الئحة

تنظيم ممارسة األنشطة اهلندسية والفنية

واملقاوالت املتعلقة بالوقاية واحلماية من احلريق

الفصل األول
المادة األولى:
 يقصد بالعبارات اآلتية أينما وردت في هذه الالئحة المعاني المبينة أمام كل منها ماا
لم يقض السياق خالف ذلك:
 النظ ا ااام  :نظ ا ااام ال ا اادفاد الم ا اادني الص ا ااادر بالمرس ا ااوم الم ك ا ااي ر ا اام م  )01وت ا اااري
0011 5 01ها) .
 الالئحة :الئحة تنظيم ممارسة األنشطة الهندسية والفنية والمقااوالت المتع قاة بالو اياة
والحماية من الحريق.
 الجهة المختصة  :المديرية العامة ل دفاد المدني والجهات األخرى ذات العال ة .
 الو ايااة والحمايااة ماان الحريااق :اتجاراتات واالشااتراطات الفنيااة التااي تهاادف لا الحااد
من نشوب الحريق وتق يل الخسائر في األرواح والممت كات.
 معا اادات مكافحا ااة الحريا ااق :األنظما ااة والمعا اادات المنتجا ااة ل ما ااات أو وسا ااائط اتطفا ااات
األخاارى س اوات كاناات تابتااة أو منقولااة ومنهااا :أنظمااة مرشااات المياااه الت قائي اة ،نظااام
الرغ ااو  ،نظ ااام اله ااالون ،أنظم ااة ب اادائل اله ااالون ،نظ ااام الب ااودر الجاف ااة ،نظ ااام الب ااودر
الرطبااة ،نظااام تاااني أكساايد الكربااون ،نظااام مكافحااة الحريااق بااالرذاذ ،نظااام مكافحااة
الحري ااق بال ااباب ،فوه ااات خارجي ااة ف ااوق وتح اات األرض) فوه ااات داخ ي ااة جاف ااة
وجاري ا ااة) الخا ا اراطيم ب نوا ه ا ااا ،مطفا ا اآت الحري ا ااق اليدوي ا ااة ،وأي مع ا اادات أو أنظم ا ااة
تستحدث مستقبالا.

 أجه ا

نااذار الحريااق :األجه ا المسااتخدمة الكتشاااف الحريااق واتنااذار من ا وتش ا يل

أنظما ااة اتطفا ااات ومنها ااا :لوحا ااات اتنا ااذار ب نوا ها ااا ،الكواشا ااف ب نوا ها ااا ،الكبسا ااات
اليدوية ،أجه التنبي المخت فة ،وأي م حقات تستخدم مع هذه األنظمة.
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 الاادائر التناظريااة  :)Analogهااي دائاار تعتمااد مااداخ ها ومخارجهااا
مت ير مع ال من أمت ة جها

ا

اايم في يائيااة

ياس التيار أو الجهد).

 الخاادمات الهندسااية :األ مااال الفنيااة التااي تخاادم غايااات وأهااداف الو ايااة ماان الحريااق
ومنه ااا :الم ارجا ال البخاري ااة ،ما اواد حماي ااة الهياك اال الحديدي ااة ،ما اواد حماي ااة الك ااابالت
الكهربائيا ا ااة ،أنظما ا ااة التهويا ا ااة الطبيعيا ا ااة أو الميكانيكيا ا ااة أو أنظما ا ااة يا ا اااد ال ا ا ا ط
والخوانااق ،األب اواب المقاومااة ل حريااق واألب اواب المانعااة ل اادخان ،نااار الط اوار وانااار
المخارج ،المواد المبطئة النتشار ال هاب والساتائر المقاوماة النتشاار الادخان ماع ادم
اتخالل بال وائح والنظم الخاصة بالخدمات الهندسية األخرى.
 فئ ااات مق اااولي أ م ااال التركي ااب والص اايانة لمع اادات اتطف ااات واتن ااذار م اان الحري ااق:
مسااتويات مقيااد بشااروط يااتم التاارخيم بموجبهااا ل قيااام باأل مااال المحاادد فااي هااذا
المجال وتكون الفئة الرابعة هي أدن المستويات أل مال اتطفات ،والفئة التالاث هاي
أدن المستويات أل مال اتنذار من الحريق.
 المشرود الص ير ألنظمة اتطفات :المشرود الذي تكون المساحة اتجمالياة المحمياة
في بمرشات المياه الت قائية تقل ن 2111م. 2
 المشاارود المتوس اط ألنظمااة اتطفااات :وهااو المشاارود الااذي تكااون المساااحة اتجماليااة
المحمية في بمرشات المياه الت قائية ما بين 2111م1111 – 2م.2
 المشاارود الكبياار ألنظمااة اتطفااات :المشاارود الااذي تكااون المساااحة اتجماليااة المحميااة
في بمرشات المياه الت قائية أكتر من 1111م.2
 المشاارود الصا ير ألنظمااة اتنااذار :المشاارود الااذي يحتااوي

ا نظااام نااذار ياادوي

ت قائي وال ت يد مناطق الحرياق الفع ياة ل كاشافات الت قائياة ان  )5منااطق حرياق أو
دد  )3دائر تناظرية ).(Analog
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 المشاارود الكبياار ألنظمااة اتنااذار :المشاارود الااذي يحتااوي

ا نظااام نااذار ياادوي

ت قائي وال تقال منااطق الحرياق الفع ياة ل كاشافات الت قائياة ان  )1منااطق حرياق أو
دد  )0دائر تناظرية ).(Analog
 المصااعد :آلااة رفااع وتن ياال تحاارك مركب اة أو منصااة

ا دالئاال ص ا بة اوائم) تابتااة

أساسا في اتجاه رأسي ،والمركبة لها أبعااد تسامح با ن تكاون متاحاة الساتخدام األفاراد
أو األحمال األخرى أو ك يهما بين نقطتين و وف تابتتين طابقين) أو أكتر.

 الس م المتحرك الكهربائي) :درج متحرك يت لف من أج ات أفقية تارتبط بساير متحارك
تعمل بالكهربات ،وتتحرك بالتحكم في تش ي ها ل األ

أو لا األسافل ،وتساتخدم

لنقل األشخام بين مستويات الطوابق في المباني والمنشآت.
 المرخم ل  :من يحصل

ترخيم من المديرياة العاماة ل ادفاد المادني لممارساة

أي ماان األنشااطة ال اوارد فااي هااذه الالئحااة س اوات كااان مكتب ا ا استشاااري ا أو شااركة أو

مؤسسة فردية.

 المختبرات المعتمد  :هي المختبرات المعتمد لادى المديرياة العاماة ل ادفاد المادني أو
الهيئ ااة الس ااعودية ل مواص اافات والمق اااييس والج ااود ف ااي مج ااال الو اي ااة والحماي ااة م اان
الحريق.

المادة الثانية:
مااع اادم اتخااالل بمااا تق ااي ب ا األنظمااة وال اوائح ،ال يجااو ممارسااة أي ماان األنشااطة
المحاادد فااي هااذه الالئحااة ال بعااد الحصااول
المدني.
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ا تاارخيم ماان المديريااة العامااة ل اادفاد

الفصل الثاني

نشاط املكاتب اهلندسية االستشارية للوقاية واحلماية من احلريق
المادة الثالثة:
يشترط لممارسة نشاط الخدمات الهندسية االستشارية ل و اية والحماية مان الحرياق تاوافر
الشروط اآلتية في المرخم ل :
ا تاارخيم ماان الهيئااة السااعودية ل مهندسااين لممارسااة مهنااة

-0

أن يكااون حاصاالا

-2

أن يعمل لدي بشكل مستمر وبموجب قد مهندس

االستشارات الهندسية.
األ ال فاي مجاال الو اياة

والحمايااة ماان الحريااق بمساام مهناادس سااالمة ،أو مهناادس مكافحااة الح ارئااق ،أو
مهناادس سااالمة وتقنيااة طفااات ،أو مهناادس منااع الخسااائر ،أو مهناادس الو ايااة ماان
الحرائق.
-3

في حالة دم توفر الشرط الوارد في الفقر ر م  )2لدى طالب التارخيم فيجاب
أن يعمل لدي بشكل مستمر وبموجب قد مهندس

األ ال فاي كال تخصام

ماان التخصصااات التاليااة :هندسااة كهربائيااة ،هندسااة ميكانيكيااة ،هندسااة معماريااة،
وأن يك ااون ك اال م اانهم حاص اال

ا ا مؤه اال ال تق اال مدتا ا

اان س ااتة أش ااهر أو م ااا

يعادلها من الدورات التراكمية فاي مجاال الو اياة ل حماياة مان الحرياق ماع خبار ال
تقل مدتها ن سنتين في

داد مخططات الو اية ل حماية من الحريق.
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المادة الرابعة:
تشمل المهام التاي يمارساها المارخم لا بممارساة نشااط الخادمات الهندساية االستشاارية
ل و اية والحماية من الحريق المهام اآلتية:
-0

تص ااميم وت ااد يق ومراجع ااة المخطط ااات الهندس ااية وفقا اا لنظ ااام ولا اوائح وتع يم ااات

-2

ا ا ا تنفي ا ااذ وتطبيا ا ااق أنظما ا ااة الو اي ا ااة والحمايا ا ااة م ا اان الحريا ا ااق وفا ا ااق

الدفاد المدني.

اتشا ا اراف

المخططات المعتمد .
-3

استالم أنظمة الو اية والحماية من الحريق في المشاريع

-0

تقديم االستشارات الهندسية في مجال الو اية والحماية من الحريق.

-5

صدار شهادات المطابقة لكود البنات السعودي ونظام ولوائح الدفاد المدني وفاق

الترخيم الب دي ).

المخططات المعتمد من المديرية العامة ل دفاد المدني .

المادة الخامسة:
يجو ل مرخم ل لممارساة المكاتاب الهندساية االستشاارية ل و اياة والحماياة مان الحرياق
أن يسااتعين بجهااات الميااة متخصصااة لكاال مشاارود

ا أن ال تقاال خباار ت ااك الجهااات

ان شارين ساانة وخباار المهندسااين العااام ين فيهااا اان خمااس ساانوات فااي مجااال الو ايااة
والحماية من الحريق ،مع تقديم العقود الال مة ،وتحمل المكتب المسئولية القانونية.
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المادة السادسة:
ذا تط ااب

ا ا الم اارخم لا ا لممارس ااة نش اااط المكات ااب الهندس ااية االستش ااارية ل و اي ااة

والحماية من الحرياق العمال بمشارود فاي منطقاة أخارى غيار المارخم لا بهاا فيجاب أن
يكون ل مكتب يمت في نفس المشرود.

المادة السابعة:
م ااع اادم اتخ ااالل بم ااا يق ااي با ا نظ ااام ولا اوائح وتع يم ااات ال اادفاد الم اادني يج ااب

اا

المرخم ل بممارسة نشاط الخدمات الهندسية االستشارية ل و اياة والحماياة مان الحرياق
اآلتي:
-0

أن يتوفر لدى المكتب المراجع التالية:
أ – نظام ولوائح وتع يمات الدفاد المدني المح ية والخ يجية.
ب – كود البنات السعودي.
ت – مواصفات المنظمة الوطنية األمريكية ل و اية من الحريق ).(NFPA

-2

االلت ام بالتحديث المستمر ومتابعة كل ما يصدر من تحديتات ل مراجع أ اله.
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الفصل الثالث

نشاط تقديم اخلدمات الفنية للوقاية واحلماية من احلريق
المادة الثامنة:
يشترط لممارسة نشاط تقديم الخدمات الفنية ل و اياة والحماياة مان الحرياق تاوافر الشاروط
اآلتية في المرخم ل :
-0

أن يكون من مواطني دول مج س التعاون لدول الخ يج العربية.

-2

أال يكون د سبق أن صدر بحق أي حكم طعي يخل بالشرف واألمانة.

-3

أن يكون متفرغ ا لم اولة النشاط.

-0

أن يكون حاصالا

أ–

أي من المؤهالت والخبرات التالية:

بكالوريوس في مجال الو اية والحماية من الحريق مع خبر سنة.

ب – دب ااوم فااي مجااال الو ايااة والحمايااة ماان الحريااق أو دور لمااد ساانتين فااي
مجال السالمة و وم الحريق مع خبر خمس سنوات.
ت – دورات تخصصية في مجال الو اية والحماية من الحريق ال تقل ن سانة
بع ااد البك ااالوريوس وخب اار ت ااالث س اانوات ف ااي مج ااال الو اي ااة والحماي ااة م اان
الحريق.
-5

أن يكون لدي سجل تجاري ساري المفعول.

-1
-7

أن يكون مشترك ا في ال رفة التجارية.

أن يكون لدي مقر لممارسة النشاط ال تقل مساحت

-8

يجا ااب فا ااي حالا ااة افتتا اااح فا اارود خا ااارج مدينا ااة التا اارخيم أن تحتا ااوي

ن 011م 2كمقر رئيسي.
ا ا كافا ااة

التجهي ات اتدارية والفنية وأن تكون مرخصة من الجهات ذات االختصام.

-8-

-9

أن يعمل لدي بشكل مستمر وبموجب قد مهندس واحد

األ ل ،في أي مان

التخصصات التالية :هندسة كهربائية ،أو هندسة ميكانيكية أو هندسة معمارياة،
وأن يكااون حاص االا

ا دور ت هي يااة ال تقاال اان سااتة أشااهر فااي مجااال الو ايااة

والحمايااة ماان الحريااق ،وخباار ال تقاال اان ساانتين فااي مجااال الو ايااة والحمايااة ماان
الحريق.
 -01يجااب أن يكااون لاادى المكتااب

ا األ اال تالتااة فنيااين حاص ا ين

ا دب ااوم فااي

التخصصا ااات التاليا ااة ميكانيكا – كهربا ااات – ما ااار وتخطا اايط) بوا ا ااع فنا ااي لكا اال
تخصاام حاصا ين

ا دور ت هي يااة ال تقاال اان سااتة أشااهر فااي مجااال الو ايااة

والحماية من الحريق.

المادة التاسعة:
يمارس المرخم ل نشاط تقديم الخدمات الفنية ل و اية والحماية من الحريق
المهام التالية :
-1
-2

داد خطط الو اية ل حماية من الحريق ل منشآت العامة والخاصة.
تح ي اال وتقي اايم األخط ااار وا ااداد الد ارس ااات لمن ااع الخس ااائر

(Risk Analysis – Risk

).)Assessment

-3

ااداد التقااارير الفنيااة اان مطابقااة أو جاه يااة أنظمااة الو ايااة ل حمايااة ماان الحريااق
فااي المنشااآت ل اوائح وتع يمااات الاادفاد الماادني ول مواصاافات القياسااية السااعودية أو
الدولية المعتمد واستالمها.

-4

التو يا ااة الو ائيا ااة ما اان خا ااالل الج سا ااات الع ميا ااة وا طا ااات المحا ا ارات التتقيفيا ااة
والتوجيهيا ااة لتو يا ااة مش ا ا ي ومسا ااتخدمي المنشا ااآت العاما ااة والخاصا ااة ما اان ذوي
االختصام في نواحي السالمة ومواجهة األخطار ومتط باتها.

-9-

-5
-6

تقديم االستشارات الفنية فيما يدخل

من المهام الموك ة لي .

داد التقارير الفنية ن مقاولي أ مال التركيب والصيانة المرخم لهم بموجب
هذه الالئحة ن مدى الت امهم باالشتراطات الخاصة بالنشاط الذي يمارسون .
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الفصل الرابع

نشاط استرياد أجهزة ومعدات السالمة ومواد اإلطفاء واإلنذار من
احلريق

المادة العاشرة:
يش ااترط لممارس ااة نش اااط اس ااتيراد أجها ا ومع اادات الس ااالمة وما اواد اتطف ااات واتن ااذار ما ان
الحريق توافر الشروط اآلتية في المرخم ل :
ا سااجل تجاااري م اااف ا ليا نشاااط اسااتيراد أجها ومعاادات

-0

أن يكااون حاصاالا

-2

أن يك ااون لديا ا مق اار مس ااتقل بذاتا ا لممارس ااة النش اااط م اارخم م اان الجه ااات ذات

السالمة ومواد اتطفات واتنذار من الحريق.
االختصام.
-3

ذا كان طالب الترخيم شركة فيجب تقديم صور من قد الت سيس.

-0

ذا كااان طالااب التاارخيم وكاايالا لشااركة مصاانعة فيجااب تقااديم صااور ماان ق ااد

الوكالا ا ااة ما ا ااع الشا ا ااركة المصا ا اانعة
والصنا ة.
-5

ا ا ا أن يكا ا ااون مسا ا ااجالا لا ا اادى و ار التجا ا ااار

ف ااي حال ااة رغب ااة الم اارخم لا ا بنش اااط اس ااتيراد أجها ا ومع اادات الس ااالمة وما اواد
اتطفات واتنذار من الحريق في م اولة نشاط خاارج مكاان التارخيم فيجاب أن
يتوافر في الفرد شروط الترخيم األساسي.
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المادة الحادية عشرة:
مااع اادم اتخااالل بمااا تق ااي ب ا أنظمااة الجهااات المعنيااة باالسااتيراد والبيااع يجااب

ا

المرخم ل بممارسة نشاط استيراد أجه ومعدات السالمة وماواد اتطفاات واتناذار مان
الحريق اآلتي:
يها.

-0

االلت ام بنظام ولوائح وتع يمات الدفاد المدني وما يستجد

-2

أن يتوافر في أجه ومعدات السالمة ومواد اتطفات واتنذار المساتورد الشاروط
التالية:
أ–

مطابقااة األ يااان المسااتورد ل مواصاافات القياسااية السااعودية و أو الدوليااة
المعتمد .

ب – أن تكون حاص ة
ت – الحصول

شهاد من أحد المختبرات المعتمد .

شهاد المطابقة لب د المنش .

ث – أن يتااوفر مااع كاال معااد وماااد أدلااة التش ا يل الفنيااة التفصااي ية األص ا ية
بال ة العربية واالنج ي ية.
-3

االلتا ام بتا مين طااع ال يااار األصا ية لم يااان المسااتورد لمااد ال تقاال اان شاار
سانوات ،ماع تقاديم شاهادات ال امان الصاادر مان الشاركات المصانعة أو الوكياال
المعتمد لمد ال تقل ن سنتين.

-0
-5

االلت ام بتحديث بيانات كل سنة لدى الجهة المختصة في المديرياة العاماة ل ادفاد
المدني بدتا من الشهر األول من كل ام هجري.

االلتا ام بعاادم التجااو السااتيراد ماواد أو أجها أو معاادات السااالمة وخالفهااا غياار
مصرح ل باستيرادها في مجال معدات الو اية والحماية من الحريق.

-1

االلت ام بعدم ممارسة النشاط ال في المكان المرخم ل في .
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المادة الثانية عشرة:
يشترط لممارسة نشااط بياع أجها ومعادات الساالمة وماواد اتطفاات واتناذار مان الحرياق
توافر الشروط اآلتية في المرخم ل :
ا ا سا اجل تج اااري م ااافا ليا ا نشا ااط بي ااع أجها ا ومع اادات

-0

أن يك ااون حاصا االا

-2

أن يك ااون لديا ا مق اار مس ااتقل بذاتا ا لممارس ااة النش اااط م اارخم م اان الجه ااات ذات

السالمة ومواد اتطفات واتنذار من الحريق.
االختصام.

المادة الثالثة عشرة:
م ااع اادم اتخ ااالل بم ااا يق ااي با ا نظ ااام ولا اوائح وتع يم ااات الا ادفاد الم اادني يج ااب

اا

الماارخم ل ا بممارسااة نشاااط بيااع أجه ا ومعاادات السااالمة وم اواد اتطفااات واتنااذار ماان
الحريق اآلتي:
-0

أن يقدم ما يتبت مصدر األ يان والمواد المراد بيعها لا المديرياة العاماة ل ادفاد
المدني أو أحد فرو ها .

-2

دم التعامل مع أي معد أو ماد غير مطابقاة ل مواصافات والمقااييس الساعودية
و أو الدولي ااة ول اام تحص اال

ا ا شا اهاد م اان المختبا ارات المعتم ااد ل اادى المديري ااة

العامة ل دفاد المدني.
-3

أن يرفااق شااهادات ال اامان الصااادر ماان الشااركة المصاانعة والوكياال المعتمااد مااع
مستندات البيع وأن ال تقل مد ال مان ن سنتين.

-0

االلتا ام بتحاديث بياناتا ساانويا لاادى المديريااة العامااة ل اادفاد الماادني خااالل الشااهر

-5

ا التاارخيم الااال م

األول من كل ام هجري.

اادم م اولااة أ مااال التركيااب والصاايانة ال بعااد الحصااول
من المديرية العامة ل دفاد المدني.
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المادة الرابعة عشرة:
المرخم ل لممارسة نشااط تصانيع أجها ومعادات وماواد الو اياة والحماياة

يشترط

من الحريق الشروط اآلتية :
-0
-2

أن يكون حاصالا

ترخيم صنا ي.

أن يك ااون لديا ا مق اار مس ااتقل بذاتا ا لممارس ااة النش اااط م اارخم م اان الجه ااات ذات
االختصام.

-3

أن يقا اادم د ارسا ااة فنيا ااة ا اان المصا اانع تت ا اامن البيانا ااات األساسا ااية ل مصا اانع –
المعا اادات أو الم ا اواد المصا اانعة وحجا اام نتاجها ااا – شا ااهادات مواصا اافات األ يا ااان
المنتجة).

المادة الخامسة عشرة:
م ااع اادم اتخ ااالل بم ااا يق ااي با ا نظ ااام ولا اوائح وتع يم ااات ال اادفاد الم اادني يج ااب

اا

المرخم ل بممارساة نشااط تصانيع أجها ومعادات وماواد الو اياة والحماياة مان الحرياق
االلت ام بالتالي :
-0
-2

مطابقة منتجات المصنع ل مواصفات القياسية السعودية و أو الدولية المعتمد .
أن تكااون منتجااات المصاانع حاص ا ة

ا شااهاد ماان أحااد المختب ارات المعتمااد

لدى المديرية العامة ل دفاد المدني.
-3

أن يتااوفر مااع كاال معااد أو ماااد مصاانعة أدلااة التش ا يل الفنيااة التفصااي ية بال ااة
العربية واالنج ي ية.

-0

ت مين طع ال يار األص ية لم يان المصنعة لمد ال تقل ن شار سانوات ماع
منح

-5

مان ل منتجات لمد ال تقل ن سنتين.

االلتا ام بتحااديث بياناتا ساانوي ا لاادى المديريااة العامااة ل اادفاد الماادني خااالل الشااهر
األول من كل ام هجري .
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الفصل اخلامس

مقاوالت أعمال تركيب وصيانة معدات اإلطفاء واإلنذار من احلريق
المادة السادسة عشرة:
يشااترط لممارسااة نشاااط مقاااوالت أ مااال تركيااب وصاايانة معاادات اتطفااات واتنااذار ماان
الحريق توافر الشروط اآلتية في المرخم ل :
ا سااجل تجاااري م اااف ا ليا نشاااط مقاااوالت أ مااال تركيااب

-0

أن يكااون حاصاالا

-2

أن يقدم صور من الرخصة التجارية أو المهنية من الجهات المختصة.

-3

يجاب أن يكااون الماارخم لا مصاانف ا فااي نشاااط المقاااوالت وفقا ا ل ماااد التالتااة ماان

وصيانة معدات اتطفات واتنذار من الحريق.

نظ ا ااام تصا ا اانيف المق ا اااولين الصا ا ااادر بالمرسا ا ااوم الم ك ا ااي ر ا ا اام م  )08وتا ا اااري
0027 3 21ها) .
-0

في حالة كون طالب الترخيم شركة فيجب تقديم صور من قد الت سيس.

-5

أن يك ااون لديا ا مق اار دائ اام ومع ااروف وما ارخم م اان الجه ااات ذات االختص ااام
ومجها ا باتمكاني ااات اتداري ااة والفني ااة المناس اابة وف ااي ح ااال ت يي اار العنا اوان يجا اب
خطار المديرية العامة ل دفاد المدني خطيا.

المادة السابعة عشرة:

م ااع اادم اتخ ااالل بم ااا يق ااي با ا نظ ااام ولا اوائح وتع يم ااات ال اادفاد الم اادني يج ااب

اا

الماارخم ل ا بممارسااة نشاااط مقاااوالت أ مااال تركيااب وصاايانة أجه ا ومعاادات السااالمة
ومواد اتطفات واتنذار من الحريق التقيد باآلتي:
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-0

تا ااوفير المهندسا ااين والفنيا ااين والعمالا ااة الال ما ااة لتنفيا ااذ مها ااام أ ما ااال التركيا ااب أو
الصيانة ألنظمة اتطفات واتنذار حسب الفئات الوارد ل مقاولين بهذه الالئحة.

-2

تقااديم ائمااة ل مديريااة العامااة ل اادفاد الماادني أو أحااد فرو هااا باأل مااال التااي تاام
تنفيذها والمعدات الخاصة بالشركة داخ ي ا وخارجي ا بشكل دوري في الشاهر األول
من كل ام هجري.

-3

أن يك ااون الجه ااا الفن ااي لديا ا م ما ا ا بالمواص اافات الفني ااة الص ااادر اان المديري ااة

العاما ااة ل ا اادفاد الما اادني والمواصا اافات القياسا ااية السا ااعودية والمواصا اافات الدوليا ااة

-4

المعتمد المتع قة في هذا الش ن .
االلت ام بتوفير الحد األدن من الجها الفني لكل فئة .

المادة الثامنة عشرة:
يجا ااو ل ما اارخم ل ا ا بممارسا ااة نشا اااط مقا اااوالت أ ما ااال التركيا ااب والصا اايانة لمعا اادات
اتطفات واتنذار من الحريق اآلتي:
-0

أ مال معدات مكافحة الحريق.
نذار الحريق.

-2

أ مال أجه

-3

أ مال الخدمات الهندسية التالية:
 – 0 3أ مال مواد حماية الهياكل الحديدية.
 – 2 3أ م ااال أنظم ااة التهوي ااة الطبيعي ااة والميكانيكي ااة وأنظم ااة

ا ا ط الها اوات و

الخوانق.
 – 3 3أ مال معدات وأنظمة نار الطوار و المات وانار المخارج.
 – 0 3أ مال تركيب وصيانة أبواب ووسائل مخارج الطوار .
 – 5 3أ مال هندسية مستجد ذات ال ة بالو اية والحماية من الحريق.
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المادة التاسعة عشرة:
تكااون فئااات الماارخم لهاام بممارسااة نشاااط مقاااوالت أ مااال التركيااب والصاايانة لمعاادات
اتطفات واتنذار من الحريق وفق ا اآلتي:

أوًلاً:مقاوليًمعداتًمكافحةًالحريقً :

وتكون أ مال هذا النود كما هو مبين بالجدول التالي:
الفئة

حجم المشروع
المسموح بتنفيذه

الحد األدنى
للمهندسين

الرابعة

 – 1أن ال تزيددددددددددددد مهنددددددددددددد
المسددددددمحة المحميددددددة ميكدددددددددمنيك
ددددددددن واح
بملمرشددددددددم
0222م0.
 – 0خراطيم إطفمء.
 – 3فوهم جمفة.

الثملثة

دددد اثنددددين
 – 1أن ال تزيددددددددددددد
المسددددددمحة المحميددددددة مهنددددددددددددد
ددددددددن ميكمنيك
بملمرشددددددددم
0222م0.
 – 0جميدددددع أن مدددددة
المكمفحة األخرى.

الثمنية

دددد ث ثددددة
 – 1أن ال تزيددددددددددددد
المسددددددمحة المحميددددددة مهن سدددددددددين
ددددددددن اثندددمن مدددنهم
بملمرشددددددددم
مهنددددددددددددد
12222م0.
 – 0جميدددددع أن مدددددة ميكدددددددددمنيك
ومهنددددددددد
المكمفحة األخرى.
واحدددددددددددددددددد
كهربم

األولا

 – 1جميدددددددددددددددددددددددددع ددد أربعدددة
مهن سدددددددددين
المشمريع.
 – 0جميدددددع أن مدددددة مدددنهم ث ثدددة
مهن سدددددددددين
المكمفحة األخرى.
ميكمنيكدددددددددم
ومهنددددددددد
كهربم

الخبرة الفنية
المطلوبة
للمهندسين
خبرة ستة أشهر ددددددد أربعدددددددة  – 1مضدددا دددمم كممددد فددد الف دددة
ون انقطمع.
فددددددددد مجدددددددددم ميكددددددددددددددددمنيك
( )5مشمريع محميدة
 – 0تنفيذ
الوقمية والحممية كهربدددددددددددددددددم
بملمرشددددم مسددددمحة كدددد مشددددروع
سبمك لحمم.
من الحريق.
0222م 0أو تنفيددددذ دددد ة مشددددمريع
مجموع مسدمحة حمميتهدم بملمرشدم
ال تق ن 02222م.0
أحدد المهن سددين د سددتة فنيددين  – 1مض ممين كمملين ف الف دة
ون انقطمع.
ل يدددددة خبدددددرة ال واح ميكدمنيك
 – 0تنفيذ د ( )3مشدمريع كبيدرة
واحددد كهربدددم
تقددد دددن ددد
( )0مشمريع متوسطة
المشدددددددددددددددددمريع اثنددددددين سددددددبمك أو
المطلوبة إل م ة اثنين لحمم.
الترقيددددة بملف دددددة
الرابعة
ً
 – 0ددددد ( )0ددددددد ثممنيدددددددة أن يكون مصنفم ل ى وكملة تصنيف
منهم ل يدة خبدرة فنيدددددددين اثندددددددمن المقمولين بحيد التقد دن ال رجدة
ميكمنيك اثندمن الرابعة ف صيمنة وتشغي األ مم
ال تق دن د
المشدددددددددددددددددمريع كهربددم اثنددمن الميكمنيكيددددددددة (أن مددددددددة مكمفحددددددددة
المطلوبة إل م ة سددددددبمك اثنددددددمن الحريق)
الترقيددددة بملف دددددة لحمم.
الثملثة.
الحد األدنى
للفنيين

ث ثدة مدنهم
ل يدددددة خبدددددرة ال
تقددد دددن ددد
سدددددتة مشدددددمريع
كبيدرة أو شدرة
مشددددددددددددددددددددمريع
متوسطة.
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د اثند شددر
فندد مددنهم دد
اثندددين كهربدددم
و ددددددد اثندددددددين
ميكمنيكدددم و ددد
أربعددددددة سددددددبمك
و دددددد أربعددددددة
لحمم

متطلبات االنتقال إلى الفئة التالية

ثاني اًاً:مقاااوليًأزةاانذًرنااحارًالحريااقًوتكااوفًفتاااتًأعماااهًاااحاًالنااوهًكماااًاااوًم اايفً
الزدوهًالتاليً :
الفئة
الثملثة

الثمنية

األولا

حجم المشروع
المسموح بتنفيذه
 – 1ن مم ي وي
 – 0ن ددددددمم تلقددددددم
لدددددددا أن ال تزيددددددد
منمطق الحريق لدا
خمدددددد منددددددمطق أو
ا ددددرة
دددد ثدددد
تنم رية ).(Analog
 – 1ن مم ي وي
 – 0ن ددددددمم تلقددددددم
لدددددددا أن ال تزيددددددد
منددمطق الحريددق ددن
شددددددرة منددددددمطق أو
ددددد سدددددتة ا دددددرة
تنم رية )(Analog
جميع أنواع األن مة

الحد األدنى
للمهندسين
مهنددددددددددددد
كهربددددددددددم
واح

دددد ث ثددددة
مهن سين
دددد اثنددددين
كهربددددددددددم
ومهنددددددددد
الكترونيم
ددد أربعدددة
مهن سدددددددددين
اثنددددددددددددددددددين
مهنددددددددددددد
كهربدددددددم
اثنددددددددددددددددددين
مهنددددددددددددد
الكترونيم

الخبرة الفنية
المطلوبة
للمهندسين
خبددددددرة سددددددتة
أشدددددددهر فددددددد
مجددم الوقميددة
والحمميدددة مدددن
الحريق

الحد األدنى
للفنيين

الخبرة المطلوبة لالنتقال
إلى الفئة التالية

دددددد ث ثددددددة  – 1مضا دمم كممد بد ون
فنيدددددين مدددددنهم انقطمع ف الف ة.
اثندددددددمن فنددددددد  – 0تنفيدددددددذ ددددددد أربعدددددددة
مشدددددروع صدددددغير أو اثندددددين
كهربدددددددددددددددم
وواحددددد فنددددد مشروع كبير
الكترونيم

ستة فنيين أن يكددون مصددنفم ً ل د ى وكملددة
دددددد اثنددددددين
مدددددددنهم ل يدددددددة مدددددنهم أربعدددددة تصددددنيف المقددددمولين بحيدددد
التقددد دددن ال رجدددة الرابعدددة
خبدددرة ال تقددد فن كهربدم
ف مممرسدة صديمنة وتشدغي
اثندددددددين فنددددددد
ددددددددن دددددددد
األ مددم الميكمنيكيددة (أن مددة
المشدددددددددددددمريع الكترونيم
مكمفحددة الحريددق) أو صدديمنة
المطلوبددددددددددددددة
وتشغي األ مم الكهربم ية
إل م ة الترقيدة
بملف ة الثملثة
دددددد ث ثددددددة ددددد شدددددرة
مدددددددنهم ل يدددددددة فنيدددددين سدددددبعة
خبدددرة ال تقددد مدددددددنهم فنددددددد
ددددددددن سددددددددتة كهربدددددددددددددددم
وث ثدددة فنيدددين
مشدددددددددرو م
صددددددددددغيرة أو الكترونيم
مشددددددددددرو ين
كبيرين
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الفصل السادس

نشاط استرياد وبيع املصاعد والسالمل الكهربائية
المادة العشرون:
يشااترط لممارسااة نشاااط اسااتيراد المصااا د والساااللم الكهربائيااة ت اوافر الشااروط اآلتيااة فااي
المرخم ل :
-0

أن يكا ااون حاص ا االا

-2

أن يك ااون لديا ا مق اار مس ااتقل بذاتا ا لممارس ااة النش اااط م اارخم م اان الجه ااات ذات

والساللم الكهربائية.

ا ا سا ااجل تجا اااري م ا اااف ا لي ا ا نشا اااط اسا ااتيراد المصا ااا د

االختصام.
-3

في حالة كون طالب الترخيم شركة فيجب تقديم صور من قد الت سيس.

-0

فااي حالااة كااون طالااب التاارخيم وكاايالا لشااركة مصاانعة فيجااب تقااديم صااور ماان
ق ااد الوكال ااة م ااع الش ااركة المص اانعة

والصنا ة.
-5

ا ا أن يك ااون مس ااجالا ل اادى و ار التج ااار

فااي حالااة رغبااة الماارخم ل ا بنشاااط اسااتيراد المصااا د والساااللم الكهربائيااة فااي
م اول ا ااة نش ا اااط خ ا ااارج مك ا ااان الت ا اارخيم فيج ا ااب أن يتا ا اوافر ف ا ااي الف ا اارد ش ا ااروط
الترخيم األساسي.

المادة الحادية والعشرون:
م ااع اادم اتخ ااالل بم ااا يق ااي با ا نظ ااام ولا اوائح وتع يم ااات ال اادفاد الم اادني يج ااب
المرخم ل بممارسة نشاط استيراد المصا د والساللم الكهربائية التقيد باآلتي:
-0

مطابقة األ يان المستورد ل مواصفات القياسية السعودية.
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اا

شهاد المطابقة لب د المنش .

-2

الحصول

-3

أن يتوفر مع كل معد أدلة التش يل الفنية التفصي ية األص ية.

-0

تا مين طااع ال يااار األصا ية لم يااان المسااتورد لمااد ال تقاال اان شاار ساانوات،
مااع تقااديم شااهادات ال اامان الصااادر ماان الشااركات المصاانعة أو الوكياال المعتمااد
لمد ال تقل ن سنتين.

-5
-1

تحديث بيانات كل سنة لدى الجهة المختصة لدى المديرية العامة ل ادفاد المادني
بدتا من الشهر األول من كل ام هجري.

اادم التجاااو السااتيراد أ يااان غياار ماارخم ل ا باسااتيرادها فااي مجااال المصااا د

والساللم الكهربائية المتحركة).
-7
-8

دم ممارسة النشاط ال في المكان المرخم ل بها .
التقيد ب نظمة الجهات المعنية باالستيراد.

المادة الثانية والعشرون:
يش ااترط لممارس ااة نش اااط بي ااع المص ااا د والس اااللم الكهربائي ااة تا اوافر الش ااروط اآلتي ااة ف ااي
المرخم ل :
-0

أن يكااون حاصاالا

-2

أن يك ااون لديا ا مق اار مس ااتقل بذاتا ا لممارس ااة النش اااط م اارخم م اان الجه ااات ذات

الكهربائية.

ا سااجل تجاااري م اااف ا ليا نشاااط بيااع المصااا د والساااللم

االختصام.
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المادة الثالثة والعشرون:
م ااع اادم اتخ ااالل بم ااا يق ااي با ا نظ ااام ولا اوائح وتع يم ااات ال اادفاد الم اادني يج ااب

اا

المرخم ل بممارسة نشاط بيع المصا د والساللم الكهربائية اآلتي:
-0
-2

أن يقدم ما يتبت مصدر األ يان و طع ال يار المواد المراد بيعها.
اادم التعام اال م ااع أي مع ااد غي اار مطابق ااة ل مواص اافات والمق اااييس الس ااعودية أو
الدولية المعتمد .

-3

أن يرفااق شااهادات ال اامان الصااادر ماان الشااركة المصاانعة والوكياال المعتمااد مااع
مسااتندات البي ااع وأن ال تقاال م ااد ال اامان اان س اانتين وذلااك بالنس اابة ل مص ااا د
والساللم الكهربائية المتحركة.

-0

تحااديث بياناتا لاادى المديريااة العامااة ل اادفاد الماادني خااالل الشااهر األول ماان كاال
ام هجري.

-5

اادم م اول ااة أ م ااال التركي ااب والص اايانة ال ف ااي حال ااة حص ااول

ا ا الت اارخيم

الال م.
-1

التقيد بنظام ولوائح وتع يمات الدفاد المدني.

المادة الرابعة والعشرون:
يشااترط لممارسااة نشاااط أ مااال التركيااب والصاايانة ل مصااا د والساااللم الكهربائيااة ت اوافر
الشروط اآلتية في المرخم ل :
سجل تجاري م افا لي نشاط أ ماال التركياب والصايانة

-0

أن يكون حاصالا

-2

أن يك ااون لديا ا مق اار مس ااتقل بذاتا ا لممارس ااة النش اااط م اارخم م اان الجها اات ذات

ل مصا د والساللم الكهربائية.

االختص ااام ومجها ا باتمكاني ااات اتداري ااة والفني ااة المناس اابة وف ااي ح ااال ت يي اار
العنوان يجب خطار الدفاد المدني.
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-3

أن يقدم صور من الرخصة التجارية أو المهنية من الجهات المختصة.

-0

يجب أن يكون المرخم ل مصنفا في نشاط المقاوالت.

-5
-1

في حالة كون طالب الترخيم شركة فيجب تقديم صور من قد الت سيس.

أن يكا ااون لدي ا ا مهنا اادس واحا ااد

ا ا األ ا اال فا ااي كا اال ما اان التخصصا ااات التاليا ااة

كهربات ميكانيكااا) تتااوفر فاايهم خباار ال تقاال اان سااتة أشااهر فااي مجااال تركيااب
وصيانة المصا د والساللم الكهربائية المتحركة.
-7

يج ااب أن يكا اون لديا ا

اادد اتن ااين) فني ااين

ا ا األ اال ف ااي ك اال تخص اام م اان

التخصصااات التاليااة كهربااائي ميكااانيكي الكترونيااات ) تتااوفر فاايهم خباار ال
تقل ن ستة أشهر في مجال تركيب وصيانة المصا د والساللم المتحركة.

المادة الخامسة والعشرون:
م ااع اادم اتخ ااالل بم ااا يق ااي با ا نظ ااام ولا اوائح وتع يم ااات ال اادفاد الم اادني يج ااب

اا

الم ارخم ل ا بممارسااة نشاااط أ مااال التركيااب والصاايانة ل مصااا د والساااللم الكهربائيااة
اآلتي:
-0

تقديم ائمة باأل مال التي تم تنفيذها والمعدات الخاصة بالشركة داخ ياا وخارجياا

-2

أن يك ااون الجه ااا الفن ااي م ما اا بالمواص اافات الفني ااة الص ااادر م اان ال اادفاد الم اادني

-3

ا ماادار السااا ة

وذلك بشكل دوري في الشهر األول من كل ام هجري.
والمواصفات الدولية األخرى المتع قة في هذا الش ن.

تجهيا مركا اسااتقبال بالغااات الطاوار لم طااال والحاوادث
لالستجابة الفورية.

-0

ت وي ااد دارات ال اادفاد الم اادني ف ااي الم اادن الم اارخم لا ا بالعم اال به ااا بنس ااخة م اان
جدول مناوبات فنيي الصيانة ووسائل االتصال بهم.
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-5

التقيا ااد بتنفيا ااذ جا اادول المناوبا ااات الصا ااادر ما اان الا اادفاد الما اادني لمقا اااولي صا اايانة
المصا د.

-1

نونة المصا د التي ت ت م بعقود ال مان أو الصيانة لها.

-7

االستجابة الفورية لبالغات الدفاد المدني.

-8

االلتا ا ام ب ااأجرات أ م ااال التركي ااب والص اايانة وفقا اا ل مواص اافات القياس ااية الس ااعودية

-9

ص ااالح أ ط ااال المص ااا د والس اااللم الكهربائي ااة الوا ع ااة تح اات مس اائوليتهم وف ااق

وااللت ام ب دلة التركيب والصيانة الصادر من الجهة المصنعة.
العق ااود المبرم ااة م ااع

اامان اادم اس ااتخدامها حتا ا ي ااتم ص ااالحها بط اارق فني ااة

معتمد وايقاف ما يشكل خطور

مستخدميها.
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الفصل السابع
المادة السادسة والعشرون:
-0

أحكام عامة

ال يجااو الجمااع بااين نشاااطين ماان األنشااطة المرخصااة بموجااب هااذه الالئحااة فااي
مقر واحد.

-2

ال يجو ل مرخم لهم فتح فرود في المدينة التي تم التارخيم بهاا ويساتتن مان
ذلك أنشطة البيع.

-3

ذا أبرم مرخم ل في مجاال الو اياة والحماياة مان الحرياق قاد

اام) ماع جهاة

لها فرود في أكتر من منطقة فال يتط ب ذلك فتح فرود ل لتنفيذ هذا العقد.
-0

يجب أن يتوفر لدى المرخم لا المعادات واألجها الال ماة التاي تحادد مان بال
المديرية العامة ل دفاد المدني.

-5

يشااترط فااي المهندسااين العااام ين فااي األنشااطة الاوارد فااي هااذه الالئحااة حصااولهم
وية الهيئة السعودية ل مهندسين.

-1

يجااو ل ماارخم لهاام فااي مجااال الو ايااة والحمايااة ماان الحريااق افتتاااح فاارود لهااا
خااارج مدينااة التاارخيم،

ا أن يتحقااق فااي ت ااك الفاارود الشااروط المط وبااة فااي

المقر الرئيسي.
-7

يج ااب أن تك ااون الم ارس ااالت اتداري ااة المخاطب ااات) م ااع المديري ااة العام ااة ل اادفاد
المدني وفرو ها والتقارير مختومة بتو يع المرخم لهم باألنشطة المشامولة بهاذه
الالئحة وتحت مسؤوليتهم.

-8

يجب أن يكون كل العام ين من غيار ماواطني دول مج اس التعااون لادول الخ ايج
العربية في األنشطة المشمولة في هذه الالئحة تحت كفالة المرخم لهم.
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-9

يجا ااو ل مديريا ااة العام ا اة ل ا اادفاد الما اادني أن تتخا ااذ طا اارف تالا ااث لمتابعا ااة وتقيا اايم
التص اااميم والد ارس ااات والمع اادات والما اواد واأل ما اال الت ااي تنف ااذ م اان با ال الجه ااات
المرخصة بموجب هذه الالئحة.

-01

المرخم ل االلت ام في تنفياذ مهاما الاوارد فاي هاذه الالئحاة بنظاام ولاوائح
وتع يمات الدفاد المدني وما يستجد

يها.

 -00يعتبر المرخم ل مسائوالا أماام المديرياة العاماة ل ادفاد المادني والجهاات األخارى

ذات العال ااة اان جديااة ود ااة األ مااال ،كمااا يكااون الماارخم لا مساائوالا اان أي

خط أو تهاون أو تقصير أو همال في هذا الصدد.

 -02ي ت م المرخم ل بأنشات ا د بيانات لكترونية وتحديتها بصافة دورياة تت امن
كامل األ مال التي تم نجا ها.
 -03ت ا ااي ه ا ااذه الالئح ا ااة الئح ا ااة ش ا ااروط ومتط ب ا ااات المكات ا ااب والش ا ااركات الهندس ا ااية
االستشااارية والفنيااة العام ااة فااي مجااال السااالمة الصااادر بق ارار ولااي العهااد و ياار
الداخ ي ا ا ا ااة ورئا ا ا ا ايس مج ا ا ا ااس ال ا ا ا اادفاد الم ا ا ا اادني ر ا ا ا اام  2 02و  2دف وت ا ا ا اااري
0020 0 27ها.
 -00يصدر بقرار من مدير ام الدفاد المدني القوا د التنفيذية لهذه الالئحة.
 -05تطبااق هااذه الالئحااة ماان تاااري نشاارها فااي الجريااد الرساامية أم القاارى) ،ويجااب
المرخم لهم بل نفااذ هاذه الالئحاة تعاديل أو اا هم بماا يتوافاق وأحكامهاا
خااالل ساانة ماان تاااري نفاذهااا ،وتخ ااع المكاتااب والمؤسسااات والشااركات ال اوارد
فااي هااذه الالئحااة ألحكااام الئحااة لجااان النظاار فااي مخالفااات نظااام ول اوائح الاادفاد
المدني .
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