورة على أساس تكلفة املتدرب الواحد وجيـب يف            تكاليف الدورة أو حصتها   

وإبراز ما يثبت حصوهلم على التـدريب       مجيع األحوال إثبات عدد عمال املنجرة وجنسيام        
  .املطلوب

 يلتزم املسئول عن السالمة يف املنجرة بالتنسيق املباشر مع الدفاع املدين لوضـع خطـة                )١١(مادة  
للتدخل ومكافحة احلريق يف أوقات الطوارئ أو اإلجراءات اليت جيب على العاملني يف املنجرة              

  .اختاذها حلني حضور فرق الدفاع املدين
 جيوز للجان احمللية للدفاع املدين ضمن حدود اختصاصها اإلقليمي إعفاء املناجر الصغرية             )١٢(مادة   

من شرط أو أكثر من الشروط الواردة ذه الالئحة بعد دراسة كل حالة على حدة وبشرط اال 
  .يترتب على اإلعفاء اإلخالل باحلد األدىن لشروط السالمة

ه الالئحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقا ملا تـضمنه نظـام            ضبط خمالفات هذ   يتم   )١٣(مادة  
الدفاع املدين وما يصدر عن املديرية العامة للدفاع املدين من لوائح أو تعليمات تـنظم هـذه                 

  .موراال



  الفصل الثالث
  "اشتراطات السالمة واحلماية من احلريق"

  :الشروط الواجب توافرها يف املبىن) ١٤(مادة
  . إنشاء منجرة األخشاب أو تعديلها بتصريح من اجلهة املختصةجيب أن يتم -١
املناجر اليت يلحق ا مستودعات أخشاب ألغراضها جيب أن تكون بينها وبني اجلوار مـسافة                -٢

كافية تقدرها سلطات الدفاع املدين يف ضوء مساحة املوقع وحجم التخزين ومدى خطـورة              
على  ) )١(ساعتني(ل من مواد مقاومة للحريق ملدة     كما جيب إقامة جدار فاص    . األنشطة اجملاورة 

 املخزنة باملستودع عن مخسة أطنان      )٢(األقل بني املنجرة واملستودع وأال تزيد كمية األخشاب         
وإال طبقت عليه الئحة شروط السالمة واحلماية من احلريـق يف            ) )٣( متر مكعب تقريباً   ٥,٥(

 .مستودعات األخشاب الصادرة
جرة من مواد غري قابلة لالشتعال وتكون فيها احلواجز مقاومة للحريق ملـدة ال              جيب إنشاء املن   -٣

واألبواب تكون  ) ساعة(واألسقف غري قابلة لالشتعال وتقاوم احلريق ملدة        ) ساعتني(تقل عن   
 .واألرضية مبلطة من األمسنت) ساعة( مقاومة للحريق ملدة ال تقل عن 

٤-  را للجوارا من مستودعات ممال يسمح باستخدام املنجرة أو ما يلحق. 
بني اآلالت بعضها عن بعض ومبسافة ال       ) م١,٥(جيب أن تترك ممرات كافية مبسافة ال تقل عن           -٥

 .من مجيع جهات اجلدران إىل اآللة) م١(تقل عن 
 .جيب أال يسمح بسكن العمال يف املنجرة -٦
اب الرئيسي الستخدامه يف    جيب أن يتوافر يف املنجرة خمرج احتياطي على األقل باإلضافة اىل الب            -٧

حاالت الطوارئ ويراعى أن تؤدى مجيع األبواب إىل الطرق العامة املفتوحـة ويقـدر عـدد           
 .األبواب واملداخل واملخارج طبقاً ملساحة املنجرة وموقعها وحجم العمل فيها

جيب أن تبقى مداخل وخمارج املنجرة خالية من العوائق بشكل دائم مع مالحظـة تـصريف                  -٨
 .رة والشوائب باستمرار كما جيب أن حتفظ يف مكان خاص إىل أن يتم نقلهاالنشا

  :التعليمات املتعلقة بالسالمة الصناعية) ١٥(مادة 
اآلالت واملعدات املستخدمة يف أعمال املنجرة كاملناشري وأدوات القطـع           جيب أن تكون مجيع    -١

  .األخرى من األنواع املطابقة للمواصفات املعتمدة

                                                 
  .سم١٥ سم أو من اخلرسانة املسلحة ال يقل عن ٢٠من الطوب االمسنيت بعرض ال يقل عن  )١(

 
  األرتفاعXالعرضxالطول = احلجم  )٢(
 كجم جلميع أنواع األخشاب٩٠٠= متوسط وزن املتر املكعب  )٣(



 وعلـى   اح األخشاب يف مكان ميكن الوصول إليه بسهولة يف مجيع الظـروف           جيب وضع ألو   -٢
متـر  (حبجم مناسب وأن تكون بينها فواصل بعرض ال يقل عن           ) رصات( شكل جمموعات   

 .لسهولة التداول واملرور بني الرصات) واحد
يـف  جيب أن يتم تركيب وتوزيع مجيع احملركات واألجهزة امليكانيكية وأجهزة التهوية والتكي            -٣

إخل، حبيث ال يشكل تشغيلها أي خطر على السالمة أو الصحة العامة أو راحـة               ... واآلالت  
 .اجلوار

  : اإلنارة والتركيبات الكهربائية) ١٦(مادة 
  .املصابيح املعلقة أو املتنقلة أو املصابيح اليت تعمل بالغاز أو الوقود السائلمينع استخدام  -١
 .من النوع اجليد املطابق للمواصفات املعتمدةجيب أن تكون التمديدات الكهربائية  -٢
 .جيب أن توضع التمديدات الكهربائية داخل مواسري عازلة -٣
جيب أن تتم التركيبات الكهربائية مبعرفة جهة فنية متخصصة وأن جترى هلا الصيانة الدوريـة                -٤

 .كل شهرين بصفة دائمة
 .خل وخارج املنجرةجيب و ضع لوحة مفاتيح الكهرباء قريباً من الباب اخلارجي دا -٥
 .جيب أن جيهز املوقع بقاطع عام للكهرباء باإلضافة إىل قاطع فرعي لكل آلة كهربائية -٦
الكهربائية وامليكانيكية وفقـاً للـشروط      جيب أن يتم تأريض الغالف املعدين جلميع املعدات          -٧

 .واملواصفات الفنية املعتمدة من اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس
  :التعليمات املتعلقة حبماية العاملني) ١٧(ادة م
جيب على العامل ارتداء األقنعة املالئمة ضد الغبار الناتج من النـشارة وأن يـتم اسـتخدام                  -١

  .النظارات الواقية هلذا الغرض
 ).الواسعة(حيضر على العامل ارتداء املالبس الفضفاضة  -٢
 .جيب على العامل وضع احلواجز الواقية -٣
 .األغطية فوق اآلالت ثابتةجيب أن تكون  -٤
 .جيب استخدام الفرس إلزالة الغبار والنفايات العالقة بأجهزة القطع -٥

  :الوقاية) ١٨(مادة 
  ).طبيعية ـ ميكانيكية(جيب توفري التهوية الكافية  -١
 . بالداخلهمع من املنجزة ومنع جتجيب تركيب مراوح لشفط الغبار -٢
ال الالزمة لتحضري هذه املواد داخل حاوية معدنية        توضع مواد الطالء والسوائل القابلة لالشتع      -٣

 .مزود مبنافذ وية جانبية) صندوق(



املناجر اليت تستخدم الغراء احلار جيب أن خيصص فيها مكان آمن لتسخني وحتضري الغراء بعيدا                -٤
عن أي مواد قابلة لالشتعال على أن يتم إطفاء النريان فورا بعد االنتهاء من العمل، كمايراعى                

فتيش املكان قبل إغالق احملل للتأكد من إطفاء النريان وعدم وجـود أي احتمـال لعـودة                 ت
 .االشتعال

عا باتا التدخني داخل املنجرة ويشار إىل ذلك بواسطة لوحات تعلق يف أماكن بـارزة               نمينع م  -٥
 .وعند املدخل باللغتني العربية واإلجنليزية

 .جيب تأمني مواد اإلسعافات األولية باملنجرة -٦
  :وسائل اإلطفاء) ١٩(مادة 
بالعدد الالزم من طفايات    ) وجدإن  (تزود املنجرة وخمزن األخشاب     : طفايات احلريق اليدوية   -١

ريف جمموعة منها بودرة كيماوية جافة وجمموعة أخرى من النوع املائي وتـوزع بـاملوقع            اخل
وضـع  ي للمطفأة علـى أن   ) كجم٦(متر مربع بوزن    ) ١٥٠(مبعدل طفاية من كل نوع لكل       

حلماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية طفايات بودرة جافة أو طفايـات ثـاين أكـسيد              
  .الكربون مبعدل طفاية لكل جهاز

وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم طوله           : بكرات اخلراطيم املتحركة   -٢
صل طرفه مبصدر املياه  بوصة يت )١,٥ إىل   ١من  (وبقطر  ) ربر(من املطاط   ) مترا٣٠ً إىل   ٢٠من  (

والطرف اآلخر يف ايته فوهة خروج بقاذف معدين وميكن للعـاملني بـاملنجرة اسـتخدامه               
 .من املوقع)  متر مربع٣٠٠(وختصص بكرة خبرطوم لكل . بسهولة

بكة مواسري متصلة بشبكة ميـاه احلريـق   شيتم توصيل بكرات اخلراطيم ب: شبكة مياه اإلطفاء   -٣
لكميات الالزمة حبيث    خبزان مياه مزود مبضخة حريق لتوفري مياه اإلطفاء با         الرئيسية باملدينة أو  

ويركب على هذه الشبكة أيـضاً      )  جالون يف الدقيقة   ١٥٠( املياه ال تقل عن      تعطي كمية من  
ومن الطراز املستخدم مبراكز الدفاع املدين وحيدد مكاا خـارج      " حنفية حريق ذات خمرجني   "

 الرئيسي ويف مكان يسهل وصول سيارات اإلطفـاء إليـه وتـزود          املنجرة بالقرب من الباب   
 :ويراعى تنفيذ التعليمات اآلتية. الشبكة مببينات الضغط الالزمة

 .التمديدات املعرضة للصقيع جيب محايتها ضد ذلك بتغليفها مبواد عازلة  -أ 
تطلى متديدات احلريق بلوم مميز عن باقي التمديدات األخرى وغالبـاً مـا               -ب 

 . أمحرتكوم بلون
 :تركب البكرات ضمن صناديق معدنية غري مقفلة حلمايتها من العبث -ج 



للتأكد من حسن أدائها كمـا تجـرى        ) الشهري(يتم اختبار الشبكة مرة يف        -د 
ار كل عام علـى     أيضاً والفحص واالختب  ) شهر(الصيانة لطفايات احلريف كل     

 .ان يتم استبدال الطفايات أو املعطلة فوراً بأخرى صاحلة


