الملحق رقم ()5
نماذج اإلشعار بالمخالفات المعتمدة

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

إشعار كشف عن وسائل السالمة للمستودعات
اسم المالك/المستأجر
نوع البناء

اسم المحل
مساحة المستودع

نوع النشاط
نوع المخزون

رقم الهاتف

الموقع

تاريخه

رقم التصريح

تاريخ ورود الطلب

المكرم صاحب المستودع الموضح أعاله نفيدكم أنه جرى الكشف على مستودعكم ووجد أنه مناسب من حيث شروط السالمة والموقع اال أنه

بحاجة الى توفير االتي:

 عمل مخرج طوارئ من الناحية
 عمل عدد (
 عمل عدد (

بعرض ال يقل عن (

).

) فتحات اضاءة علوية من الواح البالستيك وتوزيعها بشكل متساوي .

) فتحات تهوية جانبية علوية عرضية مستطيلة الشكل .

 تركيب نظام انذار لكافة أرجاء المستودع مرتبط بلوحة بيانية بغرفة الحارس مع توفير خط هاتفي له ولوحة ( )999وتركيب بعض أجراس الحريق خارج
المستودع قرب المداخل .

 تأمين عدد (
 تأمين عدد (

) جهاز كشف الدخان وتركيبها في السقف بواقع كاشف لكل 03م2

) لمبة إضاءة تخزين وتركيبها على المخارج من الداخل وفي الممرات .

 تركيب نظام اطفاء تلقائي (رشاشات مائية ).
 تأمين عدد (
مستقل .

 تأمين عدد (

 تأمين عدد (

) صندوق حريق وتركيبها قرب المداخل ,على ان تكون مرتبطة بمضخة حريق ذاتية التشغيل بقوة ضغط مناسبة مرتبطة بخط كهرباء

) طفاية من نوع (

) طفاية من نوع (

) سعة (
) سعة (

)كجم وتعليقها بالقرب من المداخل وفي الممرات
)كجم وتعليقها بالقرب من المداخل وفي الممرات

 تغليف التمديدات الكهربائية المكشوفة في مواسير عازلة وربطها بالقاطع األتوماتيكي .
 صيانة طفايات الحريق الموجودة مع إحضار فواتير الفحص (
 تطبيق نظام الرص والتخزين انظر في الخلف .

).

مالحظـات أخــرى ..............................................................................................................................:
..............................................................................................................................

.

............................................................................................................................
قام بالكشف

الرتبة واالسم /

الرتبة واالسم /

التاريخ والتوقيع/

التاريخ و التوقيع /

اسم مستلم اإلشعار /

رقم الهوية /

إعادة الكشف وإزالة المالحظات

التوقيع /

(المستندات المطلوبة)

 -1صورة من بطاقة األحوال أو دفتر العائلة -2 .صورة من عقد االيجار ساري المفعول أو صك الملكية .
 -3في حالة مراجعة غير صاحب الملك فيلزم احضار تفويض مصدق .
 -4فواتير الشراء أو فواتير الفحص لطفايات الحريق ومستلزمات السالمة األخرى حسب ما يطلب.
 -5احضار عقد صيانة لمدة عامين من مؤسسة سالمة متخصصة  -6احضار مشهد سالمة انشائية وكهربائية
أحكـــــــام التصريح
بعد حصولك على التصريح فانك تصببح مسبئوال مسبئولية مباشبرة باعتببارك صباحب الملبك عبن جميبع مبا يتعلبق
بأمور السالمة في المستودع ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل اإلهمال الجسيم الذي تعاقب عليبه كمبا
وأن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالغير نتيجة هذا اإلهمال ستتحمل مسؤوليتنها وفقا ً لألنظمة والتعليمات الصادرة.
مع مالحظة اآلتي :
 التصريح وثيقة رسمية يجب المحافظة عليه واعادته الى جهة صدوره عند انتهاء مدته . لن يتم التجديد اال بموجب هذا التصريح . عدم عمل أي اضافات في المستودع أو القيام بزيادة التخزين أو تسكين العمال داخل المستودع . -المحافظة على معدات السالمة وعمل الصيانة الدورية لها .

تعهد االلتزام بنظام الرص للمستودعات

اتعهد ألموقع أدنا صاحب المستودع الموضح أعاله بتعليمات الرص والتخزين للمستودعات المبلغ لي من الدفاع

المدني والتقيد بها وهـ ـ ـ ـ ـ ــي :

 -1ترك ممر بعرض المدخل الرئيسي وبطول المستودع بحيث ال يقل عرضه عن ( )4أمتار حتى المدخل الثاني .

 -2تجزأت المستودع الى أربع مربعات يفصل بينها ممرات بعرض اليقل عن ( )2متر .ويزداد عدد المربعات بازدياد مساحة المستودع
 -0يتم التخزين في كل مربع على هيئة رصات كل نوعية على حده ويفصل بينها ممر بعرض ال يقل عن ( )1متر.
 -4تحديد هذه المواقع بعمل خطوط صفراء على األرضية لمراعاة التقيد بها .

 -5اال يبلغ ارتفاع الرصات حتى مستوى السقف أو علو يسمح بسهولة سقوطها .
 -6أن تكون الرصات بعيدة عن النوافذ واألبواب .

وفـي حالــة عـدم التقيــد بمــا ورد أعـاله فــأنني أكــون مسـئوال أمــام الــدفاع المـدني والجهــات المختصـة عــن مــا يترتـب علــى ذلــك مـن أخطــار ويحــق

للدفاع المدني قفل المستودع وإلغاء التصريح ,

االسم /

وعليه جرى التوقيع .

التوقيع /

التاريخ 14 / / :هـ

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
اسم المالك/المستأجر

المساح
ة

عدد مضخات
البنزين

إشعار كشف عن وسائل السالمة لمحطــــــات الوقــــود
الموقع
اسم المحطة

عدد خزانات
البنزين

عدد مضخات
الديزل

عدد خزانات الديزل

أخرى

رقم الهاتف

تاريخه

رقم التصريح

/
41هـ
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-3

-2

-1

المرافق والمحالت التجارية الملحقة بالمحطة والواقعة داخل حدودها
-9
-7
-5
-6

-41

-8

-44
-42

المكرم صاحب المحطة الموضحة أعاله  ،نفيدكم أنه جرى الكشف على محطتكم ووجدت أنها مناسبة من حيث شروط
السالمة  ،اال أنها بحاجة الى توفير االتي:
 تركيب /صيانة مضخة الحريق بحيث تكون ذاتية التشغيل بقوة ضخ من  6-5بار وضبط المؤشر على ذلك  ،تعمل على خط كهربباء
مستقل عن المحطة .
) صندوق حريق ماء مرتبطة بمضخة
) صندوق حريق رغوة وعدد (
 تركيب عدد (
 في حالة عدم وجود خزان خاص بمياه الحريق فيلزم تعديل مستوى االرتفاع بين مآخبذ الميباه مبن الخبزان الرئيسبي بحيبث ال يتعبدى
مأخذ مياه المحطة عن منتصف الخزان ويخصص النصف المتبقي لمأخذ مياه الحريق .
 تركيب نظام اطفاء تلقائي بودرة علي كل طرمبة سعة 11ك
)
 وضع طفاية حريق متحركة لكل رصيف مضخات من نوع البودرة الجافة سعة (  51/ 31 / 25كجم ) ،عدد(
 وضع طفاية حريق متحركة قرب منطقة التفريغ من نوع الرغوة سعة (  51 /31 / 25كجم ) .
) طفايات حريق بمنطقة المضخات من نوع البودرة الجافة سعة  6كجم .
 تعليق عدد (
) طفايات حريق بمنطقة المضخات من نوع ثاني أكسيد الكربون سعة  6كجم .
 تعليق عدد (
 صيانة طفايات الحريق الموجودة مع احضار فواتير الفحص .
 تركيب السلك األرضي للناقلة مع المقبض اليدوي .
 عمل اللوحات التحذيرية واالرشادية الموضحة بالخلف .
 تغليف التمديد ات الكهربائية المكشوفة في مواسير عازلة وربطها بالقاطع األتوماتيكي .
 تركيب نظام انذار مبكر لكشف الدخان لمباني المحطة مرتبط بلوحة بيانية في غرفة المراقبة
 عمل نظام كبس لمنطقة التفريغ مع عمل الكبس في لي التفريغ
 احضار عقد لمدة عامين من قبل مؤسسة سالمة متخصصه بجميع متطلبات السالمة .
 احضار عقد لمدة عامين يفيد بسالمة الطرمبات والخزانات ومواسير التهوية من قبل مؤسسة متخصصه .
 احضار مشهد يفيد بالسالمة اإلنشائية والكهربائية من قبل مكتب هندسي معتمد .
رفع فوهة مواسير التهوية الخاصة بخزانات الوقود بارتفاع أعلي من مباني المحطة
 نقل منطقة التفريغ من موقعها الحالي لموقع مناسب مع عمل مخطط بذلك واعتماده من الدفاع المدني
 مالحظـات أخــرى :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………......................
 أنظر إلى الخلف.
قام بالكشف
الرتبة واالسم
التاريخ والتوقيع/
اسم مستلم اإلشعار /

إعادة الكشف وإزالة المالحظات
الرتبة واالسم /
التاريخ و التوقيع /
رقم الهوية /

التوقيع /

/

اللوحات االرشاديةالمطلوبة
اللوحة

الوصف

المقياس

ممنوع التدخين

لوحة مثلثة الشكل تحمل عالمة ممنوع التدخين خلفية حمراء ورسم
أبيض

31×31سم

أطفئ المحرك

لوحة مثلثة الشكل تحمل عبارة أطفئ المحرك خلفية حمراء وخط أبيض

31×31سم

المحطة مقفلة
للتفريغ  /أداء
الصالة

لوحة مستطيلة الشكل على أربعة قوائم بلون أحمر وخط أبيض ذات
وجهين لكل عبارة

61×01سم
بارتفاع 111سم

الرسم

العدد المطلوب

المستندات المطلوبة
صورة من بطاقة األحوال أو دفتر العائلة .
صورة من عقد االيجار ساري المفعول أو صك الملكية .
في حالة مراجعة غير صاحب الملك فيلزم احضار تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو وكالة شرعية.
فواتير الشراء أو فواتير الفحص لطفايات الحريق ومستلزمات السالمة األخرى حسب ما يطلب.
أحكـــــــام التصريح
بعد حصولك على التصريح فانك تصبح مسئوال مسئولية مباشرة باعتبارك صاحب الملك عن جميع ما يتعلق بأمور السالمة
في المحطة ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل اإلهمال الجسيم الذي تعاقب عليه كما وأن أي أضرار أو خسائر قد
تلحق بالغير نتيجة هذا اإلهمال ستتحمل مسؤوليتنها وفقا ً لألنظمة والتعليمات الصادرة..
مع مالحظة اآلتي :
التصريح وثيقة رسمية يجب المحافظة عليه واعادته الى جهة صدوره عند انتهاء مدته .
لن يتم التجديد اال بموجب هذا التصريح .
عدم عمل أي تعديالت أو إضافات في المحطة أو القيام بأي عمل من شأنه احداث الضرر .
المحافظة على معدات السالمة وعمل الصيانة الدورية لها .
تدريب ومالحظة العاملين بالمحطة على إجراءات وأمور السالمة وطرق استخدامها .

ارشادات هامة
إن الوقود هو من أخطر المواد وأسرعها اشتعاال ونظرا ألن المحطات تحوي كميات هائلة منه فيتوجب علينا بذل مزيدا من الحرص وتوخي الحذر في
كافة أرجاء المحطة السيما المناطق الخطرة ومن أهمها  :منطقة التفريغ .
حيث تشير اإلحصائيات إلى أن  %91من حوادث حرائق المحطات تحدث نتيجة إهمال قواعد وأصول تفريغ الوقود للمحطة وذلك بسبب تصاعد بخار
البنزين ( السريع االشتعال ) من الخزانات األرضية ووجود الشحنة االستاتيكيه في جسم الناقلة مما يؤدي إلى تولد شرر كهربائي بسيط جدا ينتج عنه حدوث
انفجار ثم بداية حريق في مؤخرة الناقلة يتزايد حجمه وانتشاره إلى أرجاء المحطة بسبب استمرار تناثر الوقود من الناقلة مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة على
الحريق  .ولتجنب حدوث ذلك يلزمك اتباع قواعد واشتراطات التفريغ وتدريب العمال عليها
خطـــر

ممنوع االقتراب

ممنوع التدخين

سريع االشتعال

تعليمات التفريغ

أ -أن تكون الناقلة مزودة بصمام الغلق الثانوي .
ب -أن تكون الناقلة واقفة بكاملها داخل حدود المحطة .
ج -أن يتم ايقافها بحيث يمكن قيادتها مباشرة وبسهولة خارج المحطة عند حدوث أي خطر .
د -التأكد من ايقاف الناقلة بواسطة المكابح اليدوية ووضع المساند الخاصة بالعجالت لمنع تحركها .
هـ -أن يكون التفريغ في وقت هدوء الحركة في المحطة وهو ما بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا .
و - -قياس كمية الوقود لخزانات المحطة للتأكد من استيعابها كامل الكمية الموجودة بالناقلة .
ز -قفل مداخل المحطة مع وضع لوحات ( المحطة مقفلة )واألقماع التحذيرية وعدم السماح بأي حركة في حدود خمسة أمتار من منطقة التفريغ .
ح -فصل التيار الكهربائي عن المحطة نهائيا .
ط -تفريغ الشحنة الكهربائية ( االستاتيكية ) بتوصيل سلك التأريض بجسم الناقلة .
ي -أن يتم التفريغ تحت مالحظة سائق الناقلة والمسئول عن المحطة .
ك -احضار طفايات حريق متحركة لتكون بالقرب من متناول مراقبي التفريغ .
ل -في حالة مالحظة تناثر للوقود فيتم ايقاف عملية التفريغ فورا وتنظيف الموقع .
ن -اغالق جميع المحالت التي تقع داخل المحطة في حدود مسافة 31متر من جميع الجهات أثناء عملية التفريغ.

اتعهد انا المسئول عن محطة /
مع تعليقها قرب منطقة التفريغ ..
وعلي ذلك جري التوقيع االسم /
التوقيع /

الواقعة /
رقم الهوية /

بان اتقيد بتعليمات السالمة ومنها تعليمات التفريغ
مصدرها /

هاتف /

إشعار كشف عن وسائل السالمة للمحالت
اسم المالك أو
المستأجر

اسم المنشأة  /المحل

نوع النشــاط

رقم الهاتف

المساحة

عدد أدوار المبنى
المدينة

الموقع

الشارع

الحي

الموقع
بالتحديد
نوع
الطلب:
تاريخ
ورود
الطلب

ترخيص جديد  تجديد الترخيص  نقل ملكية  تعديل النشاط  كشف دورية أخرى (

/

141 /هـ

تاريخ
الكشف

/

141 /هـ

وقت
الكشف

__ _ ،

)

مستقبل
الطلب

المكرم صاحب المحل الموضح أعاله نفيدكم أنه جرى الكشف على محلكم ووجد أنه مناسب من حيث شروط السالمة
والموقع اال أنه بحاجة الى توفير االتي:
)كجم وتعليقها بالقرب من المداخل وفي الممرات
) سعة (
 تأمين عدد ( ) طفاية من نوع (
)كجم وتعليقها بالقرب من المداخل وفي الممرات
) سعة (
 تأمين عدد ( ) طفاية من نوع (
 تأمين عدد ( ) جهاز كشف الدخان وتركيبها في السقف بواقع كاشف لكل  6  6متر .
 تأمين عدد ( ) لمبة إضاءة تخزين وتركيبها على المخرج من الداخل وفي الممرات .
 تغليف التمديدات الكهربائية المكشوفة في مواسير عازلة وربطها بالقاطع األتوماتيكي .
) مع إحضار فواتير الفحص
 صيانة طفايات الحريق الموجودة وعددها (
 مالحظـات أخــرى :
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................................................
...................................................................

) يوما من تاريخه.
مالحظة  :يلزم تنفيذ ما ذكر أعاله والمراجعة خالل (
اعادة الكشف وازالة المالحظات
مفتش السالمة
صاحب المحل
الرتبببببة واالسببببم /
االسببببم  …………………………………… /الرتبببببة واالسببببم ……………………………… /
………………………
التوقيع التاريخ /

التوقيع والتاريخ /

التوقيع والتاريخ/

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
إشعار كشف عن وسائل السالمة للمسابح
اسم المنشأة

اسم المالك/المستأجر

مساحة المسبح

رقم الهاتف

الموقع

عدد المنقذين

المكرم صاحب المسبح الموضح أعاله  ،نفيدكم أنه جرى الكشف على المسبح ووجد أنه مناسب  ،إال أنه بحاجة إلى توفير
اآلتي:
 ضرورة تواجد منقذ مؤهل وحاصل على شهادة انقاذ واسعافات أولية أثناء تشغيل المسبح ،وعدم تشغيل المسبح نهائيا اال بوجود المنقذ
.
 تركيب مقابض على كامل حواف المسبح بحيث ال يقل ارتفاعها عن سطح الماء 15سم .
 فرش أرضية الميدان بتربة رملية (بطح خشن ) مع رشها يوميا بالمياه .
 توفير لمبات إضاءة تغطي الميدان بالكامل مع توفير مولد كهربائي لالستخدام الليلي .
 تقليل سرعة الدراجات النارية بحيث ال تتجاوز21كم/ساعة .
 إزالة األجزاء الحادة من الدراجة مع تركيب الدعامات الخاصة بها .
) طفاية من نوع البودرة الجافة سعة  6كجم وتعليقها بالقرب من المدخل.
 تأمين عدد (
) طفاية من نوع ثاني أكسيد الكربون سعة  6كجم وتعليقها بالقرب من المدخل .
 تأمين عدد (
اصالح اإلضاءة األمامية والخلفية للدراجات .
 تغليف التمديدات الكهربائية المكشوفة في مواسير عازلة وربطها بالقاطع األتوماتيكي .
 تأمين صندوق اسعفات أولية مع توفير كافة المواد الطبية الضرورية بداخله وكذلك المواد الخاصة بالجروح .
ابعاد الموقع عن الشارع بمسافة ال تقل عن ( 21مترا ) .
 مالحظـات أخــرى :

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................................................
...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...........................................................................................
...................................................................

مالحظة  :يلزم تنفيذ ما ذكر أعاله والمراجعة خالل (
صاحب المحل

) يوما من تاريخه.

مفتش السالمة

اعادة الكشف وازالة المالحظات

االسببببم  …………………………………… /الرتبببببة واالسببببم ……………………………… /
………………………

التوقيع التاريخ /

التوقيع والتاريخ /

الرتبببببة واالسببببم /

التوقيع والتاريخ/

المملكة العربية السعودية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
إشعار كشف عن وسائل السالمة للشقق المفروشة
اسم المركز

اسم المالك/المستأجر

عدد االدوار  /الفلل

عدد الشقق  /الغرف

مساحة المبنى

الموقع

عدد المخارج للدور المتكرر
) الطوارئ (
الرئيسية (
)

رقم الهاتف

تاريخه
/

رقم التصريح

/

41هـ

تاريخ ورود الطلب

المكرم صاحب المركز السكني الموضح أعاله  ،نفيدكم أنه جرى الكشف على مركزكم ووجد أنه مناسب من حيثث شثروط السثالمة والموقثع،
إال أنه بحاجة إلى توفير اآلتي:
 عمل مخطط سالمة شامل للمبنى واعتماده من الدفاع المدني
وفقا لمخطط صادر من مكتب هندسي ويعتمد من الدفاع المدني قبل تنفيذه.
 عمل مخرج طوارئ من الناحية
) صندوق حريق مرتبطة بمضخة حريق ذاتية التشغيل بقوة ضخ مناسبة  ،مرتبطة بخط كهرباء مستقل عن المبنى .
 تركيب عدد (
) كاشف دخان بمعدل كاشف لكل شقة يركب في وسط سقف الصالة وكاشف في ممر توزيع الشقق .
 تركيب عدد (
) جهاز منع تسرب الغاز على األسطوانات.
 تركيب عدد (
) كشافات إضاءة طوارئ ( تخزين ) على المخارج وفي الممرات وكشاف لكل شقة  ،فوق المدخل من الداخل.
 تركيب عدد (
) لوحة مخرج طوارئ مضيئة وتركيبها على المخارج .
 تأميـن عدد (
) طفاية من نوع البودرة الجافة سعة  6كجم وتعليقها بالقرب من المداخل وفي الممرات على ارتفاع 471سم مثن
 تأميـن عدد (
األرضية وفي األماكن المحددة .
) طفاية من نوع ثاني أو كسيد الكربون سعة  6كجم وتعليقها ======== .
 تأمين عدد (
 صيانة طفايات الحريق الموجودة مع إحضار فواتير الفحص .
عمل عقد صيانة لجميع وسائل السالمة مع جهة متخصصه.
احضار مشهد يفيد صيانة وسائل السالمة مع جهة متخصصه لمدة ثالث سنوات .
احضار عقد صيانة المصاعد لمدة ثالث سنوات وتامين وسيلة اتصال مع وضع مفتاح المصعد لدى موظف االستقبال .
 تغليف التمديدات الكهربائية المكشوفة في مواسير عازلة وربطها بالقاطع األتوماتيكي .
 مالحظـات أخــرى :
……………………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………..............................................................................
.......................
……………………………………………………..............................................................................
.......................
…………………………………………………….......................................................

قام بالكشف
الرتبة واالسم /
التاريخ والتوقيع/

قام بإعادة الكشف والتأكد من تنفيذ متطلبات السالمة على أرض الواقع
الرتبة واالسم /
التاريخ و التوقيع /

