
  )تعديل(قرار وزاري 
  

  هـ٨/٦/١٤١٩دف وتاريخ /١/و/١٢/٢رقم 
  

  أن وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين 
 وتـاريخ   ١٠/ وبعد اإلطالع على نظام الـدفاع املـدين الـصادر باملرسـوم امللكـي رقـم م                

  هـ ١٠/٥/١٤٠٦
ظيم قواعد ووسائل االنـذار     من نظام الدفاع املدين بشأن تن     ) أ(وبعد اإلطالع على املادة األوىل فقرة       

  .من االخطار والغارات اجلوية
  

من املادة الثانية عشرة من نظام الدفاع املدين واليت تنص علـى أن             ) ح(واستناداً على ماورد بالفقرة     
  ))يتوىل وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين إصدار أي قرارات متليها مصلحة الدفاع املدين((

هـ واملتضمن املوافقة على الئحة تنظيم      ٢٢/١٢/١٤١٨دف وتاريخ   /٦/و/١٢/٢رقم  واحلاقاً للقرار   
  .قواعد ووسائل االنذار يف حاليت السلم واحلرب

  
  يقرر مايلي

  
  :تكون صالحيات األمر بإطالق صافرات االنذار على النحو التايل: أوالً

  :يةصالحيات وزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين يف احلاالت التال -١
 .التهديد احلريب يف زمن السلم  -أ 
 .التسرب اإلشعاعي يف أجواء اململكة والقادم من خارج اململكة  -ب 

  :تكون صالحيات مدير عام الدفاع املدين يف احلاالت التالية -٢
 وذلك جلميع الصافرات حسب املوقف  األخطار احلربية يف زمن احلرب   -أ 
ن الـصافرات   ويكون جلزء م    ) تسرب غازات سامة(األخطار الصناعية   -ب 

 .اإللكترونية والصافرات املتنقلة حسب املوقف
 :األخطار الطبيعية -ج 

i. مجيع الصافرات حسب املوقف  الزالزل 
ii. الصافرات املتنقلة والصافرات املثبتة على السدود والتابعة   السيول

 .لوزارة الزراعة واملياه



iii. حزء من الصافرات املتنقلة حسب املوقف  احلرائق الكبرية. 
iv. مجيع الصافرات الثابتة واملتنقلة وكذلك   ت االنذارجتارب صافرا

 عة للجهات األخرى بالصافرات التا
  
مجيع احلاالت اخلاصة بصالحيات مدير عام الدفاع املدين حياط ا احلاكم اإلداري للـسلطة أو           : ثانياً

  .احملافظة
الدفاع املدين   قرار ملديري ملدير عام الدفاع املدين تفويض الصالحيات املخولة له مبوجب هذا ال          : ثالثاُ

  .ورؤساء غرف العمليات باملناطق
  .على مدير عام الدفاع املدين تنفيذه وإبالغه من يلزم لتنفيذه: رابعاً

  
  
  
  
  

  نايف بن عبدالعزيز  
  

وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين       



  األمانة العام جمللس الدفاع املدين
  هـ٢٢/١٢/١٤١٨دف وتاريخ /٦/و/١٢/٢قرار رقم 

هــ  ١٠/٥/١٤٠٦ وتـاريخ    ١٠/إن جملس الدفاع املدين وبعد االطالع على املرسوم امللكي رقم م          
من نظام الـدفاع    ) أ(الصادر باملوافقة على نظام الدفاع املدين، وبعد االطالع على املادة االوىل فقرة             
االطالع علـى مـامت     املدين بشأن تنظيم قواعد ووسائل االنذار من االخطار والغارات اجلوية، وبعد            

  .إختاذه من إجراءات تنسيقيه مع اجلهات ذات العالقة ذه الالئحة
  

  يقرر مايلي
  
  .املوافقة على الئحة تنظيم قواعد ووسائل االنذار يف حاليت السلم واحلرب بالصيغة املرفقة: أوالً
ذات العالقة إلعداد اخلطـط     تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين مهمة التنسيق مع كافة اجلهات           : ثانياً

  .ام واملسئوليات الواردة يف هذه الالئحةهالالزمة لتنفيذ امل
.... على اجلهات املعنية تنفيذ مهام هذه الالئحة والعمل ا كل فيما خيصه اعتباراً من تارخيـه                 : ثالثاً

  .واهللا املوفق
  

  
  

  نايف بن عبدالعزيز  
  

 وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين       



  الباب األول
  

  -:مقدمة
 وتـاريخ   ١٠/استناداً على املادة األوىل من نظام الدفاع املدين الصادر باملرسـوم امللكـي رقـم م               

) أ( هــ الفقـرة   ٢٣/١/١٤٠٦ وتاريخ   ٢٥هـ بناءاً على قرار جملس الوزراء رقم        ١٠/٥/١٤٠٦
 أو احلرب اىل املديريـة      ملالة الس ح السكان باخلطر سواء كان يف       إبالغولية  ئتسند مس ) ط(والفقرة  

  :ين والتحقيق ذلك حتدد مهامها يف جمال االنذار بااليتدالعامة للدفاع امل
اعداد وحتديث خطط االنذار بالتعاون مع اجلهات املعنية يف وزارة الدفاعا والطريان مبا              -١

يضمن سرعة وصول االنذار ومترير البالغ للسكان يف حالة الغارات اجلوية أو االعتداء             
  .اململكة العربية السعوديةربي أو البحري على حدود ال
 -:تنسيق خطط االنذار مع -٢

 .القوات اجلوية/ وزارة الدفاع والطريان  -
 .مصلحة االرصاد ومحاية البيئة -
 .مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية -
 .املراصد الزلزالية -
 .اعة واملياهوزارة الزر -

لضمان سرعة االنذار ومترير البالغ يف حالة الكوارث القدرية وكذلك الصناعية والتقنية يف اململكـة               
  .العربية السعودية أو املمتدة هلا من دول أخرى

 واهلاتف حيال استخدام اهلاتف يف االنذار اجلمـاعي         التنسيق مع وزارة الربق والربيد     -٣
للمشتركني وكذلك العمل على ضمان استمرار االتـصاالت يف مراكـز العمليـات             

  .واملرافق األخرى اهلامة
التنسيق مع وزارة االعالم خبصوص استخدام وسائل االعالم املرئية واملسموعة واملقرؤة            -٤

 وعمل اخلطط الكفيلة لضمان سرعة ودقة       يف انذار السكان عند احتمال وقوع اخلطر      
 .معلومات البالغ

وضع واصدار املواصفات الفنية النظمة االنذار تنسيقاً مع اهليئـة العربيـة الـسعودية               -٥
 .للمواصفات واملقاييس واجلهات العلمية األخرى

تغطية مجيع مدن وقرى اململكة العربية السعودية بشبكة أنذار بالصافرات الثابتـة مبـا               -٦
ل سرعة االنذار يف حالة وجود أي خطر يهدد حياة وممتلكـات الـسكان مـع                يكف

 .تطلبه من صافرات جديدةيمالحظة التوسع العمراين والصناعي املطرد وما 



 .متابعة صيانة نظام االنذار والتأكد املستمر من صالحيته وجاهزيته -٧
صـالحيتها  متابعة حالة أنظمة االنذار املوجودة لدى اجلهات االخرى مبـا يـضمن              -٨

 .وجاهزيتها يف أي وقت
 .حتديد نغمات االنذار ومدلوالا -٩
توعية السكان مبدلوالت نغمات االنذار باستخدام مجيع الوسائل املناسبة بالتنـسيق            - ١٠

 .مع اجلهات ذات العالقة
إجراء التجارب الدورية لوسائل االنذار املتوفرة للتأكد من صالحيتها وجاهزيتـها            - ١١

لوالا واالجراءات الواجب اختاذها عند مساعها وفق خطة تضعها          املواطنني مبد  وإعالم
 .وتنفذها املديرية العامة للدفاع املدين تنسيقاً مع اجلهات االخرى ذات العالقة

التنسيق مع الوزارات واجلهات احلكومية االخرى لتوفري صافرات انذار يف املنشآت            - ١٢
ا ووحداا السكنية بصافرات انـذار       بتغطية مرافقه  التابعة هلا حبيث تقوم هذه اجلهات     

حسب املواصفات املعتمدة من الدفاع املدين وربط تشغيل هذه الـصافرات بغـرف             
 .عمليات الدفاع املدين على ان تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين حتديد تلك اجلهات

 السابقة  )١٢(تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين حتديد اجلهات املذكورة يف الفقرة            - ١٣
 .واليت لديها منشآت ووحدات سكنية



  
  فيتعار

  
  :االنذار  - أ

  السكان بواسطة وسائل االنذار املختلفة عن وجـود او زوال أي           عالماالنذار هو إ  
والصناعية واحلربية املهددة حليام او     ) الطبيعية(مصدر من مصادر االخطار القدرية      

دين الختاذ التدابري الالزمة حلمايـة      ممتلكام وانفاذ توجيهات وتعليمات الدفاع امل     
  .االرواح واملمتلكات اخلاصة والعامة والثروات الوطنية

  .وسائل االنذار  - ب
 صافرات االنذار الثابتة واملتحركة -
 وسائل االعالم املسموعة واملرئية واملقرؤة -
 مكربات الصوت -
 اهلاتف -
 أي وسائل اخرى لنقل املعلومة -

  الغرض من االنذار -ج
ل االنذار املختلفة ومن خالل االشارات الـصوتية املميـزة واملـسموعة يف             بواسطة وسائ   

الشوارع والطرقات وامليادين العامة ومن داخل املباين يعلم السكان بوجود خطـر يهـدد              
حيام وعليهم التوجه اىل املخابئ واملنازل وقفل االبواب والشبابيك واختاذ تدابري احلمايـة             

  .ل املذياع والتلفاز اىل تعليمات الدفاع امليناالستماع من خالواملناسبة 
  . اشارات االنذار-د

دات القطاعـات اجلويـة     اوهي مصطلحات سرية لغوية أورقمية تستخدم بني عمليات قي          
وغرف عمليات مديريات الدفاع املدين لضمان سرعة ودقة األبالغ وعددها ثالث اشارات            

  -:هي 
 .نبية ألحتمال وقوعةانذار مدين أصفر وتعين رصد اخلطر والت .١
انذار مدين امحر وتعين بأن اخلطر وقع أو أوشك الوقوع ويف فترة قـصرية               .٢

 .جدا
 .انذار مدين أبيض وتعين زوال اخلطر .٣

  
  



  . نغمات االنذار-ه
  .ويقصد ا االصوات املميزة اليت تصدرها صافرات االنذار ومدلول كل منها  
لكة العربية السعودية ويف دول جملس التعـاون  وقد حددت نغمات االنذار املستخدمة يف املم      

  -:اخلليجي بثالث نغمات هي 
وهي عبارة عن نغمة متقطعة تستمر ملدة دقيقة واحدة وتدل علـى            : النغمة االوىل  .١

 . وقوع اخلطرباالنذار املبكر لقر
وهي نغمة مذبذبة تستمر ملدة دقيقة واحدة وتدل على قرب أو وقوع            : النغمة الثانية  .٢

 .اخلطر
 .وهي نغمة مستمرة ملدة دقيقة واحدة وتدل على زوال اخلطر: لنغمة الثالثة ا .٣

  



  الباب الثاين
  

   الفنية القياسيةاملواصفة
  .صافرة انذار ينتشر صوا يف مجيع االجتهات -١
 ديسبل على ان اليقل انطالق      ١٢٣جيب ان يكون انطالق الصوت للصافرة يف حدود          -٢

هذا وجيب ان تقـوم     . نية باملدينة املخصصة   ديسبل يف أي منطقة سك     ٨٠الصوت عن   
الشركة املنفذة للمشروع بأعمال املسح الالزمة وتوضح ذلك على خرائط تعتمد من            

 .الدفاع املدين
عمل وفك رموز باالضافة اىل توابعها وجيب ان        / تزود الكابينة جبهاز ارسال واستقبال       -٣

بال حالة املعلومات مـن واىل      يؤمن جهاز االرسال واالستقبال عملية االرسال واالستق      
 .Mcc-sMcغرفة العمليات باملنطقة وغرفة عمليات الصيانة 

 دقيقة بطاقة كاملة يف حالة      ٣٠ة من بطارية مضمونة لتشغيل حد ادىن ملدة         قمصدر طا  -٤
كما جيب ان تكون مجيع االجهزة الكهربائية وتوصيالا تعمل علـى           . انقطاع التيار 

 سـايكل   ٥٠/٦٠ فولت وتردد    ٢٢٠/ ١١٠ فاز واحد بقوة     التيار الكهربائي العام ذا   
ومطابقة للمواصفات واملقاييس املعتمدة من اهليئة العربيـة الـسعودية للمواصـفات            

 .واملقايييس
 .كابينة حلمايتها من الشمسلغطاء حديدي يوضع على ا -٥
 متر من   ١ ديسبل من مسافة     ٤٠كيلو هريتس   ٢٠يتم اختبار اقصى طاقة للصافة بنغمة        -٦

 .صدر الصوتم
 شاشات احلاسب االيل بغرفة العمليات      االتية على االقل يف   وجيب ان تعرض املعلومات     

احملطات البعيدة وهي فولتية البطارية     ب الوحدات   يادة وغرفة عمليات الصيانة ومواقع    بالق
ـ جزئية املضخم ، التضخيم الكامل مع السماعات ونـسبة الـضوضاء لالشـارة              

)SIN (يوالتقرير الفور.  
تبث الرسائل االتية من بيانات خفيفة اتوماتيكيا ويف حينـه          : االختبار الذايت للصافرة     -٧

لكل من غرفة العمليات بالقيادةوغرفة عمليات الصيانة ووحدات احملطات البعيدة دون           
  -:ان تطلبها والبيانات الواردة هي 

 ).باب الكابينة مفتوح(تداخل االنذار،   -أ 
 . التيارضعف البطارية بسبب انقطاع  -ب 
 .انقطاع التيار الرئيسي  -ج 



  
  -:السالمة الصوتية للنظام -٨

 واإلجنليزيـة جيب أن تركب لوحات ثابتة توضح التعليمات التحذيرية باللغة العربيـة            
جهزة أة اليت تركب فيها      ويف مجيع وحدات احملطات البعيد     أدناه عموضوهو   حسب ما 
  .االنذار

  
  
  

  صافرات إنذار الدفاع املدين

  رــحتذي
وأن صوا رمبا يكون ضاراً بسمعك مبجرد مساعها        . عمل هذه الصافرة اتوماتيكيا   ت

  .غطى اذنيك وابتعد عن موقعها بسرعة

  
   -:االحوال البيئية -٩

 60ْ اىل 20ْ-حتمل الطقس عند التشغيل  -
 125ْ اىل 65ْ-حتمل الطقس عند التخزين  -
 %٩٥ صفر اىل -      الرطوبة -

  
 مل يتاح تركيب وحدات احملطات البعيـدة علـى          إذا: املةاالعمدة والتجهيزات احل   - ١٠

 متراً، كما   ١٥ ال يقل عن     اسطح مناسبة فيمكن تركيبها على اعمدة حديدية بارتفاع       
 امتار من سـطح     ٦جيب اال يقل ارتفاع كابينات او توابع تركب على االعمدة عن            

  .االرض
بات النظـام   لالستعمال املستمر جيب ان تتوفر مواصافت الوحدات البعيدة مع متطل          - ١١

 .احلايل
جيب ان تتطابق كل العناصر يف انظمة الصافرات للمقاييس واملواصفات الصادرة من     - ١٢

 .اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس
جيب اال تقل شدة الصوت لصافرات االنذار املتنقلة اليت تركب على السيارات عن              - ١٣

نبعاث الصوت مـع االشـارة      متر واحد من ا   ) ١( ديسبل على بعد افقي قدرة       ١٢٣
 .يف مجيع االجتاهات من الصافرة) السفيت(الضوئية 



  الباب الثالث
  .االشتراطات العامة

  .خطط االنذار واالبالغ: اوال
ــ   وزارة الـدفاع  (تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقـة              
عبدالعزيز للعلوم والتقنيةـ وزارة االعـالم ـ وزارة   ـ مدينة امللك   ومحاية البيئةاألرصادمصلحة 

ـ وزارة الزراعة وامليـاه ـ املراصـد     الشئون االسالمية واالقاف ـ وزارة الربق والربيد واهلاتف 
  .إعداد وحتديث خطط واجراءات االنذار) الزلزالية

  
  نظم االتصاالت: ثانياً

جهزة االتـصاالت املناسـبة     بـأ جتهيز غرف قيادة العمليات يف اجلهات ذات العالقة          -١
والكفيلة لضمان سرية االتصاالت وحتقيق الدقة والسرعة يف االبالغ لغرف عمليـات            

  .الدفاع املدين يف حدود منطقتها
تلتزم كل جهة من اجلهات املشار اليها بتوفري أجهزة التوثيق املناسبة جلميـع وسـائل                -٢

 .اع املدين باملناطقاالتصال بني غرف عملياا وغرف عمليات مديريات الدف
وزارة الدفاع ـ القوات اجلوية  ـ مـصلحة   (تربط غرف عمليات اجلهات احلكومية  -٣

) االرصاد ومحاية البيئة ـ مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ وزارة الزراعة واملياه  
بغرف عمليات الدفاع املدين يف حدود منطقتها خبطوط هاتفية مباشرة وقنوات اتصال            

 .سلكيال 
تربط غرفة العمليات املركزية بالدفاع املدين مبحطات االذاعة والتلفاز بواسطة خطوط            -٤

وقنوات اتصال السلكية وادخال نظام االتصال املباشـر مـن   ) ساخنة(هاتفية مباشرة  
غرفة العمليات املركزية باملديرية العامة للدفاع املدين جبميع غرف عمليات مـديريات            

وقنوات االتصال  ) ساخنة(يات باالدارات خبطوط هاتفية مباشرة      املناطق وغرف العمل  
 .الالسلكية

تربط غرفة العمليات املركزية باملديرية العامة للدفاع املدين جبميع غـرف عمليـات              -٥
وقنوات ) ساخنة(مديريات املناطق وغرف العمليات باالدارات خبطوط هاتفية مباشرة         

 .االتصال الالسلكية
ـ         تسجيل مجيع قنوات ا    -٦ رف التصال السلكية وأرقام هواتف مجيع اجلهات املرتبطـة بغ

ح للعاملني يف غرف العمليات عالوة على حفظ مجيع         العمليات وابرازها يف مكان واض    
 .جهاز احلاسب اآليل املعلومات املشار اليها وغريها من املعلومات اهلامة يف



  
  إختبار شبكات االنذار: ثالثاً

النذار املستخدمة يف اململكة العربية الـسعودية يف متـام          جيري اختبار جلميع وسائل ا     .١
الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت الزوايل للمملكة العربية السعودية بواقـع مـرتني             

  .سنوياً
 .اليوم االل لشهر حمرم من العام اهلجري  ) أ(
 اليوم االول لشهر رجب من العام اهلجري  ) ب(

  . واليت تغين زوال اخلطر الختبار الصافراتتستخدم النغمة الثالثة من نغمات االنذار -٢
جترب وسائل االنذار االخرى بالطرق الفنية اليت تضمن التأكد من صـالحية تلـك               -٣

الوسائل وجاهزيتها لالستخدام مع مراعاة عدم أزعاج السكان وجيري ذلك بالتنسيق           
هلـاتف ـ   ا(بني املديرية العامة للدفاع املدين واجلهات املسئولة عن وسائل االنـذار  

 ).االذاعة ـ التلفاز ـ مكربات الصوت يف املساجد
تتوىل املديرية العامة للدفاع املدين التنسيق مع وسائل االعالم املختلفة إلبالغ السكان             -٤

قبل موعد اجراء التجربة بثالثة أيام واعالمهم مبدلوالت النغمات واهلدف من اجـراء             
 .التجارب

  
  ٠:الوثائق: رابعاً

املقترحات والتعليمات وطريقة التشغيل مكتوبة باللغة العربيـة واالجنليزيـة          جيب أن تكون      
  -:واملقترحات والكتيبات املطلوبة هي 

  .وصف مفصل للنظام -١
 . املواصفات الفنية مع االجزاء الداخلية الجزاء الصافرة -٢
 .تعليمات التركيب -٣
 .تعليمات التشغيل -٤
 .تعليمات وبرامج الصيانة -٥

  )لوبة لكل وحدة بعيدةالتعليمات اعاله مط(
  .جيب ان يوفر برنامج تشغيلي وتدرييب وصيانة باحدث املستويات -٦
 .توضح مواقع الصافرات اربع خرائط -٧
بيان جبميع قطع الغيار وضمان من اجلهة الصانعة االلتزام بتوفري القطع املطلوبة ملدة ال               -٨

 .سنة٢٥تقل عن 



يت توصي اجلهة الصانعة بتخزينـها يف       توفري قطع الغيار لتلك االجزاء القابلة للتلف وال        -٩
 .الكبائن احملمية

  
  احكام عامة: خامساً

على مجيع الوزارات واجلهات املخاطبة باحكام هذه الالئحة اختاذ االجراءات والتدابري            -١
   -:االتية
 .تنفيذ املهام واملسئوليات املناطة ا وفقاً ملا ورد ذه الالئحة  -أ 
رة يتوىل التنسيق مع املديرية العامة للدفاع       تعيني منسق عام على مستوى الوزا       -ب 

 .املدين واالجهزة االخرى املعنية بأعمال القيادة والسيطرة والتنسيق
اعداد اخلطط الفرضية والتدريبية بصفة دورية للتأكد من كفاءة وفعالية نظام             -ج 

 .االنذار بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين
  

العامة واخلاصة التعاون مع الدفاع املدين وتسهيل مهمته يف         على مجيع اجلهات واهليئات      -٢
ددها مبا حيقق املصحلة العامـة وال يـضر         تركيب صافرات االنذار يف االماكن اليت حي      

  .باالخرين
على مجيع املواطنني واملقيمني احملافظة على ما يوضع من صافرات فوق املباين التابعة هلم               -٣

ة خيالف ذلك ليتم احالته اىل اجلهات املعنية حملاسـبت        وعدم العبث ا واالبالغ عن من       
 .واختاذ االجراءات النظامية حبقة

دون املساس مبا ورد يف الئحة مهام الوزارات  واملصاحل احلكومية الصادةر بقرار جملس               -٤
هـ على مجيـع الـوزارات      ٢٦/١٠/١٤٠٧ع وتاريخ   /و/ ت/ ٩الدفاع املدين رقم    

 تقوم باالشراف عليها بصافرات انذار حسب املواصـفات         واملنشآت التابعة هلا او اليت    
املعتمدة من الدفاع املدين وتربط بغرفة عمليات  الدفاع املدين باالضـافة اىل اجـراء               

 .الصيانة الالزمة هلا وضمان عدم االنطالق اخلاطئ
  



  -:مهام ومسئوليات اجلهات احلكومية: سادساً 
  

  مهام ومسؤليات وزارة الدفاع والطريان - ١
  

  -:املادة االوىل
تقوم وزراة الدفاع والطريان عن طريق قيادة عملياا بابالغ قيادات عمليات الدفاع املـدين                

  .ات اجلوية ليقوم الدفاع املدين باالنذار من خالل وسائل االنذار املتوفرةرعن االخطار احلربية والغا
  

  _:املادة الثانية
ين العداد خطط االنذار وحتديـد وسـائل وقنـوات          التنسيق مع املديرية العامة للدفاع املد       

  .وجهات مترير على املستوى الوطين لضمان دقة وسرعة وصول البالغ
  

  -:املادة الثالثة
يرية العامة للدفاع املدين لتهيئة غرف قيادات العمليات ومراكز قيـادات         دتتوىل الوزارة التنسيق مع امل    

 والالسلكية لضمان اكثر من وسيلة اتصال السـتخدام      القطاعات وجتهيزها بوسائل االتصال السلكية    
  .املتوفر يف حالة عطل االخرى

  
   -:املادة الرابعة

كنية بـصافرات انـذار حـسب       سها ووحداا ال  قعلى وزارة الدفاع والطريان تغطية مراف       
فاع املدين  ها من قبل الد   يلع املدين تربط بشبكة االنذار العامة وميكن تشغ       ااملواصفات املعتمدة من الدف   

من خالل مراكز التحكم لدى الدفاع املدين أو عن طريق مراكز قيادة عمليات ومراكز القطاعات يف                
  .وزارة الدفاع والطريان

  
   -:املادة اخلامسة

ها والتأكـد مـن     قوزارة الدفاع والطريان مسئولة مسئولية تامة عن صيانة شبكات اإلنذار يف مراف           
  . وضمان عدم االنطالق اخلاطئصالحيتها وجاهزيتها لالستخدام

  
  -:املادة السادسة

  .يتعلق باإلنذار التعاون مع املديرية العامة للدفاع املدين يف كل ما  



  
  مهام ومسئوليات وزارة الزراعة واملياه - ٢

  
  -:املادة االوىل

 تغطية املناطق املأهولة املعرضة للغرق نتيجة أهنيار السدود أو الفيضانات أو سقوط امطـار               
غزيرة بشبكة أنذار وفقاً ملواصفات الدفاع املدين وتربط مبراكز التحكم يف الدفاع املدين الستخدامها              

  .يف تنبيه السكان يف حاالت الطوارئ
  

  -:املادة الثانية
تقوم وزارة الزراعة واملياه بتغطية مرافقها ومنشأا السكانية بـصافرات االنـذار حـسب                

ع املدين وتربط بشبكة االنذار العامة لتشغيلها من قبل الدفاع املدين من            املواصفات املعتمدة من الدفا   
  .خالل مركز التحكم لدى الدفاع املدين

  
  -:املادة الثالثة

القيام بصيانة شبكات االنذار التابعة للوزارة وتشغيلها والتأكد من جاهزيتـها واالشـراف               
  .عليها

  
  -:املادة الرابعة

وال سلكية مباشرة مع غرف قيادات عمليات الـدفاع املـدين           توفري وسيلة اتصال سلكية       
  .لضمان سرعة البالغ



   مهام ومسئوليات وزارة الشئون االسالمية واالوقاف- ٣
  

  -:املادة االوىل
تقوم الوزارة بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين وفروعها حيال اسـتخدام مكـربات                

لسكان وحتذيرهم من االخطار احملتمل حاالت الطوارئ البالغ االصوت يف املساجد كوسيلة أنذار يف       
  .وقوعها واعطاء التعليمات واالرشادات الواجب اتباعها من خالل مكربات الصوت

  
  -:دة الثانيةاملا

على وزارة الشئون االسالمية واالوقاف واملديرية العامة للدفاع املدين اعداد اخلطط اخلاصة              
  .بذلك

  
   -:املادة الثالثة

التأكيد على أئمة ومؤذين املساجد من متكني رجال الدفاع املـدين املختـصني باسـتخدام                 
  .ئمكربات الصوت يف املساجد كوسيلة أنذار يف حاالت الطوار

  



  مهام ومسئوليات وزارة الربق والربيد واهلاتف - ٥
  

  -:املادة االوىل
تقوم الوزارة بتوفري وسائل االتصال لربط غرف ومراكز عمليات الدفاع املدين مع اجلهـات              

  .احلكومية ذات العالقة لضمان سرعة ودقة نقل املعلومات والتعليمات
  

  -:املادة الثانية
ديرية العامة للدفاع املدين حيال امكانية ادخال نظـام اخلدمـة           تقوم الوزارة بالتنسيق مع امل      

اهلاتفية واستخدامه كوسيلة انذار يف حالة الطوارئ البالغ السكان واعطاء التعليمات واالرشـادات             
  .الالزمة

  
  -:املادة الثالثة

 تنفيـذ   عمل محاية للهواتف الساخنة واالخرى املباشرة اليت تستخدم يف مترير املعلومات اثناء             
خطط االنذار وخطط الدفاع املدين االخرى مبا يكفل عملها بصورة دائمة وخاصة وقت الذروة اليت               

  .ف الشبكة يف وقت واحدتتقع عند استخدام جزء كبري من هوا
  

  -:املادة الرابعة
توفري فرق الصيانة الالزمة الصالح االعطال اليت تتعرض هلا وسائل االتـصال باململكـة يف                 
  .لطوارئ وتأمني وسائل اتصال بديله بني املناطق املتضرره وغرف العملياتأوقات ا



  مهام ومسئوليات وزارة االعالم - ٦
  

  -:املادة االوىل
تتوىل الوزارة مسئولية التنظيم والتخطيط الستخدام كافة وسائل االعالم املرئية واملـسموعة              

تنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين      الت الطوارئ بال  االعطاء التعليمات والتوجيهات للسكان يف ح     
  .واجلهات املعنية االخرى

  
  -:املادة الثانية

تتوىل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الربق والربيد واهلاتف واملديرية العامـة للـدفاع املـدين                 
  .واجلهات املعنية االخرى يف حاالت الطوارئ واعطاء التعليمات والنصح واالرشادة هلم

  
  -:ثالثةاملادة ال

 وارشاد من قبل املختصني يف هذا اجملال بالتنسيق مع املديرية العامة للدفاع              توعية اعداد برامج   
تخدام كافة وسائل االعالم املتاحة وتدريب مقـدمي        ساباملدين وتقدميها للسكان يف االوقات املناسبة       

وارئ حبيـث ال يـثري القلـق        حاالت الط  الربامج واملذيعني على كيفية القاء البيانت واملعلومات يف       
  .والرعب يف نفوس السكان

  
  -:املادة الرابعة

مع غرفة العمليات املركزية باملديرية العامة      ) الساخنة(توفري وسائل االتصال السلكية املباشرة        
  .للدفاع املدين لسرعة ايصال املعلومة والبالغ

  
  -:املادة اخلامسة

بالتجهيزات املطلوبة المكانية البث املباشـر عـن        جتهيز غرف قيادة عمليات الدفاع املدين         
  .طريق غرف العمليات جلميع حمطات االذاعة

  
  -:املادة السادسة

تأمني احملطات االذاعية والتلفزيونية املتنقلة الستخدامها يف مواقع الكوارث لنقل املعلومـات              
  .الضرورية الحاطة السكان



  ئةمهام ومسئوليات مصلحة االرصاد ومحاية البي - ٧
  

  -:املادة األوىل
رصد عناصر الطقس واملناخ املختلفة وحتليلها للتعرف على احلالة اجلوية السائدة واملتوقعـة               

دث، فاذا اتضح ان هناك حـاالت جويـة         للتعرف على طبيعتها وما ميكن ان تسببه من خماطر وحوا         
 اصـدار التحـذيرات     سائدة او متوقعة ميكن ان تسبب بعض احلوادث او الكوارث ال مسح اهللا يتم             

مث ترسل هذه التحذيرات    . املناسبة وذلك طبقاً وبناءاً على تعليمات وضوابط املنظمة العاملية لالرصاد         
  .اىل اجلهات املستفيدة

  
  -:املادة الثانية

يف حالة الكوارث الكيميائية او االشعاعية تقوم مصلحة االرصاد ومحاية البيئة بتحليل دقيـق                
من احلالة اجلوية السائدة واملتوقعة للتعرف على اجتاه الرياح وسرعتها وتزويد الدفاع املدين مبعلومات              

  .ئية او االخالءوخرائط للطقس عن املناطق املنكوبة لغرض املكافحة الوقا
  

  -:املادة الثالثة
يف حالة حوادث تسرب املواد البترولية يف مياه البحر تقوم مصلحة االرصاد ومحايـة البيئـة           

بتحليل احلالة اجلوية والبحرية السائدة واملتوقعة للتعرف على اجتاه ومسار هذا التلوث وابالغ الدفاع              
  .شواطئ وجماالت االحياء البحرية ومكافحة هذا التلوثاملدين بذلك لغرض محاية املواقع احليوية وال

  
  -:املادة الرابعة

التنسيق مع املديرية العامة للدفاع املدين لوضع الترتيبات واالجراءات الكفيلة لنقـل كافـة                
 من مصلحة االرصاد ومحاية البيئة إىل غرف ومراكز عمليـات           ١،٢،٣املعلومات املذكورة يف الفقرة     

  .الدفاع املدين



  مهام ومسئوليات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
  

  -:املادة األوىل
تبليغ الدفاع املدين عن كل ما يستوجب االنذار يف جمال املخاطر الطبيعية والبيئية مع حتديـد                

  .املشاكل املتعلقة ا واجياد احللول املناسبة هلا
  

  -:املادة الثانية
ية واالشعاعية واجلرثومية وتبليغ الدفاع املدين عن كـل مـا           رصد وحتليل التلوثات الكيميائ     

  .يستوجب االنذار ومتابعة احللة حىت انتهائها
  

  -:املادة الثالثة
متابعة كافة املواضيع املتعلقة باملخاطر الطبيعية والصناعية اليت تقع ضمن اختصاصات املدينة              

ل ما يستوجب االنذار يف هذا اجملال مع متابعـة          بالتنسيق مع الدفاع املدين وتبليغ الدفاع املدين عن ك        
  .احلالة وتقدمي االستشارات حىت انتهاء الوضع

  
  -:املادة الرابعة

  .رصد الزالزل واهلزات االرضية واشعار الدفاع املدين يف حينه لكل ما يستوجب االنذار  
  

  -:املادة اخلامسة
رفة العمليات املركزية باملديرية العامة     مع غ ) الساخنة(توفري وسائل االتصال السلكية املباشرة        

  .للدفاع املدين لسرعة ايصال املعلومة



  الباب الرابع
  

  االشتراطات الفنية ألنظمة االنذار
  

  :حتدد هذه املواصفات اخلطوط املطلوبة ألي أنظمة انذار ثابتة تركب يف اململكة العربية السعودية
  -:يشمل النظام على االيت  -:أوالًً

رة التحكم يف كل منطقة تتكون من غرفة عمليات رئيسية وغرفة عمليات الد           مركزان ل  -١
  .الصيانة والطوارئ

 .جهاز متنقل لعمل االختبارات -٢
 ).RTU(وحدات احملطات البعيدة -٣

  
  -:جيب أن يصمم النظام حبيث ميكن تشغيله بواسطة المكانيات التالية  -:ثانياً

  ).VHF-UHF(االشارات الالسلكية  -١
 .اهلاتف الرقمي -٢
 .يدوياً من موقع الصافرة -٣

  
جيب أن ال تقل نغمات صافرات االنذار عن ثالث اشارات باالضافة اىل امكانيـة خماطبـة                  -:ثالثاً

مع مواصفات الذبذبة املعتمدة من     ) VHF-UHF(الذبذبات املستعملة    اجلمهور وجيب ان تتوافق   
  .قبل الدفاع املدين

  
ئيسية وغرفة عمليات ادارة الـصيانة والطـوارئ علـى          جيب أن تشتمل غرفة العمليات الر       -:رابعاً
  -:التايل

  كابينة حتكم يركب ا االيت  -١
 -:جهاز كمبيوتر يشمل -٢

ميجا هريتس ٦٦ سرعتها 80486DX 2- CPUوحدة معاجلة مركزية   -أ 
MHZهزة الكمبيوتر مع اختيار االحدث واالسرع يف اج . 

 MB – RAM 4  -ب 
 100MBهارد دسك سعة   -ج 
 بوصة5.25بوصة و  3.5دسك مرن بكثافة عالية مقاس   -د 



 SVGAحمول رسم قرافيكي   -ه 
  

 مفتـاح ولوحـة باللغـة العربيـة         ١٠٢ و   SVGA بوصة   ١٤جهاز مراقبة ملون     -٣
  .واالجنليزية

 فارة مايكروسوفت -٤
  خط٢٤ طابعة دوكس ماتريك -٥
 م  توضح عليها صافرات االنذار العاملة١,٨م وعرض ١,٥خريطة بارتفاع  -٦
 جهاز تسجيل -٧
  أو احدث وسيلة متطورة لعمل وفك الرموزDTMFجهاز ارسال واستقبال مع  -٨
 لالتصاالت يركب بغرفة عمليـات الـصيانة والطـوارئ          برج مثلث بكامل جتهيزاته    -٩

 .م اىل الصافراتوبارتفاع يؤمن وصول االشارة من غرفة التحك
 .اعة س١٢وحدة كهرباء تستمر عند انقاطاع التيار بطاقة تشغيلية ال تقل عن  - ١٠
 .توفري القطع االضافية الضرورية املعتمدة من قبل الشركة الصانعة - ١١
 -:التية كحد ادىنجيب ان تتيح االسطوانة املرنة التسهيالت ا - ١٢

 .ربية واالجنليزيةافيكي باللغتني العتعرض االسطوانه املرنة بياين قر  -أ 
يتم اختبار مجيع وظائف التشغيل لوحدات احملطات البعيدة باستعمال فـارة             -ب 

ملراد تشغيلها بضغط مفتاح الفارة لتختار املدينة       املايكروسفت لتوضيح املدينة ا   
 . كل وحدة باملدينةحيث توضح الشاشة موقع وحالة التشغيل يف

 يتاح لفين التشغيل اختبار الصافرات مجيعا أو ان خيتار من جدول الشاشة  -ج 
 .جيب أن يطبق نظام امين مينع تشغيل النظام دون التفويض بتشغيله  -د 
تسجل كافة التعليمات من القيادة بواسطة غرفة العمليات باملنطقـة وغرفـة              -ه 

دات احملطات البعيـدة مـع      عمليات الصيانة واالستجابات املستعملة من وح     
 .مواعيد التشغيل بواسطة الناسخة وختزهنا يف اهلاردسك

  



  الباب اخلامس
  

  اشتراطات السالمة واحلماية النظمة االنذار
  

 جـزء   ٣٠بار ضغط زائد وملدة     ٣ يتحمل النظام    أنجيب  : نفجاراتمقاومة ضغط اإل   -١
  .من الثانية

 وحـدة  ١٥أن تكون قادراً على حتمل صدمة ارضية بقوة      : مقاومة الصدمات االرضية   -٢
 .ارضية

جيب أن تقاوم القطع واملواد والعوامل الكيميائية       : مقاومة التأكل واملعاجلات السطحية    -٣
 .م البطاريات متنفسةخردل، كما جيب أن تكون الكابينة اليت تضاز اخلغمثل 

 كايف النبـضات    رجيب ان يقاوم النظام وبقد    : املقاومة ضد النبضات الكهرومغناطيسية    -٤
 .EMPالكهرومغناطيسية 

 :التأريض -٥
 البعيدة وغرفة عمليات القيادة وغرفة      تض كل االجزاء يف احملطا    يجيب ان يتم تأر   

 جيب ان ال تزيد املقاومة القصوى اليت تقـاس مـن نقطـة              عمليات الصيانة كما  
 أوم ، وجيب ان يصمم النظام ملقاومة الصواعق بشكل          ٥التأريض اىل االرض عن     
نواع الصواعق الشبيهة مع أوضاع الطقس املوجـود يف         أيضمن عمله حتت اشد     

  .اململكة


