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 قــــة من الحريــــة األبنيـايــــمدونــــــــــة حم ل عـمى اعـــــــــــــدادــــق العامــــالفري

 األستاذ الدكتور نمير عبداالمير عموش  بـــن حبيـــــب محســـور غالـاألستاذ الدكت
 ب ـــــعــن متــــــــــم حســـــثــيــاألستاذ الدكتور ى األستاذ المساعد سامر عبد األمير عباس 

 م داود ـــــطفى بالســـــصــاألستاذ الدكتور م اس ـــــالم عبـــــــــــــاس ســــــــــاألستاذ المساعد عب
 ى ـــســالح عيـــدي صـــــــاألستاذ الدكتور مي ةــــــــــــد بييـــــــد المجيـــــل عبـامــــــــــدرس شـــــــــــالم

 قــــــة من الحريــــاية األبنيــــمدونــــــــــة حم اعـــــــــــــداد المشـــــارك فيق ــــالفري

 مــــــــــــاشـــــــــى لــــــــــــامـــــــد كــــــــــــــــــدرس رعـــــــــــالم  نــــــيــــــــــــــســـد الحـــــــــالل عبــــــــــــــــــــــدرس ىـــــــــــــالم
 الـــــــــمــــــــك وــــــــــمــــعــــر طـــــــــــــيــــدرس أمـــــــــــالم لــــــــــبــــــام مجـــــــــــــور عصــــــــــدرس الدكتـــــــــــــــالم
 زةـــــــــمــــــــح تــــــــــــــابــــــــم ثـــــــــــــاســــــدرس بـــــــــــالم رزاق ــد الـــاب عبــيـور إيــــــدرس الدكتـــــــــــــــــالم
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــى نــــــــــــــمـــــــــــــــدرس عــــــــــــالم رـــــيـــــــضـــــخ قـــــــــائــــــــر فــــــــاجــــــدرس ىــــــــــــــــــالم
  دــــمـــــــحـــــمر ــــــــــــــــيــــبـــدرس المساعد عـــــــــــالم  داديــغــالبد ــــمـــــحـــدر مــــــيــــــــــدرس حـــــــــــــــــــالم
 درس المساعد أيوب عباس إبراىيم ــــــــــــالم  نـــــــــــســــــــحواد ــــــــــــــــــان جـــــــــــنــــــــدرس جـــــــــــــــــــالم
 ابـيــــون ني حسـدرس المساعد عمـــــــــــــالم مـــــــــــــريــــــــــد كــــــمــــــحـــى مــــــــــــــنـــــــــدرس مـــــــــــــــــــالم

 قـــــــن الحريـــة مــــــيــــــنــــة األبـــايـــــمــــــــــة حــدونـــــــــــم ــــقــــــيــــدقـــتق ــــــــــريــــف

 ادرـــالق دـــعب اضـــــري دـــــمــحــم اويــــيـمــــيــالك دــيــجـالم دــعب اســبــع دــــــمـــــــحـــم ورـــــــــــــالدكت
 دــمـــــــــــاح لـــــــيــمـــــــــــج اهـــــــــــــــــرف ةــــاويـــــزيــــيـــالف دــــــــيـــــعـــــــالس حـــــــالــــــــــص دــــمــــــحـــم دــــــيــــمـــــــــالع
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 ـــــةــــــــــــــــــــــة و المدونــــــــات العراقيــــــــــــــات الفنيـــــــــــــروع المــــــــــــواصفـــــــــا لمشــــــــــــــــــالمجنـــــــــــــــة العمي
 

 ـاحب الدراجـــــــي ـــد صــــمحم
 

 ــــــةــــــــــــــــــــــــــنــجــــــــــس المـــــــــــــيــــان / رئــــكـــــــــــــار واالســــــمـــــــــــــــــــــر االعــــــــوزيــ /
 

 ـــــــــانــــــــــــــكــــــــــــــــار واالســـــــــــــــــــــــــمــــــــــــوزارة االعــــــــــــــــــــــــــدم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل االقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــالوك / ـــــوكــــم الشــــــــراىيـــــــرق ابــبــاست
 

 ــــس الوزراءــــــــــــــــجمـــــــة لمـــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــن / االمانــــــــــــــــاريــــــــــــــــــة المستشــــــــو ىيئــعض / د.حميد عمي عمران االنباري 
 

 ــةــــــــــــــــــــــــــــــة الفنيــــــــــــــــــرئيس المجن ة /ـــــــــــلمتقييس والسيطرة النوعي رئيس الجياز المركزي / ــاب ـــــــــــــــــد الوىـــــــــــــــــد عبـــــــــــــــسعـ
 

 روعـــــــــــــــــــــــام الييئة العامة لممباني/ وزارة االعمـار واالسكان/ مديرالمشــــــــــــــــــــــــــرعــــــــــــمدي / ــــــن ـــــــــد حسيـــــيـــــــن مجــــــــيـــــــحس
 

 ةـــــــــــــــــــــــال العامـــــــــــــــام التخطيـــط  والمتابـــعة / وزارة البمديــات واالشغــــــــــــــــــــــــــــــر عــــــــمدي / ـــر ــــــــــــــودي الوزيــــــمــــاض حـــريـ
 

 ـادنــــــــــــــاعة والمعـــــــــــــــــــوزارة الصنـــــــــ / دــــــــــيـــــــــــــــــــــة الرشـــــــــــــركـــــــــــــــــــشـام ــــــــــــــــــــــــر عــــــــــمدي / ـــــــنـــــــــن حســـيــــــــــالل حســـــــــــجــــ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــيـــــــــــــوزارة الب / ــــدي ــــيــــــــم العبـــــــــــــــــواء كريــــــــــــــــل
 

 ـــةــــــــــــــــــــــيــــــــــــنولوجــة التكــــامعــــــــــــــــــــاءات /الجـــاء واالنشــــــــــــــنــــــة البــــــــــــــــــــــم ىندســــــــــــــــــــــــــــقس / د ــــــــــــــيعــــــــد ســـــيــــر خورشـــــــــــنمي
 

 ــــــةــــــــوارد المائيــــــــــة /وزارة المـــــــــــــــــــــــاميم اليندسيــــــرة التصـــــــــــــــــــــــام دائـــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــمدي / رـل عبد االميــــد عبد الجميـرع
 

 ــــــــدادــــــــــــــغــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــانـــــــــــــد/ امـــــــــــــــــــــن الرشــــــــــــــــــة ابــــــــــركـــــــــــــام شــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــمدي / ـــريـــمـــود الشـــــــــــــادق محمـــــص
 

 / وزارة العموم والتكنولوجيـــــاميمقاب ةطبتر ملا ريغ ـاتظالمحاف نو ؤ شام دائرة ـر عـمدي / اس داودــــــــــــــبــــر عــــــــــــــيـــضــــــخ
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  للمشـــــــــــروعالفنیـــــــــــــــــةاللجنـــــــــــــــــــــــــة

اللجنةرئیس/ الوھــــــابعبــــدسعـــدالمھندسالخبیر

مجبــــلالحسیـــــــــــنعبــــــــــدعليالمھندسالدكتور

الحمــیدعبــــــــــــدفیصـــــــلفراسالجیولوجيالدكتور

علـــــــــــــــــــيمحمـــــــــدحسیــــــنأقـدم.مھندسین.ر

جــــــــــــــــــــــودياحمــــــدخالـــــــدالدكتورالمھندس

داودكامــــــــــــــــــــــــــــــلخالــــــــدالدكتورالمھندس

العمـــــــــــــــريرمــــــــــــــــزيرائدالدكتورالمھندس

سلمـــــــانمصلـــــحمحمـــــــــــــــــــدالدكتورالمھندس

حمــــــــــــودــــــــــــــــــــوادعــــداودأقدم.مھندسین.ر

كامـــــــــــــلخالـــــــــــدلیـــــــــــــثالمھندسالدكتور

  علـــــــــــوانحسیــــــــــننیـــــــــــرانأقدم.مھندسین.ر

  محمــــــــــدرضـــــــــــــــــاجنــــــــانمھندســــــین.ر

  

للمشــــــــــــــروعاالداریـــــــــــــــــةاللجنــــــــــــــــــة

المشروعمدیر/ حسیـــنمجیــدحسینالمھـندسالخبیر

عبـــــــــــودحســــــــــــــــنرائــــــــد  دسـالدكتورالمھن

  الــــــــــرزاقعبدابراھیـــــــــمـامـالھــمھندسیـــــن.ر.م

المدونـــــــــــــــــــــــــــةمتابعــــــــــةلجنـــــــــــــــــــة

اللجنـةرئیس/ لطیـــــــفحمزةجبارالمھنـــدسالخبیر

  یـــح مـحـمــد ســعــیـــدــبـصاء ـــضـمدسـنـــالخبیر المھ
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  تقدیم

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  

و أ  ،ظاھرةً ةً بي منقلَّ جَ ا یُ مّ مِ و العلميّ ھا الفكريّ بنتاجِ تفتخرَ نْ أفرادِ واألممِ لألكان یحقُّ نْ لئِ 

قد   تكونَ نْ أى في لَّ عَ المُ   والقدحُ   قُ بْ السَّ   واالسكانِ االعمارِ فلوزارةِ ، ھامرامُ بُ صعُ یَ   ةً زیَّ مَ 

  .في العراقالبناءِ ومواصفاتِ ناتِ وَّ دَ مُ صدارِ إمشروعِ   مھمةِ قیادةِ عباءِ أب  اضطلعتْ 

ھلِ أورفانِ ولي العِ أفتْ ن كلّ أبھا غایةٌ دونَ التقفُ اءشمّ ایةٍ ـوغاضیةٍ ـمبعزیمةٍ لھُ برتْ فانْ 

ھم في ذلك عانَ أَ ،لالعدادِ لٌ ھْ أن ھم مَّ البناء) مِ ومواصفاتِ اتِ نَّ وَ دَ (من علوم مُ علمٍ في كلِّ یلِ ـالتحص

صواب ومشورةٍ حصیفٍ   يٍ ألھم برمؤازرینَ ،ھمقرانِ أعمل مدققینَ و المشورةِ يِ ألھم  بالرظراءَ نُ 

.  

ةً ھا مقتصَّ غایتِ تَ مْ سَ   ةً مَ مِّ یَ مُ ،قموثَّ وھا عقدٌ حدُ یَ ةٍ على رویِّ مدونةٍ كلِّ عدادِ إعملیةُ فسارتْ 

،بویبِ التّ ةَ مَ كَ حْ مُ ،الدیباجةِ ةَ نَ سَ حَ فجاءتْ ، اً دَ دَّ سَ تنحو نھجاً مُ ،خرین في مدوناتھمتجارب اآلثرَ أَ 

الذي بینعلى النحوِ ،ھاغایاتِ طرافِ ألمستوعبةً ،العبارةِ مبسوطةَ ،المبحثِ جزیلةَ ،الفصولِ ةَ دَ رَ طَّ مُ 

  .قارئھایديّ 

أنْ ، ورجاھاأوالمنفعةِ بجلیلِ ھذهِ رِ كْ الفِ صارةِ من عُ  االنتفاعُ ّال إالغیرِ على عاتقِ وما بقيَ 

وعند ذلك لن یغدوَ .ازمةٍ ح  جا زمةٍ ةٍ ـبنیَّ ،لزامواإل  التطبیقِ ھا موضعَ جعلِ نحوَ الجھودُ تتضافرَ 

شرافاً إواً وتنفیذتخطیطاً شراطِ واألالسماتِ حكمَ في العراق مُ البناءُ تيَ أینْ أصعباً في المطلبُ 

  .واستعماالً 

والبناءِ العلمِ رایةِ حِ رْ صَ عالءِ ھا إلترصفُ ةً نَ بِ ـلَ ةَ نَ وَّ دَ ھذه المُ سكان تضعُ عمارواإلاإلووزارةُ 

  النصیر. مَ عْ الھادي ونِ مَ عْ نھ نِ إ.السبیللسواءِ الموفقُ وهللاُ ، نا العزیزـِ في عراق

  

  المھندس                                                        

  محمد صاحب الدراجي                                                         

  وزیر اإلعمار و اإلسكان                                                        

  رئیس اللجنة العلیا                                                          

لمشروع المدونات و المواصفات العراقیة                                                        
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  فریق االعدادمقدمة 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

قام فریق من أساتذة جامعة بابل / كلیة الهندسة / المكتب وعالجلَّ منهُ وبتوفیقٍ كال على اهللا بعد اإلتّ 

  .بتكلیف من وزارة اإلعمار واإلسكان بإعداد مدونة حمایة األبنیة من الحریقالهندسي اإلستشاري 

والمادیة الناجمـة عـن الحریـق نسـبة كبیـرة مـن بـین الخسـائر الناجمـة عـن الحـوادث ل الخسائر البشریة ُتشكِّ 

تتضـمن عراقیـة ألجل ذلك صار من الضـروري أن تكـون هنـاك مدونـة .الطبیعیة والبشریة في مختلف المباني

مـن هـذه لتقلیـفرها في التصامیم المعماریة واإلنشائیة للاجملة من المتطلبات واإلجراءات الضروریة الواجب تو 

علـى هـذا األمـان تهیئـةوالعمـل علـى ،قدر معقول مـن األمـان ضـد الحریـقحقیقلتالخسائر الى أدنى مایمكن

  تشمل (أداء المبنى، أداء شاغلي المبنى، أداء رجال اإلطفاء).التي وفق المحاور الثالثة 

فرة للتعرف على امیة المتو بدراسة واسعة لعدد من المدونات المحلیة والعربیة والعالفریق االعداد قام

أفضل المتطلبات واإلجراءات المتیسرة والمالئمة لألبنیة والمنشآت العراقیة لحمایة األبنیة من الحریق. تكونت 

والمنشآتالمبانيتصمیمفيبهالاللتزامإلى المصممینأساساً وهي موجهةاً هذه المدونة من عشرین باب

وكذلك،المعدة لاللتزام باشتراطاتهاالتصامیملمراجعةالمانحة لإلجازةللجهةنطاقها، وأیضاً فيالداخلة

في حالة عدم وجود األعمال بحسب المواصفات العراقیة أو أي مواصفة أخرى متسلُّ أوالتنفیذعلىللقائمین

  مواصفة عراقیة مختصة.

نة لمشروع تطویر بِ ن یكون لَ عي الكمال وٕانما نرجو أنحن إذ نضع بین أیدیكم هذا الجهد المتواضع ال ندّ 

اإلختصاص من أجل تحسین الخبرة و نا إستقبال أي آراء أو مالحظات فنیة من أصحاب ویسر مستمر، 

والدوائر واللجان المعنیة شكره وتقدیره الى كافة الجهات فریق اإلعدادیقدمفي المستقبل. كماوتطویر المدونة

  هذه المدونة.إخراج التي ساهمت في 

  ...التوفیقولي واهللا                                       

  

األستاذ الدكتور غالب محسن حبیب                                                      

رئیس فریق اإلعداد                                                                
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األولالباب 

  عــــام

  )Goalالهدف (1-1

إن الهدف األساسي من هذه المدونة هو تهیئة المتطلبات األساسیة في تصمیم األبنیة مـن أجـل تحقیـق     

المبنـى، كمـا إن تطبیـق متطلبـات هـذه المدونـة سالمة األرواح إلى أقصى حد ممكن في حالة وقوع حریـق فـي 

مــع المــدونات األخــرى ذات الصــلة مثــل مــدونتي أنظمــة اإلنــذار بــالحریق وأنظمــة إطفــاء الحریــق یحقــق تقلیــل 

  الخسائر المادیة إلى أدنى حد.

Scopeالمجال وحقل التطبیق (1-2 and Application(  

  )Scopeالمجال (1-2/1

تشــتمل هــذه المدونــة علــى اإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا وأســس وشــروط التصــمیم واإلنشــاء لألبنیــة 1-2/1/1

ذات اإلســتعماالت المختلفــة، وذلــك بمــا یكفــل الحــد مــن أخطــار الحریــق والــدخان والــذعر علــى حیــاة شــاغلي 

  المبنى. 

ي المبنى خالل الفترة تحدد هذه المدونة عدد وسائل الخروج وسعتها وتوزیعها لضمان خروج شاغل1-2/1/2

  الزمنیة المطلوبة عند شبوب حریق أو أیة حالة طارئة أخرى تهدد األرواح.

تتطرق هذه المدونة إلى نوعیة مواد اإلنشاء ومواد اإلنهاء الداخلي من حیث مقاومتها للحریق.1-2/1/3

لبات المنصوص علیهـا فـي یسمح بإستعمال أیة تقنیات أو مواد جدیدة أو ترتیبات بدیلة من المتط1-2/1/4

هذه المدونة  شـریطة تقـدیم الوثـائق التـي تثبـت أنهـا متكافئـة مـع مثیالتهـا المنصـوص علیهـا فـي هـذه المدونـة، 

وبحسب موافقة الجهة الرسمیة المختصة.

  )Applicationحقل التطبیق (1-2/2

المبـاني والمنشـآت الداخلـة فـي هذه المدونة موجهة أساسًا إلى المصممین لاللتـزام بهـا فـي تصـمیم 1-2/2/1

نطاقها و أیضًا إلى الجهة المانحة لإلجـازة لمراجعـة التصـامیم علـى وفـق شـروطها، وكـذلك الـى القـائمین علـى 

  التنفیذ أو تسلم األعمال.

تعتبـــر هـــذه المدونـــة إلزامیـــة فـــي تصـــمیم المنشـــآت الداخلـــة فـــي نطاقهـــا والهـــدف منهـــا هـــو تحدیـــد 1-2/2/2

الواجـب تهیئتهـا فـي المبـاني والمنشـآت لتحقیـق قـدر معقـول مـن األمـان ضـد الحریـق. والعمـل المتطلبات الـدنیا

  على تحقیق هذا األمان على وفق المحاور الثالثة التالیة:

أداء المبنى: حیث یتضمن المتطلبات التصـمیمیة التـي تسـهم فـي زیـادة مقاومـة المبنـى للحریـق 1-2/2/2/1

  والحد من إنتشاره ونواتجه ذات التأثیر الضار بالمبنى و شاغلیه.

  أداء شاغلي المبنى: حیث یتضمن المتطلبات الخاصة بمسالك الهروب.1-2/2/2/2

لمتطلبات التي تضمن تیسیر مهمة رجال اإلطفاء في حالة أداء رجال اإلطفاء: حیث یتضمن ا1-2/2/2/3

وقوع حریق وتسهیل إمكانیة األداء الجید لهم، كذلك یتضمن المحددات التي تمنع عرقلة هذا األداء أو التـأثیر 
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  سلبیًا علیه.

المنصوص تعفى المباني القائمة التي تم ترخیصها قبل صدور هذا المدونة من تطبیق المتطلبات 1-2/2/3

  علیها فیها.

تطبق المتطلبات المنصوص علیهـا فـي هـذا المدونـة علـى األبنیـة القائمـة التـي یـتم التقـدم بطلبـات 1-2/2/4

االجــازة إلدخــال توســعات أو تعــدیالت علیهــا لتعــدیل حمــل إســتعمالها أو صــنفه، أو إذا ارتــأت الجهــة الرســمیة 

  مالها.المختصة ضرورة تطبیقها إعتمادًا على خطورة إستع

  ) Exceptionsاإلستثناءات (1-3

  یستثنى من تطبیق هذا المدونة الحاالت التالیة:1-3/1

المباني التي تنتمي إلى مجموعة األبنیة السكنیة. إذا كـان ارتفـاع أرضـیة أعلـى طـابق فـي المبنـى 1-3/1/1

القبـــو ال تزیـــد علـــى    أمتـــار مـــن ســـطح األرض ومســـاحة أي طـــابق فیـــه بمـــا فـــي ذلـــك مســـاحة 9ال یزیـــد علـــى 

  .2م400

المباني التـي تنتمـي إلـى مجموعـة األبنیـة اإلداریـة والمهنیـة ومجموعـة األبنیـة الصـناعیة والتخـزین 1-3/1/2

أمتـــار مـــن ســـطح األرض 4منخفضـــة الخطـــورة إذا كـــان ارتفـــاع أرضـــیة أعلـــى طـــابق بـــالمبنى ال یزیـــد علـــى 

  .2م200د على ومساحة أي طابق فیه بما في ذلك القبو ال تزی

) في حالة انخفـاض مسـتوى الطـابق تحـت األرضـي 3/1/2-1ال یسري اإلستثناء المقرر في الفقرة (1-3/2

  أمتار عن سطح األرض. 3(السرداب) (إن وجد) 

  )Definitionsالتعاریف (1-4

Regularاألبواب العادیة (1-4/1 Doors(  

  للحریق.هي األبواب غیر المصنفة من حیث مقاومتها 

Smokeاألبواب غیر المخرجة للدخان (1-4/2 Proof Doors(  

هي األبواب التي تعمل حواجز مؤقتة تمنع مرور الحرارة والدخان والغازات فترة محـددة وتكـون عـادة   

  ذات تكوین أخف من األبواب المقاومة للحریق.

Fireاألبواب المقاومة للحریق (1-4/3 Resisting Doors(  

  اب المصنعة لتقاوم الحریق فترة زمنیة محددة.هي األبو   

Self-Closingاألبواب تلقائیة اإلغالق (1-4/4 Doors(  

  هي األبواب المجهزة بوسیلة تلقائیة تعمل على إغالق الباب.  

  )Combustionاالحتراق (1-4/5

تـوافرهي عملیة كیمیائیة تحدث نتیجة اتحاد مادة قابلة لإلحتراق أو لالشتعال مـع األوكسـجین عنـد   

  الحرارة المناسبة لبدء التفاعل. وینتج من هذه العملیة ضوء و/أو حرارة و/أو دخان.

  



1/3     م                            2013ه/1434                               405.ع.ب.م

  )Occupancyاإلشغال (1-4/6

  هو الغرض من استعمال مبنى أو جزء منه.  

  )Extensionاإلضافة (1-4/7

  هي امتداد أو زیادة في مساحة الطابق أو في ارتفاع المبنى أو المنشأ.  

  )Closureاإلغالق (1-4/8

  هو الوضع الذي یكون فیه المصراع (الباب) ضمن إطاره مع إمكانیة الفتح باستعمال مقبض الید.  

Combustibleاأللیاف القابلة لإلحتراق (1-4/9 Fibers(  

القابلیـة علـى االشـتعال أو االحتـراق تحـت الظـروف التـي ستسـتعمل فیهـا، مثـل هي المـواد التـي لهـا    

  ألیاف القطن أو اللیف أو الجوت أو القنب أو الكتان أو القش أو الحریر الصناعي وما شابه ذلك.

  )Alarmاإلنذار (1-4/10

یتطلـب خـروج هو إشارة مسموعة أو مرئیة أو إخباریة تشیر إلى شبوب أو اندالع حریق أو طارئ   

  شاغلي المبنى منه، واستجابة سریعة من قبل فرق اإلطفاء.

Smokeبیت السلم (بئر الدرج) غیر المخرج للدخان (1-4/11 Proof Tower(  

هو بیت سلم مصمم لیحد من انتشار نواتج الحریق الذي یندلع في أي جزء من المبنى كالحرارة أو   

  % من حجمه.1في بیت السلم بعد ساعتین من اندالع الحریق على الدخان أو الغازات بحیث ال تزید نسبتها

Fireبیت السلم (بئر الدرج)  المقاوم للحریق (1-4/12 Resisting Tower(  

هو بیت السلم المعزول بالكامل بإنشـاء مقـاوم للحریـق لفتـرة زمنیـة محـددة والمجهـز بـأبواب مقاومـة   

  مسلح.للحریق، تلقائیة اإلغالق، ونوافذ ذات زجاج

  )Atriumالتجویف الداخلي (1-4/13

هو فراغ داخلي رأسي متسـع مسـقوف مـن األعلـى، یصـل بـین طـابقین أو أكثـر مـن طوابـق المبنـى   

ویســـتعمل ألغـــراض غیـــر تلـــك التـــي تســـتعمل لهـــا الســـاللم المغلقـــة، أو فتحـــات المصـــاعد أو فتحـــات الســـاللم 

األنابیــب أو الكهربــاء أو التكییــف أو االتصــاالت وال تقــل المتحركــة أو منــاور التأسیســات المســتعملة لتمدیــدات

  أمتار.6وال یقل طول أي من ضلعیه عن 2م100مساحة أرضیته عن 

Floorتسمیة الطوابق (1-4/14 Identification(  

یســـمى الطـــابق الـــذي یقـــع فـــوق الطـــابق تحـــت األرض (الســـرداب) رأســـًا والـــذي ال یتجـــاوز ارتفـــاع   

واحدًا عن معدل مستوى الطریق العام بالطابق األرضي، ویسمى الطابق الذي یقع فوقـه بالطـابق أرضیته مترًا 

األول، وتسمى الطوابق األعلى منه بالتسلسل بعد ذلك. أما الطوابـق التـي تقـع تحـت مسـتوى الطـابق األرضـي 

مــن الطــابق الــذي یقــع الثالــث........الخ) إبتــداءً -الثــاني-فتســمى بالتسلســل الطوابــق تحــت األرضــیة (األول

  تحت الطابق األرضي رأسًا.
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Interiorاإلنهاء الداخلي (1-4/15 Finishing(  

هي أعمال إنهاء السـطوح الداخلیـة المكشـوفة للمبنـى كالـدهانات التـي تطلـى بهـا الجـدران واألعمـدة   

  والسقوف وغیرها.

Occupancyحمل االستعمال (الحمل الحي) (1-4/16 Load(  

مــع حمـــل و فــي وقـــت واحــدأهــو عــدد األشـــخاص الكلــي الــذین یشـــغلون مبنــى أو جــزءًا منـــه معــًا   

  .األثاث واآلالت القابلة للحركة

Hazardخطورة المحتویات (1-4/17 of Content(  

هي الخطورة النسبیة عـن بـدء الحریـق وانتشـاره وعـن انتشـار الـدخان والغـازات المتولـدة وعـن وجـود 

  وأیة موجودات أخرى تشكل خطرًا كامنًا على شاغلي المبنى أو المنشأ.أیة مواد متفجرة

  )Guardrailالحاجز (الدرابزین أو المحجر) (1-4/18

  هو حاجز وقائي یتم إنشاؤه على الحافات المكشوفة للساللم والُشَرف وما شابهها.  

Exteriorالسلم الخارجي (1-4/19 Stairs(  

  منه على األقل إلى الجو الخارجي.هو سلم یتعرض جانب واحد     

Fireسلم الهروب من الحریق (1-4/20 Escape Ladder(  

هو سلم خارجي غیر معزول، خفیف الوزن مصنوع من المعـدن یوضـع فـي األبنیـة التـي تزیـد عـن     

  ثالثة طوابق.

Flowزمن التدفق (1-4/21 Time(  

س نقطة معینة في مسار الخروج، وهي جزء من هو الفترة الزمنیة التي یجتاز خاللها حشد من النا    

  زمن اإلخالء.

Evacuationزمن اإلخالء (1-4/22 Time(  

  هو الزمن المحدد الذي یجب أن یتم فیه أخالء جمیع شاغلي منطقة محددة إلى منطقة المالذ.

Flammableالسائل القابل لالشتعال (االلتهاب) (1-4/23 Liquid(  

كیلـو باسـكال 276س وال یزید ضـغط بخـاره علـى 37.8ºدرجة ومیضه عن هو السائل الذي تقل     

  س، وتقسم السوائل من حیث قابلیتها لالشتعال إلى الفئات التالیة:37.8ºعند درجة حرارة 

  س. 37.8ºس وتقل درجة غلیانها عن 22.8ºالفئة األولى: وتشمل السوائل التي تقل درجة ومیضها عن 

س أو 37.8ºس و درجــة غلیانهــا تســاوي 22.8ºائل التــي تقــل درجــة ومیضــها عــن الفئــة الثانیــة: وتشــمل الســو 

  أكثر.     

س وتقــل درجــة غلیانهــا عــن 22.8ºالفئــة الثالثــة: وتشــمل الســوائل التــي درجــة ومیضــها تســاوي أو تزیــد علــى 

37.8º.س  
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Combustibleالسائل القابل لإلحتراق (1-4/24 Liquid(  

وتقسـم السـوائل مـن حیـث قابلیـة .س أو تزیـد علیهـا37.8ºومیضـه هو السائل الـذي تسـاوي درجـة    

  االحتراق إلى الفئات التالیة:

  س. 60ºس وتقل عن 37.8ºالفئة األولى: وتشمل السوائل التي درجة ومیضها تساوي أو تزید على 

       س.93.4ºس و تقل عن 60ºالفئة الثانیة: وتشمل السوائل التي درجة ومیضها تساوي أو تزید على 

  س.93.4ºالفئة الثالثة: وتشمل السوائل التي تكون درجة ومیضها تساوي أو تزید على 

  )Streetالشارع (1-4/25

أمتــار بحیــث تســتطیع فــرق 8هــو طریــق أو ممــر مخصــص لالســتعمال العــام ال یقــل عرضــه عــن     

الـرغم مـن اسـتعمال المواصـالت اإلطفاء أن تمر فیه. وال تعد المساحات المغلقة أو األنفـاق مـن الشـوارع علـى 

  أو المشاة أو كلیهما لها.

Internalالشرفة الداخلیة (1-4/26 Balcony(  

1.2هي جـزء مـن مكـان التجمـع الـذي یجلـس فیـه المتفرجـون، وال یقـل إرتفـاع أدنـى جـزء منـه عـن     

  متر فوق مستوى سطح األرض.

Exteriorالشرفة الخارجیة (1-4/27 Balcony(  

مكشـــوف الجانـــب أو الجوانـــب مـــن البنـــاء یكـــون مســـقوفًا أو غیـــر مســـقوف ومعرضـــًا هـــي أي جـــزء    

  بصورة دائمة للهواء والنور الطبیعیین.

Groundالطابق األرضي (1-4/28 Floor(  

هـو ذلــك الطــابق (طبقــة البنــاء) أو أي جــزء منــه یقـع رأســًا فــوق الطــابق تحــت األرضــي (الســرداب)     

  مستوى الطریق العام المحاذي لقطعة األرض ما ال یزید عن متر واحد.ویرتفع مستوى أرضیته عن معدل 

  )Basementالطابق تحت األرضي (السرداب) (1-4/29

هو الطابق الذي ال یزید منسوب سقفه عن متوسط مسـتوى الطریـق العـام المحـاذي لقطعـة األرض     

  أكثر من متر واحد (یكثر استعماله في المناطق الجبلیة).

Windowlessطابق القبو (السرداب) (1-4/30 Floor(  

  هو الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى األرض الطبیعیة من جمیع الجهات.    

Roofطابق السطح (1-4/31 Floor(  

  هو ذلك الجزء من الطابق الذي یقع فوق آخر طابق مسموح به.

Exitطابق المخرج (1-4/32 Floor(  

على منفذ للخروج یؤدي إلى منطقة مالذ و یلبي حاجة الطوابق التي تقـع هو الطابق الذي یحتوي     

فوقه أو أسفل منه، وال یرتفع مستوى مدخله أو ینخفض أكثر من متـر واحـد مـن مسـتوى نقطـة المـالذ، ویمكـن 

  أن یكون للمبنى أكثر من طابق مخرج واحد بحسب إختالف مستویات السطوح حوله.
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Servicesطابق الخدمات (1-4/33 Floor(  

هـــو أحـــد طوابـــق المبنـــى الـــذي یختلـــف اســـتعماله عـــن االســـتعمال الـــرئیس لبـــاقي الطوابـــق ویحتـــوي     

المطــــابخ الرئیســــة والمراجــــل وأجهــــزة التكییــــف والمولــــدات والمحــــوالت الكهربائیــــة والمصــــابغ ووحــــدات التعقــــیم 

  والتطهیر والتنقیة وغیرها.

  )Mezzanineالطابق الوسطي (4/34- 1

و أرضـــیة أو أرضـــیات تتوســـط حیـــز مـــا وســـقفه بحیـــث ال تزیـــد مســـاحة األرضـــیة أو المســـاحات هـــ    

مساحة الحیز الذي تقع فیه. ویكون الطابق الوسطي متصـًال رأسـًا مـع الطـابق 3/1المتجمعة لألرضیات عن 

  األصلي ویتم الوصول إلیه من خالله.

Publicالطریق العام (1-4/35 Way(  

أرض) معـرض للجـو الخــارجي ومخصـص بصـورة دائمـة لالسـتعمال العــام وال هـو زقـاق (أو قطعـة     

  متر.3یقل العرض الخالص له عن 

  )Enclosureالعزل (1-4/36

هو إحاطة المكان بأكمله بمواد مقاومة لإلحتراق وبشكل یضمن عدم نفاذ النار و/أو الـدخان و/أو     

  الحرارة إلیه.

  )Courtالفناء (1-4/37

  وحة غیر مسقفة وغیر مشغولة ولها جانب واحد على األقل غیر محاط بجدران.هو مساحة مفت    

Enclosedالفناء المغلق (1-4/38 Court(  

هو فناء محاط من جمیع الجهات بالجدران الخارجیة للمبنى، أو بالجدران الخارجیة للمبنـى وحـدود     

  األرض المسموح ببناء الجدران علیها.

  )Lockالقفل (1-4/39

  وضع قفل محكم یحتم استعمال المفتاح ألغراض الفتح والغلق.هو     

Smokeكاشف الدخان (1-4/40 Detector(  

  هو جهاز یكشف الدخان المرئي وغیر المرئي الناتج من اإلحتراق.    

Nonالمادة غیر القابلة لإلحتراق (1-4/41 Combustible Material(  

اإلشــتعال وال تتصــاعد منهــا أبخــرة قابلــة لإلشــتعال هــي مــادة ال تشــتعل وال تحتــرق وال تســاعد علــى    

  عند تعرضها للهب أو حرارة في أثناء اإلشتعال.

Highالمبنى العالي (1-4/42 Rise Building(  

متــرًا مقاســا مــن مســتوى أدنــى مســطح یتــیح آللیــات فــرق 22هــو المبنــى الــذي یزیــد ارتفاعــه علــى     

  آخر طابق یمكن استعماله.اإلطفاء الوصول إلى المبنى ولغایة أرضیة 
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Existingالمبنى القائم (1-4/43 Building(  

  هو أي مبنى تم إنشاؤه أو صدرت إجازة بإنشائه وبدأ استعماله قبل اعتماد هذه المدونة.    

  )Explosivesالمتفجرات (1-4/44

جــزء منهــا هــي مركبــات أو مخــالیط كیمیائیــة تشــتعل بفعــل االحتكــاك أو الــرج أو القــدح أو اشــتعال    

  مولدة كمیات كبیرة من الغازات شدیدة الحرارة وعالیة الضغط وبصورة مفاجئة، األمر الذي یولد انفجارًا.

  )Exitالمخرج (1-4/45

هــو ذلــك الجــزء مــن وســائل الخــروج المنفصــل عــن بــاقي أجــزاء المبنــى أو المنشــأ إمــا باإلنشــاء أو     

  المخرج.بالتجهیز من أجل تیسیر مسار محمي یؤدي إلى 

Horizontalالمخرج األفقي (1-4/46 Exit(  

هو مسار للمرور من مبنى إلى منطقة المالذ في مبنى آخر یقع تقریبًا فـي مسـتوى المسـار نفسـه،     

  أو مسار للمرور من جدار أو حوله إلى منطقة مالذ في المبنى نفسه وفي مستوى المسار نفسه تقریبًا.

Net(المساحة الصافیة للطابق1-4/47 Floor Area(  

  هي المساحة المشغولة فعلیًا بعد طرح سمك الجدران ومساحات مقاطع األعمدة.    

Hazardousالمساحة الخطرة (1-4/48 Area(  

هي مساحة في المبنى أو المنشأ تستعمل أو تخزن فیها مواد ذات قابلیة عالیة لإلشـتعال، أو مـواد     

ازات سـامة، أو مـواد تحتـوي علـى قلویـات سـامة أو ضـارة بالصـحة، أو متفجرة، أو مواد ینتج منها دخان أو غـ

أحمـاض أو ســوائل أو مـواد كیمیائیــة یـنجم عــن اسـتعمالها لهــب أو دخـان أو انفجــار أو تسـمم یهــدد الحیــاة، أو 

  تستعمل فیها مواد تنقسم إلى حبیبات دقیقة أو غبار معرض لالنفجار أو اإلحتراق التلقائي.

Grossلكلیة للطابق (المساحة ا1-4/49 Floor Area(  

هـــي المســـاحة الواقعـــة داخـــل المحـــیط الخـــارجي لجـــدران المبنـــى، بمـــا فـــي ذلـــك مســـاحات الممـــرات     

  والساللم والخزائن وسمك الجدران الداخلیة ومساحات مقاطع األعمدة.

Exitمسار الخروج (1-4/50 Access(  

  المخرج.هو ذلك الجزء من وسائل الخروج الذي یؤدي إلى     

Fireمعیار مقاومة الحریق (1-4/51 Resistance Rating(  

هــو زمــن مقاومــة مــادة (أو وحــدة مكونــة مــن مــواد مختلفــة) للحریــق لــدى فحصــها باختبــار مقاومــة     

) أو ASTM-E163) و (ASTM-E152) و (ASTM-E119الحریـــــــــق بحســـــــــب المواصـــــــــفات األمریكیـــــــــة (

NFPAالمواصفات األمریكیة ( NFPA) و (251 BS) أو المواصفات البریطانیة (252 476:part 21-23.(  

  )Handrailمقبض المحجر (1-4/52

هــو قضــیب أو أنبــوب أو مــا یماثلهمــا معــد الســتعمال األشــخاص بوصــفه مقبضــًا فــي الســلم أو فــي     

  الممر المنحدر.
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Exitممر الخروج (1-4/53 Passage Way(  

المبنــى بمــا یضــمن عــدم انتشــار الحریــق أو الــدخان إلیــه هــو مســار خــروج أفقــي معــزول عــن بــاقي     

  بأسلوب مماثل للساللم الداخلیة.

Commonالممر المشترك (1-4/54 Path(  

  هو ممر داخلي في المبنى یشكل مسارًا للوصول إلى أكثر من مخرج.    

  )Rampالممر المنحدر (1-4/55

  هو مسار ذو سطح منحدر.    

Fireمنطقة الحریق (1-4/56 Zone(  

هــي فــراغ أو حیــز یــتم فصــله عــن جمیــع الفراغــات األخــرى بواســطة أرضــیات أو مخــارج أفقیــة أو     

  حواجز حریق.

Smokeمنطقة الدخان (1-4/57 Zone(  

هــو فــراغ أو حیــز یــتم فصــله عــن جمیــع الفراغــات األخــرى بواســطة أرضــیات أو مخــارج أفقیــة أو     

  حواجز دخان.

Areaمنطقة المالذ (1-4/58 of Refuge(  

هــي المنطقــة اآلمنــة مــن النــار والــدخان المعزولــة كلیــًا مــن منطقــة شــبوب الحریــق والتــي یلجــأ إلیهــا     

  المبنى عند شبوب الحریق أو أیة حالة طارئة أخرى.وشاغل

Exitالمخرج (1-4/59 Discharge(  

  مالذ.هو ذلك الجزء من وسائل الخروج الواقع بین نهایة المخرج وطریق عام أو منطقة     

  )Skylight, Shaftالمْنَور (1-4/60

یعــرف المنــور بأنــه فتحــة رأســیة تختــرق جمیــع طوابــق المبنــى، والهــدف األساســي منهــا هــو الســماح     

بمــرور اإلنــارة و/أو التهویــة. ویمكــن وضــع تأسیســات المبنــى فیهــا مثــل األنابیــب الرأســیة المخصصــة لتجهیــز 

الصــحي أو مــا شــابه ذلــك، ویمكــن الوصــول إلیهــا بواســطة أبــواب أو المبنــى بالمیــاه والتدفئــة وأنابیــب الصــرف

  نوافذ أو أي فتحات أخرى یمكن إغالقها.

Fireنافذة مقاومة للحریق (1-4/61 Window(  

wiredهــي نافــذة مكونــة مــن إطــار وزجــاج مســلح (     glass وملحقــات تفــي بمتطلبــات الوقایــة مــن (

لــدى فحصـــها باختبــار مقاومـــة الحریــق المنصـــوص علیــه فـــي الحریــق بحســـب المكــان والغـــرض مــن تركیبهـــا، 

BS 476:partالمواصفة القیاسیة البریطانیة ( 8.(  

Automaticالمنظومة التلقائیة لإلنذار بالحریق (1-4/62 Fire Alarm System(  

هي منظومـة تتكـون مـن متحسسـات یـتم تركیبهـا فـي األمـاكن التـي تتطلـب طبیعـة اسـتعمالها ذلـك.     

) وأجهــــزة التنبیــــه Detectorsهــــذه المنظومــــة علــــى ســــبیل المثــــال ال الحصــــر، الكواشــــف بأنواعهــــا (وتشــــتمل
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)Annunciators) ولوحـات للســیطرة (Control Panels وتهـدف هــذه المنظومــة إلـى اكتشــاف اللهــب و/أو .(

  أو اإلنذار تلقائیًا.و/الدخان و/أو الحرارة وٕالى تشغیل المرشات 

Automaticالتلقائي للحریق (منظومة اإلطفاء1-4/63 Fire-Extinguishing System(  

هــي منظومــة تصــمم وتركــب فــي المبــاني للكشــف عــن الحریــق، وتعمــل علــى إخمــاده تلقائیــًا بتفریــغ     

  مواد اإلطفاء علیه بدون الحاجة إلى تدخل العامل البشري.

Combustibleالنفایات القابلة لإلحتراق (1-4/64 Garbage(  

فایـــات التـــي تشـــتعل بمجـــرد اتصـــالها باللهـــب أو بارتفـــاع درجـــات الحـــرارة كـــالورق المتنـــاثر هـــي الن    

  والعشب الجاف وأوراق األشجار الجافة ومواد التغلیف والصنادیق الخشبیة وغیرها.

Flashنقطة الومیض (1-4/65 Point(  

معــین. وتشــكل هــذه هــي أقــل درجــة حــرارة تنبعــث عنــدها أبخــرة مــن ســائل قابــل لإلشــتعال بتركیــز     

األبخرة مع الهواء خلیطًا یصـدر ومیضـًا عنـد التعـرض لمصـدر اللهـب ویـزول هـذا الـومیض عنـد إزالـة مصـدر 

  اللهب.

Deadالنهایات المسدودة (1-4/66 Ends (  

هي تلـك األجـزاء أو الممـرات أو مسـارات الخـروج التـي ال تـؤدي إلـى بـاب أو فتحـة خـروج أو التـي     

  لهروب والوصول إلى مخرج من خالل إتجاه واحد.     یكون فیها خیار ا

Meanوسیلة الخروج (1-4/67 of Egress(  

هي المسار أو المسارات اآلمنة من أي موضع فـي المبنـى إلـى الطریـق العـام، یمكـن ألي شـخص     

أن یسلكه بدون مساعدة للهروب من الحریق أو الدخان.

Responsibilitiesالمسؤولیات والمهام (1-5 and Duties(  

Buildingإجازة البناء (1-5/1 License(

تقـــوم الـــدائرة المختصـــة بإصـــدار إجـــازة البنـــاء بالتأكـــد قبـــل إصـــدار إجـــازات البنـــاء أو التوســـعات أو 

التعلیــات (إضــافة الطوابــق) مــن أن التصــامیم والمخططــات المقدمــة تفــي بمتطلبــات هــذه المدونــة طبقــًا لنوعیــة 

  بطلب اإلجازة.االستعمال المحددة 

ExecutionPursuanceمتابعة التنفیذ (1-5/2 of(  

یجب على الدائرة المختصة المسؤولة عن متابعة مواقع العمل أن تتحقق إستمرار االلتـزام بمتطلبـات 

  هذه المدونة.

Buildingإجازة استعمال أو إشغال المبنى (1-5/3 Occupation License(  

قبـــل أن تقـــوم الـــدائرة المختصـــة بإصـــدار إجـــازة بنوعیـــة االســـتعمال ال یجـــوز إشـــغال أي مبنـــى جدیـــد

المحددة له أو لجزء منه بعد استكمال أعمال اإلنشاء والمعاینة وتحقق مطابقة المبنى أو الجزء لمتطلبـات هـذه 

  المدونة بحسب نوع االستعمال المحدد.
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Horizontalالتوسعات األفقیة والعمودیة (1-6 and Vertical Extensions(  

ال یجوز إدخال أي توسعات أو إضافة طوابق أو تعـدیالت فـي المنشـآت التـي یـتم بناؤهـا بعـد العمـل 1-6/1

بهذه المدونة حتـى لـو كانـت ضـمن حـاالت اإلعفـاء، إال بعـد الحصـول علـى إجـازة بـذلك مـن الجهـة المختصـة 

  وطها.بعد تأكدها من أن المبنى بعد التعدیل یستجیب ألحكام هذه المدونة وشر 

ال یجوز الترخیص بإدخال أي توسعات أو إضافة طوابق في المبنى الذي تم بنـاؤه قبـل إصـدار هـذه 1-6/2

  المدونة إال بعد التأكد من أن المبنى بعد التعدیل یستجیب ألحكام هذه المدونة وشروطها.

Additional(المتطلبات اإلضافیة1-7 Requirements(  

المختصـة علــى الموافقـة المبدئیـة علــى التصـامیم األولیـة المقدمــة فـي مرحلــة یجـب الحصـول مــن الـدائرة 

التصــمیم االبتــدائي وذلــك فیمــا یخــص تطبیــق أحكــام هــذه المدونــة علــى المبــاني التــي یصــعب اعتبارهــا مبــاٍن 

له أو تقلیدیة كالمباني المركبة أو ذات الطبیعة أو األهمیة الخاصة الناتجـة مـن حجـم المبنـى أو نوعیـة اسـتعما

طبیعــة وأعــداد شــاغلیه أو احتمــاالت الخطــورة التــي یتعــرض لهــا. ویجــوز للــدائرة المختصــة إضــافة متطلبــات 

  إضافیة قد تراها ضروریة لحمایة المبنى و شاغلیه من الحریق.
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الثانيالباب 

  الخطورة و االستعماالت

  تصنیف الحریق ودرجة خطورة األبنیة  1- 2

  تصنیف الحریق 1/1- 2

تصــنف أنـــواع حریـــق المـــواد القابلـــة لالحتـــراق إلـــى خمســـة أصـــناف بحســـب طبیعـــة المـــادة المشـــتعلة. 

  ویساعد التصنیف األشخاص المسؤولین عن تجهیز المطافئ على اختیار النوع الصحیح منها وهي: 

كربونیـة) ): یتضمن حریق المواد الصلبة، وتكون اعتیادیا من المواد العضویة وأغلبهـا (مركبـات Aالصنف أ (

تشــتعل بــالتوهج. وهــذا الصــنف أكثــر حــدوثا مــن جمیــع األنــواع األخــرى ، وكأمثلــة علــى هــذه المــواد الخشــب 

  والورق واألنسجة والمطاط والفحم والتبن والحبوب.

): یتضـــمن حریـــق الســـوائل القابلـــة لالشـــتعال والمـــواد الصـــلبة المســـالة وتقســـم هـــذه المـــواد إلـــى Bالصـــنف ب (

  : قسمین رئیسین هما

  السوائل التي تذوب بالماء، مثل الكحول و األسیتون و الكلیسرین.  )أ(

الســوائل غیــر القابلــة للــذوبان بالمــاء ،مثــل الــنفط و مشــتقاته و التربنتــاین و زیــت بــذر الكتــان و زیــت بــذر   )ب(

القطن و الورنیش.

) وكأمثلــة علــى LPG): یتضــمن حریــق الغــازات القابلــة لالشــتعال أو الغــازات النفطیــة المســالة (Cالصــنف ج (

  هذه الغازات البروبان والمیثان واالیسوبیوتان والهیدروجین وغاز االستیلین والغاز الطبیعي.

): یتضمن حریق المواد المعدنیة القابلة لالشتعال مثل األلمنیوم والمغنسیوم والصودیوم واللیثیـوم Dالصنف د (

  الثوریوم والیورانیوم. وكذلك المعادن المشعة مثل البلوتونیوم و الزركونیومو 

): یتضمن أنواع الحریق ذات الصلة بالكهرباء مثل حریق المولدات واآلالت والتأسیسات Eالصنف هـ (

  واألجهزة الكهربائیة. 

  تصنیف خطورة محتویات األبنیة2-1/2

حتویـــات أي مبنـــى أو منشـــأ مـــن حیـــث الخطـــورة النســـبیة لبـــدء الحریـــق وانتشـــاره إلـــى واطئـــة و متعـــد

  اعتیادیة وعالیة وكما یلي: 

واطئة الخطورة: تعدالمحتویات ذات خطورة واطئة إذا كانت قلیلة االحتراق وال تحدث انتشارا للنار 2-1/2/1

  من مصدر خارجي.اً ناتجاً دخان أو حریقوان الخطر المحتمل یكون نتیجة للخوف أو األبخرة أو ال

اعتیادیـــة الخطــــورة: تعــــدالمحتویات ذات خطـــورة إعتیادیــــة إذا كانــــت تحتـــرق بســــرعة متوســــطة أو 2-1/2/2

تعطي كمیة ملحوظة من الدخان ولكنها ال تنتج أبخرة سامة وال إنفجارات عند احتراقها. 

عالیة إذا كانت تحترق بسرعة عالیة أو تلك التي تنتج عالیة الخطورة: تعدالمحتویات ذات خطورة 2-1/2/3

  أبخرة سامة و إنفجارات عند احتراقها.
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  بحسب قابلیة إحتراق مواد البناء المكونة لهاتصنیف األبنیة 2-1/3

  وتقسم إلى:

  األبنیة المشیدة من مواد غیر قابلة لإلحتراق: وتصنف إلى ثالثة أصناف:2-1/3/1

المنشــأة كلیــًا مــن الخرســانة وقــد تســتعمل فــي هیكلهــا عناصــر حدیدیــة معالجــة ویكــون األبنیــة 2-1/3/1/1

  ساعة.4-3معدل مقاومة المبنى للحریق بحدود 

األبنیــة المشــیدة مــن هیكــل حدیــدي معــالج أو مــن عناصــر إنشــائیة مســبقة الصــب ذات مقاومــة 2-1/3/1/2

ساعة.2-1محدودة للحریق ویكون معدل مقاومة المبنى للحریق بحدود 

األبنیة المشیدة من هیكل حدیدي غیر معالج ومثل هذه األبنیة ال تمتلك مقاومـة للحریـق حیـث 2-1/3/1/3

تعتبر غیر مقاومة للحریق.

  األبنیة المشیدة من مواد بناء قابلة لإلحتراق: وتصنف إلى:2-1/3/2

مــن الخشــب المعــالج (مثــل األبنیــة المشــیدة مــن هیكــل خرســاني ویكــون بعــض عناصــر الهیكــل 2-1/3/2/1

  ساعة.2-1هیكل السقف) تعطي درجة محدودة من مقاومة الحریق بحدود 

األبنیـة المشـیدة مــن هیكـل خرســاني أو حدیـدي غیــر معـالج وبعــض عناصـره مــن الخشـب غیــر 2-1/3/2/2

المعالج وتكون هذه األبنیة غیر مقاومة للحریق.

  تصنیف األبنیة بحسب االستعمال 2-2

مبنى أو جزء منه بحسب نوعیة استعماله وظروف شاغلیه ودرجة خطورة محتویاته، بهـدف یصنف أي 

تحدید متطلبات األمان المناسبة من أخطار الحریق. تصنف األبنیـة مـن حیـث طبیعـة االسـتعمال إلـى األنـواع 

  -التالیة:

Assemblyاألبنیة العامة (أماكن التجمع) (2-2/1 Places(  

شخصـا أو أكثـر 50جمیـع المبـاني أو أجـزاء المبـاني التـي تسـتعمل الجتمـاع تشمل األماكن العامـة 

  -معا بغرض التشاور أو البحث أو العبادة أو التسلیة أو االنتظار قبل السفر.وتضم ما یلي:

  المطاعم-المسارح                                   -

  عبادةدور ال-      دور السینما                        -

  قاعات المحاكم-قاعات االجتماعات                       -

  صاالت العرض-قاعات االستماع للموسیقى                -

  المتاحف-صاالت األلعاب الریاضیة المغلقة         -

  المكتبات-                       محطات المسافرین-

  المقاهي-      صاالت األفراح                     -

شخصـًا والواقعــة ضـمن مبنـى ذي اســتعمال 50وتصـنف أجـزاء المبـاني المســتعملة أمـاكن تجمـع لمــا یقـل عـن 

من نوع أخـر علـى أنهـا جـزء مـن ذلـك االسـتعمال اآلخـر وتسـري علیهـا متطلبـات الوقایـة مـن الحریـق الخاصـة 
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  بذلك االستعمال. 

  )Educationalاألبنیة التعلیمیة (2-2/2

أشـخاص 5تشمل األبنیة التعلیمیة جمیع المبـاني المسـتعملة ألغـراض تجمـع مجموعـات مكونـة مـن 

  -أو أكثر لتلقي العلم. وتضم ما یلي:

  دور حضانة األطفال و ریاض األطفال-

  المدارس-

  المعاهد -

  الكلیات الجامعة -

  الجامعات واألكادیمیات-

ــق الخاصــــة بصــــنف هــــذا وتــــتم وقایــــة المبــــاني التعلیمیــــة مــــن الح ــــة مــــن الحریــ ریــــق بحســــب متطلبــــات الوقای

  استعماالتها.

Healthاألبنیة الصحیة (2-2/3 Care(  

تشــمل أبنیــة الرعایــة الصــحیة جمیــع المبــاني الصــحیة المســتعملة ألغــراض تطبیــب أو عــالج ورعایــة 

المســـنین. أشـــخاص یعـــانون مـــن علـــل وأمـــراض جســـمانیة أو عقلیـــة أو ضـــعف، و دور النقاهـــة و دور رعایـــة

  -وتقسم األبنیة الصحیة ألغراض هذه المدونة إلى المجموعتین التالیتین:

  أبنیة الرعایة الصحیة وتشمل:2-2/3/1

  المستشفیات -

  دور التمریض-

  المراكز الصحیة و المستوصفات-

  دور الرعایة واإلقامة وتشمل:2-2/3/2

  دور رعایة األطفال   -

  دور رعایة المسنین -

  دور رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة -

Penalمراكز اإلصالح والتأهیل  (2-2/4 and Rehabilitation Centers(  

المبـاني التـي یقـیم فیهـا أشـخاص غیـر قـادرین علـى ) مثـل السـجون(تشمل مراكز اإلصالح والتأهیـل 

التي تتطلـب اتخـاذ إجـراءات إنقاذ أنفسهم من خطر الحریق أو أیة حالة طارئة أخرى بسبب طبیعة االستعمال 

أمنیة معینة بحق شاغلیها.

  )Residentialاألبنیة السكنیة (2-2/5

  -تشمل األبنیة السكنیة المباني المجهزة بوسائل النوم ألغراض السكن االعتیادیة. وتضم ما یلي:

  الفنادق -
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  الشقق السكنیة -

األقسام الداخلیة-

  المنازل-

ة  الشقق واألجنحة الفندقی-

  المخیمات السیاحیة-

  المنتجعات والقرى السیاحیة-

  )Mercantileاألبنیة التجاریة (2-2/6

تشمل األبنیة التجاریة الدكاكین، و المحالت التجاریة، و األسواق، و المباني و المنشآت المسـتعملة 

  -لعرض البضائع وبیعها، وتضم ما یلي:

  المراكز التجاریة   -

  األسواق المركزیة-

  المعارض التجاریة -

given(صاالت المزادات- out(  

  الصیدلیات-

هــذا وتــتم وقایــة المبــاني ذات االســتعماالت غیــر التجاریــة مــن الحریــق بحســب متطلبــات الوقایــة مــن الحریــق 

  الخاصة بصنف استعمالها، حتى وان كانت تضم استعماًال تجاریًا محدودًا مثل بیع الصحف والسجائر.

  )Business(كتبیةاألبنیة اإلداریة والم2-2/7

تشـــمل األبنیـــة اإلداریـــة المبـــاني المســـتعملة إلتمـــام معـــامالت غیـــر المعـــامالت التجاریـــة مثـــل تـــدقیق 

  . وتضم ما یلي:الحسابات، وحفظ الملفات وما یشابهها من إغراض

  دوائر الدولة والسلطات المحلیة-

  المكاتب المهنیة واإلداریة-

  عیادات األطباء -

  مكاتب التصمیم واالستشارات الهندسیة-

  )Industrialاألبنیة الصناعیة (2-2/8

تشمل األبنیة الصـناعیة المصـانع التـي تقـوم بعملیـات التصـنیع والتجمیـع والخلـط والتغلیـف لمنتجـات 

  من جمیع األنواع و األصناف، و تضم ما یلي:

  المصانع بجمیع أنواعها- 

  المختبرات- 

  كز الغسیل والتنظیف والكي           مرا- 

  (المقاسم االلكترونیة )البداالت- 
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  محطات إنتاج ونقل وتوزیع الطاقة - 

  محطات المحروقات- 

  مراكز تعبئة اسطوانات الغاز- 

هــذا وتــتم وقایــة المبــاني ذات االســتعماالت غیــر الصــناعیة مــن الحریــق بحســب متطلبــات الوقایــة مــن الحریــق 

  استعمالها، حتى وان كانت تضم استعماًال صناعیًا محدودًا.الخاصة بصنف 

  )Storageاألبنیة المخزنیة (2-2/9

تشمل األبنیة المخزنیة المباني أو المنشآت المستعملة أساسا لتخزین البضائع أو السلع أو المنتجات 

  أو المركبات أو لوقایتها، و تضم ما یلي:

  المستودعات -

  المستودعات المبردة-

  مخازن الحبوب والصوامع      -

  محطات الشحن -

  مراكز تخزین اسطوانات وحاویات الغاز المسال لالستعمال المنزلي والصناعي.-

Multi(األبنیة ذات االستعماالت المتعددة2-2/10 Uses(  

خطورة تشمل األبنیة التي تكون ذات عدة استعماالت ویصنف المبنى بحسب االستعمال األكثر 2-2/10/1

إال إذا وقــع اســتعمال ذو متطلبــات أقــل خطــورة لكــل مســطح المبنــى فــوق إســتعمال ذي متطلبــات أكثــر خطــورة 

  فیصنف الجزء العلوي بحسب استعماله وتطبق علیه المتطلبات األقل خطورة.

إذا كــان المبنــى مخصصــا لغــرض اســتعمال رئــیس أساســي ویضــم بعــض االســتعماالت الرئیســة 2-2/10/2

أال یزیــد أجمــالي مســاحات االســتعماالت الرئیســة صــنف المبنــى بحســب االســتعمال األساســي بشــرطاألخــرى فی

  متر مربع.300األخرى مجتمعة على 

Carالمرائب (2-2/11 Parks(  

General(متطلبات عامة 2-2/11/1 Requirements(

ســواء أكانــت مفتوحــة أم تطبــق االحتیاطــات المنصــوص علیهــا فــي هــذا الفقــرة علــى المرائــب 2-2/11/1/1

  مغلقة أم واقعة فوق سطح األرض أم تحته.

في المرائب التـي یجـري فیهـا إصـالح السـیارات، یجـب أن تفـي المخـارج بالمتطلبـات المـذكورة 2-2/11/1/2

  في هذه المدونة لألبنیة الصناعیة، باإلضافة إلى المتطلبات المذكورة في هذه الفقرة.

ي یجري فیها إصالح السیارات، وفي أمـاكن وقـوف السـیارات و إیوائهـا، یجـب في المرائب الت2-2/11/1/3

أن یفــي المبنــى كلــه بالمتطلبــات المــذكورة فــي هــذه المدونــة لألبنیــة الصــناعیة. أمــا إذا تــم الفصــل بــین الجــزء 

المخصص إلیواء السیارات والجزء المخصص إلصالحها بإنشاء مقاوم للحریق، فیعامـل كـل منهمـا علـى حـدة 

  من حیث متطلبات الوقایة من الحریق وبحسب صنف استعماله.
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Requirements(متطلبات اإلنذار بالحریق2-2/11/2 of Fire Alarm(  

متـــر مربـــع بمنظومـــة تلقائیـــة للكشـــف عـــن الحریـــق 500تجهـــز المرائـــب التـــي تزیـــد مســـاحتها علـــى أو تســـاوي 

  بالحریق.منظومات اإلنذار مدونة واإلنذار بحصوله، بحسب متطلبات 

Requirements(متطلبات اإلطفاء2-2/11/3 of Fire Extinguishing(  

متر مربـع أو المرائـب التـي لـیس لهـا 500تجهز المرائب التي تزید مساحتها على أو تساوي 2-2/11/3/1

بمنظومــات تمدیـدات وخــراطیم خاصــة -وبغـض النظــر عـن مســاحتها–مخـرج مباشــر بمسـتوى طــابق المخــرج 

  الحریق باإلضافة إلى تجهیزها بمطافئ حریق یدویة.بمكافحة 

  متر مربع بمطافئ حریق. 500تجهز المرائب التي تقل مساحتها عن 2/11/3/2- 2
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الثالثالباب 

  المتطلبات العامة للوقایة من الحریق في األبنیة

Insulation(العزل واإلنشاء3-1 and Construction(  

  )Generalعام (3-1/1

بحیث تفي بالحد األدنى من متطلبات اإلنشاء المنصوص علیها فـي هـذه المدونـة یتم إنشاء المباني

  وبحسب صنف االستعمال.

  إلى مناطق حریقتقسیم المبنى3-1/2

یقسم المبنى إلى مناطق حریق للحـد مـن انتشـار الحریـق، وتشـكل منـاطق الحریـق باسـتعمال حـواجز 

مســتمرة للحریــق تمتــد بــین الجــدران الخارجیــة أو بــین حــواجز حریــق أو بــین الجــدران والحــواجز علــى أن تمتــد 

  .الثانویةحواجز الحریق في المناطق المخفیة مثل المناطق الواقعة خلف السقوف

Fire(الحواجز العازلة للحریق3-1/3 Barriers(  

  حواجز الحریق بحسب إستعمالها ومعیار مقاومتها للحریق وكما یلي: تعد3-1/3/1

حــواجز مســتعملة للعــزل (عــزل المخــارج وبیــت الســلم) ذات معیــار مقاومــة للحریــق ال یقــل عــن 3-1/3/1/1

  ساعتین.

  لتقسیم المبنى ذات معیار مقاومة للحریق ال یقل عن ساعة واحدة.حواجز مستعملة 3-1/3/1/2

حواجز مستعملة للحمایة ذات معیار مقاومة للحریق ال یقل عن نصف ساعة.3-1/3/1/3

تكون األبواب في الجدران العازلة للحریـق تلقائیـة اإلغـالق ومقاومـة للحریـق حیـث یجـب إن تكـون 3-1/1/2

  ریق بكونها ذات المعیار المطلوب لمقاومة الحریق.مطابقة من حیث مقاومتها للح

تجهــز كــل فتحــة فــي الحــواجز العازلــة للحریــق والمســتعملة لمــرور مجــاري الهــواء بمخمــدات حریــق 3-1/1/3

  تلقائیة اإلغالق.

% مـــن 25یســـمح بعمـــل شـــبابیك فـــي حـــواجز الحریـــق بشـــرط إن ال تزیـــد مســـاحة فتحاتهـــا علـــى 3-1/1/4

  أن تكون مقاومة للحریق.مساحة حاجز الحریق و 

تــتم حمایــة الفتحــات فــي الجــدران العازلــة للحریــق والمســتعملة ألغــراض غیــر تلــك الخاصــة بمــرور 3-1/1/5

  قنوات الهواء،  وكما یلي:

إذا كــان معیــار مقاومــة الحــاجز للحریــق ال یقــل عــن ســاعتین، یــتم حمایــة الفتحــة بمــواد ال یقــل 3-1/1/5/1

  ساعة ونصف.معیار مقاومتها للحریق عن

مقاومـــة الحـــاجز للحریـــق ال یقـــل عـــن ســـاعة، یـــتم حمایـــة الفتحـــة بمـــواد ال یقـــل إذا كـــان معیـــار3-1/1/5/2

45معیــار مقاومتهــا للحریــق عــن ســاعة واحــدة فــي الفتحــات الموجــودة فــي المخــارج والفتحــات الرأســیة، وعــن 

  دقیقة في األماكن األخرى.
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Smoke(ة للدخان نفذالحواجز غیر الم3-1/4 Barriers(  

  یجب تجهیز المبنى بحواجز غیر منفذة للدخان حیثما یتطلب ذلك.3-1/4/1

یجــب أن تمتــد الحــواجز غیــر المخرجــة للــدخان بشــكل مســتمر فــي الجــدار الخــارجي للمبنــى  إلــى 3-1/4/2

الفــراغ ترة مثــلالجــدار المقابــل، وكــذلك مــن أرضــیة الطــابق إلــى ســقفه، علــى إن تغلــق جمیــع الفراغــات المســت

  والسقف الحقیقي للطابق.الثانويالواقع بین السقف

تكون األبواب في الحواجز غیر المخرجة للدخان تلقائیة اإلغالق وال یقل معیار مقاومتهـا للحریـق 3-1/4/3

دقیقة، ویشترط بالباب أن یكـون مركبـا بإتقـان ضـمن إطـاره بـدون تـرك أي فراغـات بـین اإلطـار وبـین 20عن 

ســمح بتجهیــزه بنوافــذ ذات البــاب تســمح بانتقــال الــدخان مــن خاللهــا، وان ال یحتــوي علــى أیــة فتحــات، إال انــه ی

  زجاج مسلح مثبت بأحكام. 

تجهــز كــل فتحــة فــي الحــواجز غیــر المخرجــة للــدخان والمســتعملة لمــرور مجــاري الهــواء بمخمــدات 3-1/4/4

Smokeدخــان ( Dampers ( فــور الكشــف عــن الــدخان بكاشــف دخــان یركــب فــي داخــل القنــاة أو تغلــق تلقائیــًا

كات المجــاري التــي تشــكل جــزءًا مــن نظــام هندســي خــاص بــالتحكم فــي بــالقرب منهــا. و تســتثنى مــن ذلــك شــب

  الدخان.

Slabs(السقوف واألرضیات 3-1/5 and Floors(  

یجـــب أن تكـــون الســـقوف واألرضـــیات غیـــر المخرجـــة للـــدخان أو الســـقوف واألرضـــیات التـــي تنتهـــي 

  غیر المخرجة للدخان.عندها الجدران غیر المخرجة للدخان، ذات نفاذیة تعادل تلك الخاصة بالجدران

Standard  of(معیار مقاومة المنشأ للحریق 3-1/6 Fire  Resistance of  Structure(  

)، فیمــا یتعلــق بتحدیــد معیــار مقاومــة 1/2-3) و (1/1-3یراعــى مــا ذكــر فــي كــل مــن الجــدولین (

  عناصر المنشأ للحریق سواء كان المنشأ مكونا من طابق واحد أو متعدد الطوابق.

Prevention ofإیقاف انتقال الحریق (3-2 the Transmission of Fire(  

هو منع انتقال الحریق أي اللهب والدخان والغازات الساخنة عبر الوسائل المذكورة في الفقرات الالحقة، 

وألجـل ذلـك یسـتعمل مـانع انتقـال الحریـق وهـو حـاجز محكـم للغـازات یعمـل علـى إیقـاف إنتقـال اللهـب والـدخان 

  والغازات الساخنة من خالله.

Prevention ofإیقاف إنتقـال الحریـق بالفراغـات المغلقـة (3-2/1 the Transmission of Fire in the

Enclosed Spaces(  

الفراغات المغلقة هي أماكن إما أن تكون فراغات أفقیة مثل الفراغات الواقعة بین السقوف والسـقوف 

الفراغــات الواقعــة بــین الجــدران والجــدران الثانویــة أو منــاطق تغلیــف الجــدران الثانویــة أو فراغــات عمودیــة مثــل 

  بالخشب أو المعدن.

  ویمكن استعمال المواد التالیة إلیقاف إنتقال الحریق في الفراغات المغلقة:

مـــادة غیـــر قابلـــة لإلحتـــراق مثـــل المعـــدن أو الجـــبس أو الطـــالء بمـــادة الفرموكالیـــت خفیـــف الـــوزن       3-2/1/1
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  المخلوط باألسمنت أو باأللیاف المعدنیة.

ملـم علـى أن یكـون عـدیم الوصـالت أو تكـون الوصـالت 50ألواح من الخشب بسـمك ال یقـل عـن 3-2/1/2

محكمة غیر منفذة للغازات.

ملم لكل لوح على أن تكون الوصـالت فیهمـا 25لوحین متالصقین من الخشب بسمك ال یقل عن 3-2/1/3

  غیر متطابقة مع بعضهما.

  معیار مقاومة المنشأ للحریق:1/1- 3الجدول 

  مساحة الطابق  صنف االستعمال

  )2(م

  معیار مقاومة الحریق

  لعناصر المنشأ (ساعة)

  األبنیة العامة
3000  

  3000أكثر من 

0.5  

1.0

  30000.5  األبنیة التعلیمیة والصحیة ومراكز اإلصالح

  30000.5  األبنیة السكنیة

  األبنیة التجاریة

2000

3000  

3000أكثر من 

0.5  

1.0  

2.0

  األبنیة اإلداریة والمكتبیة
3000  

3000أكثر من 

0.5  

1.0

  األبنیة الصناعیة

2000  

3000  

  3000أكثر من 

0.5  

1.0  

2.0  

  المخزنیةاألبنیة 

500  

1000  

3000  

  3000أكثر من 

0.5  

1.0  

2.0

4.0
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  معیار مقاومة عناصر المنشأ متعدد الطوابق للحریق:1/2- 3الجدول 

  صنف االستعمال

  

  مساحة الطابق

  )2(م

  ارتفاع المبنى

  (م)

  معیار مقاومة الحریق

  بالساعات لعناصر منشأ متعدد

  الطوابق تكون جزءا من

  طابق ارضي

  أعلى من ذلكأو 

  طابق تحت

  أرضي

  

  

  األبنیة العامة

  

  

250  7.50.51*  

500  7.50.51

1511  500أكثر من 

1000  2811.5

  1.52  28أكثر من   1000أكثر من 

األبنیة التعلیمیة والصحیة ومراكز 

  اإلصالح

2000  2811.5

1.52  28أكثر من   2000

  90.51  غیر محددة  ثالثةسكني ال یزید عدد طوابقه على 

  1211  250  مبنى سكني مكون من أربعة طوابق

  2811.5  3000  مبنى سكني مكون من أي عدد من الطوابق

  1.52  غیر محدد  2000  مبنى سكني مكون من أي عدد من الطوابق

  األبنیة التجاریة

1507.50.51  

500  7.50.51

1511  غیر محددة

1000  2812  

  4  2  غیر محدد  2000

  

  األبنیة اإلداریة والمكتبیة

  

250  7.50.51  

500  7.50.51

11  15  500أكثر من 

5000  2811.5

  1.52  غیر محدد  5000أكثر من 
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  معیار مقاومة عناصر المنشأ متعدد الطوابق للحریق:1/2-3تابع للجدول 

  صنف االستعمال

  

  مساحة الطابق

  )2(م

  المبنىارتفاع 

  (م)

  معیار مقاومة الحریق

  بالساعات لعناصر منشأ متعدد

  الطوابق تكون جزءا من

  طابق ارضي

  أو أعلى من ذلك

  طابق تحت

  أرضي

  

  

  األبنیة الصناعیة

  

  

  

250  7.50.51*  

7.50.51  250أكثر من 

1511  250أكثر من 

2812  250أكثر من 

  4  282أكثر من   2000

  

  

  

  األبنیة المخزنیة

  

  

  

1507.50.51*  

300  7.50.51

1511  300أكثر من 

  1512  300أكثر من 

  2824  300أكثر من 

2844  300أكثر من 

44  28أكثر من   1000

یكون معیار مقاومة الحریق نصف ساعة للعناصر التي تكون جزءًا من طابق تحت أرضي ال تتعدى * 

  .مربعاً متراً 50مساحته 

Prevention ofإیقاف إنتقال الحریق في الفراغات المغلقة األفقیة (3-2/2 the Transmission of Fire

in the Horizontal Closed Spaces(  

جمیــع الفراغــات المغلقــة الواقعــة بــین الســقوف والســقوف الثانویــة أو أي فراغــات أفقیــة متكونــة فــي 3-2/2/1

  المبنى ألي غرض كان یجب أن تجهز بموانع إنتقال حریق لكل عمق الفراغ المغلق في األماكن التالیة:

بأكملـه. ویجـب أن فوق أي جدار فاصل للحریـق إذا كـان هـذا الجـدار ال یختـرق الفـراغ المغلـق 3-2/2/1/1

  مقاومة الجدار الفاصل للحریق.معیار یكون لمانع إنتقال الحریق نفس 
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إذا 2م500في أي مكان آخر بحیث ال تزید مساحة الفراغ المغلق مابین حواجز الحریـق علـى 3-2/2/1/2

إذا 2م250وال یزیـد علـى 25كان معدل امتداد اللهب للسطح الداخلي المعـرض للفـراغ المغلـق ال یزیـد علـى 

مقاومــة مـانع إنتقــال الحریــق معیـار قــل یویجـب أن ال 25كـان معــدل امتـداد اللهــب للسـطح الــداخلي یزیـد عــن 

  عن نصف ساعة.

  التالیة:) في الحاالت 2/2/1-3یلغى العمل بالفقرة (3-2/2/2

إذا كان الفراغ المغلق مصممًا كحیز حریق أي إن كال السقفین العلوي والسفلي (الثانوي) 2/2/2/1- 3

تتوافر فیهما اشتراطات السقف الفاصل للحریق شرط أن ال تقل مقاومة السقف الثانوي للحریق عن مقاومة 

  الجدار الفاصل أسفله.

  إذا كان الفراغ المغلق مجهزًا برشاشات المیاه التلقائیة.2/2/2/2- 3

إذا امتد الفراغ المغلق إلى خارج الجدار الخارجي وكان الجدار الخارجي ال یخترق الفراغ المغلق 2/2/3- 3

مانع إلنتقال الحریق لكل عمق الفراغ المغلق بمقاومة ال تقل عن مقاومة الجدار جهیز بالكامل یجب ت

  الخارجي.

إذا إمتد الفراغ المغلق على شكل شرفة داخلیة عبر جدار فاصل للحریق وكان الجدار الفاصل  2/2/4- 3

مانع للحریق لكل عمق الفراغ المغلق بمقاومة ال تقل عن جهیزللحریق ال یخترق الفراغ المغلق كله، یجب ت

  مقاومة الجدار الفاصل للحریق.

ل الحریق فوق مواضع الجدران وأن تكون مثبتة جیدًا بمواد غیر یفضل دائمًا أن تكون موانع إنتقا2/2/5- 3

  قابلة لإلشتعال.

یمكن إعتبار الجدار غیر الفاصل للحریق الذي یخترق الفراغ المغلق بالكامل بمثابة مانع إنتقال 2/2/6- 3

  للحریق.

فیجب أن تكون في حالة وجود فتحات بموانع انتقال الحریق الموجودة في الفراغات المغلقة،2/2/7- 3

  مقاومة مانع الحریق.معیار مجهزة بأبواب محكمة اإلغالق ولها نفس 

Prevention ofإیقاف إنتقال الحریـق فـي الفـراغ المغلـق عمودیـًا (3-2/3 the Transmission of Fire

in the Vertical Closed Spaces(  

إذا كان تغلیـف الجـدار بمـواد غیـر قابلـة لإلحتـراق فیجـب عمـل مـانع إلنتقـال الحریـق عنـد موضـع 3-2/3/1

إتصال الجدار بالسقوف وباألرضیة. ویكون مانع إنتقال الحریق بطول وسمك الفراغ مالصقًا تمامًا للسقف أو 

  األرضیة بحیث یكون موضع التالصق محكمًا تمامًا عن الدخان.

غلیف الجدار بمواد قابلة لإلحتراق فیجب عمل موانع حریق لتقسـیم الفـراغ المغلـق بحیـث إذا كان ت3-2/3/2

  ).2/3/1-3م باإلضافة إلى اإللتزام بالفقرة (3ال یزید إرتفاع الفراغ المغلق عن 

إذا اختــرق الجــدار فــراغ أفقــي فیجــب عمــل مــانع إلنتقــال الحریــق لكــل طــول وســمك الفــراغ الــذي 3-2/3/3

المسـتوى السـفلي للفـراغ المغلـق أفقیـًا مـع عمـل مـانع إلنتقـال الحریـق عنـد موضـع إتصـال الجـدار بالجدار عند
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  ).2/3/1-3بالسقف، وبحسب الفقرة (

فـــي حالـــة مـــلء الفراغـــات المغلقـــة بمـــادة مقاومـــة للحریـــق ومانعـــة إلنتقـــال الـــدخان مثـــل الرمـــل أو 3-2/3/4

  نیة فإنه یمكن اإلستغناء عن موانع الحریق.الصوف الزجاجي أو الصوف الصخري أو األلیاف المعد

Prevention ofإیقاف إنتقال الحریق عند موضـع إتصـال السـقف بالجـدار (3-2/4 the Transmission

of Fire into the Roof Wall Connection(  

(فتحـة) الجـدار ذا منفـذ أسـفل السقوف الخرسانیة: یجب أن یكون السطح السفلي للسقف عند قمة 3-2/4/1

یسهل ملء الفراغ بین قمة الجدار والسطح السفلي للسقف، أو یمأل هذا الفـراغ بمـادة مانعـة لمـرور الحریـق أو 

  نفاذ الدخان.

السقوف الخشبیة: یجب أن یكون موضع إتصال السقف الخشبي بالجدار قادرًا على إیقاف إنتقال 3-2/4/2

  ند موضع اإلتصال.الحریق وٕاال یجب إستعمال مانع إلنتقال الحریق ع

Prevention ofإیقـاف إنتقـال الحریـق عبـر فواصـل التمـدد فـي السـقوف الفاصـلة للحریـق (3-2/5 the

Transmission of Fire through the Expansion Joints in Ceilings of Fire Interval (  

باسـتعمال مـانع یجب إیقاف إنتقال الحریق في السـقوف الفاصـلة للحریـق فـي مواضـع مفصـل التمـدد 

ملم وبعرض ال یقل عـن   13إلنتقال الحریق یمكن أن یكون من الخشب أو أي مادة أخرى بسمك ال یقل عن 

ملــم فــي موضــع المفصــل بحیــث تمنــع عبــور الــدخان. ویمكــن اســتعمال مــادة عازلــة للحــرارة مثــل الصــوف 50

  وتمنع مرور الدخان.الزجاجي أو الصخري أو األلیاف المعدنیة بحیث تمأل الفاصل بأكمله

  Partitions)الجدران الفاصلة (3-2/6

  %:1جدران خرسانیة ال تقل نسبة التسلیح الرأسي فیها عن 3-2/6/1

  ).2/1-3یجب أن ال یقل سمك الجدران عن القیم المثبتة في الجدول (3-2/6/1/1

  سمك الجدران الخرسانیة ومعیار مقاومتها للحریق:2/1- 3الجدول 

مقاومة الحریق (ساعة)               معیار                    

  وصف الجدار      

0.5  1  1.5  2  3  4  

  سمك الجدار (ملم)

  180  150  100  100  75  75  جدران خرسانیة بدون إكساء 

  180  150  100  100  75  75  جدران خرسانیة بكساء من مالط إسمنتي أو جبسي

مـــــــالط مكـــــــون مـــــــن جـــــــدران خرســـــــانیة بكســـــــاء مـــــــن 

  ملم15الفرموكالیت والجبس بسمك 
65  65  75  75  100  125  

  بالحجم.1إلى 1.5* یخلط الفرموكالیت بالجبس بنسبة    

ملــم للجــدران التــي ال تزیــد 15یجــب أن ال یقــل ســمك الغطــاء الخرســاني لقضــبان التســلیح عــن 3-2/6/1/2
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ملم للجـدران التـي تزیـد مقاومتهـا للحریـق علـى سـاعة 25مقاومتها للحریق على ساعة واحدة، وأن ال یقل عن 

  واحدة.

% جدران من الخرسانة العادیة 1تعتبر الجدران الخرسانیة التي تقل نسبة تسلیحها الرأسي عن 3-2/6/1/3

وذلك ألغراض مقاومة الحریق.

  دیة كما یلي:جدران من الخرسانة العادیة: تعتبر مقاومة الحریق للجدران من الخرسانة العا3-2/6/2

  ملم: ساعة واحدة.150الجدران بسمك 3-2/6/2/1

  ملم: ساعة ونصف.175الجدران بسمك 3-2/6/2/2

  ملم: ساعتین.200الجدران بسمك 3-2/6/2/3

:ال تقــل مقاومتهــا للحریــق عــن ســتة ملــم240جــدران مــن الطــابوق الطینــي ال یقــل ســمكها عــن 3-2/6/3

.ساعات

Smoke)حواجز الدخان (3-3 Barriers  

وهو حاجز صاد للغازات في التراكیب اإلنشـائیة یعمـل علـى إیقـاف إنتقـال األبخـرة أو الغـازات السـاخنة، 

  ).1/4-3مع مراعاة المالحظات المذكورة في البند (

Interior)اإلنهاء الداخلي (3-4 Finishing  

  عام3-4/1

الفصـل مـواد تغطیـة األرضـیات، إال انـه یحـق تستثنى من المتطلبـات المنصـوص علیهـا فـي هـذا   3-4/1/1

للجهــة الرســمیة المختصــة أن تعتبــر مــواد تغطیــة األرضــیات مــن اإلنهــاء الــداخلي إذا وجــدت أنهــا ذات خطــورة 

  عالیة.

تحدیــد خواصــها مــن حیــث إال بعــد اختیــار مــواد تغطیــة األرضــیات مجهولـة الخــواص تجنــب یجـب 3-4/1/2

  انتشار اللهب، و معدل تكون الدخان.معدلمقاومة الحریق، 

ـــدائن (المـــواد البالســـتیكیة) فـــي اإلنهـــاء الـــداخلي، إال إذا ثبـــت مـــن اختبـــارات 3-4/1/3 یحظـــر اســـتعمال الل

الحریــق أنهــا ذات مقاومــة فعالــة للحریــق بــدون أن یمــس ذلــك الغــرض الــذي تســتعمل مــن اجلــه، كمــا تســتثنى 

  .3كیلو نیوتن/متر3.2إن ال تقل كثافتها عن اللدائن المستعملة ألغراض الزینة بشرط 

تعـــدمواد اإلنهــــاء الــــداخلي علــــى أســـاس الفقــــرة الرئیســــة المكونــــة لهـــا ســــواء اســــتعملت بمفردهــــا أو 3-4/1/4

  ملم.0.9مختلطة مع مواد أخرى. ویستثنى من ذلك الدهان أو ورق الحائط الذي ال یزید سمكه عن 

حــدد معــدل ی) علــى إن 4/1-3لــى ثــالث فئــات بحســب الجــدول (مــواد اإلنهــاء الــداخلي إتصــنف3-4/1/5

Flameانتشار اللهب ( Spread Class) ومعدل تكون الدخان (Smoke Developed بفحـص العینـات بحسـب (

  ).ASTM-E84المواصفات األمریكیة (

الحیـاة یحظر استعمال مواد إنهاء داخلي تثبت نتائج الفحوص المختبریة أنها تسـبب خطـورة علـى 3-4/1/6

  بسبب مركباتها إال بموافقة الجهة الرسمیة المختصة.
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یتم تصنیف مواد اإلنهاء الداخلي بناء على فحوص تجرى في ظروف شبیهة بمـا تتعـرض لـه فـي 3-4/1/7

  الواقع.

NFPAفئات اإلنهاء الداخلي (وحدات معیاریة بحسب المدونة األمریكیة :4/1- 3الجدول  101(  

  معدل إنتاج الدخان   معدل انتشار اللهب   الصنف 

  أعلى  أدنى  أعلى  أدنى

  أ

  ب

  ج

0  

26  

76  

25  

75  

200  

0  

0  

0  

450  

450  

450  

  

تكون فئة مادة اإلنهاء الداخلي المستعملة في المخارج ومسارات الخروج والمسـاحات األخـرى لكـل 3-4/1/8

االسـتثناءات الناتجـة مـن اسـتعمال المرشـات )، مـع مراعـاة 4/2-3نوع من أنـواع االسـتعمال بحسـب الجـدول (

التلقائیة لمقاومة الحریق.

  فئة اإلنهاء الداخلي بحسب طبیعة االستعمال:4/2- 3الجدول 

  صنف االستعمال
  فئة اإلنهاء الداخلي

  المساحات األخرى  مسارات الخروج  المخارج

  األبنیة العامة الجدیدة

شخص300حمل االستعمال>

  شخص300حمل االستعمال <

  

  (أ)

  (أ)

  

  (أ) أو (ب)

  (أ) أو (ب)

  

  (أ) أو (ب)

  (أ) أو (ب) أو (ج)

  األبنیة العامة القائمة 

شخص300حمل االستعمال>

  شخص300حمل االستعمال <

  

  (أ)

  (أ)

  

  (أ) أو (ب)

  (أ) أو (ب)

  

  (أ) أو (ب)

  (أ) أو (ب) أو (ج)

  األبنیة التعلیمیة الجدیدة

  األبنیة التعلیمیة القائمة 

  (أ)

  (أ)

  (ا) أو (ب)   

  (أ) أو (ب)  

  (أ) أو (ب)

  (أ) أو (ب)

  أبنیة الرعایة الصحیة 

  مراكز الرعایة الیومیة الجدیدة

  

  (أ)

  

  (أ) أو (ب)  

  

  (أ) أو (ب)

  (أ) أو (ب)  (أ) أو (ب)  (أ)  مراكز الرعایة الیومیة القائمة 

  (أ) أو (ب)  (أ) أو (ب)  (أ) أو (ب)  مراكز الرعایة الصحیة الجدیدة

  (أ) أو (ب)  (أ) أو (ب)  (أ) أو (ب)  مراكز الرعایة الصحیة القائمة
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  فئة اإلنهاء الداخلي بحسب طبیعة االستعمال:4/2-3تابع للجدول 

  صنف االستعمال
  فئة اإلنهاء الداخلي

  المساحات األخرى  مسارات الخروج  المخارج

  دور اإلصالح والتأهیل 

  دور اإلصالح الجدیدة

  

  (أ)

  

  (أ)

  

  (أ) أو (ب) أو (ج)

  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب)  (أ) أو (ب)  دور اإلصالح القائمة 

  األبنیة السكنیة 

  الفنادق الجدیدة 

  

  (أ)

  

  (أ) أو (ب)

  

  (أ) أو (ب) أو (ج)

  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب)  (أ)  الفنادق القائمة

  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب)  (أ)  الشقق السكنیة الجدیدة 

  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب)  (أ) أو (ب)  الشقق السكنیة القائمة

  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب) أو (ج)  دور سكن لعائلة أو عائلتین

  األبنیة التجاریة 

  األبنیة التجاریة الجدیدة

  األبنیة التجاریة القائمة

  (أ) أو (ب)*من الفئة 

  

  

  (أ) أو (ب)

  

  

  (أ) أو (ب)

  

  (أ) أو (ب) للسقوف

  (أ) أو (ب) أو (ج)

  للجدران

  األبنیة التجاریة القائمة

  من الفئة (ج)*

  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب) أو (ج)

  األبنیة اإلداریة

  األبنیة اإلداریة الجدیدة   

  

  (أ) أو (ب)

  

  (أ) أو (ب)

  

  (ب) أو (ج)(أ) أو 

  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب)  (أ) أو (ب)   األبنیة اإلداریة القائمة

  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب)  األبنیة الصناعیة

  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب) أو (ج)  (أ) أو (ب)  األبنیة المخزنیة 

  ).1/2/2/1-9في الباب التاسع العبارة (*تصنیف األبنیة التجاریة (أ) و (ب) و (ج) موضح 

Interior  Slabsالسطوح الداخلیة للبنایة (3-4/2 of Building(  

إن سرعة إنتشار النار تعتمد على عدة عوامل منها نوعیة السطوح الداخلیة المحیطة بالفضاء داخل 

البنایة وهذه السطوح هي الجدران والوجه السفلي للسقف، ویجب أن تكون مواد إنهاء هـذه السـطوح لهـا القابلیـة 
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تعال فــي اللحظــات األولــى مــن علــى منــع إنتشــار لهــب النــار وكــذلك عــدم تولیــدها ألبخــرة وغــازات قابلــة لإلشــ

  حدوث الحریق. وعلى أساس سرعة إنتشار اللهب تقسم نوعیة السطوح الداخلیة للفضاءات إلى:

وهـــي الســـطوح التـــي تتـــراوح ســـرعة إنتشـــار اللهـــب علیهـــا بـــین -): واطئـــة جـــدًا:1ســـطوح الدرجـــة (3-4/2/1

  ملم خالل دقیقة ونصف من بدء الحریق.165-195

-215وهــي السـطوح التــي تتـراوح ســرعة إنتشـار اللهــب علیهـا بــین -:): واطئـة2رجــة (سـطوح الد3-4/2/2

ملم خالل دقیقة ونصف من بدء الحریق. 240

وهي السطوح التي یكون إنتشار اللهـب علیهـا بعـد دقیقـة ونصـف -): متوسطة:3سطوح الدرجة (3-4/2/3

ملــم علــى 785ملــم و 710والعلیــا النهائیــة هــي ملــم والحــدود الــدنیا 290ملــم والحــد األعلــى 265مســاویًا لـــ 

التوالي.

هــي الســطوح التــي تزیــد ســرعة إنتشــار اللهــب علیهــا علــى الحــدود -): عالیــة:4ســطوح الدرجــة (3-4/2/4

).3المبینة في سطوح الدرجة (

ح الدرجـة إن مواد اإلنهاء للجدران والوجه الداخلي للسقوف لممرات الهروب یجب أن تكون دائمًا من نوع سطو 

  ).2) أو (1) أما بقیة الفضاءات فیمكن أن تكون من نوع الدرجة (1(

Propertiesخصائص مواد سطوح اإلنهاء (3-4/3 of Materials for Surfaces Finishing(  

  یجب أن تكون غیر قابلة لإلشتعال أو لها قابلیة المقاومة إلنتشار النار بدرجة كبیرة.3-4/3/1

اسـتعمال مـواد إضـافیة تقـاوم سـرعة إنتشـار اللهـب. وفـي حالـة اسـتعمالها یجـب التأكـد یفضل عدم 3-4/3/2

  أن هذه المواد ال تذوب بالماء وال تبعث غازات سامة عند اإلحتراق.

Falseالسقوف الثانویة (3-4/4 Ceilings(  

  تقسم السقوف الثانویة على أساس منع إنتشار الحریق إلى:

لمســـاعدة فـــي مقاومـــة الحریـــق: یجـــب أن تتـــوافر فیهـــا مقومـــات المقاومـــة ســـقوف ثانویـــة لغـــرض ا3-4/4/1

وباألخص األجزاء التي تحمـل السـقف الثـانوي، ویجـب أن ال تشـكل نقـاط ربـط هـذه األجـزاء نقـاط ضـعف عنـد 

حصــول حریــق، ویجــب أن تكــون أبــواب الصــیانة ضــمن الســقف الثــانوي لهــا قابلیــة المقاومــة. كمــا ویجــب أّال 

هــاء الســقف الثــانوي علــى مــواد قابلــة لإلشــتعال بســرعة. ویفضــل أن تكــون مــواد إنهــاء الســقف تحتــوي مــواد إن

): واطئــة جــدًا. یجــب وضــع مــواد تمنــع مــرور اللهــب 1الثــانوي غیــر قابلــة لإلشــتعال أو ال تقــل عــن الدرجــة (

والدخان في نقطة إنتهاء السقف الثانوي بالجدار الداخلي.

ور فــي الحمایــة ضــد الحریــق بــل قــد تــؤدي إلــى ســرعة إنتشــار اللهــب أو ســقوف ثانویــة لــیس لهــا د3-4/4/2

زیادة كثافة الدخان في الممرات. ومثل هـذه السـقوف یجـب أن ال تسـتعمل فـي األبنیـة ذات الخطـورة العالیـة أو 

اإلعتیادیة وكذلك یجب عدم استعمالها في ممرات الهروب.

Paintingمواد الطالء (3-4/5 Materials(  

إن الطــالء یعتبــر مــادة أساســیة فــي إنهــاء الجــدران والســقوف فــي األبنیــة ولــه دور فــي ســرعة إنتشــار اللهــب. 
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فالطالء الذي تطلى بـه الجـدران المنتهیـة بـالجص ال یسـاعد علـى إنتشـار اللهـب بسـرعة بسـبب طبیعـة الجـص 

  كمادة عازلة.

Woodاألعمال الخشبیة (3-4/6 Works(  

إنهــاء الجــدران والقواطــع والســقوف الثانویــة بالخشــب فیجــب معالجــة الســطوح الخشــبیة فــي حالــة األبــواب وحالــة 

  بإحدى الطریقتین:

إســتعمال أصــباغ خاصــة تســاعد فــي رفــع الفعالیــة بالنســبة لمقاومــة الحریــق و إنتشــار النــار، وهــذه 3-4/6/1

یث تكون هذه األنواع من كسید األنتیمون أو محلول الفوسفات، حو األصباغ تحوي بصورة أساسیة على مادة أ

  ملم تعزل الخشب عن النار.20-10الطالء لدى تعرضها للنار طبقة من الفقاعات سمكها 

إستعمال مواد بترو كیماویة تلصق بواسطة مواد صمغیة للقواطع أو األبـواب وهـي تعطـي مقاومـة 3-4/6/2

ملـــم مقاومـــة أكبـــر 1.5-0.75إســـتعمال طبقـــات مـــن المیالمـــین بســـمك كلـــي كـــذلك یعطـــيمعقولـــة للحریـــق. 

).1ویمكن أن یعتبر نوع السطوح من الدرجة (

  تأثیر استعمال منظومات المرشات التلقائیة على فئة مواد اإلنهاء الداخلي 3-4/7

یسمح باالستعاضة عن مواد اإلنهاء الداخلي من الفئة المنصـوص علیهـا فـي هـذه المدونـة بمـواد إنهـاء داخلـي 

أقســام المبنــى أو المنشــأ التــي تــتم وقایتهــا مــن الحریــق باســتعمال منظومــة للمرشــات مــن فئــة أدنــى فــي أي مــن

  التلقائیة لمقاومة الحریق، أي االستعاضة عن الفئة (أ) بالفئة (ب)، وعن الفئة (ب) بالفئة (ج).

Protectionحمایة األبنیة من خطـر التعـرض الخـارجي (3-5 of the Buildings from the External

Exposure Risk(  

  المحددات المؤثرة على الحمایة من خطر التعرض الخارجي3-5/1

  المحددات المؤثرة على الحمایة من خطر التعرض الخارجي هي:3-5/1/1

  مساحة الواجهة.3-5/1/1/1

  المسافة الفاصلة بین الواجهة وبین الحد الخارجي المقابل.3-5/1/1/2

  نسبة الفتحات غیر المحمیة في الواجهة.3-5/1/1/3

  النسبة بین طول الواجهة و ارتفاعها.3-5/1/1/4

یزداد خطر التعرض الخارجي كلما صغرت المسافة الفاصلة وكلمـا زادت النسـبة المئویـة للفتحـات 3-5/1/2

  غیر المحمیة في الواجهة وأیضًا كلما زادت مساحة الواجهة.

ء من الجدار الخارجي مغطى بطبقة إنهاء بمواد قابلة لإلحتـراق بمثابـة فتحـة تعتبر مساحة أي جز 3-5/1/3

  غیر محمیة.

طــول الواجهــة هــو الطــول األفقــي للجــدار الخــارجي للمبنــي إال إذا كــان المبنــى مقســمًا إلــى أجــزاء 3-5/1/4

  بفواصل حریق رأسیة لها مقاومة الحریق المطلوبة.

لرأسیة المقاسة من مستوى سطح األرض عند منتصف طول الواجهة إرتفاع الواجهة هو المسافة ا3-5/1/5
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إلــى مســتوى الســطح الســفلي للســقف العلــوي. ولكــن إذا كــان المبنــى مقســمًا إلــى منــاطق حریــق بفواصــل حریــق 

أفقیــة، بحیـــث كــان یشـــتمل علـــى أكثــر مـــن واجهــة تعلـــو بعضـــها الــبعض ویشـــترط أن ال تقــل مقاومـــة فواصـــل 

  ساعة.2-1عن الحریق األفقیة المحددة

  تعیین الحد المقابل للمباني المتواجهة المقرر إقامتها في أرض مشتركة3-5/2

إذا كان مبنى ما یقام على أرض یشغل جزءًا منها مبنى آخر، أو إذا كان مبنیان أو أكثر سیقامان 

ارجي. ویلزم على أرض مشتركة أو مملوكة لمالك واحد، فإنه یجب حمایة هذه المباني من خطر التعرض الخ

  تحدید الحد المقابل بین مبنیین متواجهین على النحو التالي:

یعـــین الحـــد المقابـــل بـــین المبنیـــین المتـــواجهین كخـــط وهمـــي یمـــر بینهمـــا، بحیـــث یكـــون موضـــوعًا 3-5/2/1

  بالكیفیة التي تجعل الجدران الخارجیة لهما مطابقة للمتطلبات المنصوص علیها في هذه الفقرة.

) مقامـًا بالفعـل فیحـدد أوًال الحـد المقابـل 5/2/1-3كان أحد المبنیین المشار إلیهما في الفقرة (إذا3-5/2/2

  بحیث یجعل هذا المبنى مطابقًا للمتطلبات المنصوص علیها في هذا الفصل.

  الجدران الخارجیة: متطلبات اإلنشاء ومقاومة الحریق3-5/3

) 5/1-3(الواجهــات) للحریــق عمــا مبــین فــي الجــدول (یجــب أن ال تقــل مقاومــة الجــدران الخارجیــة 

  وذلك فیما عدا المساحات المعتبرة فتحات غیر محمیة.

  مقاومة الحریق المطلوبة للجدران الخارجیة (الواجهات):5/1- 3الجدول 

  صنف االستعمال
النسبة المئویة للفتحات 

  غیر المحمیة

  مقاومة الحریق

  المطلوبة (بالساعة)

واإلصالحیة والصحیة األبنیة العامة

  والسكنیة واإلداریة 

  %25أقل من 

  % فأكثر25

1  

4/3  

  األبنیة الصناعیة والتجاریة والمخزنیة
  %25أقل من 

  % فأكثر25

2  

1  

  

أي عنصــر إنشـــائي (مثــل األعمـــدة) إذا كــان جـــزءًا مـــن الجــدار الخـــارجي یجــب أن تكـــون لــه مقاومـــة الحریـــق 

  یجب أن یكون غیر قابل لإلحتراق.ذلكالمطلوبة للجدران الخارجیة. ك

یســمح بتركیــب وحــدات التكییــف فــي الجــدران الخارجیــة بشــرط أن تكــون مثبتــة بطریقــة تمنــع ســقوطها فــي حالــة 

  الحریق.

الحــدود الــدنیا للمســافات الفاصــلة بــین الفتحــات بالجــدران الخارجیــة الواقعــة فــي مبــاٍن ذات قابلیــة 3-5/4

  حریق مختلفة

سم بین أي فتحتین في الجدار الخارجي تقع إحداهما 90فة فاصلة ال تقل عن یجب أن تتوافر مسا
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  فوق األخرى إن كانتا تقعان في نطاقي حریق مختلفین.

إذا وجدت فتحتان في واجهتین متقابلتین عند فاصل حریق رأسي بحیث كانت هاتان الفتحتان تقعان فـي نفـس 

  بینهما یجب أال تقل عن:المستوى األفقي تقریبًا، فإن المسافة األفقیة 

  درجة.135سم إذا كانت الزاویة بین الواجهتین تزید على 3-5/4/190

درجة.135و 90سم إذا كانت الزاویة بین الواجهتین تتراوح بین 3-5/4/2120

  من مباٍن أقل في االرتفاعللحریق الحمایة من خطر التعرض 3-5/5

  الحاالت التالیة:تطبق القواعد الموضحة بهذه الفقرة على 

  األجزاء المتالصقة من المبنى الواحد مختلفة اإلرتفاع.3-5/5/1

المباني المتالصقة مختلفة اإلرتفاع.3-5/5/2

یجب أن یكون السقف المنخفض غیر قابل لإلحتراق ویحظـر ممارسـة أي نشـاط یمكـن أن یتسـبب فـي حـدوث 

لـوي للمبنـى المـنخفض. أمـا إذا كـان السـقف العلـوي حریق أو ضرر ألي مواد قابلـة لإلحتـراق علـى السـطح الع

للمبنى أو للجزء من المبنى المنخفض له مقاومة للحریق ال تقل عن ساعة وكان خالیًا مـن الفتحـات أو كانـت 

الفتحات التي به محمیة بوسائل غلق تلقائیة ال تقل مقاومتها للحریـق عـن سـاعة أو كانـت مقاومتـه للحریـق ال 

برشاشـات میـاه تلقائیـة وبشـرط أن یكـون السـقف العلـوي اً وكـان المبنـى المـنخفض مجهـز تقل عن نصف سـاعة 

خالیــًا مــن الفتحــات أو كانــت الفتحــات التــي بــه محمیــة بوســائل غلــق تلقائیــة لهــا مقاومــة للحریــق ال تقــل عــن 

  نصف ساعة ففي هذه الحاالت یعتبر أنه لیس هناك خطر التعرض الخارجي نتیجة اختالف االرتفاع.

) فیعتبر أنه لیس 5/2-3إذا توافرت مسافة أفقیة بین المبنیین مختلفي االرتفاع ال تقل عما مبین في الجدول (

  هناك خطر التعرض الخارجي نتیجة الختالف االرتفاع.

  الحد األدنى للمسافة األفقیة بین مبنیین مختلفي االرتفاع الكافیة إلعتبار عدم:5/2- 3الجدول 

  لخارجي نتیجة اختالف االرتفاعوجود خطر التعرض ا

عدد الطوابق التي یحتمل أن تسهم 

  في بعث اللهب

  المسافة األفقیة

  (متر)

1  7.5  

2  10  

3  12  

  14  أو أكثر4

Protection(وقایة الفتحات الرأسیة3-6 of Vertical Openings(  

  عام 3-6/1

یجــب وقایــة و عــزل جمیــع الفتحــات الواقعــة بــین طوابــق المبنــى أو المنشــأ مثــل بیــت الســلم، وبئــر 3-6/1/1
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ا من فتحات بما یمنع انتشار الحریق أو الدخان مـن خاللهـا، هالمصعد، والمناور، وفتحات التهویة، وما یشابه

  ویستثنى من ذلك الفتحات المحددة في هذه الفقرة.

رأسیة لجمیع أصـناف األبنیـة أو تجهیـز منظومـة مرشـات تلقائیـة قـادرة علـى یجب عزل الفتحات ال3-6/1/2

  -عمل الستارة المائیة المطلوبة لوقایتها، باستثناء ما یلي :

  متر مربع.100الفتحات الرأسیة المفتوحة من أعلى التي ال تقل مساحتها عن 3-6/1/2/1

  منخفضة الخطورة بشرط أن تتهیأ مایلي:فتحات المباني غیر العالیة ذات االستعماالت 3-6/1/2/2

  منظومة إنذار بالحریق.  )أ(

  أن تكون الفتحة الرأسیة الواصلة بین طوابق المبنى مفتوحة وخالیة من العوائق.  )ب(

أن تتوافر في كل طابق ما ال تقل عن نصف سعة الخروج المطلوبة لذلك الطابق بواسـطة مخـارج تـؤدي   )ت(

  وابق األخرى والتعرض أللسنة اللهب أو الدخان المنبعث منها.إلى خارج منطقة الخطر بدون اجتیاز الط

  أن تسمح سعة المخارج بخروج شاغلي جمیع الطوابق المذكورة في آن واحد.  )ث(

  أن یكون الطابق السفلي من الطوابق المذكورة طابقا أرضیا یؤدي إلى شارع أو إلى منطقة مالذ.  )ج(

مدونـة والمتعلقـة باإلنهـاء الـداخلي وبوقایـة مصـادر أن تتبع جمیع التعلیمات المنصـوص علیهـا فـي هـذه ال  )ح(

  الخطورة وباإلنشاء وبالعناصر األخرى للمبنى أو المنشأ بدون تجاوز ألي منها.

) بجـــدران ذات 6/1/1-3یجـــب عـــزل الفتحـــات الواقعـــة بـــین طوابـــق المبنـــى المـــذكورة فـــي الفقـــرة (3-6/1/3

الساللم للحریق وذلك بحسب ما هو منصوص علیه في مقاومة فعالة للحریق ال تقل عن مقاومة جدران بیوت

) أو عزلهــا بــأبواب مقاومــة للحریــق أو بنوافــذ ذات زجــاج مســلح مثبتــة فــي أطــر معدنیــة یــتم 6/1/4-3الفقــرة (

  تصمیمها وتركیبها جمیعا بحیث تعمل كحاجز یمنع انتشار الحریق أو الدخان من خاللها. 

منحـدرة مسـار لمستعملة لـألدراج والممـرات الاة للفتحات بین الطوابقیجب إن تیّسر الجدران العازل3-6/1/4

وقایـة لمسـتعملي السـلم أو الممـر المنحـدر مـن الحریـق أو الـدخان المنبعـث مـن أجـزاء خروج مستمرا بما یهيء

  ).6/1-3أخرى من المبنى ویكون معیار مقاومة تلك الجدران للحریق بحسب الجدول (

  

  نوع مادة اإلنشاء ومعیار مقاومتها للحریق:6/1- 3الجدول 

  مادة اإلنشاء ومعیار مقاومتها للحریق  نوع المنشأ 

مواد غیر قابلة لالحتراق ال یقل معیار مقاومتها للحریق   المباني التي ال یقل ارتفاعها عن أربعة طوابق

  عن ساعتین

  مقاومتها للحریق عن ساعة واحدةمواد ال یقل معیار  المباني التي یقل ارتفاعها عن أربعة طوابق

  مواد ال یقل معیار مقاومتها للحریق عن نصف ساعة  المباني القائمة
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Special(متطلبات خاصة بالتجویف الداخلي3-6/2 Requirements for the Internal Cavity(  

تحتـوي علـى تجویـف ) یجـب أن تتـوافر فـي المبـاني التـي 4/13-1مع مراعـاة مـا ذكـر فـي البنـد (3-6/2/1

داخلــي درجــة عالیــة مــن الحمایــة لشــاغلي المبنــى، وذلــك بســبب وجــود حیــز كبیــر ومفتــوح ینتشــر مــن خاللــه 

  الدخان بسرعة في حاالت الحریق.

یجــب أن یــتم فصــل الفنــاء الــداخلي عــن بــاقي المســاحات المجــاورة بحــواجز حریــق ال یقــل معیــار 3-6/2/2

مــا یجــب أن تكــون الفتحــات الموجــودة فــي ممــرات الخــروج المــارة عبــر مقاومتهــا للحریــق عــن ســاعة واحــدة. ك

  التجویف مؤمنة بطریقة تمنع إنتشار الدخان من خاللها.

یســمح باســتعمال جــدران زجاجیــة أو فتحــات مغلقــة فــي الجــدران بــدًال مــن الحــواجز الواقیــة وذلــك 3-6/2/3

لـــى طـــول الجـــدار الزجـــاجي ومـــن الجـــانبین متـــر ع1.8حیثمـــا تســـتعمل مرشـــات تلقائیـــة بتباعـــد ال یزیـــد علـــى

متــر، لضــمان وصــول المــاء المتــدفق مــن المرشــات إلــى 0.3وبمســافة بــین المرشــة وبــین الجــدار ال تزیــد عــن 

  الجدار الزجاجي.

.یجب أن تكون محتویات الطوابق المتصلة بالتجویف ذات خطورة منخفضة أو خطورة عادیة3-6/2/4

Smoke(یشتمل على تجویف داخلي بمنظومة للسیطرة على الدخانیجهز المبنى الذي 3-6/2/5 Control

System:مصممة وموافق علیها من قبل الجهة الرسمیة المختصة مع مراعاة ما یلي (

ــد تشـــغیل منظومـــة تصـــمم3-6/2/5/1 ــة الســـیطرة علـــى الـــدخان بحیـــث یمكـــن تفعیلهـــا یـــدویًا أو عنـ منظومـ

المرشات التلقائیة.

منظومة السیطرة على الدخان بحیث تعمل على تجمیع الدخان المتصاعد في طبقة تصمم6/2/5/2- 3

یزید ارتفاعها على اإلرتفاع األكبر من بین ما یلي:

  إرتفاع أعلى فتحة مجاورة للتجویف الداخلي.  )أ(

متــر، وذلــك إذا كــان المســار مفتوحــًا علــى 1.85مســتوى أعلــى مســار وصــول إلــى المخــرج مضــاف إلیــه   )ب(

مـرة بقـدر 1.5دقیقـة أو 20الداخلي، على أن تكون الفترة الزمنیة الالزمـة لتجمیـع الـدخان مسـاویة لــالتجویف

  زمن الخروج المحسوب أیهما أكبر.

تجهز جمیع أجزاء المبنى الذي یشتمل على تجویف داخلي بمنظومة للمرشات التلقائیة، ویسـتثنى 3-6/2/6

  داریة.من ذلك مباني الشقق السكنیة والمباني اإل

یسمح بأن یفتح أي عدد من الطوابق على التجویف الداخلي و أن یمر مسار الخروج عبره بشرط 3-6/2/7

).6/2/6-3) و (6/2/5-3) و (6/2/4-3الوفاء بالمتطلبات المنصوص علیها في الفقرات (

  )Mezzaninesمتطلبات خاصة للطوابق الوسطیة (3-6/3

المســاحة المفتوحــة للغرفــة. والمســاحة 3/1الكلیــة للطــابق الوســطي علــى یجــب أال تزیــد المســاحة 3-6/3/1

موجــود فــي يالمفتوحــة هــي المســاحة الكلیــة للغرفــة مطــروح منهــا مســاحة أي حیــز مغلــق أو أي طــابق وســط

الغرفة نفسها.
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) المســاحات ذات األغــراض الخاصــة فــي األبنیــة 6/3/1-3یســتثنى مــن مــا نصــت علیــه الفقــرة (3-6/3/2

عیة ومناطق اإلیواء متعددة الطوابق في أبنیة مراكز اإلصالح و التأهیل.الصنا

جد أي تحدید بشأن عدد الطوابق الوسطیة في الغرفة أو الطابق.ال یو 3-6/3/3

  یجب أن تفتح الطوابق الوسطیة على الغرفة التي تحتویها، ویستثنى من ذلك ما یلي:3-6/3/4

  متر.1.1إذا كان إرتفاع جدار الطابق الوسطي ال یزید على 3-6/3/4/1

  أشخاص.10إذا كان حمل االستعمال للمساحة الكلیة ال یزید على 3-6/3/4/2

مسارًا مباشـرًا مـن ءإذا كان للطابق الوسطي وسیلتا خروج وكانت واحدة منهما على األقل تهي3-6/3/4/3

  الطابق الوسطي إلى مخرج عند مستوى الطابق الوسطي نفسه.

Preventionمنع انتشار الحریق في المناطق المخفیة (3-6/4 of  Fire Spread in Hidden Places(  

شـــار حریـــق (لهـــب) مـــن الصـــنف یجـــب عـــزل المنـــاطق المخفیـــة، التـــي تحتـــوي علـــى مـــواد ذات إنت

)، لتقـاوم إنتشـار الحریـق أو الـدخان 2-3)، بحسـب التصـنیف المبـین فـي الفصـل (2/1-3في البند (المذكور

  بحسب ما یلي، ویستثنى من ذلك المناطق المخفیة المجهزة بمرشات تلقائیة لمقاومة الحریق:

یجب عزل كل جدار خارجي أو قاطع بین كل طابق وآخر وعلى مستوى األرضیة (أي أن یشكل 3-6/4/1

  لسقف العزل المطلوب).ا

متـر مربـع 300تقسم جمیع المسـاحات غیـر المشـغولة إلـى أجـزاء ال تزیـد مسـاحة كـل منهـا علـى 3-6/4/2

  باستعمال جدران عازلة للحریق مانعة إلنتشار الدخان.

تقسم جمیع المساحات الواقعة بین السقوف والسقوف الثانویة بقواطع عازلة للحریق مانعة إلنتشار3-6/4/3

  متر مربع. 300الدخان وعلى اإلرتفاع كله، على أن ال تزید مساحة كل جزء على 

High)(االستعماالت عالیة الخطورة7- 3 Risk Uses  

یجــب اتخــاذ إجــراءات لوقایــة المســاحات التــي تتمیــز باســتعماالت ذات خطــورة عالیــة، مثــل تلــك التــي 3-7/1

  للحرارة، وذلك بأحد األسالیب التالیة:تخزن فیها مواد قابلة لالشتعال، أو مواد منتجة 

عــــزل تلــــك المســــاحات وتحویطهــــا بإنشــــاء (جــــدران و/أو ســــقوف و/ أو أرضــــیات) وتكــــون المــــادة 3-7/1/1

اإلنشــائیة المســتعملة فــي التحــویط ذات معیــار لمقاومــة الحریــق، ال یقــل فــي أي حــال مــن األحــوال عــن ســاعة 

  لكل صنف استعمال.واحدة

  منظومة مرشات تلقائیة في تلك المساحات بحسب صنف االستعمال.تركیب 3-7/1/2

Explosion(توجب وجـود نظـام تسـریبسـفـي حالـة تمیـز االسـتعمال بخطـورة االنفجـار، ی3-7/2 Vent ( أو

Explosion(لإلنفجارنظام كبت Suppression ( مصمم خصیصـا لنـوع الخطـورة. ویراعـى فـي تلـك الحالـة مـا

NFPAالمواصـفات األمریكیــة (ذكـر فـي كــل مـن  المواصــفات أو ) أو مــا یعادلهـا مـن المواصــفات المحلیـة68

NFPAالمعتمـــدة لتفاصـــیل أنظمـــة التســـریب، والمواصـــفات األمریكیـــة ( ) أو مـــا یعادلهـــا مـــن المواصـــفات 69

  المحلیة أو العالمیة لتفاصیل أنظمة الكبت.
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ة سریعة االشتعال، یجب التقیید بالمواصـفات األمریكیـة في حالة تمیز االستعمال بوجود مواد كیمیائی3-7/3

)(NFPA أو مــا یعادلهــا مــن المواصــفات العالمیــة المعتمــدة، وذلــك مــن حیــث الكمیــات ومواقــع التخــزین 30

  ومنظومات اإلطفاء واإلنذار المناسبة.

ني األخرى لتفادي یجب أن تتم العملیات التي تتمیز بالخطورة في منشآت بعیدة بقدر كاف عن المبا3-7/4

أي خطــر، وأن تراعــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات لتفــادي أي خطــر، وأن تراعــى ضــرورة اتخــاذ إجــراءات خاصــة 

لوقایة شاغلي المنشآت التي تتم فیها تلك العملیات الخطرة.

Site(الفضاءات والحركة حول األبنیة (تخطیط الموقع) 8- 3 Plan(  

مجموعـــة شــوارع أو مســـاحات خالیــة ذات عـــرض كــاٍف یســـمح یجــب أن یقـــع المبنــى علـــى شــارع أو3-8/1

  بإمكانیة تشغیل أجهزة وآالت إطفاء الحریق التابعة لفرق اإلطفاء.

تصـــمم وتنشـــأ المســـاحات الخالیـــة التـــي یحتمـــل إســـتعمالها مـــن قبـــل فـــرق اإلطفـــاء ألغـــراض مكافحـــة 3-8/2

  الت إطفاء الحریق وزنًا.آالحریق بحیث تتحمل أكبر سیارات و 
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الرابعالباب 

  (وسائل الهروب)  وسائل الخروج

  عام4-1

  )Termsالمصطلحات (4-1/1

Methodوسـیلة الخـروج (4-1/1/1 of Egress:كمـا فـي ): تتكـون وسـیلة الخـروج مـن ثالثـة أجـزاء محـددة

).1/5-4() و 1/1-4الشكلین (

) مسار الخروجExit Path.(

) المخرجExit .(

) فتحة المخرجExit Discharge.(

تشمل وسائل الخروج المسارات األفقیة و الرأسیة، و تتضمن كل ما یعترضها من غـرف و مـداخل و أروقـة و 

ُشَرف و ممرات منحدرة و أدراج متحركة.

Exitمسار الخروج (4-1/1/2 Access 1/2-4الجزء المؤدي إلى المخرج، كما في الشكل (): هو ذلك.(

): هــو ذلــك الجــزء مــن وســائل الخــروج المنفصــل عــن بــاقي أجــزاء المبنــى مــن أجــل Exitالمخــرج (4-1/1/3

).1/3-4تهیأت مسار محمي یؤدي إلى فتحة المخرج، كما مبین في الشكل (

و یكون المدخل إلى المخرج عادة بابا اً ة، أو أبوابخارجیاً أو ُشَرفاً تتضمن المخارج أجزاء من ممرات أو أدراج

) یبینان مثالین لصنفین من المخارج.1/5-4) و (1/4-4مقاوما للحریق، والشكالن (

Exitفتحة المخرج (4-1/1/4 Discharge و هو ذلك الجزء مـن وسـائل الخـروج الواقـع بـین نهایـة المخـرج :(

و طریق عام.

Horizontalالمخرج األفقي (4-1/1/5 Exit هو مسار للمرور من مبنى إلى منطقة مـالذ فـي مبنـى آخـر :(

یقع تقریبا في مستوى المسار نفسه، أو مسار للمرور من خالل جدار إلى منطقة مالذ في المبنى نفسه و في 

  ).1/6-4مستوى المسار نفسه تقریبًا، كما مبین في الشكل (
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  عناصر وسیلة الخروج:1/1- 4الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أمثلة ألنواع مختلفة من مسارات الخروج،:1/2- 4الشكل 

  أ. مسار الخروج لطابق علوي، ب. مسار الخروج لمبنى من طابق واحد

  

فتحة المخرج

جو الخر مسار-ممر

المخرجمدخل

بیت الدرج

الطریق العام
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أنواع مختلفة من المخارج:1/3- 4الشكل 

مفتوح للجو الخارجي

تعد ردهة الفندق مخرجًا إذا 

المؤديتمت وقایة المسار

إلى فتحة المخرج

ممرممر

ردهة الفندق 

فتحة المخرج
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مثال على المخارج في مسرح:1/4- 4الشكل

  

  مثال على مكونات وسیلة الخروج:1/5- 4الشكل 

ردهة المسرح

الشارع

زقاق
الممر

الیعد طریقًا عامًا إذا نقص  

أمتار 3عرض الزقاق عن 

أمتار

ردهة الفندق

شارع

مدخل

مخرج معزول

مخرج معزول

ردهة الفندق

مسار الخروج

إلى المكاتب
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أنواع المخارج األفقیة:1/6- 4الشكل 

  

مخرج أفقي ذو إتجاه واحد 

من المبنى أ إلى المبنى ب

تكون األبواب تلقائیة اإلغالق

مخرج أفقي ذو إتجاهین في مبنى ذي تخطیط 

مفتوح تكون األبواب مقاومة للحریق تلقائیة 

اإلغالق

رع
شا

فتحة المخرج
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  )Enclosure of Exitsعزل المخارج (1/2- 4

یشترط أن تتوافر ذلكك،یجب أن تحقق المخارج الوقایة المطلوبة من الحریق على كامل طولها

  متطلبات حمایة المخارج بعزلها أو فصلها، و یكون ذلك كما یلي:

تكون مواد اإلنشاء المستعملة لعزل المخارج كما یلي:4-1/2/1

Fireذات معیــار لمقاومــة الحریــق (4-1/2/1/1 Resisting Rating ال یقــل عــن ســاعة واحــدة، للمخــارج (

.لفتحة المخرجالتي تربط ثالثة طوابق أو أقل بغض النظر عن موقع الطوابق بالنسبة 

ذات معیــار لمقاومــة الحریــق ال یقــل عــن ســاعتین للمخــارج التــي تــربط أربعــة طوابــق أو أكثــر 4-1/2/1/2

بغض النظر عن موقع الطوابق بالنسبة لفتحة المخرج.

تم حمایة جمیع الفتحات الواقعة في المخرج بأبواب مقاومة للحریق تلقائیة اإلغالق.ت4-1/2/2

یتم عزل المخارج في المباني القائمة كما یلي:4-1/2/3

یــتم عــزل المخــارج فــي المبــاني القائمــة غیــر العالیــة بمــواد ال یقــل معیــار مقاومتهــا للحریــق عــن 4-1/2/3/1

ساعة واحدة.

  یار مقاومة المخارج في المباني القائمة المجهزة بمرشات تلقائیة عن ساعة واحدة. ال یقل مع4-1/2/3/2

Interiorاإلنهاء الداخلي للمخارج (1/3- 4 Finishing of Exits(  

تقتصر مواد اإلنهاء المستعملة في المخارج على مواد تنتمي درجة انتشار لهبها إلى الصنفین (أ) و 

) مـــن هـــذه 4-3اإلنهـــاء الـــداخلي للمخـــارج ویراعـــى مـــا نـــص علیـــه الفصـــل ((ب) فقـــط بحســـب تصـــنیف مـــواد 

  المدونة.

  ) لوسائل الخروجHeadroomاالرتفاع الصافي (1/4- 4

2,1یجب أن ال یقل االرتفاع الصافي بین األرضیة و السقف ألي جزء من وسائل الخروج عن 1/4/1- 4

متر. وٕان ال یقل هذا االرتفاع بین األرضیة و أسفل أي جسم ساقط أو متدٍل من السقف كالمراوح و المعلقات 

للمسافة الرأسیة متر. و یعتبر االرتفاع الصافي في الساللم مساویاً 2مثال و مستوى وجه األرضیة عن 

الصافیة بین المستوى المار و السطح السفلي للصحن الموازي له و الواقع فوقه.

تستثنى الممرات الخاصة باآلالت الصناعیة الخاضعة لمتطلبات األبنیة الصناعیة (الباب الحادي 1/4/2- 4

عشر) من شرط اإلرتفاع الصافي.

Exitسعة وسائل الخروج (2- 4 Ways Capacity(  

Occupancyحمل االستعمال (2/1- 4 Load(  

یجب أن تستوعب وسائل الخروج من أي طابق أو شرفة أو مساحة حمل االستعمال الخاص 2/1/1- 4

بهذا الطابق أو الشرفة أو المساحة.

یحدد حمل االستعمال ألغراض التصمیم بقسمة مساحة الطابق على عامل حمل االستعمال 2/1/2- 4

).2/1- 4الجدول (المنصوص علیه في 
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في المباني متعددة الطوابق، تحسب سعة المخارج عند كل طابق بحیث ال تقل عن تلك 2/1/3- 4

المطلوبة لحمل االستعمال فیه، و یعني ذلك إن سعة المخارج عند المخرج ال تساوي مجموع سعات المخارج 

تستعمل تلك المخارج.المطلوبة لكل طابق و إنما تساوي السعة القصوى ألي من الطوابق التي

تلتقي فیه وسائل الخروج من الطوابق العلیا و وسطيیجب أال تقل سعة وسائل الخروج لطابق 2/1/4- 4

  السفلى عن مجموع سعتي وسائل الخروج لكل من الطابقین العلوي و السفلي اللذین یتوسطهما الطابق.

  صنف إستعمالهاعامل حمل االستعمال ألجزاء المباني بحسب :2/1- 4الجدول 

  صنف إستعمال المبنى
  عامل حمل االستعمال

  / شخص2متر

  األبنیة العامة

  قاعات التجمع الكثیف

  قاعات التجمع األقل كثافة

  أماكن الوقوف أو االنتظار

  المكتبات (أماكن تكدیس الكتب)

  المكتبات (أماكن القراءة)

  المطابخ

  المنصات

  برك السباحة

0.65  

1.40  

0.28  

9.30  

4.60  

9.30  

1.40  

4.70  

  األبنیة التعلیمیة

  قاعات التدریس

  المشاغل

  دور الحضانة

1.90  

4.60  

3.30  

  أبنیة الرعایة الصحیة و مراكز اإلصالح و التأهیل

  أقسام النوم

  أقسام العالج الداخلیة

11.00  

22.30  
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  عامل حمل االستعمال ألجزاء المباني بحسب صنف إستعمالها:2/1-4تابع للجدول 

  صنف إستعمال المبنى
  عامل حمل االستعمال

  / شخص2متر

  األبنیة السكنیة

  دور سكن العائلة

  شقق سكنیة

  فنادق

  سكن داخلي

  ال توجد

18.60  

18.60  

10.00  

  األبنیة التجاریة

  الطابق األرضي

  الطابق العلوي

  المكاتب

2.80  

5.60  

9.30  

  27.90  األبنیة المخزنیة

  9.30  األبنیة الصناعیة

  مساحة كلیة9.30  األبنیة اإلداریة والمكتبیة

  مرائب السیارات العامة
شخصان للمساحة المخصصة 

  لوقوف السیارة

  مرائب السیارات الخاصة
شخص واحد للمساحة 

  المخصصة لوقوف السیارة

  

  )Exist Capacityسعة المخرج (2/2- 4

تحدد سعة المخرج بعدد األشخاص الذین بإمكانهم المرور من المخرج في فترة زمنیة محددة، و 2/2/1- 4

) و بحسب تصنیف نوع 2/2-4تعتمد هذه السعة على نوع مسار الخروج، كما هو مبین في الجدول (

  االستعمال.

لمحســوبة لــه (بحســب ال یقــل عــرض مســار المخــرج ألي مبنــى (أو جــزء مــن أجزائــه) عــن القــیم ا4-2/2/2

متـــر للمبـــاني 0.7متـــر للمبـــاني الجدیـــدة و عـــن 0.9صـــنف إســـتعماله) علـــى أن ال یقـــل فـــي أي حـــال عـــن 

القائمة.

یقاس عرض المخرج عند أضیق مسافة موجودة فیه.4-2/2/3

  ال یقل عرض مسار الخروج عن عرض المخرج.4-2/2/4

لكـن یسـمح باعتبـار مقـبض المحجـر جـزء مـن یقاس عرض المخـرج عنـد أضـیق مسـافة صـافیة، و 4-2/2/5
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  ملم.90سعة المخرج إن لم یزد عرضه على 

  

  ) لمخارج المباني بحسب صنف إستعمالهاCapacity Factorعامل السعة (:2/2- 4الجدول 

  صنف إستعمال المبنى
الساللم 

  ملم/شخص

الممرات األفقیة والمنحدرة 

  ملم/شخص

  5  10  دور الرعایة و اإلقامة

  5  8  الرعایة الصحیة و المجهزة بمرشات تلقائیةدور 

  13  15  دور الرعایة الصحیة غیر المجهزة بمرشات تلقائیة

  10  18  األبنیة ذات المحتویات عالیة الخطورة

  5  8  األبنیة األخرى

Exitمكونات المخارج (3- 4 Contents(  

  )Doorsاألبواب (3/1- 4

الوقایة من الحریق إلى ثالثة أنواع هي:تقسم األبواب بشكل عام من حیث 3/1/1- 4

األبواب العادیة: هي األبواب غیر المصنفة من حیث مقاومتها للحریق.3/1/1/1- 4

Fireاألبواب المقاومة للحریق: وهي األبواب التي تمتلك معیار مقاومة للحریق (3/1/1/2- 4 Resistance

Rating المواصفة األمریكیة () یتم تحدیده باختبار الباب ضمن إطاره بحسبASTM  E152.(

ة للدخان: هي األبواب التي تعمل حواجز مؤقتة تمنع مرور الدخان نفذاألبواب غیر الم3/1/1/3- 4

والغازات فترة محدودة وتكون عادة ذات تكوین أخف من األبواب المقاومة للحریق.

تطبیقات:3/1/2- 4

لتمییز، و تجهز النوافذ التي یصعب تمییزها عن تعد األبواب من وسائل الخروج سهلة ا3/1/2/1- 4

األبواب بسبب الشكل أو التصمیم أو نوع مادة اإلنشاء بحواجز واقیة بحیث تحول دون مرور شاغلي المبنى 

من خاللها.

سعة المخرج:3/1/2/2- 4

ي تحدد سعة المخرج لألبواب بقسمة العرض الصافي لفتحة الباب على عامل السعة المنصوص علیه ف  )أ(

).2/2-4الجدول (

تحدد سعة المخرج المقسم بأعمدة بمجموع سعة كل جزء منه على حدة.  )ب(

عرض الباب و مستوى أرضیته:3/1/2/3- 4

متر. و عند 1.2متر، و ال یزید مقاس المصراع عن 0.8ال یقل عرض الفتحة الصافیة ألي باب عن   )أ(

0.8ض الصافي لواحد منها على األقل عن ) یجب أن ال یقل العر Pair of Doorsوجود زوج من األبواب (

متر.
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متر مربع و ال 6.5متر للغرف التي ال تزید مساحتها على 0.6یسمح باستعمال أبواب مخارج بعرض   )ب(

تستعمل فیها الكراسي المتحركة.

متر.0.7ال یقل عرض األبواب في المباني القائمة عن   )ت(

لمسافة ال تقل عن عرض مصراع الباب. و یسمح یكون مستوى األرضیة على جانبي الباب واحدا و   )ث(

في حالة األبواب التي تفتح رأسًا إلى الخارج بإنشاء درجة سلم إلى األسفل بحیث ال یزید انخفاضها على 

متر.0.2

فتح األبواب و قوة الفتح:3/1/2/4- 4

تم فتحها مباشرا على یكون فتح األبواب المؤدیة إلى بیت السلم في اتجاه مسار الخروج نفسه، على أال ی  )أ(

السلم بدون استعمال فسحة ال یقل عرضها عن عرض الباب في المسار المؤدي إلى المخرج كما في الشكل 

)4 -3/1.(

یجب أال یترتب على فتح الباب المؤدي إلى بیت السلم في أي موضع في أثناء الفتح إلى تخفیض   )ب(

ملیمترا في 550سلم في األبنیة الجدیدة و عن العرض الفعال للسلم بما یزید عن نصف العرض المطلوب لل

  األبنیة القائمة، و أال یؤدي فتح المصراع بالكامل إلى تخفیض في العرض الفعال للسلم كما في الشكل 

)4 -3/1.(

یجب أال یترتب على فتح أبواب الخروج في المماشي أو الممرات في أي موضع في أثناء الفتح    )ت(

أو الممر بأكثر من نصف العرض الفعال الكلي المطلوب كما في الشكل تخفیض العرض الفعال للممشى

)4 -3/2.(

تكون أبواب وسائل الخروج من نوع ذي مفصالت جانبیة بحیث یفتح الباب في اتجاه الخروج نفسه إذا   )ث(

شخصا.50استعمل في مكان ذي محتویات عالیة الخطورة أو كان حمل االستعمال أكثر من 

نیوتن.225ة الالزمة لفتح مصراع الباب إلى نهایته على یجب أال تزید القو   )ج(
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نموذج لسلم داخلي:3/1-4شكل 

  

  

  

  

  

  

  

درجة180األبواب التي تكون زاویة فتحتها :3/2- 4الشكل 

المكونات المعدنیة ألبواب وسائل الخروج:3/1/3- 4

األقفال و المزالیج و أجهزة اإلنذار: تصمم األبواب و تركب بحیث یمكن فتحها بسهولة من 3/1/3/1- 4

الجانب المتوقع أن یتم الخروج منه. أما األبواب المجهزة بأقفال فتصمم و تركب بحیث یمكن فتحها من 

  الداخل بدون الحاجة إلى استعمال مفتاح.

):   Panic Hardwareالمكونات الخاصة بأبواب المخارج (3/1/3/2- 4

Fireعند تجهیز أبواب المخارج بأقفال خاصة بالحریق (  )أ( Exit Hardware فیجب أال تجهز بأدوات غلق (

أخرى كالسقاطات و األقفال، بطریقة تتسبب في الحیلولة دون استعمال هذه األبواب للخروج في أثناء 

الحریق.

یعتبر مسار الخروج مغلقًا إذا نقصت تلك 

المسافة عن نصف العرض المطلوب

العرض المطلوبمسار الخروجالمخرج

إتجاه الخروج

ال یزید عن نصف 

العرض المطلوب

أ : العرض المطلوب

ب : العرض الفعال

نصف (أ)الیزید عن(ب) 
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تكون هذه األقفال بحیث یتم فتح المزالج بقوة عند تجهیز أبواب المخارج بأقفال خاصة بحسب الحاجة  )ب(

نیوتن في اتجاه الخروج.70دفع ال تزید على 

یجب أال یقل طول الجزء المتحرك من أدوات فتح الباب عن نصف عرض مصراع الباب و یتم تركیبه   )ت(

متر.1.1على ارتفاع 

ریة تحریك قضیب المزالج ال یتم تجهیز أقفال أبواب المخارج الخاصة بأي شيء من شأنه أن یعیق ح  )ث(

عند الضغط علیه بقوة.

عند استعمال أبواب خاصة ذات مصراعین في وسائل الخروج، یجب أن یجهز كل مصراع بأدوات فتح   )ج(

خاصة، على أن ال یعتمد فتح أي من المصراعین على فتح المصراع اآلخر.

Self-Closingوسائل تلقائیة اإلغالق (3/1/3/3- 4 Devices:(

ي أبواب وسائل الخروج المصممة لتكون عادة في وضع مغلق (مثل أبواب بیوت الساللم و أبواب یشترط ف

المخارج األفقیة) أن تكون تلقائیة اإلغالق، و یحظر إبقاؤها مفتوحة في أي وقت. و یسمح في المباني 

بیت الباب في المصنفة بأنها ذات محتویات منخفضة الخطورة أو عادیة الخطورة بتركیب أجهزة خاصة لتث

  وضع الفتح و تحرره لینغلق تلقائیًا في حالة شبوب حریق أو أیة حالة طارئة أخرى بشرط توكید ما یلي:

أن یصبح الباب تلقائي اإلغالق عند تحریره من قبل الجهاز الخاص المثبت له.  )أ(

وجود وسیلة یدویة تتمیز بسهولة االستعمال تسمح بتحریر الباب یدویا.  )ب(

الوسیلة المحررة للباب بمجرد تشغیل منظومة تلقائیة لكشف الحریق أو الدخان أو منظومة أن تعمل   )ت(

للمرشات التلقائیة لمكافحة الحریق على أن یكون المبنى لكله شامال جانبي الباب قید البحث مجهزًا بحسب 

األصول بمنظومة تلقائیة لكشف الحریق أو الدخان.

لكشف الحریق أو منظومة المرشات التلقائیة لمكافحة الحریق بشكل أن تتم صیانة المنظومة التلقائیة   )ث(

دوري و مستمر، بما یضمن عمل هذه المنظومات في حالة شبوب الحریق.

األبواب الخاصة المشغلة آلیا في وسائل الخروج:3/1/4- 4

شخص منها.هي أبواب تعمل بطریقة كهروضوئیة، إذ تفتح تلقائیًا لدى اقتراب التعریف:3/1/4/1- 4

التصمیم: تصمم هذه األبواب بحیث یتم فتحها أو إغالقها یدویا عند انقطاع التیار الكهربائي. 3/1/4/2- 4

االستعمال: یسمح باستعمال األبواب المشغلة آلیا كمخارج أو استعمالها في مسار الخروج إن 3/1/4/3- 4

نیوتن باتجاه الخروج، و یجب أن یكتب 220بقوة كان باإلمكان فتحها في اتجاه الخروج نفسه إذا اثر علیها 

علیها أو بالقرب منها بخط واضح باب طوارئ (ادفع للفتح).

األبواب القائمة: یسمح باالستمرار في استعمال أبواب الحشوات الخشبیة أبوابا مقاومة للحریق، 3/1/5- 4

لمتوقع تعرضه للحریق أو الجانبین ملم وأن تتم وقایته بتغطیة الجانب ا38على أال یقل سمك الباب عن 

كلیهما بمادة مقاومة للحریق بحیث یصبح مقاوما للحریق، و بحسب موقع الباب بشرط أن یكون الباب مركبا 

بإتقان ضمن إطاره.
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Revolvingاألبواب الدوارة (3/1/6- 4 Doors حیثما یسمح في األبنیة المختلفة، یمكن اعتبار األبواب :(

مكونات المخارج بشرط اإلیفاء بما یلي:الدوارة جزءا من 

% من سعة المخارج المطلوبة ألي صنف من أصناف األبنیة 50أن ال تشكل أكثر من3/1/6/1- 4

المختلفة.

كیلو نیوتن.0.6أن تكون قابلة للفرد أو الطي عند التأثیر علیها بقوة ال تزید عن 3/1/6/2- 4

متر.0.9ا مخرجا ال یقل عرضه عن أن تهئ األبواب الدوارة عند طیه3/1/6/3- 4

Dispersingأن یتوافر لألبواب الدوارة حیز تشتیت (3/1/6/4- 4 Area بحیث ال یقل بعد الباب الدوار (

أمتار.3عن بدایة أقرب سلم له عن 

Slidingاألبواب المنزلقة (3/1/7- 4 Doors یسمح باستعمال األبواب المنزلقة في وسائل الخروج بشرط :(

كون الباب قابال للتشغیل الیدوي بطریقة بسیطة بحیث یفتح في اتجاه الخروج و ذلك بالدوران حول محور أن ی

  رأسي عند دفعه بالید.

  )Interior Stairsالساللم الداخلیة (3/2- 4

عام:3/2/1- 4

) الخاصــة بالســاللم 3/2-4) و (3/1-4تراعــى المتطلبــات المنصــوص علیهــا فــي الجــدولین (4-3/2/1/1

الداخلیة القائمة و الجدیدة.

  ).4-3عزل الساللم: تعزل الساللم و تكون مواد إنهائها بحسب ما ذكر في الفصل (4-3/2/1/2

  متطلبات الساللم الداخلیة في المباني القائمة:3/1- 4الجدول 

  متر0.9  شخصاً 50أدنى عرض صاٍف لسلم ذي حمل استعمال أقل من 

  متر1.1  شخصاً 50استعمال یساوي أو یزید على أدنى عرض صاٍف لسلم ذي حمل 

  متر0.2  أقصى إرتفاع لدرجة السلم

  متر0.25  أدنى مقاس لموطئ القدم عند الدرجة من دون احتساب حافة الدرجة أو البروز

  متر2.1  أدنى مسافة بین األرضیة والسقف

  متر3.7  أقصى إرتفاع بین صحنین متتالیتین

  متر1.1  إتجاه الحركةأدنى أبعاد للصحن في 

  ملم90مالحظة: یقاس العرض الصافي للسلم بدون حذف بروز المحجر إذا لم یتعد ذلك البروز 
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  متطلبات الساللم الداخلیة في المباني الجدیدة:3/2- 4الجدول 

أدنى عرض صاٍف بغض النظر عـن المحجـر الـذي قـد یبـرز فـي عـرض السـلم 

50ملــم ولحمــل اســتعمال أقــل مــن 90مــن كــل جانــب لمســافة قصــوى مقــدارها 

  شخص.  

  متر0.9

أدنى عرض صاٍف بغض النظر عـن المحجـر الـذي قـد یبـرز فـي عـرض السـلم 

ملـم ولحمـل اسـتعمال یسـاوي أو یزیـد 90من كل جانب لمسافة قصوى مقـدارها 

  شخص.  50عن 

  متر1.1

  متر0.18  أقصى إرتفاع للدرجة

  متر0.28  أدنى مقاس لموطئ القدم عند الدرجة من دون احتساب حافة الدرجة أو البروز

  متر2.1  أدنى مسافة بین األرضیة والسقف

  متر3.7  أقصى إرتفاع بین صحنین متتالیتین

  متر1.1  أدنى أبعاد للصحن في إتجاه الحركة

  

تفاصیل الساللم الداخلیة:3/2/2- 4

یتم إنشاء الساللم المستعملة لربط أكثر من ثالثة طوابق من مواد غیر قابلة لالحتراق. 4-3/2/2/1

جــزءا مــن وســائل الخــروج ألي غــرض مـــن ال تســتعمل المســاحات الواقعــة ضــمن ســلم یكـــون  4-3/2/2/2

األغراض یعیق خروج شاغلي المبنى.

یصمم كل سـلم و شـرفة لمقاومـة األحمـال الحیـة المنصـوص علیهـا فـي مدونـة األحمـال والقـوى 4-3/2/2/3

).301.(م.ب.ع

اتجاه مسار الخروج.ال یسمح بإنقاص عرض الصحن في 4-3/2/2/4

یكون السطح العلوي لدرجات السلم خشنا بالقدر الذي یمنع االنزالق في أثناء السیر علیه.4-3/2/2/5

ال یسمح باستعمال الساللم اللولبیة ضمن مسار المخرج.4-3/2/2/6

اللم المؤدیــة تتخــذ كافــة الترتیبــات لإلشــارة إلــى المخــرج المــؤدي إلــى الطریــق العــام و كــذلك الســ4-3/2/2/7

  إلى الطوابق تحت األرضیة.

المحجرات و الحواجز الواقیة:  3/2/3- 4

یتم تجهیز وسائل الخروج الواقعة في محاذاة أرضیات الطوابق غیر المسورة بمحجرات أو 3/2/3/1- 4

حواجز واقیة لتالفي سقوط مستعملیها. 

.یكون المحجر أو الحاجز ممتدًاعلى طول السلم لكله3/2/3/2- 4

یجب أن ال تبرز وسائل تثبیت مقبض المحجر بشكل یؤدي إلى إمكانیة أن تعلق بها 3/2/3/3- 4

المالبس.
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یجب أخذ التفاصیل التالیة باالعتبار:3/2/3/4- 4

متر مقیسًا في اتجاه 0.96متر و أن ال یزید على 0.88یجب أن ال یقل ارتفاع محجر السلم عن   )أ(

العلوي لمقبض المحجر.رأسي من حافة السلم و حتى السطح

ملم.40یجب أن ال تقل المسافة الصافیة بین الجدار و مقبض المحجر المثبت علیه عن   )ب(

متر 0.96متر و ال یزید على 0.75تجهز الساللم في المباني القائمة بمحجر ال یقل ارتفاعه عن   )ت(

على طول السلم لكله.

كیلو نیوتن/متر طولي.1حافته العلیا قدرها یصمم المحجر لمقاومة قوى رأسیة أو أفقیة تؤثر على   )ث(

متر بمحجرات متوسطة ال تزید المسافة فیما بینها على 2.2یجب تجهیز الساللم التي یزید عرضها عن   )ج(

متر.2.2

تؤخذ تفاصیل الحواجز الواقیة التالیة في االعتبار:3/2/3/5- 4

في اتجاه رأسي من حافة   )3/2/3/1-4یقاس ارتفاع الحواجز الواقیة المنصوص علیها في الفقرة (  )أ(

  السلم أو مستوى األرضیة و حتى السطح العلوي للحاجز.

متر.1.1یجب أن ال یقل ارتفاع الحواجز الواقیة عن   )ب(

متر.0.9یجب أن ال یقل ارتفاع الحاجز الواقي في المباني السكنیة القائمة عن   )ت(

ادني ارتفاع للحاجز بإحدى األسالیب التالیة:تغلق الحواجز الواقیة بین مستوى أرضیة الطابق و بین  )ث(

بقضبان طولیة بحیث ال تزید المسافة الصافیة بین القضیب و اآلخر أو بین القضیب و بین السطح (أوًال) 

متر.0.15العلوي لألرضیة على 

متر.0.1بمقاطع ال تزید المسافة األفقیة الصافیة بینها على (ثانیًا) 

یة مزخرفة.بتراكیب معدن(ثالثًا) 

بجدران من الطابوق أو الحجر.(رابعًا) 

أي تجمع مما سبق ذكره من المواد أو أیة مواد أخرى مناسبة.(خامسًا) 

تصمم الحواجز بغض النظر عن مادة إنشائها.  )ج(

العالمات اإلرشادیة للساللم: یجب أن تجهز الساللم التي تسد حاجة خمسة طوابق فأكثر 3/2/4- 4

ضمن بیت السلم و عند كل طابق، بحیث تشیر هذه العالمات اإلرشادیة إلى رقم الطابق و بعالمات إرشادیة 

  بدایة بیت السلم و نهایته، كما یجب أن تشیر إلى االتجاه المؤدي إلى المخرج.

  )Horizontal Exitsالمخارج األفقیة (3/3- 4

عام3/3/1- 4

المخارج األخرى (الساللم و الممرات المنحدرة و التطبیق: تستعمل المخارج األفقیة بدیال من 3/3/1/1- 4

  بالمائة من سعة المخارج المطلوبة.50األبواب المؤدیة إلى الخارج) بشرط أن ال تشكل أكثر من 

الخروج من منطقة المالذ: 3/3/1/2- 4
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یجهز كل قسم مقاوم للحریق متصل بمخرج أفقي بما ال یقل عن سلم واحد أو باب واحد یؤدي إلى   )أ(

ج المبنى.خار 

تبقى أبواب المخارج األفقیة مفتوحة في حالة االستعمال و ذلك على كل من جانبي المخرج األفقي.  )ب(

تكون المساحة الواقعة على أي من جانبي المخرج األفقي كافیة الستیعاب شاغلي الجانب اآلخر منه   )ت(

د (بوجود الشاغلین باإلضافة إلى شاغلیه األصلیین، بحیث تصبح المساحة المحسوبة للشخص الواح

متر مربع من مساحة الطابق الصافیة.0.30األصلیین وشاغلي الجانب اآلخر) التقل عن 

:)Horizontal Exit Walls(جدران المخارج األفقیة 3/3/2- 4

یجب أن ال یقل معیار مقاومة مواد إنشاء الجدران التي تضم مخارج أفقیة للحریق عن 3/3/2/1- 4

ساعتین.

یجب أن تكون أیة فتحة في تلك الجدران بحیث تمنع انتشار الحریق أو الدخان من خاللها 3/3/2/2- 4

سواء أكانت تلك الفتحة مخرجا أفقیا أو لم تكن.

یكون اتجاه فتح أبواب المخارج األفقیة المقاومة للحریق في اتجاه مسار الخروج نفسه، و 3/3/2/3- 4

غلي أي جهة من جهتیها إلى الجهة األخرى بعدد كاف من تجهز المخارج األفقیة المستعملة لمرور شا

الفتحات ذات األبواب المقاومة للحریق تلقائیة اإلغالق، و ذلك على شكل مصراعین یفتح كل منها في اتجاه 

الخروج نفسه. و یشترط وضع عالمات على جانبي الجدار أو الباب تشیر إلى اتجاه الخروج لكل مصراع.

باختراق القنوات أو المجاري أو األنابیب لجدران المخارج األفقیة إال إذا كانت مجهزة ال یسمح 3/3/2/4- 4

بمخمدات دخان، أو إذا كان المبنى مجهزًا بمنظومة مرشات تلقائیة.

المعابر و الُشَرف:3/3/3- 4

تجهز المعابر و الُشَرف التي تشكل جزءا من المخارج األفقیة بحواجز واقیة.3/3/3/1- 4

یجب أن ال یقل عرض المعبر أو الشرفة عن عرض الباب المؤدي إلیها، و بحیث ال یقل عن 3/3/3/2- 4

متر.1.1

یجهــز كــل معبــر أو شــرفة تســتعمل مخرجــا أفقیــا فــي اتجــاه واحــد ببــاب یفــتح فــي اتجــاه مســار 4-3/3/3/3

الخروج.

مزدوجة تفتح في اتجاهین یجهز كل معبر أو شرفة تستعمل مخرجا أفقیا في اتجاهین بأبواب3/3/3/4- 4

متعاكسین و تحسب سعة المخرج باعتبار أنها مساویة لعرض المصراع الذي یفتح في اتجاه مسار الخروج.

تكون أرضیة المعبر أو الشرفة أو أرضیة الطابق المتصلة بها في المستوى نفسه، و تستعمل 3/3/3/5- 4

متر، على أن تكون الممرات 0.5المستوى بینهما على الممرات المنحدرة لربط أرضیتي طابقین إذا زاد فرق 

المنحدرة و الساللم مطابقة لمتطلبات هذه المدونة. 

تجهز جمیع فتحات جدران المبنیین المتصلین بالمعبر أو الشرفة، و الواقعة على بعد یقل عن 3/3/3/6- 4

أمتار مقاسا أفقیا أو رأسیا من المعبر أو الشرفة بأبواب مقاومة للحریق أو بنوافذ ذات زجاج مسلح مثبتة 3
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  في اطر معدنیة. 

  )Exterior Stairsالساللم الخارجیة (3/4- 4

عام:3/4/1- 4

یجب أن تفي الساللم الخارجیة الدائمة المستعملة كوسیلة خروج بجمیع متطلبات الساللم 3/4/1/1- 4

).3/2- 4الداخلیة بحسب ما ذكر بشأن الساللم الداخلیة في البند (

عزل الساللم الخارجیة:3/4/1/2- 4

كتلك المستعملة في یتم عزل الساللم الخارجیة عن باقي أجزاء المبنى بتحویطها بجدران مقاومة للحریق  )أ(

بیت السلم الداخلي، و تجهز الفتحات بأبواب مقاومة للحریق أو بنوافذ ذات زجاج مسلح مثبتة في اطر 

معدنیة.

ال یشترط االلتزام بالمتطلبات المنصوص علیها في هذه العبارة في المباني المكونة من أربعة طوابق أو   )ب(

أقل في حالة وجود مخرج آخر بعید.

المبنى المكون من خمسة طوابق أو أكثر بما یمنع إنتشار الحریق أو الدخان من خاللها تجهز فتحات  )ت(

على وفق ما یلي:

متر مقاسا على مستوى أفقي من أحد عناصر المخرج 4.5إذا وقعت الفتحات على بعد یقل عن (أوًال) 

كالشرفة أو المنصة أو السلم.

متر مقاسا إلى أسفل أحد عناصر المخرج كالشرفة أو 10.5إذا وقعت الفتحات على بعد یقل عن (ثانیًا) 

المنصة أو السلم. 

ر مقاسا إلى أعلى أحد عناصر المخرج.امتأ3إذا وقعت الفتحات على بعد یقل عن (ثالثًا) 

تتم وقایة جمیع الفتحات المطلة على فناء فیه سلم خارجي، إذا كان عرض الفناء أقل من ثلث ارتفاع   )ث(

دقیقة. 45السلم الخارجي بإنشاء ال یقل معیار مقاومته للحریق عن 

تجهز الساللم الخارجیة للمباني التي یزید ارتفاعها على ثالثة طوابق بحواجز واقیة مطابقة لمتطلبات   )ج(

المدونة.

یكون مستوى الُشَرف التي تشكل أحد عناصر المخرج و التي تؤدي إلى السلم الخارجي هو مستوى   )ح(

الطوابق التي تقع فیها.

  )Rampsالممرات المنحدرة (3/5- 4

الممرات المنحدرة الداخلیة:3/5/1- 4

عام:3/5/1/1- 4

العامة الخاصة بها.تعد الممرات المنحدرة جزءا من وسائل الخروج بشرط أن تحقق المتطلبات   )أ(

) في تصمیم الممرات المنحدرة القائمة و الجدیدة.3/3-4یراعى ما ذكر في الجدول (  )ب(
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  متطلبات الممرات المنحدرة القائمة و الجدیدة:3/3- 4الجدول 

  الفئة (ج)  الفئة (ب)  الفئة (أ)   

  العرض األدنى

  المیل األقصى

  أقصى ارتفاع بین الصحون

  متر1.2

10:1  

  متر3.7

  متر1.1

12:1  

  متر3.7

  متر0.75

8:1  

  متر3.7

  

ــا شـــابهها تحـــت الممـــرات المســـتعملة 4-3/5/1/2 عـــزل الممـــرات المنحـــدرة الداخلیـــة: ال تركـــب خـــزائن أو مـ

مخارج، و یجب عدم استعمال المساحة المفتوحة تحت الممر المنحدر ألي غرض من األغراض.

الداخلیة:تفاصیل الممرات المنحدرة 3/5/1/3- 4

كیلو نیوتن/ متر مربع.5یصمم الممر المنحدر لمقاومة حمل حي منتظم التوزیع قدره   )أ(

تكون الصحون مستویة و یحظر تغییر میل الممر المنحدر للصحن الواحد بین منطقتین منبسطتین   )ب(

(قلبتین) متتالیین و یكون تغییر الحركة عند الصحون فقط.

منحدر المستعمل وسیلة خروج في مبنى یزید ارتفاعه عن ثالثة یجب أن تكون مادة إنشاء الممر ال  )ت(

طوابق غیر قابلة لالحتراق، و أن تكون أرضیة الممر المنحدر و المنطقة المنبسطة صلبة و خالیة من 

الشقوق.

یكون السطح العلوي للممر المنحدر خشنا بالقدر الذي یمنع االنزالق في أثناء السیر علیه.  )ث(

حدرة بحواجز واقیة تحقق متطلبات فقرة الحواجز في هذا المدونة. تجهز الممرات المن  )ج(

الممرات المنحدرة الخارجیة:3/5/2- 4

عام: یجب أن تتحقق في الممرات المنحدرة الخارجیة المستعملة وسائل خروج جمیع متطلبات 3/5/2/1- 4

الممرات المنحدرة الداخلیة.

جب أن تتحقق في الممرات المنحدرة الخارجیة المستعملة عزل الممرات المنحدرة الخارجیة: ی3/5/2/2- 4

  وسائل خروج جمیع متطلبات عزل الممرات المنحدرة الداخلیة.

تفاصیل الممرات المنحدرة الخارجیة:3/5/2/3- 4

  .2كیلو نیوتن/م5یصمم الممر المنحدر والصحن لمقاومة حمل حي منتظم التوزیع مقداره   )أ(

) بین صحنین متتالیین rampالممر المنحدر للصعدة الواحدة (استعمالتكون الصحون مستویة ویحظر   )ب(

  ویكون تغییر الحركة عند الصحون فقط.

یجب أن تكون مادة إنشاء الممر المنحدر المستعمل وسیلة خروج في مبنى یزید ارتفاعه على ثالثة   )ت(

  اسئة وخالیة من الشقوق.طوابق غیر قابلة لإلحتراق، وأن تكون أرضیة الممر المنحدر والصحن صلبة و ج

یكون السطح العلوي للممر المنحدر خشنًا بالقدر الذي یمنع االنزالق في أثناء السیر علیه.  )ث(
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Exitممرات الخروج (3/6- 4 Passageways(  

عام: تعد األروقة و الممرات و الدهالیز و األنفاق جزءا من وسائل الخروج بشرط تحقیق 3/6/1- 4

المذكورة في هذه المدونة.المتطلبات العامة 

تتم حمایة ممرات الخروج بعزلها عن باقي أجزاء المبنى بحسب ما نص علیه في فقرة الحمایة.3/6/2- 4

یكون عرض ممر الخروج كافیا الستیعاب السعة الكلیة لجمیع المخارج التي تصب فیه و تكون   3/6/3- 4

أرضیته صلبة و خالیة من الشقوق.

Escalatorsالمماشي المتحركة (الساللم و 3/7- 4 and Moving Walks(  

عام: ال تشكل الساللم و المماشي المتحركة جزءا من وسائل الخروج المطلوبة في المباني 3/7/1- 4

الجدیدة. و یستثنى من ذلك الساللم و المماشي المستعملة في المباني القائمة و الموافق علیها سابقًا من قبل 

  الجهات الرسمیة.

الساللم المتحركة في المباني القائمة:3/7/2- 4

یعتبر السلم المتحرك وسیلة خروج إذا كان اتجاه حركته في اتجاه الخروج نفسه.3/7/2/1- 4

Horizontalیكون السلم المتحرك من نوع أفقي الدرجات (3/7/2/2- 4 Tread Type و مصنوعا من مواد (

دة سطح الدرجة و المحجر.غیر قابلة لالحتراق. و یستثنى من ذلك ما

شخصا، و تعتبر سعة 75متر مساویة إلى 0.8تعتبر سعة السلم المتحرك البالغ عرضه 3/7/2/3- 4

شخصا.150متر مساویة إلى 1.2السلم المتحرك البالغ عرضه 

یجب أن ال یؤدي السلم المتحرك إلى أكثر من طابق واحد.3/7/2/4- 4

لیشغل تبعًا للمواصفات القیاسیة ألصول التشغیل والسالمة، المذكورة في یصمم السلم المتحرك 3/7/2/5- 4

ASMEالمواصفة األمریكیة ( ANSI A-17.1.أو ما یعادلها والمعتمدة من قبل الجهة الرسمیة المختصة (

المماشي المتحركة في المباني القائمة:3/7/3- 4

اتجاه حركته في اتجاه الخروج نفسه.یعتبر الممشى المتحرك وسیلة خروج إذا كان   3/7/3/1- 4

یصمم الممشى المتحرك و یشغل وفقا للمواصفات القیاسیة ألصول التشغیل و السالمة   3/7/3/2- 4

ASMEالمذكورة في المواصفات األمریكیة ( ANSI A-17.1.أو ما یعادلها (  

Fireساللم الهروب من الحریق (3/8- 4 Escape Stairs(  

عام:3/8/1- 4

ال یسمح بأن تشكل ساللم الهروب من الحریق جزءا من وسائل الخروج في المباني الجدیدة.3/8/1/1- 4

ال یسمح باستعمال ساللم الهروب من الحریق إال لمعالجة النقص في الوقایة من الحریق في 3/8/1/2- 4

المباني القائمة.

% من سعة المخارج المطلوبة ألي 50یجب أن ال تشكل ساللم الهروب من الحریق أكثر من 3/8/1/3- 4

حالة من حاالت االستعمال.
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دون عوائق إلى منطقة المالذ، و بیجب أن تهئ ساللم الهروب من الحریق ممرا آمنا مستمرا 3/8/1/4- 4

إذا أدى سلم الهروب من الحریق إلى سطح مجاور فیجب اجتیازه قبل االستمرار في الهروب. و یجب وضع 

دید اتجاه الخروج. و إذا تألفت وسیلة الهروب من الحریق من سلم داخلي و سلم هروب عالمات واضحة لتح

من الحریق، فیجب أن تتحقق في كل منهما متطلبات الوقایة من الحریق للساللم الداخلیة و ساللم الهروب 

  من الحریق، ویتم ربطهما بطریقة تؤدي إلى الحصول على مسار خروج آمن و مستمر.

Openings(یة الفتحات حما3/8/2- 4 Protection(:  

یتم اختیار مواضع ساللم الهروب بحیث یكون عدد النوافذ و األبواب المطلة علیها أقل ما 3/8/2/1- 4

یمكن. و یجب أن تتوافر لكل فتحة حمایة كاملة بواسطة أبواب مقاومة للحریق أو نوافذ ذات زجاج مسلح 

مثبت بإطار معدني.

متر مقاسا على مستوى أفقي من أحد 4.5حات إذا وقعت على بعد یقل عن تتم حمایة جمیع الفت  )أ(

عناصر المخرج.

  متر مقاسا إلى أسفل أحد عناصر المخرج. 10.5تتم حمایة الفتحات إذا وقعت على بعد یقل عن   )ب(

أمتار مقاسا إلى أعلى من أحد عناصر المخرج 3تتم حمایة الفتحات إذا وقعت على بعد یقل عن   )ت(

أو المنصة أو الممر.كالشرفة 

تتم حمایة جمیع الفتحات المطلة على فناء یقع فیه سلم الهروب من الحریق إذا كان عرض 3/8/2/2- 4

الفناء أقل من ثلث االرتفاع الكلي لسلم الهروب من الحریق.

Exit(الخروجرمسا3/8/3- 4 Way(:

المؤدیة إلى ساللم الهروب من الحریق و یجب أن تتحقق االحتیاطات لوقایة مسارات الخروج 3/8/3/1- 4

متطلبات تنظیم وسائل الخروج الموجودة في هذا المدونة.

یجب أن یؤدي سلم الهروب من الحریق إلى سطح المبنى في حالتي استعمال السطح أو 3/8/3/2- 4

استعماله بوصفه منطقة مالذ. و في الحاالت التي ال یؤدي فیها سلم الهروب من الحریق إلى سطح المبنى، 

ي البد من وجود سلم هروب من الحریق یؤدي إلى سطح المبنى تتحقق فیه المتطلبات المنصوص علیها ف

هذا المدونة. 

یكون مستوى الُشَرف التي تشكل أحد عناصر المخرج و التي تؤدي إلى سلم الهروب من 3/8/3/3- 4

الحریق هو مستوى الطوابق التي تقع فیها.

یجب أن ال یزید ارتفاع النافذة المؤدیة إلى شرفة تشكل أحد عناصر المخرج عن مستوى 3/8/3/4- 4

  متر. 0.45سطح أرضیة الشرفة أكثر من 

تفاصیل السلم: تكون تفاصیل سلم الهروب من الحریق لكل حالة استعمال مبینة في األبواب 3/8/4- 4

  ).3/2-4و بحسب الجدول (،سابقة الذكر في هذا المدونة

المحجرات و الحواجز الواقیة: تجهز ساللم الهروب من الحریق بجدران أو محجرات أو حواجز 3/8/5- 4
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  متر.1.05متر و ال یزید عن 0.75انبیها ال تقل ارتفاعها عن واقیة على كل من ج

Numberعدد المخارج (4- 4 of Exits(  

یجب أن ال یقل عدد المخارج التي تلبي حاجة طابق أو شرفة عن مخرجین منفصلین و متباعدین 4/1- 4

باستثناء ما هو منصوص علیه في هذا المدونة لكل حالة استعمال مبینة بحسب وجودها في المدونة. 

یجب أن ال یقل عدد المخارج في المبنى عن:4/2- 4

شخص.1000–500ذا تراوح حمل االستعمال بین ثالثة مخارج منفصلة و متباعدة إ4/2/1- 4

شخص.1000أربعة مخارج منفصلة و متباعدة إذا زاد حمل االستعمال على 4/2/2- 4

Arrangementمخارج الطوارئ (تنظیم5- 4 of Emergency Exits(  

  عام5/1- 4

في جمیع األوقات و في تحدد مواقع المخارج و مسارات الخروج إلیها بحیث یمكن الوصول إلیها 5/1/1- 4

یجب توافر مسارات خروج ذلكالحاالت التي ال تؤدي فیها المساحات المفتوحة إلى مخارج بشكل مباشر. ك

مستمرة آمنة من إنتشار الحریق إلیها و مؤدیة إلى المخارج. و توزع مسارات الخروج بحیث تتاح لكل فرد من 

جین مختلفین، إال إذا ذكر نص صریح في هذه المدونة شاغلي المبنى مسارات خروج مختلفة تؤدي إلى مخر 

یسمح بمخرج واحد فقط لبعض حاالت االستعمال.

عند تجهیز الطابق الواحد بأكثر من مخرج فیجب إبعاد احدهما عن اآلخر بما یضمن تقلیل 5/1/2- 4

) 5/1- 4یبین الشكل (احتمال استعمالهما معا نتیجة أیة حالة طارئة قد تغلق الطریق إلیهما في آن واحد و 

حاالت لمخارج متباعدة.

عند تجهیز الطابق الواحد بأكثر من مخرج بحسب متطلبات هذه المدونة فانه یجب إال تقل 5/1/3- 4

المسافة بین اثنین منهما على األقل عن نصف القطر األكبر للمبنى أو المساحة المعنیة إذا كان المبنى غیر 

تقل عن ثلث القطر األكبر إذا كان المبنى مجهزًا بمرشات تلقائیة. و یبین مجهز بمرشات تلقائیة، و ال 

  ) قیاس القطر األكبر و المسافة بین المخارج.5/2- 4الشكل (

Exitsمعیقات الخروج (5/2- 4 Barriers(  

ال یسمح بأن یمر مسار الخروج خالل حمام أو غرفة نوم أو أي غرفة أخرى معرضة لإلغالق، 5/2/1- 4

ال یسمح بأن تمر مسارات الخروج من مساحة ذات خطورة عالیة إال إذا كانت معزولة و محمیة على كما 

وفق متطلبات هذا المدونة، و تستثنى من ذلك المباني القائمة في حال عدم تیسر اإلمكانیة.

ة و تكون مسارات الخروج و األبواب المؤدیة إلى المخارج بحیث یمكن التعرف علیها بسهول5/2/2- 4

وضوح. و ال یسمح بتركیب ستائر أو معلقات على تلك األبواب أو المخارج أو المخارج بشكل یحجبها عن 

األنظار، كما ال یسمح بتركیب مرایا في أي مخرج أو بالقرب منه بشكل قد یسبب إرباكًا في معرفة اتجاه 

الخروج.

ال یستعمل المخرج ألغراض تتعارض مع طبیعة استعماله، كتمدیدات األنابیب لسوائل أو غازات 5/2/3- 4
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  قابلة لالشتعال و غیرها.

Lengthطول مسار الخروج 6- 4 of Exit Way) (  

یتحدد أقصى طول مسموح به لمسار الخروج بعدة عوامل هي:6/1- 4

یة و السرعة المتوقع أن یتحركوا بها.عدد شاغلي المبنى و أعمارهم و حالتهم الصح6/1/1- 4

عدد العقبات التي تعترض الوصول إلى المخرج و نوعها، مثل منصات العرض التجاري و 6/1/2- 4

المقاعد و اآلالت الثقیلة و ما شابه ذلك من التي یجب المرور حولها للوصول إلى المخرج.

بین ابعد نقطة في الغرفة و الباب.عدد األشخاص الموجودین في أي غرفة و المسافة 6/1/3- 4

أنواع المواد القابلة لالحتراق المتوقع وجودها لحالة استعمال معینة و كمیاتها.6/1/4- 4

درجة انتشار اللهب التي تعتمد على نوع اإلنشاء و مواد اإلنهاء و درجة عزل بعض أقسام 6/1/5- 4

عن الحریق و منظومة اإلطفاء.المبنى عن البعض اآلخر و وجود منظومة للكشف التلقائي

یكون الطول األقصى المسموح به لمسارات الخروج و أقصى طول للنهایات المسدودة و الممرات 6/2- 4

)، على أن ال تقل المسافة بین المخارج عن 6/1- 4المشتركة لكل نوع من أنواع االستعمال بحسب الجدول (

ذا كان المبنى غیر مجهز بمرشات تلقائیة و ال تقل عن نصف القطر األكبر للمبنى أو المساحة المعنیة إ

ثلث القطر األكبر إذا كان المبنى مجهزًا بمرشات تلقائیة.

یقاس طول مسار الخروج على األرضیات و على خط یقع في منتصف عرض المسار ابتداًء من 6/3- 4

متر و یراعى أن یمر خط 0.3ابعد نقطة من المخرج و حتى نقطة تتوسط مدخل المخرج مطروحا من ذلك 

متر عنها على األقل أما إذا شمل مسار الخروج 0.3القیاس في منحنى حول الزوایا و العقبات بحیث یبعد 

  الساللم فیكون قیاس طوله عند مستوى حافات الدرجات.

  یقاس طول مسار الخروج في المساحات المفتوحة من ابعد نقطة عن المخرج معرضة لالستعمال.6/4- 4

  أشخاص، یتم قیاس طول مسار الخروج ابتداء6للغرف المنفردة التي ال یزید عدد شاغلیها على 6/5- 4

من أبواب تلك الغرف بشرط أال تزید المسافة ضمن أي غرفة بین بابها و أبعد نقطة فیها عن الباب على 

  مترا.15
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  حاالت لمخارج متباعدة :5/1- 4الشكل 

Dالقطر األكبر للمبنى:

(أو لمساحة الطابق)

D
D

D

Dنصف 

على األقل

Dنصف 

على األقل

Dنصف 

على األقل
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  قیاس القطر األكبر و المسافة بین المخارج:5/2- 4الشكل 

المخارجالتباعد بین

D المسافة الدنیا

Dنصف 

D

الغرفة

D

الغرفة أ

بالغرفة 

القطر ب
الحد األدنى نصف 

بالقطر 

الحد األدنى نصف 

القطر أ

القطر أ
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الطول األقصى لمسار الخروج و الطول األقصى للنهایة المسدودة و الحدود القصوى :6/1- 4الجدول 

  للممرات المشتركة

  

  

  

  صنف استعمال

  المبنى

  أقصى طول للنهایة

  المسدودة في الممرات

  (متر)

  الطول األقصى لمسار

  الخروج (متر)

  الحدود القصوى للممر

  المشترك (متر)

  الممرات

غیر 

المجهزة 

بمرشات 

  تلقائیة

الممرات 

المجهزة 

بمرشات  

  تلقائیة

الممرات 

غیر 

المجهزة 

بمرشات  

  تلقائیة

الممرات 

المجهزة 

بمرشات  

  تلقائیة

الممرات 

غیر 

المجهزة 

  بمرشات 

  تلقائیة

الممرات 

المجهزة 

بمرشات  

  تلقائیة

  األبنیة العامة

  الجدیدة 

  القائمة

  

0.6  

0.6  

  

0.6  

0.6  

  

45  

45  

  

60  

60  

  

*23/6  

*23/6  

  

*23/6  

*23/6  

  األبنیة التعلیمیة

  الجدیدة

  القائمة

  

0.6  

0.6  

  

0.6  

0.6  

  

45  

45  

  

60  

60  

  

23  

23  

  

23  

23  

  دور الرعایة

  الیومیة (الحضانة)

  الجدیدة

  القائمة

  

0.6  

0.6  

  

0.6  

0.6  

  

  

45  

45  

  

  

60  

60  

  

 -  

  

 -  

  الرعایة الصحیة

  الجدیدة

  القائمة

  

0.9  

 -  

  

0.9  

 -  

  

 -  

45  

  

60  

60  

 -   -  

  دور اإلصالح

  الجدیدة 

  القائمة

  

0.6  

 -  

  

15  

 -  

  

45  

45  

  

60  

60  

  

15  

15  

  

30  

30  
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الحدود الطول األقصى لمسار الخروج و الطول األقصى للنهایة المسدودة و:6/1-4تابع للجدول 

  القصوى للممرات المشتركة

  

  

  صنف استعمال

  المبنى

  أقصى طول للنهایة

  المسدودة في الممرات

  (متر)

  الطول األقصى لمسار

  الخروج (متر)

  الحدود القصوى للممر

  المشترك (متر)

  الممرات

غیر 

المجهزة 

بمرشات 

  تلقائیة

الممرات 

المجهزة 

بمرشات  

  تلقائیة

الممرات 

غیر 

المجهزة 

بمرشات  

  تلقائیة

الممرات 

المجهزة 

بمرشات  

  تلقائیة

الممرات 

غیر 

المجهزة 

بمرشات   

  تلقائیة

الممرات 

المجهزة 

بمرشات  

  تلقائیة

  األبنیة السكنیة

  الفنادق 

  الجدیدة

  القائمة

  الشقق السكنیة الجدیدة 

  القائمة

  

  

10  

15  

10  

15  

  

  

15  

15  

15  

15  

  

  

55  

55  

55  

55  

  

  

100  

100  

100  

100  

  

  

10  

10  

10  

10  

  

  

15  

15  

15  

15  

  المهاجع

  الجدیدة

  القائمة

10  

15  

15  

15  

55  

55  

100  

100  

10  

10  

15  

15  

  دور سكن لعائلة

  او عائلتین

  الجدیدة

  القائمة

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

  األبنیة التجاریة

الفئات ( أ ) و ( ب ) 

  و ( ج )

  الجدیدة 

  القائمة

6  

15  

15  

15  

30  

45  

60  

60  

20  

20  

30  

30  
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الطول األقصى لمسار الخروج و الطول األقصى للنهایة المسدودة و الحدود :6/1-4تابع للجدول 

  القصوى للممرات المشتركة

شخصًا و 50أمتار إذا كان یستعمل من أكثر من 6: یكون الحد األقصى لطول الممر المشترك مالحظة*

  شخصًا. 50مترًا إذا كان یستعمل من أقل من 23

  صنف استعمال

  المبنى

  أقصى طول للنهایة

  المسدودة في الممرات

  (متر)

  الطول األقصى لمسار

  (متر)الخروج 

  الحدود القصوى للممر

  المشترك (متر)

  الممرات

  غیر

  المجهزة

  بمرشات

  تلقائیة

  الممرات

  المجهزة

  بمرشات

  تلقائیة

  الممرات

  غیر

  المجهزة

  بمرشات

  تلقائیة

  الممرات

  المجهزة

  بمرشات

  تلقائیة

  الممرات

غیر 

المجهزة 

بمرشات 

  تلقائیة

  الممرات

المجهزة 

بمرشات  

  تلقائیة

  المسقوفةاألسواق 

  الجدیدة 

  القائمة

6  

6  

15  

15  

30  

45  

120  

120  

20  

20  

30  

30  

  -   -   90  60  15  15  األبنیة اإلداریة

  األبنیة الصناعیة

  عامة

عادیة او منخفضة 

  الخطورة إلغراض خاصة

  عالیة الخطورة

  

15  

  

15  

0  

  

15  

  

15  

0  

  

60  

  

90  

23  

  

75  

  

120  

23  

  

 -  

  

 -  

 -  

  

 -  

  

 -  

 -  

  األبنیة المخزنیة

  الخطورةمنخفضة 

  عادیة الخطورة

  عالیة الخطورة 

 -  

15  

0  

 -  

30  

0  

 -  

60  

23  

 -  

120  

23  

 -  

15  

0  

 -  

30  

0  

  مرائب السیارات المفتوحة

  مرائب السیارات المغلقة

15  

15  

15  

15  

60  

45  

90  

60  

15  

15  

15  

15  
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  )Exitsالمخارج (7- 4

یجب أن تنتهي جمیع المخارج إلى الشارع أو الطریق العام، أو ساحات مفتوحة و ما شابهها بحسب 7/1- 4

  لضمان وصول جمیع شاغلي المبنى أو المنشأ إلى الطریق العام بأمان.السعة المطلوبة،

في الحاالت التي تسمح بها هذه المدونة، الستعماالت محددة، بأن ینتهي ما ال یزید على نصف 7/2- 4

المخارج المطلوبة للطوابق العلویة في مساحات خاصة ضمن الطابق الذي یقع فیه المخرج، یشترط االلتزام 

  بما یلي:

ق العلویة في المساحات الخاصة أن یكون المسار من النقطة التي ینتهي فیها المخرج عند الطواب7/2/1- 4

إلى فتحة المخرج خالیا من أیة عوائق، و یسهل االستدالل علیه.

أن تكون النقطة التي ینتهي فیها المخرج و المساحة الخاصة و المخرج جمیعا على نفس 7/2/2- 4

المستوى نفسه.

نى المجاورة لها و غیر أن تجهز المساحة الخاصة المذكورة باإلضافة إلى جمیع أجزاء المب7/2/3- 4

المعزولة عنها بنظام للمرشات التلقائیة لمقاومة الحریق.

أن یتم فصل المساحة الكلیة لمستوى الخروج عن باقي المساحات الواقعة تحته بإنشاء ال یقل 7/2/4- 4

معیار مقاومته للحریق عن تلك المطلوبة للمخرج.

الدالة علیه بحیث یتضح لشاغلي المبنى أو المنشأ یحدد موقع فتحة المخرج و توضع اإلشارات7/3- 4

اتجاه الخروج إلى الطریق العام. كما یجب وضع أبواب أو حواجز على الساللم في مستوى المخرج لتجنب 

  هبوط شاغلي المبنى إلى طوابق سفلیة ال تؤدي إلى خارج المبنى.

المخرج في سطح المبنى أو سطوح یسمح، و بحسب موافقة الجهة الرسمیة المختصة، بأن ینتهي7/4- 4

السطح وقایة من الحریق كتلك التي یتیحمبان مجاورة بشرط تهیئة وسیلة خروج من هذا السطح، و بحیث 

یتیحها بیت السلم.

Lightingإنارة وسائل الخروج (8- 4 of Exits(  

  عام8/1- 4

المنشآت، تكون اإلنارة بحسب ما في الحاالت التي تتطلب إنارة وسائل الخروج في المباني و 8/1/1- 4

مذكور في هذه الفقرة.

یجب أن تتم إنارة وسائل الخروج بصورة مستمرة في أثناء وجود شاغلي المبنى فیه.8/1/2- 4

تستعمل اإلنارة الكهربائیة في األماكن المطلوبة و للفترات الزمنیة المطلوبة لتحقیق الحد األدنى 8/1/3- 4

من اإلنارة .

تم إنارة أرضیات وسائل الخروج بأكملها بما في ذلك الزوایا و تقاطعات الممرات و الساللم و ت8/1/4- 4

عند مستوى األرضیات،و یستثنى من ةلوكس مقیس10أبواب الخروج و أبواب المخارج، باستنارة ال تقل عن 

الخروج في ذلك دور العرض و قاعات المسرح حیث یسمح بتخفیض االنارة عند مستوى أرضیات مسارات
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لوكس.2أثناء العرض إلى ما یقل عن 

تحدد مواضع وحدات إنارة وسائل الخروج بما یضمن عدم تعرض أي مساحة من مسار الخروج 8/1/5- 4

للظلمة في حالة تعطل أي من وحدات اإلنارة بفعل احتراق مصباح مثال.

Lightingمصادر اإلنارة (8/2- 4 Sources(  

التأسیسات الكهربائیة الالزمة إلنارة وسائل الخروج بحسب ما منصوص علیه في یتم تنفیذ جمیع8/2/1- 4

).402/1م.ب.ع. ) و (التأسیسات الكهربائیة402/2م.ب.ع. مدونتي (اإلنارة الداخلیة

یحظر استعمال وحدات اإلنارة المجهزة بالطاقة بواسطة البطاریات ألغراض اإلنارة الرئیسة 8/2/2- 4

و لكن یسمح باستعمالها ألغراض اإلنارة االحتیاطیة.لوسائل الخروج، 

ال یسمح باستعمال المواد المنیرة أو التألقیة أو العاكسة بدیال من اإلنارة المنصوص علیها في 8/2/3- 4

). 8/2/1- 4الفقرة (

Standbyاإلنارة االحتیاطیة (9- 4 Lighting(  

  عام9/1- 4

باإلنارة االحتیاطیة و بحسب ما هو مذكور في هذه تجهز وسائل الخروج في المباني و المنشآت

  الفقرة.

Performanceأداء منظومات اإلنارة (9/2- 4 of Lighting Systems(  

یشترط أن تتیسر اإلنارة االحتیاطیة لمدة زمنیة ال تقل عن ساعة و نصف الساعة. و یجب أن 9/2/1- 4

لوكس مقیسه عند مستوى أرضیة مسار الخروج. 10تتحقق منها شدة استنارة بمعدل ال یقل عن 

و تكون تكون بطاریات منظومة اإلنارة االحتیاطیة قابلة للشحن تلقائیًا من مولد الطاقة الرئیس،9/2/2- 4

من نوع معتمد من قبل الجهة الرسمیة المختصة، و ال یسمح باستعمال البطاریات الجافة لهذا الغرض.

تكون منظومة اإلنارة االحتیاطیة تلقائیة التشغیل حال انقطاع التیار الكهربائي المغذي لوحدات 9/2/3- 4

  اإلنارة مهما كانت أسباب ذلك االنقطاع.

Exits Guidanceة للمخارج (العالمات اإلرشادی10- 4 Signs(  

  عام10/1- 4

في الحاالت التي یتطلب فیها وضع عالمات مرشدة لكل من المخارج و مسارات الخروج في 10/1/1- 4

المباني و المنشآت لالستعماالت المختلفة، تكون العالمات سهلة الرؤیة و واضحة وممیزة.

لشاغلیها رؤیة المخرج أو المسار المؤدي إلیه بشكل في المباني و المنشآت التي ال یمكن 10/1/2- 4

مباشر وواضح، یتم وضع عالمات مرشدة إلى المخارج و مسارات الخروج، سهلة الرؤیة وواضحة و ممیزة، 

و ذلك في جمیع الحاالت، بما في ذلك تلك االستعماالت التي ال تنص فیها هذه المدونة جلیا على وضع 

  عالمات إرشادیة.

یتم اختیار موقع و حجم و لون و تصمیم كل عالمة إرشادیة إلى المخرج أو إلى المسار 10/1/3- 4
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المؤدي إلى المخرج بحیث یمكن رؤیتها رأسًا، و بحیث تختلف عن الدیكور أو مادة اإلنهاء الداخلي أو أیة 

ات اإلرشادیة عالمات أخرى. و یحظر استعمال دیكورات أو أثاث أو أدوات قد تقلل أو تضعف رؤیة العالم

للمخرج أو لمسار الخروج. 

یحظر وضع أیة عالمة ذات إضاءة ساطعة بالقرب من خط النظر إلى عالمة المخرج تقلل 10/1/4- 4

من االنتباه الیها.

Theحجم العالمات (10/2- 4 Size of Signs(  

و االنكلیزیة مكتوبة یجب أن تحتوي جمیع العالمات المذكورة آنفًا على كلمة (خروج) باللغتین العربیة

بحروف واضحة و مقروءة توافق علیها الجهة الرسمیة المختصة.

Theإنارة العالمات (10/3- 4 Lighting of Signs(  

لوكس، على أن تكون 50یتم إنارة كل عالمة بحیث ال تقل االستنارة عند سطح العالمة عن 10/3/1- 4

).8/1- 4البند (إنارة تلك العالمة مستمرة بحسب ما ذكر في 

في الحاالت التي یطلب فیها منظومة لإلنارة االحتیاطیة، تكون إنارة العالمات مشمولة ضمن 10/3/2- 4

تلك المنظومة.

  متطلبات خاصة10/4- 4

: )The Directional Signs(العالمات االتجاهیة 10/4/1- 4

علیها بسهم یشیر إلى اتجاه یجب وضع عالمة مكتوب علیها كلمة (خروج) و مؤشر 10/4/1/1- 4

الخروج، في المواضع التي ال یظهر فیها االتجاه المؤدي إلى أقرب مخرج بصورة رأسًا.

Escalatorsالساللم و المماشي المتحركة (10/4/1/2- 4 and Moving Walks: ( یجب وضع إشارة

یكون جزءا من وسائل توضح االتجاه إلى أقرب مخرج عند مدخل السلم أو الممشى المتحرك الذي ال

  الخروج.

The(العالمة الخاصة10/4/2- 4 Special Sign(:  

یشار إلى كل باب أو ممر أو سلم ال یشكل جزءا من مخرج أو مسار خروج أو طریق یؤدي 10/4/2/1- 4

إلى مخرج، یمكن أن یظنه البعض خطأ مخرجا أو مسار خروج، بعالمة مكتوبة بحروف واضحة تبین 

یؤدي إلیه مثل (إلى المخزن) و ما شابه ذلك.المكان الذي 

یجب أن توضع عند كل باب مخرج، أو باب یشكل جزءا من مسار خروج مصمم لیكون 10/4/2/2- 4

  مغلقا في الحالة العادیة، عالمة مكتوب علیها (مخرج حریق) و ما شابه ذلك.

  

  

  

  



4/31                              405.ع.ب.م                                   م2013ه/1434                                   

  المراجـــــــــــــع

3/1992/ 184–2/1992/ 184–1992/ 1/ 184رقم –"الدلیل االسترشادي المرجعي]1[

فحص مقاومة عناصر البناء للحریق)"، الجهاز المركزي -(فحوص الحریق لمواد وعناصر البناء

للتقییس والسیطرة النوعیة / بغداد.

( مستلزمات الوقایة من الحریق في األبنیة )"، 1996/ 646رقم –"الدلیل االسترشادي المرجعي]2[

  زي للتقییس والسیطرة النوعیة / بغداد.الجهاز المرك

  ].2005الكود العربي للوقایة من الحریق وٕانذار الحریق"، الجزء األول والثاني، ["]3[

].1999الكود المصري للوقایة من الحریق"، ["]4[

].2006"شروط السالمة واإلشراف الوقائي"، الكود الكویتي، الطبعة الثانیة، []5[

].2004كودات البناء الوطني األردني، الطبعة الثانیة، ["كود الوقایة من الحریق"، من ]6[

"كودة التمدیدات الكهربائیة وتركیباتها"، من كودات البناء الوطني األردني.]7[

[8]BS 4547, "Classification of fires (EN 2)".
[9]"India Building Code", [2006].
[10]"International Building Code", [2006].
[11] NFPA 101, "Code for Safety of Life from Fire in Buildings and Structures", 

National Fire Association.



5/1                                    م2013ه/1434                               405.ع.ب.م

الخامسالباب 

  األبنیة العامة (أماكن التجمع)

  متطلبات عامة 1- 5

  )Applicationتطبیقات (1/1- 5

تطبق المتطلبات المنصوص علیها في هذا الباب على األبنیة العامة الجدیدة والقائمة، ولكن 1/1/1- 5

بعدم االلتزام بجمیع هذه المتطلبات لألبنیة العامة التي تم إنشاؤها قبل صدور هذه المدونة، على أن یسمح

تؤخذ الشروط التالیة في االعتبار:

أن ال یتغیر صنف االستعمال أو حمل االستعمال.1/1/1/1- 5

من أخطار الحریق أو أن تتهیأ فیها من وسائل الوقایة ما یكفل تحقق قدر معقول من الحمایة1/1/1/2- 5

الدخان أو االنفجار أو الذعر، بما یحقق متطلبات هذه المدونة وبحسب موافقة الجهات الرسمیة ذات العالقة.

).3/5/4- 5) والفقرة (3/2-5) و(3/1- 5ن تحقق متطلبات البندین (أ1/1/1/3- 5

Multiالمتعددةاالستعماالت 1/1/2- 5 Uses) ( :

) من هذه المدونة.2/1- 1ص علیه في البند (یراعى ما منصو 1/1/2/1- 5

تكون األبنیة العامة الواقعة ضمن مبنى ذي استعماالت أخرى غیر استعماالت  ومسارات 1/1/2/2- 5

الخروج  التابعة لها(مثل القاعات في الفنادق والمطاعم واألسواق التجاریة، وقاعات التجمع في المدارس أو 

ن باقي أجزاء المبنى بما یضمن عدم انتشار الحریق أو الدخان إلیها، وذلك الكلیات أو الجامعات) معزولة ع

بتحویطها بإنشاء ذي معیار لمقاومة الحریق ال یقل عن ساعتین.

شخصا، والواقعة ضمن 50تعتبر الغرف و الساحات المستعملة الجتماع ما ال یزید على 1/1/2/3- 5

ت ضمن االستعماالت اإلداریة) جزءا من ذلك االستعمال استعمال آخر والملحقة به (مثل غرف االجتماعا

اآلخر، وتسري علیها متطلباته.

خر یسمح بان تشترك األبنیة العامة الواقعة ضمن مبان ذات استعمال أخر ذلك االستعمال اآل1/1/2/4- 5

المدونة.في مخارج مشتركة على أن تكون سعة المخارج كافیة الستیعاب االستعمالین معا وبحسب متطلبات

Usesتصنیف االستعماالت 1/2- 5 Classification) (  

  األبنیة العامة بحسب حمل االستعمال إلى الفئات التالیة :صنف ت

شخص. 1000الفئة أ: أكثر من 1/2/1- 5

شخص.1000إلى 601الفئة ب: من 1/2/2- 5

شخص.600إلى 301الفئة ج : من 1/2/3- 5

  شخص.   300إلى 50الفئة د : من 1/2/4- 5

Classificationتصنیف خطورة المحتویات (1/3- 5 of Dangerous Contents(  

  ).1/2- 2یراعى ما ذكر في الفقرة (
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Occupancyحمل االستعمال (1/4- 5 Load(  

یحدد حمل االستعمال المسموح به ألي مبنى أو منشأ أو جزء منه مخصص للتجمع بقسمة مساحة 

  ) مع مراعاة ما یلي:2/1-4الصافیة على عامل حمل االستعمال المنصوص علیها في الجدول (األرضیة

یكون عامل حمل االستعمال  لقاعات التجمع الكثیف غیر المجهزة بمقاعد ثابتة، مثل القاعات 1/4/1- 5

شابهها مساویا ذات االستعماالت المتعددة من المدارس، الكلیات والنوادي و الفنادق وأماكن العبادة وما

متر مربع /  شخص مساحة صافیة.0.65

یكون عامل االستعمال لقاعات التجمع األقل كثافة مثل قاعات االجتماعات والمطاعم وصاالت 1/4/2- 5

متر مربع/ شخص 1.4العرض والصاالت الریاضیة وصاالت االستقبال، وغرف الجلوس العامة مساویا 

مساحة صافیة.

متر مربع / شخص لجمیع المساحة.9.3حمل االستعمال للمطابخ مساویا یكون عامل1/4/3- 5

یكون عامل االستعمال للمكتبات كما یلي:1/4/4- 5

متر مربع / شخص لجمیع المساحة.9.3أماكن ترتیب الكتب: 1/4/4/1- 5

متر مربع / شخص للمساحة الصافیة.4.6أماكن القراءة 1/4/4/2- 5

متر مربع / شخص لجمیع المساحة 4.7یكون عامل حمل االستعمال لحوض السباحة مساویا 1/4/5- 5

   متر مربع / شخص لجمیع المساحة من األرض المحیطة بحوض السباحة 2.8من سطح الماء و 

)Pool Deck(.

متر مربع / شخص للمساحة الصافیة.1.4یكون عامل حمل االستعمال للمنصات مساویا 1/4/6- 5

متر مربع / شخص ، على أن ال 0.28یكون عامل حمل االستعمال الماكن االنتظار مساویا 1/4/7- 5

تكون مساحة االنتظار ضمن المساحات المخصصة لوسائل الخروج، وان ال یؤدي تجمع الناس في أماكن 

  االنتظار إلى تقلیل العرض الفعال لمسارات الخروج.

Egressمتطلبات وسائل الخروج (2- 5 Requirements(  

Types(أنواع المخارج 2/1- 5 of  Exit(  

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبین بحسب متطلبات هذه المدونة واحدة أو أكثر من 

  األنواع التالیة:

) تؤدي إلى الخارج 3/1- 4أبواب تلقائیة اإلغالق ذات مفاصل جانبیة مطابقة لما ذكر في البند (2/1/1- 5

ى باحة و ممر یودي إلى خارج المبنى .رأسًا أو إل

). 3/3-4مخارج أفقیة بحسب البند (2/1/2- 5

).3/2-4ساللم داخلیة بحسب البند (2/1/3- 5

).3/4-4ساللم خارجیة بحسب البند (2/1/4- 5

ممرات منحدرة من الفئة (ا) لألبنیة العامة من الفئة (أ) وممرات منحدرة من الفئة (ب) لألبنیة 2/1/5- 5
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).3/5- 4العامة من الفئة (ب) ،وممرات منحدرة من الفئة (ج) لألبنیة العامة من الفئة (ج) وبحسب الفقرة (

).3/6-4ممرات خروج بحسب البند (2/1/6- 5

Egressسعة وسائل الخروج (2/2- 5 Capacity(  

المخارج المستعملة ) من هذه المدونة عند تحدید سعة 2/2-4عام: یراعى ما ذكر في الجدول (2/2/1- 5

).2/2- 4في األبنیة العامة (التجمع ) بحیث تكفي لحمل االستعمال المحدد في البند (

:)Main Exitالمخرج الرئیس (2/2/2- 5

یحتوي كل مكان للتجمع على مخرج رئیس ویشترط إن یكون عرض المخرج كافیا الستیعاب 2/2/2/1- 5

ج في مستوى المخرج نفسه أو یتصل بسلم أو ممر منحدر نصف حمل االستعمال الكلي، وان یقع المخر 

یؤدي إلى الشارع، وأال یقل عرضه عن العرض الكلي المطلوب لجمیع المماشي ومسارات الخروج والساللم 

یشترط إن یكون لكل طابق من طوابق األبنیة العامة مسار خروج یؤدي رأسًا إلى المخرج ذلكالمؤدیة إلیه. ك

مسار الخروج هذا كافیا الستیعاب نصف حمل استعمال الطابق الذي یستفید منه.الرئیس، وان یكون 

حیثما تصب جمیع مخارج المبنى في باحة تنتهي بمخرج رئیس، تحسب سعة المخرج الرئیس 2/2/2/2- 5

على أساس حمل االستعمال الكلي الذي یصب في الباحة.

ث ال یقل عرض تلك المخارج مجتمعة عن العرض توزع المخارج على محیط المبنى العام بحی2/2/2/3- 5

الكلي المطلوب لحمل االستعمال المسموح به.

المخارج األخرى: یجب إن یكون لكل مستوى في مكان التجمع (مثل ُشَرف دور السینما 2/2/3- 5

والمسارح) ما یلي:

مسار خروج یؤدي إلى المخرج الرئیس.2/2/3/1- 5

مخارج ذات سعة كافیة الستیعاب نصف حمل االستعمال لذلك المستوى تؤدي رأسًا إلى 2/2/3/2- 5

) أو إلى سلم 3/2- 4الشارع، أو إلى منطقة آمنة (مالذ) أو إلى سلم داخلي مطابق لما ذكر في البند (

ذ. ي منها إلى الشارع أو إلى منطقة مالأ) على إن تؤدي 3/4-4خارجي مطابق لما هو مذكور في البند (

ویراعى إن تكون وسائل الخروج تلك بعیدة عن بعضها قدر اإلمكان.

Minimum(العدد األدنى للمخارج 2/3- 5 Number of   Exits(  

1000یجب أال یقل عدد المخارج لألبنیة العامة من الفئة (أ) أو التي یبلغ سعتها أكثر من 2/3/1- 5

اإلمكان.شخص عن أربعة مخارج منفصلة ومتباعدة قدر 

یجب أال یقل عدد المخارج لألبنیة العامة من الفئة (ب) عن ثالثة مخارج منفصلة ومتباعدة قدر 2/3/2- 5

اإلمكان.

یجب أال یقل عدد المخارج لألبنیة العامة من الفئة (ج) والفئة (د) عن مخرجین منفصلین 2/3/3- 5

ومتباعدین في اتجاهین مختلفین.

) والتي یقل حمل Fencedالمخارج لألبنیة العامة المكشوفة والمسورة (یجب أال یقل عدد 2/3/4- 5
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شخص عن مخرجین منفصلین ومتباعدین.6000استعمالها عن 

) والتي یتراوح حمل Fencedیجب أال یقل عدد المخارج لألبنیة العامة المكشوفة والمسورة (2/3/5- 5

منفصلة ومتباعدة.شخص عن ثالثة مخارج   9000و 6000استعمالها بین 

) والتي یزید حمل Fencedیجب أال یقل عدد المخارج لألبنیة العامة المكشوفة والمسورة (2/3/6- 5

شخص عن أربعة  مخارج منفصلة ومتباعدة .  9000استعمالها على 

عن یجب أال یقل عدد المخارج للطوابق الوسطیة والنصفیة والُشَرف التي ال یزید حمل استعمالها2/3/7- 5

شخصا  عن مخرج واحد إلى أرضیة الطابق الواقع تحت الشرفة أو الطابق الوسطي رأسًا.50

یجب أال یقل عدد المخارج للطوابق الوسطیة والنصفیة والُشَرف التي یزید حمل استعمالها على 2/3/8- 5

ت الشرفة شخص  عن مخرجین منفصلین  یؤدیان إلى أرضیة الطابق الواقع تح100شخصا ویقل عن 50

أو الطابق الوسطي رأسًا.

یجب أال یقل عدد المخارج للطوابق الوسطیة والنصفیة والُشَرف التي ال یزید حمل استعمالها على 2/3/9- 5

شخص عن عدد المخارج المطلوبة للطابق الواقع تحتها رأسًا.100

Egressتنظیم وسائل الخروج (2/4- 5 Arrangement(  

).5- 4في الفصل (یراعى ما ذكر 2/4/1- 5

ر إذا كان حمل االستعمال یزید امتأ6یجب أال یزید طول الممر المشترك في األبنیة العامة على 2/4/2- 5

شخصا.50مترا  إذا كان حمل االستعمال اقل من 20شخصا وال یزید على 50على 

اعد الثابتة مثل حیثما توجد مساحات فارغة یمكن استعمالها من قبل الجمهور خالفا للمق2/4/3- 5

(األرضیات ) فانه یجب تجهیز القاعات بوسائل إضافیة لخروج ما یعادل نصف حمل االستعمال مع مراعاة 

إن ال تمر وسائل الخروج عبر المقاعد الثابتة.

:)Fixed Seats(المقاعد الثابتة2/4/4- 5

متر، عندما یكون 0.3فه عن ال تقل المسافة الصافیة بین ظهر المقعد والمقعد الواقع خل2/4/4/1- 5

المقعد في وضع الجلوس، ویتم تحدید المسافة الصافیة بین مقعدین متتالیین وذلك بالقیاس أفقیا فیما بین 

مستویین رأسیین.

مقعد، مع مراعاة ما یلي:100ال یزید عدد المقاعد في الصف الواحد على 2/4/4/2- 5

مقعدا وان یكون عرض 14إلیها عن طریق ممشیین عن أال یزید عدد المقاعد التي یمكن الوصول   )أ(

متر.0.6ملیمترات عن كل مقعد، على أن ال یتجاوز العرض 8متر مضافًا إلیه 0.3الممشى مساویا 

مقاعد و أال یزید طول 7أال یزید عدد المقاعد التي یمكن الوصول إلیها من ممشى واحد فقط عن   )ب(

20متر مضافًا إلیه 0.3أمتار، وان یكون عرض الممشى 9ى عن مسار االرتحال من أي مقعد إلى الممش

ملیمترًا لكل مقعد.

تحسب سعة نصف المقاعد المستمرة التي ال تفصل بینهما مساند لألذرع على أساس أن 2/4/4/3- 5
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متر.0.45الشخص الواحد یشغل مسافة قدرها 

:)The Standsالمدرجات (2/4/5- 5

  متر.0.75متر  وال تزید على 0.55بین صفوف مقاعد المدرجات عن ال تقل المسافة2/4/5/1- 5

مقعد.100ال یزید عدد المقاعد بین المماشي المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على 2/4/5/2- 5

ال تزید الصفوف بین المماشي الموازیة لمقاعد المدرجات عن احد عشر صفا.2/4/5/3- 5

متر لكل شخص.0.45المقاعد على أساس تحسب سعة الصف من 2/4/5/4- 5

المماشي: یتم تجهیز كل جزء من األبنیة العامة یحتوي على مقاعد أو مناضد أو معروضات أو 2/4/6- 5

  آالت أو أیة مواد أخرى بمماٍش تؤدي إلى المخارج بحسب الشروط التالیة:

متر.0.9مقعدًا أو اقل عن 50ال یقل عرض الممشى الذي یؤدي إلى 2/4/6/1- 5

متر إذا كانت المقاعد 0.9مقعدًا 60یكون العرض األدنى للممشى الذي یؤدي إلى أكثر من 2/4/6/2- 5

متر إذا كانت المقاعد على الجانبین. ویكون الممشى بعرضه األدنى عند ابعد 1.1على جانب واحد، ویكون 

تدریجیا  في اتجاه ذلك المخرج أو نقطة عن المخرج أو ممشى آخر متعامد معه أو بهو بحیث یتزاید عرضه

ملیمترا لكل متر طولي.25الممشى اآلخر أو البهو بنسبة 

ینتهي كل ممشى عند ممشى متعامد معه أو بهو أو مخرج على أن ال یقل عرض ذلك 2/4/6/3- 5

كلي بالمائة من العرض ال50الممشى المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض اكبر المماشي مضافًا إلیه 

المطلوب للمماشي التي تنتهي به.

بمحجرات توضع على خط 8:1ویقل عن 20:1تجهز المماشي التي یزید انحدارها على 2/4/6/4- 5

).3/2/3-4منتصف الممشى، وتكون مطابقة للمتطلبات المنصوص علیها في الفقرة (

أمتار.6ماشي على میجب أال یزید طول النهایات المسدودة لل2/4/6/5- 5

معاملة الممرات المنحدرة، 8:1ویقل عن 20:1تعامل المماشي التي یزید انحدارها على 2/4/6/6- 5

) المتعلق بالممرات المنحدرة.3/5- 4وتراعى بشأنها المتطلبات المنصوص علیها في البند (

دارها على ) بالمماشي التي یزید انح3/2- 4تستبدل ساللم مطابقة مواصفاتها لمتطلبات البند (2/4/6/7- 5

8:1.  

Lengthطول مسار الخروج (2/5- 5 of Exit Path(  

) باعتبار المماشي مسارات للخروج.6- 4یراعى ما ذكر في الفصل (2/5/1- 5

یكون الطول األقصى لمسارات الخروج والنهایات المسدودة بحسب ما منصوص علیه في 2/5/2- 5

.)6/1-4الجدول (

  )Exitsالمخارج (2/6- 5

.)7- 4في الفصل (یراعى ما ذكر2/6/1- 5

  یحدد مستوى المخرج عند نقطة المدخل الرئیس للمبنى.2/6/2- 5
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) منخفضة بالنسبة Terraceإذا كان المدخل الرئیس لألبنیة العامة واقعا على ساحة مكشوفة (2/6/3- 5

مستوى المخرج نفسه إلى مستوى الطریق العام أو منطقة المالذ ، فانه یمكن اعتبار مستوى هذه الساحة هو

بشرط أن یتحقق ما یلي:

أال یقل عرض تلك الساحة مقاسا بشكل عمودي على المبنى عن عرض المدخل أو المداخل 2/6/3/1- 5

أمتار، وأیهما اكبر.3الرئیسة التي تؤدي إلیها 

التي ن ال یقل طول الساحة مقاسا بشكل مواز للمبنى عن المجموع الكلي لعرض المخارجأ2/6/3/2- 5

متر.1.5تصب في هذه الساحة، على أال یقل عن 

ن تكون الساللم المؤدیة من الساحة إلى منطقة المالذ محمیة طبقا لمتطلبات حمایة الساللم أ2/6/3/3- 5

  الخارجیة المنصوص علیها في هذه المدونة.

Specialمتطلبات خاصة (2/7- 5 Requirements(  

100المكونات الخاصة بأبواب المخارج: یجهز باب الخروج من مكان التجمع الذي تبلغ سعته 2/7/1- 5

) ومطابقة لما نصت Panic Hardwareقفال فقط إذا كانت المكونات مكونات خاصة (أشخص أو أكثر، ب

).3/1/3/2-4علیه العبارة (

Egress(إنارة وسائل الخروج2/7/2- 5 Lighting( :  

) من هذه المدونة.8-4عى ما ذكر في الفصل (یرا2/7/2/1- 5

یسمح بتخفیض إنارة أرضیة الممرات المؤدیة إلى مخارج األبنیة العامة التي تقام فیها عروض 2/7/2/2- 5

لوكس.2سینمائیة أو غیرها في أثناء فترة العرض عن 

فیها بوسائل إنارة احتیاطیة اإلنارة االحتیاطیة: یتم تجهیز جمیع األبنیة العامة ووسائل الخروج2/7/3- 5

  ).9- 4بحسب ما نص علیه الفصل (

العالمات اإلرشادیة للمخارج: یتم تجهیز جمیع األبنیة العامة بعالمات إرشادیة إلى المخارج 2/7/4- 5

  ).10-4ووسائل الخروج بحسب ما نص علیه الفصل (

  )Protectionالوقایة (3- 5

Protectionوقایة الفتحات الراسیة (3/1- 5 of Vertical Openings(  

)، وتستثنى من ذلك 6-3یجب عزل جمیع الساللم وغیرها من الفتحات الرأسیة بحسب ما نص علیه الفصل (

الفتحات الرأسیة بین الُشَرف وطوابق األبنیة العامة الرئیسة، ویراعى عدم زیادة طول مسار الخروج عما ذكر 

  ).6-4في الفصل (

Interiorداخلي (اإلنهاء ال3/2- 5 Finishing(  

- 3) والجدول (4-3تكون متطلبات اإلنهاء الداخلي لألبنیة العامة بحسب ما نص علیه الفصل (

) في األبنیة العامة القائمة التي ال تتطابق مواد إنهائها الداخلي مع متطلبات مواد اإلنهاء الداخلي 4/2

           ) 4/2- 3میة المختصة إن تطبق ما جاء في البندین (المنصوص علیها في هذه المدونة، ویجوز للجهة الرس
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  ).4/3- 3و (

Fire  Alarmمنظومات الكشف واإلنذار واالتصاالت (3/3- 5 and Detection System(  

تجهز األبنیة العامة وجمیع المسارح التي تحتوي على أكثر من صالة عرض بمنظومات 

  مطابقة لما ذكر في مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق وعلى النحو التالي:لالتصاالت والكشف واإلنذار بالحریق 

تجهز الفئة (أ) من األبنیة العامة بمنظومة للكشف واإلنذار بالحریق وتجهز بنظام صوتي 3/3/1- 5

).Voice Alarm Systemلمخاطبة الجمهور (

ذار بالحریق في كافة المرافق.تجهز الفئتان (ب) و(ج) من األبنیة العامة بمنظومات كشف وٕان3/3/2- 5

تجهز الفئة (د) بمنظومات یدویة لإلنذار بالحریق على أن یتم تجهیز األماكن التي یحتمل شبوب 3/3/3- 5

الحریق فیها كصاالت إعداد الطعام (المطابخ ) بكواشف حریق.

مختلفة حیث یسمح تستثنى من الفقرات السابقة األبنیة العامة التي تشكل جزءا من استعماالت3/3/4- 5

لغرض الرئیس.لبتغطیتها بمنظومات اإلنذار المستعملة 

تجهز المسارح بمنظومات إنذار بالحریق تطلق اإلنذار في مكتب مدیر المسرح، وغرف تغییر 3/3/5- 5

المالبس، والمرافق الصحیة والغرف والقاعات التابعة للمسرح، وفي موضع من المبنى یقیم فیه بصورة دائمة 

ف مؤهل. ویحظر إطالق إشارة إنذار تسمع في قاعة التجمع وذلك لضمان إخالء المبنى على نحو موظ

منظم وبإشراف شخص مسؤول ولمنع الهروب المضطرب الناتج من ذعر الجمهور.

  األخرى القابلة لالحتراق أو االنفجارواألجهزةغرف المراجل وأجهزة التبرید الكبیرة 3/4- 5

المراجل وأجهزة التبرید الكبیرة والمحوالت واألجهزة األخرى القابلة لالحتراق أو یجب فصل غرف3/4/1- 5

االنفجار عن باقي أجزاء المبنى، كما یجب عزلها باستعمال عازل حریق ال یقل معیار مقاومته للحریق عن 

ساعة واحدة، أو تجهیزها بمنظومات مرشات تلقائیة.

رید الكبیرة والمحوالت واألجهزة األخرى القابلة لالحتراق أو أجهزة التبو توضع غرف المراجل 3/4/2- 5

االنفجار بحیث ال یكون موقعها تحت المخارج بالقرب منها، أو إلى جانبها.

  منصة المسرح والمنصة المحاطة3/5- 5

فتحات اً مربعاً متر 45تزید مساحتها على یركب فوق كل منصة مسرح وكل منصة محوطة3/5/1- 5

یدویا من عند مستوى منصة المسرح وتلقائیا فور الكشف عن الدخان من قبل كاشف الدخان، تهویة تفتح 

بالمائة من مساحة األرضیة أو منصة المسرح أو المنصة 5على أال تقل مساحة فتحات التهویة عن 

عیة عندما المحوطة. أما في حالة استعمال أجهزة تهویة میكانیكیة فیجب أال تقل مساحة فتحات التهویة الطبی

ال تكون تلك األجهزة مشغلة عما هو مذكور آنفًا.

تكون ستارة المسرح أو ستارة شاشة السینما غیر قابلة لالحتراق، وذات خصائص مقاومة 3/5/2- 5

NFPAلالحتراق ال تقل عن تلك المنصوص علیها في المواصفات القیاسیة األمریكیة ( ) أو ما یعادلها 701

العالمیة المعتمدة من قبل الجهة الرسمیة المختصة.من المواصفات 
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یجب أن تتفق إجراءات الوقایة من الحریق المتخذة في األجزاء الملحقة بالمسرح مثل غرف تغییر 3/5/3- 5

المالبس، والمشاغل، والمساحات الواقعة تحت منصة المسرح وغیرها مع ما یلي:

جزاء الملحقة بالمسرح عن باب یؤدي إلى مسار الخروج یجب أال یزید بعد أیة نقطة في األ3/5/3/1- 5

.متراً 15على 

یجب أال یقل عدد المخارج التي یمكن الوصول إلیها من إي جزء ملحق بالمسرح عن 3/5/3/2- 5

، وهذا یسمح بمسار متراً 22مخرجین، على إن ال تزید المسافة من إي نقطة نحو أي من المخرجین على 

أمتار.6ین لمسافة ال تزید على مشترك لكل من المخرج

یتم تحدید أماكن تخزین المواد القابلة لالشتعال مثل مواد الطالء و السوائل والغازات، وكذلك 3/5/3/3- 5

المشاغل التي تستعمل فیها تلك المواد بحیث ال تؤدي رأسًا إلى منصة المسرح.

غرف أجهزة عرض األفالم:3/5/4- 5

عرض األفالم ضمن إنشاء ال یقل معیار مقاومته للحریق عن ساعتین تكون غرف أجهزة3/5/4/1- 5

یحوطها كلها، إال انه ال توجد أیة متطلبات خاصة لفتحات تلك الغرف باستثناء ما هو منصوص علیه في 

متر مربع 7.2)، ویجب أال تقل مساحة الغرفة المخصصة آللة عرض واحدة عن 3/5/4/4- 5العبارة (

متر مربع لكل آلة عرض إضافیة. كما یجب أال تقل المسافة الصافیة المحیطة بآلة 3.6یضاف إلى ذلك 

متر.0.75العرض السینمائي أو بالكشافات أو غیرها من األجهزة المماثلة عن 

متر.2.25یجب أال یقل ارتفاع سقف غرفة أجهزة عرض األفالم عن 3/5/4/2- 5

 یقل عن باب واحد تلقائي اإلغالق یفتح إلى الخارج تجهز غرف أجهزة عرض األفالم بما ال3/5/4/3- 5

متر وال یقل ارتفاعه عن مترین.0.75وال یقل عرضه عن 

بالمائة من مساحة 25یجب أال تزید المساحة الكلیة للفتحات الخاصة بأجهزة العرض على 3/5/4/4- 5

بالزجاج أو أي مادة أخرى مشابهة جهز جمیع الفتحات األفالم، وتالجدار الواقع بین المتفرجین وغرفة عرض 

بحیث یحجز الدخان والغازات بصورة تامة.

تتم تهویة غرفة اجهزة عرض األفالم بما ال یقل عن التالي:3/5/4/5- 5

اإلمداد بالهواء: تجهز غرفة أجهزة عرض األفالم بما ال یقل عن مجریین منفصلین إلدخال الهواء النقي   )أ(

عن بعضها، على أن تكون ذات حجم كاف یسمح بتجدید هواء الغرفة كل الى مواضع تبعد أقصى ما یمكن 

دقائق، ویمكن تجهیز غرفة أجهزة عرض األفالم بالهواء  النقي بواسطة منظومة تكییف الهواء العام 3

  للمبنى.

الهواء الخارج: تجهز غرفة أجهزة عرض األفالم بمخرج واحد على األقل لخروج الهواء منها، وتكون   )ب(

لتخلص من الهواء الخارج من غرف أجهزة عرض األفالم مستقلة عن غیرها من شبكات التهویة في شبكة ا

المبنى. ویشترط إن تنتهي قنوات التخلص من الهواء الخارج من غرف عرض األفالم خارج المبنى في 

فة مرة واحدة مواضع تضمن عدم إعادة سحبه  التهویة. وتتم التهویة میكانیكیا بحیث یتجدد الهواء في الغر 
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دقائق. ویسمح باستعمال شبكة تهویة غرفة أجهزة عرض األفالم في تهویة الغرف الملحقة 3على األقل كل 

  بها مثل غرف مولدات الكهرباء.

یسمح بوضع األجهزة الكهربائیة الملحقة بعملیة العرض السینمائي مثل المقاومات المتغیرة، 3/5/4/6- 5

ة أجهزة عرض األفالم السینمائیة، أو في غرفة مستقلة تشابه في مواصفاتها والمحوالت والمولدات في غرف

  غرفة أجهزة عرض األفالم السینمائیة.

Fireمتطلبات اإلطفاء (3/6- 5 Extinguishing Requirements(  

من تجهز جمیع األبنیة العامة من الفئتین (أ) و (ب) بمنظومة كاملة للمرشات التلقائیة، وتستثنى 3/6/1- 5

ذلك أماكن العبادة.

إذا كانت األبنیة العامة جزءا من مبنى متعدد االستعماالت، فانه یجب تجهیز طابق األبنیة 3/6/2- 5

العامة وجمیع الطوابق الواقعة بینه وبین طابق المخرج (سواء أكان موقع األبنیة العامة فوق مستوى طابق 

ذلك ما یلي:المخرج أم أسفل منه) بمرشات تلقائیة ویستثنى من

األبنیة العامة التي تستعمل لعقد ورش عمل.3/6/2/1- 5

1100األبنیة العامة التي تتكون من قاعة واحدة متعددة االستعماالت ال تزید مساحتها على 3/6/2/2- 5

متر مربع وتستعمل إلغراض العرض.

لتجمع جمهور یزید عن قاعات التزلج وأحواض السباحة التي ال تشتمل على أماكن مخصصة3/6/2/3- 5

شخص.300

تجهز جمیع األبنیة العامة من الفئتین (ج) و (د) بمنظومة كاملة من شبكات األنابیب والخراطیم 3/6/3- 5

الخاصة بمكافحة الحریق بحسب الشروط التالیة:

تجهز كل منصة أو منصة محوطة على كل من جانبیها بأنبوب راسي خاص وخرطوم إطفاء 3/6/3/1- 5

6ملیمترا  ذي طول یضمن تغطیة أي نقطة في المنصة ضمن مسافة ال تزید على 25یقل قطره عن ال 

أمتار.

تجهز غرف أجهزة عرض األفالم وغرف استبدال المالبس بمطافئ باإلضافة إلى منظومة 3/6/3/2- 5

  شبكات األنابیب وخراطیم خاصة بمكافحة الحریق.

Electricalیة للمبنى (التأسیسات الكهربائیة والمیكانیك4- 5 and Mechanical Services of the

Building  (  

  یراعى ما ذكر في الباب العشرین.

Assemblyاألبنیة العامة في المباني العالیة (5- 5 Places in High Rise Buildings(  

یراعى تطبیق ما منصوص علیه في الباب الخامس عشر على المباني العالیة المستعملة لتجمع

  األشخاص أو المباني العالیة متعددة االستعماالت التي تشكل األبنیة العامة جزءا منها.
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  )Atriumsالتجاویف الداخلیة (6- 5

  ).4/13-1یراعى بهذا الخصوص ما منصوص علیه في البند (
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السادسالباب 

  األبنیة التعلیمیة

  متطلبات عامة 1- 6

  )Scopeالمجال (1/1- 6

وعلى األبنیة التعلیمیة القائمة والواقعة الجدیدةتطبق متطلبات هذا الباب على األبنیة التعلیمیة

  تحت الترمیم أو التحدیث، كما تطبق على األبنیة القائمة التي یراد تغییر صنف استعمالها إلى أبنیة تعلیمیة.

  )Applicationsتطبیقات (1/2- 6

المخرج تكون الغرف المخصصة لریاض األطفال أو تالمیذ الصف األول االبتدائي في طابق 1/2/1- 6

نفسه، أما الغرف المخصصة لتالمیذ الصف الثاني االبتدائي فال یزید ارتفاعها عن طابق واحد فوق الطابق 

الذي یقع فیه المخرج.

Multiالمتعددةاالستعماالت 1/2/2- 6 Uses) :(

عام: في الحاالت التي یكون في المبنى أو المنشأ نفسه صنفا إستعمال متداخالن باسلوب1/2/2/1- 6

یصعب بسببه عملیا اتخاذ احتیاطات منفصلة للوقایة من الحریق لكل صنف استعمال على حدة، تكون 

وسائل الخروج كافیة لتحقیق متطلبات الوقایة من الحریق الخاصة بكل غرفة أو قسم على حدة وذلك ألقصى 

متطلبات الوقایة ألكثر حمل استعمال للمبنى ككل. وینبغي إن یكون كل من اإلنشاء ووسائل الخروج یحققان 

  أصناف االستعمال خطورة.

األبنیة العامة في المباني التعلیمیة: تطبق المتطلبات الخاصة باألبنیة العامة والمنصوص 1/2/2/2- 6

علیها في الباب الخامس من هذه المدونة على غرف االجتماعات والقاعات والمطاعم وصاالت األلعاب 

مخصصة للمتفرجین وما شابهها من قاعات وغرف التجمع. وتحسب سعة المخرج الداخلیة المجهزة بمقاعد 

المشترك لكل من قاعات أو غرف التجمع وقاعات التدریس بما یسمح بخروج متزامن لكل من صنفي 

االستعمال في آن واحد. وفي الحاالت التي ال یحتمل فیها حدوث استعمال متزامن لكل من قاعات أو غرف 

  التدریس، فتحسب سعة المخرج لصنف استعمال واحد.التجمع وقاعات

األبنیة السكنیة في المباني التعلیمیة: في حاالت وجود أبنیة تعلیمیة و سكن داخلي في المبنى 1/2/2/3- 6

نفسه تطبق المتطلبات الخاصة باألبنیة السكنیة المنصوص علیها في الباب الثامن من هذه المدونة، 

ألبنیة التعلیمیة المنصوص علیها في هذا الباب. وتحسب سعة المخرج بما یسمح باإلضافة إلى متطلبات ا

بخروج متزامن لكل من صنفي االستعمال في آن واحد، إال إذا لم تتوافر حالة االستعمال المتزامن، حیث 

  تحسب سعة المخرج لصنف استعمال واحد.

  تعاریف خاصة  1/3- 6

تي ال یتم الخروج منها إال عن طریق غرفة مجاورة أو غرفة أخرى الغرفة الداخلیة: هي الغرفة ال1/3/1- 6

ال تعتبر مخرجا.
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الغرفة: ألغراض هذا الباب، تعرف الغرفة بأنها مساحة محوطة بما یحول دون الخروج منها، 1/3/2- 6

بالمائة من محیط تلك المساحة، وعند حساب 80حیث یشكل الحائل الذي یمنع الخروج ما ال یقل عن 

متر، 0.9حیط الذي ال یشكل حائال للخروج، ال تؤخذ في االعتبار الفتحة التي یقل عرضها الصافي عن الم

  متر.1.2والتي یقل ارتفاعها عن 

Flexibleالمباني التعلیمیة ذات المخطط المرن (1/3/3- 6 Plan والمباني التعلیمیة ذات المخطط المفتوح (

)Open Plan:(

    أو جزءًا من مبنى یحتوي على ممرات داخلیة تطابق ما ذكر في البندتشمل كل مبنى 1/3/3/1- 6

)6 -3/7.(

تحتوي المباني التعلیمیة ذات المخطط المرن على جدران للممرات وقواطع یمكن تغییر 1/3/3/2- 6

مواضعها على كل ارتفاع الطابق، ومجهزة بأبواب بین الغرف والممرات.

میة ذات المخطط المفتوح على غرف تحدد بمنافذ، أو كراٍس أو مكاتب تحتوي المباني التعلی1/3/3/3- 6

متر.1.5أو خزانات أو قواطع ال یتعدى ارتفاعها 

Usesتصنیف االستعماالت 1/4- 6 Classification) (  

).2- 2یراعى ما ذكر في الفصل (1/4/1- 6

تتضمن األبنیة التعلیمیة جمیع المباني المستعملة لتجمیع مجموعات مكونة من ستة أشخاص أو 1/4/2- 6

ساعة في األسبوع، وذلك لتلقي العلم مثل 12أكثر فترة زمنیة تزید على أربع ساعات یومیا أو تزید على 

یاض األطفال، وغیرها المدارس، والكلیات والمعاهد والجامعات واألكادیمیات، كما تتضمن دور الحضانة، ور 

من المدارس التي یتم فیها تعلیم األطفال، حتى لو كانوا دون سن التعلیم.

Classificationتصنیف خطورة المحتویات (1/5- 6 of Dangerous Contents(  

  ).1/2/1- 2یراعى ما ذكر في الفقرة (

Occupancyحمل االستعمال (1/6- 6 Load(  

التعلیمیة أو ألي طابق أو قسم من المباني یستعمل لألغراض یحدد حمل االستعمال للمباني 

) مع مراعاة ما یلي:2/1- 4التعلیمیة بحسب الجدول (

یحدد حمل االستعمال للمساحات المجهزة بمقاعد ثابتة بعدد تلك المقاعد، على أن تنظم وسائل 1/6/1- 6

).2/4-5الخروج لتلك المساحات بحسب ما منصوص علیه في البند (

یحدد حمل االستعمال ألغراض متطلبات الخروج ،لقاعات المحاضرات المنفردة والمطاعم 1/6/2- 6

شخصا والقاعات المشابهة بحسب ما ذكر في 50وصاالت األلعاب الداخلیة المستعملة لتجمع ما یزید على 

  ).1/4-5البند (
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Egressمتطلبات وسائل الخروج (2- 6 Arrangement(  

  عام2/1- 6

ممشى أو ممر داخلي أو شرفة أو غیرها من الوسائل المؤدیة إلى المخارج بحسب ما یكون كل

  منصوص علیه في الباب الثاني من هذه المدونة.

Types(أنواع المخارج 2/2- 6 of Exits(  

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبین (بحسب المتطلبات المنصوص علیها في الباب 2/2/1- 6

المدونة ) من واحد أو أكثر من األنواع التالیة:الرابع من هذه 

) تؤدي إلى 3/1- 4أبواب تلقائیة اإلغالق ذات مفصالت جانبیة مطابقة  لما ذكر في البند (2/2/1/1- 6

الخارج رأسًا أو إلى ردهة أو ممر یؤدي إلى خارج المبنى.

).3/2-4ساللم داخلیة من الفئة (أ) بحسب البند (2/2/1/2- 6

).3/3- 4مخارج أفقیة بحسب البند (2/2/1/3- 6

).3/4- 4ساللم خارجیة بحسب البند (2/2/1/4- 6

).3/5- 4ممرات منحدرة من الفئة (أ) أو الفئة (ب) بحسب البند (2/2/1/5- 6

یسمح باستعمال ساللم هروب من الحریق إلغراض معالجة النقص في الوقایة من الحریق 2/2/2- 6

).3/8-4وبحسب ما منصوص علیه في البند (للمباني التعلیمیة القائمة

Egressسعة وسائل الخروج (2/3- 6 Capacity(  

یكون عدد المخارج ألي مبنى تعلیمي وسعتها لكل طابق وقسم وغرفة كافیین الستیعاب حمل 2/3/1- 6

االستعمال بحسب متطلبات هذه المدونة.

إي طابق من قبل شاغلي الطوابق األعلى منه یسمح باستعمال المخارج التي یستفید منها شاغلو2/3/2- 6

).2/1/4- 4في آن واحد، وذلك لطابق المخرج والطوابق األعلى منه. ویراعى ما منصوص علیه في الفقرة (

الممرات :2/3/3- 6

  متر.1.8یجب أال یقل العرض الصافي ألي ممر في مبنى تعلیمي عن 2/3/3/1- 6

مقعدا عن 60في قاعات التدریس التي تشمل على أكثر من یجب أال یقل عرض الممشى 2/3/3/2- 6

متر إذا كانت المقاعد على جانبي 1.1متر إذا كانت المقاعد على جانب واحد للممشى. و ال یقل عن 0.9

مقعدا. 60متر إذا كان عدد المقاعد في القاعة یقل عن 0.75الممشى. یجب أال یقل عرض الممشى عن 

قاعد في الصف الواحد بین أي مقعد وممشى على سبعة مقاعد.ویجب أال یزید عدد الم

یجب عدم وضع برادات میاه الشرب، أو غیرها من األجهزة سواء الثابتة منها أو القابلة 2/3/3/3- 6

للتحریك في الممرات بشكل یقلل من العرض الصافي للممر عن القیم المذكورة آنفًا.

  ).3/1/2/4-4(یراعى ما نصت علیه العبارة 2/3/3/4- 6
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Minimum(العدد األدنى للمخارج 2/4- 6 Number of Exits(

یجب أال یقل عدد المخارج في كل طابق عن مخرجین منفصلین متباعدین.2/4/1- 6

شخصا، أو تزید 50یجب أال یقل عدد األبواب لكل حجرة أو مساحة یزید عدد مستعملیها على 2/4/2- 6

بابین اثنین متباعدین إلى حد یحول دون انغالق كلیهما في نفس الوقت، متر مربع، عن 100مساحتها على

على إن یؤدي كل باب منهما إلى مخرج مستقل، أما إذا كان الخروج عن طریق ممر فیمكن أن یفتح البابان 

في ممر مشترك یؤدي إلى مخرجین منفصلین في اتجاهین متعاكسین.

متر مربع والواقعة ضمن األبنیة اإلداریة 200زید مساحتها على یسمح للمراكز الثقافیة التي ال ت2/4/3- 6

أن تحتوي على مخرج واحد.

Lengthطول مسار الخروج (2/5- 6 of Exit Path(  

یكون الطول األقصى لمسارات الخروج والنهایات المسدودة والممرات المشتركة بحسب ما نص علیه 

  ).6/1-4الجدول (

  )Exitsالمخارج (2/6- 6

).7- 4یراعى ما نص علیه الفصل (2/6/1- 6

تجهز القاعات الواقعة تحت مستوى طابق المالذ المستعملة إلغراض تعلیمیة (التدریس أو تجمع 2/6/2- 6

الطلبة) بوسیلة خروج واحدة تؤدي إلى خارج المبنى رأسًا بدون المرور بالطابق الذي یعلوه.

Doorsاألبواب والمكونات (2/7- 6 and Contents(  

إغالق الباب: تصمم جمیع أبواب الخروج بحیث تبقى مغلقة في الحاالت العادیة، وبحیث ال تزید 2/7/1- 6

  ).3/1/3/2- 4القوة الالزمة لفتحها عند الحاجة عما نصت علیه العبارة (

اتجاه فتح األبواب: یكون اتجاه فتح أبواب الغرف، أو المساحات التي یزید عدد شاغلیها على 2/7/2- 6

  شخصًا، إلى الخارج.50

100المكونات الخاصة بأبواب المخارج: تجهز أبواب الخروج ذات حمل استعمال  یزید على 2/7/3- 6

  ت).) (3/1/3/2- 4شخص بمكونات خاصة مطابقة لما نصت علیه العبارة (

Egressإنارة وسائل الخروج (2/8- 6 Lighting(  

  ).8-4بحسب ما نص علیه في الفصل (تتم إنارة وسائل الخروج في المباني التعلیمیة 

Standbyاإلنارة االحتیاطیة (2/9- 6 Lighting(  

تجهز جمیع المباني التعلیمیة الستعماالت لیلیة، وجمیع المساحات الداخلیة في المباني غیر 

المجهزة بنوافذ مثل القاعات وبیوت الساللم والممرات بوسائل إنارة احتیاطیة، وبحسب ما منصوص علیه في

  ).9-4(الفصل

Exit Guidanceالعالمات اإلرشادیة للمخارج (2/10- 6 Sign(  

تجهز جمیع المباني التعلیمیة بعالمات إرشادیة إلى المخارج، ووسائل الخروج بحسب ما 
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  ).10-4منصوص علیه في الفصل (

Windows(النوافذ المستعملة إلغراض التهویة واإلنقاذ 2/11- 6 used for Ventilation and

Rescue(  

تجهز كل قاعة تدریس أو أي غرفة یستعملها طالب، بشباك واحد على األقل یصلح ألغراض 

ث التهویة واإلنقاذ في حاالت الطوارئ، على أن یكون قابًال للفتح من الداخل من دون استعمال أي أداة، وبحی

متر فوق سطح 1.1، ویجب أال یزید ارتفاع قاعدة الشباك على متر0.5ال یقل عرضه الصافي عن 

الشباكمتر من مستوى األرضیة. ویجب إن ینفتح 1.4أرضیة الطابق، وال یزید ارتفاع مقبض الشباك على 

على مساحة تؤدي إلى الطریق العام أو إلى أي منطقة آمنة وان یسهل الوصول إلیه من قبل فرق اإلطفاء 

  واإلنقاذ.

  )Protectionالوقایة (6-3

Protectionوقایة الفتحات الراسیة (3/1- 6 of Vertical Openings(  

یجب عزل بیوت الساللم الداخلیة وغیرها من الفتحات الرأسیة في المنشآت التعلیمیة بحسب ما 3/1/1- 6

ثالثة طوابق في ). ویستثنى من ذلك الفتحات الرأسیة التي یزید ارتفاعها عن 6- 3نص علیه في الفصل (

المباني التعلیمیة المجهزة بمنظومات مرشات تلقائیة، والتجاویف الداخلیة المطابقة للمتطلبات المنصوص 

  ).6/2- 3علیها في البند (

) فیما Open Stairsیسمح في المباني التعلیمیة المكونة من ثالثة طوابق بإنشاء ساللم مفتوحة (3/1/2- 6

ذه الساللم إلى طوابق الخدمات (مثل المخازن والمراجل والورش والمطابخ وغرف بینها، شریطة أن ال تؤدي ه

الغسیل وغرف المضخات....الخ ) التي یجب إن تتهیأ لها مخارج منفصلة. على انه یسمح بربط طابق 

الخدمات مع طابق تعلیمي واحد (السفلي أو طابق المخرج)، شریطة أن تجهز هذه الساللم بأبواب تلقائیة 

غالق وغیر منفذه للدخان وذات مقاومة للحریق مدة ال تقل عن ساعتین.اإل

Interiorاإلنهاء الداخلي (3/2- 6 Finishing(  

تكون مادة اإلنهاء الداخلي في الممرات والساللم وغیرها من وسائل الخروج من الفئة (أ) بحسب ما 

  ).4-3منصوص علیه في الفصل (

Fireالتصاالت (منظومات الكشف واإلنذار وا3/3- 6 Alarm and Detection System(  

یجهز كل مبنى تعلیمي بمنظومة یدویة لإلنذار بالحریق مطابقة لما هو منصوص علیه في 3/3/1- 6

مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق من مدونات البناء العراقیة، وتستثنى من ذلك المباني التعلیمیة ذات الطابق 

متر مربع.200الواحد التي تقل مساحتها عن 

تجهز مناطق الخدمات والمستودعات والمشاغل (الورش) والمختبرات الواقعة ضمن األبنیة 3/3/2- 6

التعلیمیة بمنظومة تلقائیة للكشف عن الحریق واإلنذار به مطابقة لما منصوص علیه في مدونة أنظمة 

  اإلنذار بالحریق من مدونات البناء العراقیة.
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Fire(متطلبات اإلطفاء3/4- 6 Extinguishing Requirements(  

متر مربع 200تجهز األبنیة التعلیمیة كلها بمطافئ یدویة، وبما ال یقل عن مطفأة واحدة لكل 3/4/1- 6

من المساحة الكلیة، وبما ال یقل عن مطفأتین في كل طابق.

نیة التعلیمیة بمنظومة تجهز المختبرات و المشاغل (الورش) والمخازن و المطابخ الملحقة باألب3/4/2- 6

من شبكات األنابیب والخراطیم الخاصة بمكافحة الحریق، وذلك باإلضافة إلى المطافئ الیدویة.

Dividingتقسیم المبنى إلى مناطق دخان (3/5- 6 the Building into Smoke Zones(  

یجب أن یقسم المبنى التعلیمي إلى مناطق دخان باستعمال حواجز دخان ذات معیار لمقاومة 3/5/1- 6

)، وذلك في الحالتین التالیتین:2/3-3(البندالحریق ال یقل عن ساعة واحدة، ومطابقة لما نص علیه في 

الطوابق متر مربع، شاملة المساحة اإلجمالیة لجمیع2800إذا زادت مساحة المبنى على 3/5/1/1- 6

Commonالتي تشترك في الجو المحیط نفسه ( Atmosphere  .(

مترًا.90إذا زاد أقصى بعد للمبنى على 3/5/1/2- 6

متر مربع، أو یزید إي بعد من أبعاد المبنى 2800یجب أن ال تزید مساحة منطقة الدخان على 3/5/2- 6

مترا.90على 

المجهزة بمنظومات مرشات تلقائیة، حیث ال توجد هنالك قیود تستثنى من ذلك األبنیة التعلیمیة 3/5/3- 6

على مساحة منطقة الدخان، مع األخذ بعین االعتبار أن ال یقل عدد مناطق الحریق في المبنى عن 

  منطقتین.

Protection(الوقایة من األخطار 3/6- 6 Against Risks(  

المخصصة إلنتاج او استعمال مواد قابلة یجب عزل القاعات أو المساحات المخصصة للتخزین أو 

لالحتراق أو سوائل قابلة لالشتعال أو مواد خطرة بكمیات تشكل خطورة عالیة، وغرف المراجل، واألفران، 

وغرف خزن الوقود، ومشاغل (ورش) الصیانة، وأعمال النجارة، والمطابخ، وغرف غسل المالبس، بإنشاء ال 

ة واحدة، أو باستعمال منظومات مرشات تلقائیة لمكافحة الحریق، على یقل معیار مقاومته للحریق عن ساع

  إن تتم وقایة الفتحات بأبواب تلقائیة اإلغالق مقاومة للحریق.

Minimumالحدود الدنیا لمتطلبات اإلنشاء (3/7- 6 Requirements for Construction(  

الممرات الداخلیة:3/7/1- 6

مقاومة الحریق لمادة إنهاء الممرات الداخلیة عن ساعة واحدة، كما یجب یجب أال یقل معیار 3/7/1/1- 6

دقیقة.20حمایة الفتحات المؤدیة إلى تلك الممرات بأبواب ال یقل معیار مقاومتها عن 

مترًا إلى أقسام متساویة ال یزید طول إي منها على 90یقسم كل ممر داخلي یزید طوله على 3/7/1/2- 6

بحواجز غیر منفذة للدخان ومجهزة بأبواب تلقائیة اإلغالق وذلك بحسب ما نص علیه الفصل مترا، وذلك 90

)3 -1.(

یستثنى من ذلك :3/7/2- 6
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المناطق المستعملة إلیواء الطالب التي لها باب واحد على األقل یفتح على الجو الخارجي أو 3/7/2/1- 6

  على مسار خروج یؤدي إلى الجو الخارجي.

مح في المباني التعلیمیة المجهزة بمنظومات مرشات تلقائیة، بأن ال یكون لجدران الممرات یس3/7/2/2- 6

الداخلیة معیار لمقاومة الحریق، بید أنها یجب أن تكون مانعة لنفاذ الدخان.

Flexibleالمباني التعلیمیة ذات المخطط المرن (4- 6 Planوالمباني ذات المخطط المفتوح (  )Open

Plan (  

یجب أن تتطابق المباني التعلیمیة ذات المخطط المرن وذات المخطط المفتوح مع المتطلبات 4/1- 6

الحقًا.المذكورةالمذكورة في هذه المدونة، باإلضافة إلى المتطلبات 

شخص 300یجب أن تجهز كل قاعة (في المخطط المفتوح  أو المرن ) یزید عدد شاغلیها على 4/2- 6

على األقل بوسیلتي خروج تؤدیان إلى منطقة ذات جو منفصل عن جو القاعة. وحیثما تتطلب المدونة ثالث 

وسائل خروج یجب إن ال یؤدي أكثر من اثنتین منها إلى الجو نفسه.

التعلیمیة ذات المخطط المرن أن یعاد ترتیب القواطع والجدران المتحركة بشكل یسمح في المباني4/3- 6

دوري بشرط موافقة الجهات الرسمیة المختصة على المخطط الجدید.

یجب أن یتم تقییم المباني التعلیمیة ذات المخطط المرن قبل تركیب القواطع والجدران المتحركة 4/4- 6

وبعد تركیبها.

Electricalكهربائیة والمیكانیكیة للمبنى (التأسیسات ال5- 6 and Mechanical Services of the

Building  (  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب العشرین.

Highالمباني التعلیمیة العالیة (6- 6 Educational Buildings(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب الخامس عشر.

  )Atriumsالتجاویف الداخلیة (7- 6

  ).4/13- 1یراعى ما منصوص علیه في البند (
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السابعالباب 

  أبنیة الرعایة الصحیة ومراكز اإلصالح والتأهیل

  متطلبات عامة1- 7

  )Applicationsتطبیقات (1/1- 7

الجدیدة، والقائمة تطبق متطلبات هذا الباب على أبنیة الرعایة الصحیة ومراكز اإلصالح والتأهیل 1/1/1- 7

الخاضعة ألعمال التحدیث أو التوسع أو إضافة طبقات، كما تطبق على األبنیة القائمة التي یراد تغییر نوع 

  استعمالها إلى االستعماالت المنصوص علیها في هذا الباب.

تستعمل تتیسر في دور الرعایة الصحیة ومراكز اإلصالح والتأهیل وسائل النوم لشاغلیها، حیث 1/1/2- 7

من قبل أشخاص غیر قادرین على إنقاذ أنفسهم من خطر الحریق أو أیة حالة طارئة أخرى بسبب تقدم 

العمر أو عدم القدرة البدنیة أو العقلیة أو بسبب القیود األمنیة المفروضة علیهم.

مراض عقلیة یسمح بتصنیف مبان أو أجزاء منها باعتبارها أبنیة تستعمل لرعایة من یعانون من أ1/1/3- 7

أو نفسیة أو عصبیة، أو تستعمل لرعایة المعوقین عقلیًا، بحسب موافقة الجهة الرسمیة المختصة شریطة أن 

یكون شاغلو هذه المباني قادرین على اتخاذ القرار بالخروج في حاالت الطوارئ. علمًا أن الكثیر من هذه 

ها على الخروج بمحض إرادتهم ومن ثم ال یعتبرون األبنیة تتطلب اتخاذ تدابیر معینة قد تحد من قدرة شاغلی

قادرین على اتخاذ القرار بالخروج.

تصمم جمیع دور الرعایة الصحیة ومراكز اإلصالح والتأهیل وتنشأ وتصان وتشغل باسلوب 1/1/4- 7

یضمن التقلیل من احتماالت اندالع حریق تتطلب إخالء شاغلي تلك األماكن. ذلك ألن االعتماد على 

اغلین لوحدهم في إخالء دور الرعایة الصحیة ومراكز اإلصالح والتأهیل ال یضمن ذلك القدر الكافي من الش

حمایة األرواح وٕانما یتحقق ذلك عن طریق:

  إختیار التصمیم المناسب.1/1/4/1- 7

تهیئة كافة المتطلبات الخاصة بالكشف واإلنذار بالحریق ومكافحته.1/1/4/2- 7

لوضع برامج تدریبیة للعاملین في دور الرعایة الصحیة ومراكز اإلصالح والتأهیل التخطیط 1/1/4/3- 7

على مكافحة الحریق، على أن یتضمن ذلك كیفیة نقل شاغلي المبنى إلى مناطق المالذ.

  تعاریف خاصة1/2- 7

إلجراء المستشفى: هو مبنى أو جزء من مبنى یستعمل للرعایة الطبیة أو النفسیة أو للتولید أو1/2/1- 7

ساعة لعدد من المرضى الداخلیین ال یقل عن أربعة. وتضم 24العملیات الجراحیة، ویستمر العمل فیه مدة 

كلمة المستشفى أینما ذكرت في هذه المدونة، المستشفیات العامة ومستشفیات األمراض العقلیة والنفسیة 

  م رعایة داخلیة للمرضى.والعصبیة ومستشفیات األطفال، وغیر ذلك من المستشفیات التي تقد

دار التمریض: هي مبنى أو جزء من مبنى یستعمل إلیواء وٕاطعام وتمریض ما ال یقل عن أربعة 1/2/2- 7

ساعة والذین بسبب ضعف قدراتهم العقلیة أو الجسمیة ال یستطیعون دفع األخطار عن 24مدةأشخاص 
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أینما ذكر في هذه المدونة، دور التمریض أنفسهم بدون مساعدة من اآلخرین، ویضم اصطالح دار التمریض

  والنقاهة ودور تمریض المسنین.

ساعة إلیواء وٕاطعام أربعة 24مدةدار الرعایة واإلقامة: هي مبنى أو جزء من مبنى یستعمل 1/2/3- 7

أشخاص أو أكثر من غیر القادرین على تلبیة حاجاتهم ودفع األخطار عن أنفسهم بدون مساعدة اآلخرین 

بسبب كبر سنهم أو بسبب نقص في قدراتهم العقلیة أو الجسمیة. ویشمل اصطالح دار الرعایة واإلقامة أینما 

سنوات، 6حضانة المخصصة لرعایة أطفال تقل أعمارهم عن ذكر في هذه المدونة دور المسنین، ودور ال

  ومؤسسات رعایة المتخلفین عقلیًا.

مراكز اإلصالح والتأهیل: مراكز اإلصالح والتأهیل هي تلك التي تستعمل ألغراض العقاب أو 1/2/4- 7

  ألمنیة.اإلصالح حیث یوضع شاغلوها تحت قدر معین من تقیید الحریة أو تحت قدر معین من الرقابة ا

  ) (Uses Classificationتصنیف االستعماالت 1/3- 7

  ). 2/4- 2) و (2/3- 2یراعى ما منصوص علیه في البندین (1/3/1- 7

تضم أبنیة الرعایة الصحیة ومراكز اإلصالح والتأهیل ما یلي:1/3/2- 7

  الرعایة الصحیة وتشمل المستشفیات ودور التمریض.دور1/3/2/1- 7

6الرعایة واإلقامة وتشمل دور الحضانة المخصصة لرعایة أطفال تقل أعمارهم عن دور 1/3/2/2- 7

سنوات ودور المسنین ودور رعایة المعوقین.

مراكز اإلصالح والتأهیل وتشمل السجون واإلصالحیات ومراكز رعایة األحداث.1/3/2/3- 7

ة الصحیة ومراكز اإلصالح تغییر صنف االستعمال: عند تغییر صنف استعمال أبنیة الرعای1/3/3- 7

والتأهیل إلى صنف آخر ضمن نفسها الرعایة الصحیة نفسها، فإنه یعامل معاملة االستعماالت الجدید من 

  حیث تطبیق متطلبات هذه المدونة ویستثنى من ذلك ما یلي:

  تغییر الصنف من مستشفى لدار تمریض وبالعكس.1/3/3/1- 7

دار للتمریض إلى دار الرعایة واإلقامة.تغییر الصنف من مستشفى أو1/3/3/2- 7

Multiاالستعماالت المتعددة 1/3/4- 7 Uses) :(  

  ).2/10- 2یراعى ما منصوص علیه في البند (1/3/4/1- 7

یسمح بتغییر تصنیف بعض أقسام دور الرعایة الصحیة أو مراكز اإلصالح والتأهیل إلى 1/3/4/2- 7

صنف آخر في الحاالت التالیة:

تستعمل تلك األقسام من قبل شاغلي دور الرعایة الصحیة أو مراكز اإلصالح والتأهیل للعالج أو إذا لم   )أ(

  الوقایة.

إذا تم عزلها عن اإلستعماالت األخرى ألبنیة الرعایة الصحیة أو اإلصالح بإنشاء ال یقل معیار مقاومته   )ب(

للحریق عن ساعتین.

یها الرعایة الصحیة، لكي تصنف باعتبارها مبنى إداري یشترط في العیادات الطبیة التي تقدم ف1/3/4/3- 7
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  تابع إلى مبنى الرعایة الصحیة أن یتحقق فیها ما یلي:

أن یتم عزل العیادات الطبیة الخاصة بالرعایة الصحیة بإنشاء ال یقل معیار مقاومته للحریق عن   )أ(

  ساعتین.

اإلداري له، بحیث ال تقع وسائل أن یتم فصل وسائل الخروج لمبنى الرعایة الصحیة عن تلك للمبنى   )ب(

الخروج تلك ضمن المبنى اإلداري.

أن یتم وصول مرضى الرعایة الصحیة إلى أماكن العالج أو الفحص أو االستشارة بدون المرور في   )ت(

المبنى اإلداري.

أن یمنع إجراء العملیات الجراحیة التي تتطلب التخدیر الكلي في العیادات الطبیة الواقعة في المبنى  )ث(

اإلداري.

تعزل مباني الرعایة الصحیة أو مراكز اإلصالح والتأهیل عن غیرها من المباني المجاورة لها 1/3/4/4- 7

  ضمن المنشأ نفسه، بإنشاء ال یقل معیار مقاومته للحریق عن ساعتین.

بنى تكون مخارج قاعات االستماع، و أماكن العبادة، وسكن الموظفین، وغیرها من أجزاء الم1/3/4/5- 7

     المرتبطة بدور الرعایة الصحیة أو بمراكز اإلصالح والتأهیل، كما هو منصوص علیه في العبارتین

) وبحسب صنف استعمالها.1/3/4/3-7) و (1/3/4/2- 7(

تتم وقایة المساحات الخطرة ذات المحتویات األعلى خطورة من أبنیة الرعایة الصحیة أو دار 1/3/4/6- 7

).3/5- 7منه بحسب ما هو منصوص علیه في البند (اإلصالح والواقعة ض

ال یسمح بوجود األبنیة األخرى ذات المحتویات عالیة الخطورة والمرتبطة بمباني الرعایة 1/3/4/7- 7

الصحیة في مبنى الرعایة الصحیة نفسه.

Usesتصنیف خطورة المحتویات1/4- 7 Classification) (  

  ).1/2- 2یراعى ما ذكر في البند (

Occupancyحمل االستعمال1/5- 7 Load) (  

یحدد حمل االستعمال لمباني الرعایة الصحیة ، أو مراكز اإلصالح والتأهیل، أو ألي طابق أو 

)، أو بأكبر عدد ممكن من الشاغلین الذین 2/1-4قسم من المباني مستعمل لهذا الغرض بحسب الجدول (

  یحتمل وجودهم في الحیز.

Egressروج (متطلبات وسائل الخ2- 7 Requirements(  

  عام2/1- 7

یكون كل ممشى أو ممر داخلي أو شرفة أو غیرها من الوسائل المؤدیة إلى المخارج بحسب ما هو 

  منصوص علیه في الباب الثاني.

Types(أنواع المخارج 2/2- 7 of Exits(  

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبین بحسب متطلبات هذه المدونة من واحد أو أكثر من 
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  األنواع التالیة وبحسب متطلبات الباب الرابع:

) تؤدي إلى الخارج رأسًا أو إلى ردهة أو ممر یؤدي 3/1- 4أبواب مطابقة لما ذكر في البند (2/2/1- 7

  إلى خارج المبنى.

  ).3/2-4ة بحسب البند (ساللم داخلی2/2/2- 7

  ).3/4-4ساللم خارجیة بحسب البند (2/2/3- 7

  ) مع مراعاة ما یلي:3/3-4مخارج أفقیة بحسب البند (2/2/4- 7

أال یقل عامل حمل االستعمال على أي من جانبي المخرج األفقي في مستشفى أو دار 2/2/4/1- 7

هذا العامل على أي من جانبي المخرج األفقي متر مربع (مساحة صافیة)، وأال تقل قیمة2.8للتمریض عن 

متر مربع (مساحة صافیة)، وأال تقل هذه القیمة 1.4في مراكز اإلصالح والتأهیل ودور الرعایة واإلقامة عن 

  متر مربع (مساحة صافیة) في الطوابق غیر المخصصة لنوم المرضى ونقلهم.0.6عن 

وبة للمخارج األخرى مثل الساللم والمنحدرات واألبواب یجب أن ال تقل السعة الكلیة المطل2/2/4/2- 7

  المؤدیة إلى خارج المبنى عن ثلث سعة المخارج الكلیة.

یسمح باعتبار الباب ذي المصراع الواحد مخرجًا أفقیًا إذا أمكن الخروج منه في اتجاه واحد، 2/2/4/3- 7

  متر.1.1وبشرط أال یقل عرضه عن 

متر في مستشفى أو 2.4مخرج األفقي الواقعة في ممر ال یقل عرضه عن تتم حمایة فتحة ال2/2/4/4- 7

دار للتمریض یستعمل كوسیلة خروج في االتجاهین، بباب مزدوج یفتح في اتجاهین متعاكسین وفي اتجاه 

  متر.1.1مسار الخروج نفسه على أال یقل عرض المصراع الواحد عن 

متر في دار للرعایة 1.8اقعة في ممر ال یقل عرضه عن تتم حمایة فتحة المخرج األفقي الو 2/2/4/5- 7

واإلقامة یستعمل كوسیلة خروج في االتجاهین بباب مزدوج یفتح في اتجاهین متعاكسین وفي اتجاه مسار 

  متر.0.8الخروج نفسه على أال یقل عرض المصراع الواحد عن 

ج المسلح، ویمنع وجود األعمدة التي تجهز أبواب المخارج األفقیة بفتحات للرؤیة من الزجا2/2/4/6- 7

  تقسم فتحات األبواب.

) على أال یزید فرق المستوى بین 3/5- 4تكون الممرات المنحدرة من الفئة (أ) بحسب البند (2/2/5- 7

متر، وعلى أن یكون عرض الممر بحسب ما هو منصوص علیه في الفقرة 1.5بدایة الممر ونهایته عن 

)7 -2/5/3.(  

  ).3/7-4تكون ممرات الخروج بحسب البند (2/2/6- 7

) 3/1- 4تكون أبواب المخارج األفقیة وبیوت األدراج غیر المخرجة للدخان بحسب كل من البند (2/2/7- 7

  ).3/6/7-7) و (2/2/1-7)، والفقرتین (1- 4والفصل (

Egressسعة وسائل الخروج (2/3- 7 Capacity(  

).2/5/4- 7) و (2/5/3- 7یراعى ما ذكر في الفقرتین (2/3/1- 7
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یكون عدد المخارج لمبنى الرعایة الصحیة وسعتها كافیین الستیعاب حمل االستعمال بحسب 2/3/2- 7

  متطلبات هذه المدونة.

  ).2/2- 4تحدد سعة وسائل الخروج بحسب متطلبات البند (2/3/3- 7

Minimumالعدد األدنى للمخارج  (2/4- 7 Number of Exits(  

  یقل عدد المخارج في كل طابق عن مخرجین منفصلین ومتباعدین.یجب أال2/4/1- 7

  تجهز كل منطقة مالذ بما ال یقل عن مخرج واحد یسمح بهروب نزالء المستشفى.2/4/2- 7

Egressتنظیم وسائل الخروج (2/5- 7 Arrangement(  

  ).5- 4یراعى ما ذكر في الفصل (2/5/1- 7

یؤدي رأسًا إلى مسار خروج، وتستثنى من ذلك غرف المرضى تجهز غرفة نوم كل مریض بباب 2/5/2- 7

المؤدیة إلى خارج المبنى والواقعة على مستوى سطح األرض أو سطح بناء متصل یؤدي إلى مسار خروج، 

وبشرط عدم تركیب حواجز حدید حمایة ثابتة (المعروفة محلیًا بأسم كتائب)على نوافذ تلك الغرف. كذلك 

س بین غرفة نوم المریض ومسار الخروج.یسمح بأن تقع غرفة جلو 

یجب أال یقل العرض الخالص للمماشي أو الممرات أو الممرات المنحدرة المستعملة مسارات 2/5/3- 7

متر للمماشي أو الممرات 1.1متر. ویكون مساویًا 2.4خروج أو مخارج في مستشفى أو دار للتمریض عن 

أو بدار التمریض التي ال تستعمل إلیواء مرضى داخلیین أو في األجزاء أو المباني الملحقة بالمستشفى

عالجهم.

یجب أال یقل العرض الخالص للمماشي أو الممرات المنحدرة المستعملة مسارات خروج أو مخارج 2/5/4- 7

متر للمماشي أو الممرات في األجزاء أو المباني 1.1متر. ویكون مساویًا 1.8في دار للرعایة واإلقامة عن 

  ملحقة بالمستشفى أو بدار التمریض والتي ال تستعمل إلیواء مرضى داخلیین أو عالجهم.ال

بحسب ما منصوص علیه (تجهز أي غرفة أو مجموعة من الغرف تشكل جناحًا في مستشفى 2/5/5- 7

  مترًا مربعًا، بما ال یقل عن بابین متباعدین.90وتزید مساحتها على ))2/5/2- 7في الفقرة (

مترًا مربعًا وتستعمل ألغراض غیر نوم المرضى ببابین 230تجهز كل غرفة تزید مساحتها على 2/5/6- 7

  متباعدین.

یسمح بتقسیم الغرف واألجنحة، المطابقة لما هو مذكور في هذا البند، بقواطع غیر قابلة 2/5/7- 7

یتم تنظیمها بما یسمح لالحتراق أو بقواطع ذات معیار لمقاومة الحریق ال یقل عن ساعة واحدة، بشرط أن

بإشراف بصري مباشر ودائم من قبل أعضاء هیئة التمریض، وبشرط أال تزید المساحة المعزولة والمخصصة 

مترًا مربعًا، وال تزید المساحة المعزولة المستعملة ألغراض أخرى غیر نوم المرضى 450لنوم المرضى على 

  متر مربع.900على 

). وتنظم وسائل 4-4إلى مخرجین منفصلین متباعدین بحسب الفصل (یجب أن یؤدي كل ممر 2/5/8- 7

  )، على أن تقتصر تلك الوسائل على الممرات واألروقة.5- 4الخروج بحسب الفصل (
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أمتار، وبحسب 9تنظم المخارج أو مسارات الخروج بحیث ال تزید طول النهایات المسدودة على 2/5/9- 7

  .)6/1- 4ما هو منصوص علیه في الجدول (

Lengthطول مسار الخروج (2/6- 7 of Exit Path(  

  ).6- 4یراعى ما ذكر في الفصل (2/6/1- 7

یكون الطول األقصى لمسارات الخروج والنهایات المسدودة بحسب ما منصوص علیه في الجدول 2/6/2- 7

)4 -6/1.(  

  مترًا.45یجب أن ال تزید المسافة بین باب أي غرفة وبین المخرج على 2/6/3- 7

) بین أي نقطة في الغرفة وبین المخرج على Travel Distanceیجب أن ال تزید مسافة اإلنتقال (2/6/4- 7

  مترًا.60

یجب أن ال تزید مسافة اإلنتقال بین أي نقطة في غرفة النوم وبین الباب المؤدي إلى المخرج 2/6/5- 7

  مترًا.15على 

نقطة في جناح غرف نوم المرضى وبین باب یؤدي یجب أن ال تزید مسافة االرتحال بین أي 2/6/6- 7

  ).4/ 2/6-7مترًا مع مراعاة ما ذكر في الفقرة (30إلى المخرج على 

  )Exitsالمخارج (2/7- 7

  ).7-4یراعى ما ذكر في الفصل (

Doorsاألبواب والمكونات (2/8- 7 and Contents(  

  یسمح بتركیب أقفال على أبواب غرف نوم المرضى.ال2/8/1- 7

تكون األقفال المركبة على أبواب غرف المرضى من صنف یمكن فتحه بسهولة من داخل غرفة 2/8/2- 7

المریض، ویتم فتحه من الجانب اآلخر بمفتاح. وتكون هذه األقفال عادة من صنف یغلق من الداخل بزر 

  یكبس بحیث یفتح بمجرد إدارة مقبض الباب.

  خارج المبنى رأسًا من الداخل.یسمح بإغالق األبواب المؤدیة إلى2/8/3- 7

ال یقل عرض األبواب المؤدیة إلى مسارات الخروج كأبواب غرف النوم في المستشفیات أو دور 2/8/4- 7

التمریض المخصصة للكشف وتشخیص األمراض أو العالج أو األشعة أو إلجراء العملیات الجراحیة أو 

متر. ویستثنى من ذلك األبواب في بیوت الساللم 1.1العالج الطبیعي، وكذلك جمیع أبواب المخارج عن 

  واألبواب غیر المستعملة من قبل شاغلي مباني الرعایة الصحیة.

حیثما تجهز المساحة بباب ذي مصراعین، یجب أن ال یقل العرض األدنى ألحد المصراعین 2/8/5- 7

  متر.0.8على األقل عن 

یسمح بتركیب أجهزة خاصة لتثبت أبواب المخارج المعزولة أو أبواب مخارج أفقیة أو قواطع غیر 2/8/6- 7

منفذة للدخان، في وضع الفتح وتحررها لتنغلق تلقائیًا في حالة اندالع حریق أو أیة حالة طارئة أخرى، وذلك 

حریر الباب بمنظومة ). ویشترط أن یتم ربط جهاز ت3/1/3/3-4بحسب ما هو منصوص علیه في العبارة (
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  ).3/3-7إنذار بالحریق مطابقة لما ینص علیه البند (

Egressإنارة وسائل الخروج (2/9- 7 Lighting(  

     تتم إنارة وسائل الخروج في دور الرعایة الصحیة بحسب ما هو منصوص علیه في الفصل

)4 -8.(  

Standbyاإلنارة االحتیاطیة (2/10- 7 Lighting(  

الرعایة الصحیة بوسائل إنارة احتیاطیة بحسب ما هو منصوص علیه في تجهز جمیع دور

  ).9-4الفصل (

Exits Guidanceالعالمات اإلرشادیة للمخارج (2/11- 7 Signs(  

یتم تجهیز جمیع دور الرعایة الصحیة بعالمات مرشدة إلى المخارج ووسائل الخروج بحسب ما 

  ).10- 4ذكر في الفصل (

  )Protectionالوقایة (3- 7

Protectionوقایة الفتحات الرأسیة  (3/1- 7 of Vertical Openings(  

یجب عزل جمیع الساللم الداخلیة وغیرها من الفتحات الرأسیة في دور الرعایة الصحیة بحسب 3/1/1- 7

ال ) على أال یقل معیار مقاومة الحریق لمادة اإلنشاء عن ساعتین. و 6- 3ما هو منصوص علیه في الفصل (

یشترط عزل الساللم غیر المستعملة وسیلة خروج، أو تلك المستعملة في مبان یبلغ ارتفاعها طابقین أو أقل 

  أو الساللم غیر المتصلة بممرات.

تجهز فتحات األبواب في بیت الدرج بأبواب تلقائیة اإلغالق تكون مغلقة في الحالة العادیة، 3/1/2- 7

).10/4/2-4(ویراعى تحقیق شرط الفقرة 

Interiorاإلنهاء الداخلي (3/2- 7 Finishing(  

تكون مادة اإلنهاء الداخلي لجدران وسقوف وسائل الخروج وألي غرفة من الفئة (أ) بحسب ما هو 3/2/1- 7

  ).4-3منصوص علیه في الفصل (

أشخاص، 4ن تكون مادة اإلنهاء الداخلي لجدران و سقوف الغرف التي ال یزید عدد شاغلیها ع3/2/2- 7

  ) على دور الرعایة الصحیة.4/2- 3من الفئة( أ) أو الفئة (ب)، وال ینطبق ما نص علیه البند (

تكون مادة إنهاء أرضیات المستشفیات ودور التمریض، ودور الرعایة واإلقامة من الفئة (أ) أو 3/2/3- 7

  حیة.) على دور الرعایة الص4/2-3الفئة (ب)، وال ینطبق ما نص علیه البند (

عند فحص مقاومة مواد إنهاء األرضیات للحریق مثل السجاد، فیجب أن تتضمن عینة الفحص 3/2/4- 7

  مادة التبطین المستعملة.

Fireمنظومات الكشف واإلنذار واالتصاالت (3/3- 7 Alarm and Detection System(  

بمنظومات تلقائیة للكشف متر مربع200تجهز دور الرعایة الصحیة التي تزید مساحتها على 3/3/1- 7

  ).3- 3عن الحریق واإلنذار به مطابقة لما ذكر في الفصل (
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متر مربع بمنظومة یدویة لإلنذار 200تجهز دور الرعایة الصحیة التي تقل مساحتها عن 3/3/2- 7

  بالحریق.

Fireمنظومات اإلطفاء (3/4- 7 Extinguishing Requirements(  

بمنظومات كاملة للتمدیدات والخراطیم الخاصة بمكافحة الحریق بمطافئ یدویة تجهز دور الرعایة 3/4/1- 7

  في األماكن التي یحتمل أن تشب فیها حریق صغیرة، أو ذات المحتویات الخطرة.

ال توجد متطلبات لدور الرعایة الصحیة ذات الطابق الواحد، غیر أنه یجب تجهیزها بمطافئ 3/4/2- 7

في األماكن التي یحتمل أن تشب فیها حریق صغیرة، أو ذات المحتویات حریق یدویة، تحدد مواضعها 

  الخطرة.

یراعى في المباني متعددة االستعماالت، صنف االستعمال ومتطلبات اإلطفاء الخاصة بها وفي 3/4/3- 7

  حالة تداخل االستعماالت تطبق متطلبات اإلطفاء ألكثر أصناف االستعمال خطورة.

اإلطفاء في دور الرعایة واإلقامة مطابقة لتلك الخاصة بواحد من األبنیة السكنیة، تكون متطلبات 3/4/4- 7

  ).1/3/1-8وذلك بحسب تصنیفها المذكور في الفقرة (

والواقعة في مباني الرعایة الصحیة 2متر1000تجهز طوابق الخدمات التي تزید مساحتها على 3/4/5- 7

  بمنظومات مرشات تلقائیة.

Protection(األخطار الوقایة من3/5- 7 Against Hazards(  

یجب عزل الغرف أو المساحات المخصصة للتخزین أو المخصصة إلنتاج اواستعمال مواد قابلة 3/5/1- 7

لالحتراق، أو سوائل قابلة لالشتعال، أو مواد خطرة بكمیات تشكل خطورة عالیة. كذلك یجب عزل غرف 

الصیانة وأعمال النجارة والمطابخ وغرف غسل المالبس بإنشاء ال المراجل واألفران وغرف خزن الوقود وورش 

  یقل معیار مقاومته للحریق عن ساعة، على أن تجهز الفتحات بأبواب تلقائیة اإلغالق مقاومة للحریق.

یجب تطبیق المتطلبات المنصوص علیها في مواصفات جمعیة الوقایة من الحریق األمریكیة 3/5/2- 7

)NFPA 99ادلها من المواصفات العالمیة المعتمدة من الجهة الرسمیة المختصة وذلك فیما یتعلق ) أو ما یع

  بحمایة المختبرات الطبیة وأماكن تجمیع الغازات الطبیة التي تحتوي على مواد خطرة.

في مواصفات جمعیة تتم حمایة المطابخ وأماكن تحضیر الطعام بحسب ما هو منصوص علیه3/5/3- 7

) أو ما یعادلها من المواصفات العالمیة المعتمدة من قبل الجهة NFPA 96یق األمریكیة (الوقایة من الحر 

  الرسمیة المختصة.

Dividingتقسیم المبنى إلى مناطق دخان (3/6- 7 the Building into Smoke Zones(  

  تكون مباني دور الرعایة ومراكز اإلصالح والتأهیل ذات إنشاء مقاوم للحریق.3/6/1- 7

  .)7/3/1/1تعزل الفتحات الرأسیة بحسب ما منصوص علیه في الفقرة (3/6/2- 7

تكون جمیع الجدران الداخلیة والقواطع ذات معیار لمقاومة الحریق أو االشتعال ال یقل عن ساعة 3/6/3- 7

  واحدة.
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  عزل المساحات عن بعضها:3/6/4- 7

للدخان، بغض النظر عن صنف مادة إنشاء تجهز دور الرعایة بحواجز أو قواطع غیر منفذة 3/6/4/1- 7

  المبنى، وذلك لتحقیق ما یلي:

تقسیم كل طابق یشغله مرضى داخلیون بغرض النوم، أو العالج، أو أي طابق ال یقل حمل استعماله   )أ(

)، وبحیث ال تزید مساحة 1/5- 7شخصًا، إلى ما ال یقل عن قسمین، مع مراعاة ما ذكر في البند (50عن 

  متر مربع.2100على منطقة الدخان 

  مترًا.60یجب أن ال تقل مسافة االرتحال ضمن الدخان عن   )ب(

ة للدخان وأسلوب إنشائها بحسب ما منصوص علیه في الفصل نفذتكون الحواجز غیر الم3/6/4/2- 7

  )، وعلى أال یقل معیار مقاومتها للحریق عن ساعة واحدة.1- 4(

تجهز فتحات الممرات في القواطع غیر المخرجة للدخان بباب مزدوج یفتح في اتجاهین 3/6/4/3- 7

متعاكسین وفي اتجاه مسار الخروج نفسه، على أال یقل عرض مصراع الباب في دور الرعایة الصحیة عن 

  متر في دور الرعایة واإلقامة.0.9متر، وعن 1.1

للمناطق على جانبي الحواجز غیر المخرجة للدخان یجب أن ال یقل عامل حمل االستعمال 3/6/4/4- 7

  ).2/2- 7عما هو مذكور في الفقرة (

تكون أبواب القواطع غیر المخرجة للدخان تلقائیة اإلغالق وذات معیار لمقاومة الحریق ال 3/6/4/5- 7

  دقیقة وال یقل العرض األدنى لألبواب عما یلي:20یقل عن 

Swingingمتر لألبواب المتأرجحة (1.1 Doors.في المستشفیات ودور التمریض (  

  متر لألبواب المتأرجحة في مستشفیات األمراض النفسیة ودور الرعایة واإلقامة.0.8  )أ(

Slidingمتر لألبواب المنزلقة (2.1 Doors.في المستشفیات ودور التمریض (  

  امة.متر لألبواب المنزلقة في مستشفیات األمراض النفسیة ودور الرعایة واإلق1.6  )ب(

تجهز كل باب في القواطع غیر المخرجة للدخان بفتحات للرؤیة مجهزة بزجاج شفاف مسلح 3/6/4/6- 7

  متر مربع.0.45یتم تركیبها في إطار من الفوالذ بحیث ال تزید مساحة الفتحة على 

  إنشاء جدران الممرات:3/6/5- 7

) على أال یقل معیار 1- 4الفصل (تكون جدران الممرات مطابقة لما منصوص علیه في 3/6/5/1- 7

  مقاومتها للحریق عن ساعة واحدة.

یسمح بعدم عزل أماكن االنتظار في الطوابق المخصصة لنوم المرضى عن الممرات إذا 3/6/5/2- 7

  تحققت الشروط التالیة:

  مترًا مربعًا.25أال تزید المساحة المخصصة لالنتظار عن   )أ(

  حت إشراف مباشر من موظفي المستشفى.أن تكون المساحة المخصصة لالنتظار ت  )ب(

  أن تجهز المساحة المخصصة لالنتظار بمنظومة لكشف الدخان وٕاطالق اإلنذار بصورة تلقائیة.  )ت(
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  أال یزید عدد أماكن االنتظار في كل قسم غیر منفذ للدخان على مكان واحد.  )ث(

یسمح بعدم عزل أماكن االنتظار في طوابق غیر مخصصة لنوم المرضى عن الممرات إذا 3/6/5/3- 7

  تحققت الشروط التالیة:

  مترًا مربعًا.55أال تزید المساحة المخصصة لالنتظار على   )أ(

  أن تكون المساحة المخصصة لالنتظار تحت إشراف مباشر من موظفي المستشفى.  )ب(

  ن مسار الخروج.أال تقع المساحة المخصصة لالنتظار ضم  )ت(

  أن تجهز المساحة المخصصة لالنتظار بمنظومة لكشف الدخان وٕاطالق اإلنذار بصورة تلقائیة.  )ث(

  یسمح بعدم عزل األماكن المخصصة لألعمال المكتبیة عن الممرات.3/6/5/4- 7

دقیقة وذلك للفتحات غیر20یسمح باستعمال أبواب ذات معیار مقاومة للحریق ال یقل عن 3/6/5/5- 7

المستعملة كمخارج، أو غیر المستعملة لعزل أجزاء من المبنى ذات محتویات خطرة، بحسب ما نصت علیه 

) من هذه المدونة على أن یتم تجهیز كل باب بمزالج من صنف مقبول لدى الجهة الرسمیة 1/3-3الفقرة (

ذات زجاج مسلح مثبت المختصة یجعل الباب مغلقًا على نحو محكم. ویسمح بتجهیز الباب بنوافذ ثابتة 

  متر مربع ویستثنى من ذلك ما یلي:0.45بإحكام ضمن إطاره ال تزید مساحتها عن 

المباني المجهزة بمنظومة تلقائیة متكاملة لمكافحة الحریق، على أن تأخذ موافقة الجهة الرسمیة   )أ(

  المختصة، حیث یشترط فقط أن تكون تلك األبواب مقاومة لنفاذ الدخان.

جهزة بمنظومة تلقائیة متكاملة لمكافحة الحریق، حیث ال توجد قیود على مساحة النافذة، وال المباني الم  )ب(

  توجد حاجة ألن یكون زجاج النافذة مسلحًا.

ال تستعمل أجهزة إلغالق أبواب الممرات، ویقتصر استعمال تلك األجهزة على أبواب المخارج أو   )ت(

  األبواب التي تعزل المساحات الخطرة من المبنى.

)، ویقتصر تثبیت تلك 10-4ال یشترط تجهیز األبواب بعالمات إرشادیة بحسب ما ذكر في الفصل (  )ث(

  العالمات على أبواب المخارج أو األبواب التي تعزل المساحات الخطرة من المبنى.

Smokeالتحكم في الدخان (3/7- 7 Control(  

حه من الداخل بدون استعمال تجهز غرفة نوم كل مریض بنافذة خارجیة أو بباب خارجي یمكن فت

  أداة أو مفتاح للسماح بخروج نواتج االحتراق ولتهیئة مصدر مباشر من الهواء النقي لشاغل الغرفة.

  متطلبات خاصة لحمایة شاغلي دور الرعایة الصحیة3/8- 7

0.9یجب أن تحتوي كل غرفة لنوم المرضى على شبابیك خارجیة ال یزید ارتفاع قاعدتها على 3/8/1- 7

  متر مقاسًا من مستوى األرضیة.

  ال یسمح بأن تكون غرف نوم المرضى في األقبیة.3/8/2- 7

  

  



7/11                              405.م.ب.ع                           م2013ه/1434                                         

Electricalالتأسیسات الكهربائیة والمیكانیكیة للمبنى (4- 7 and Mechanical Services of the

Building(  

Heating, Ventilationمنظومات التدفئة والتهویة والتكییف (4/1- 7 and Air Conditioning

Systems(  

تكون أجهزة تكییف الهواء، وأجهزة التهویة، وأجهزة التدفئة وغیرها من أجهزة خدمات المبنى، 4/1/1- 7

  بحسب ما منصوص علیه في الباب السابع عشر.

  یحظر استعمال أجهزة التدفئة القابلة للنقل.4/1/2- 7

الالزم لالحتراق والتهویة من الخارج رأسًا، على أن تجهز المراجل وأفران حرق النفایات بالهواء 4/1/3- 7

  تتحقق المعالجة البیئیة المناسبة لذلك.

Elevatorالمصاعد والساللم المتحركة (4/2- 7 and Moved Stairs(  

  ).2- 20یراعى ما نص علیه الفصل (

Fallsمساقط النفایات وأفران حرق النفایات المنزلیة (4/3- 7 Waste and Incinerators of  

Household Waste(  

  ).3- 19یراعى ما نص علیه الفصل (

Highالمباني العالیة (5- 7 Rise Buildings(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب الخامس عشر.

  )Atriumsالتجاویف الداخلیة (6- 7

  ).4/13- 1یراعى ما نص علیه في البند (

Penalمراكز اإلصالح والتأهیل (7- 7 Occupancies (  

  متطلبات عامة7/1- 7

  عام:7/1/1- 7

) 1- 7تكون احتیاطات وقایة مراكز اإلصالح والتأهیل بحسب ما نص علیه الفصل (7/1/1/1- 7

باإلضافة إلى ما هو مذكور في هذا الفصل.

هیل ذكورة في هذا الفصل عند تصمیم مراكز اإلصالح والتأمیجب االلتزام بجمیع المتطلبات ال7/1/1/2- 7

كالسجون واإلصالحیات.

  ).1/2-7تعاریف خاصة: یراعى ما نص علیه البند (7/1/2- 7

تصنیف االستعماالت: تعتبر مراكز اإلصالح والتأهیل مجموعة منشآت یقام كل منها لغرض 7/1/3- 7

محدد، فمعظمها أو كلها تضم أكثر من صنف من االستعماالت المذكورة في هذه المدونة وعلیه تطبق 

  المتطلبات الخاصة بكل مبنى بحسب صنف استعماله.

  ).1/4- 7تصنیف خطورة المحتویات: یراعى ما نص علیه البند (7/1/4- 7
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  ).1/5- 7حمل االستعمال: یراعى ما نص علیه البند (7/1/5- 7

Egressمتطلبات وسائل الخروج (7/2- 7 Requirements(  

  عام7/2/1- 7

منفذ أو مخرج أو مسار خروج بحسب ما منصوص علیه في یكون كل ممشى أو ممر أو7/2/1/1- 7

  الباب الرابع.

تجهز جمیع األماكن المغلقة من مراكز اإلصالح والتأهیل بوسائل تسمح بإخراج فوري لنزالء 7/2/1/2- 7

تلك األماكن في حالة اندالع حریق أو أي حاله طارئة، بغض النظر عن صنف االستعمال، وذلك بواسطة 

ساعة، وتكون مفاتیح تلك األماكن دومًا في متناول أیدي أولئك الحراس.24ن مدة حراس یعملو 

أنواع المخارج: تكون المخارج لكل صنف استعمال بحسب ما هو منصوص علیه في هذه 7/2/2- 7

المدونة.

)، ویستثنى من ذلك إذا ما ذكر تعدیل 2- 4سعة وسائل الخروج: یراعى ما نص علیه الفصل (7/2/3- 7

ًا لصنف استعمال المبنى.وفق

عدد المخارج: یكون عدد المخارج لكل صنف استعمال بحسب ما هو منصوص علیه في 7/2/4- 7

المدونة.

تنظیم وسائل الخروج: تنظم وسائل الخروج لكل صنف استعمال بحسب ما هو منصوص علیه 7/2/5- 7

في هذه المدونة.

طول مسار الخروج:7/2/6- 7

).6-4ذكر في الفصل (یراعى ما 7/2/6/1- 7

   یكون الطول األقصى لمسارات الخروج والنهایات المسدودة بحسب ما مبین في الجدول 7/2/6/2- 7

)4 -6/1.(

).7-4المخارج: یراعى ما ذكر في الفصل (7/2/7- 7

األبواب والمكونات: تنظم وتركب األبواب والمكونات لكل صنف استعمال بحسب ما هو مذكور 7/2/8- 7

).3/1- 4لبند (في ا

إنارة وسائل الخروج: تتم إنارة وسائل الخروج لكل صنف استعمال بحسب ما هو مذكور في 7/2/9- 7

).8-4الفصل (

اإلنارة االحتیاطیة: یتم تجهیز مراكز اإلصالح والتأهیل بوسائل إنارة احتیاطیة لكل صنف 7/2/10- 7

).9-4ما منصوص علیه في الفصل (استعمال بحسب

العالمات اإلرشادیة للمخارج: تجهز مراكز اإلصالح والتأهیل بعالمات إرشادیة للمخارج 7/2/11- 7

  ).10- 4ما هو منصوص علیه في الفصل (ووسائل الخروج لكل صنف استعمال بحسب
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  )Protectionالوقایة (7/3- 7

وقایة الفتحات الرأسیة: یجب عزل جمیع الساللم الداخلیة وغیرها من الفتحات الرأسیة في مباني 7/3/1- 7

  ).6-3دور اإلصالح والتأهیل لكل صنف استعمال بحسب ما منصوص علیه في الفصل (

اإلنهاء الداخلي: تكون مواد اإلنهاء الداخلي في الممرات، والساللم، وغیرها من وسائل الخروج7/3/2- 7

  ).4- 3في مباني دور اإلصالح والتأهیل، لكل صنف استعمال، بحسب ما هو منصوص علیه في الفصل (

منظومات الكشف واإلنذار واالتصال: تجهز مباني دور اإلصالح والتأهیل بمنظومات كشف 7/3/3- 7

  وٕانذار واتصال لكل صنف استعمال بحسب ما هو منصوص علیه في هذه المدونة.

  اإلطفاء: تجهز مباني دور اإلصالح والتأهیل بمنظومات إطفاء لكل صنف استعمال.منظومات7/3/4- 7

الوقایة من األخطار: تتم وقایة المناطق الخطرة من دار اإلصالح بحسب ما نص علیه البند 7/3/5- 7

)7 -3/5.(  

التحكم في الدخان: تنظم وسائل التحكم في الدخان في مباني دور اإلصالح والتأهیل لكل صنف 7/3/6- 7

  استعمال بحسب ما هو منصوص علیه في الباب الثامن عشر.

Electricalالتأسیسات الكهربائیة والمیكانیكیة (7/4- 7 and Mechanical Services(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب العشرین.

Highالمباني العالیة (7/5- 7 Rise Buildings(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب الخامس عشر.

  )Atriumsالتجاویف الداخلیة (7/6- 7

  ). 4/13-1یراعى ما نص علیه البند (
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الثامنالباب 

  األبنیة السكنیة

  متطلبات عامة 1- 8

  )Applicationsتطبیقات (1/1- 8

  ).1/3-8تكون متطلبات الوقایة من الحریق بحسب تصنیف األبنیة المذكور في البند (8-1/1/1

تســـري المتطلبـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا البـــاب علـــى جمیـــع األبنیـــة الســـكنیة الجدیـــدة بكافـــة 8-1/1/2

أنواعهــا مــا لــم یـــرد نــص صــریح خــالف ذلـــك، كمــا تطبــق علــى المبـــاني الســكنیة القائمــة والخاضــعة إلعمـــال 

  التحدیث أو التوسع.

  تعاریف 8-1/2

  ).1/3-8) والبند (2-2یراعى ما نص علیه الفصل (

  تصنیف األبنیة8-1/3

  ).2/5-2یراعى ما نص علیه البند (8-1/3/1

  ما یلي :تتضمن األبنیة السكنیة8-1/3/2

ـــة مبـــــان) خاضـــــعا إلدارة واحـــــدة، ومجهـــــزًا Hotelsالفنـــــادق (8-1/3/2/1 ): و تتضـــــمن مبنـــــى (أو مجموعــ

نــزیال تكــون إقــامتهم فتــرة زمنیــة محــدودة (ال تزیــد علــى ثالثــین یومــًا 15مســتلزمات مبیــت لعــدد ال یقــل عــن ب

  ادق و الشقق واألجنحة الفندقیة.عادًة)، وقد تقدم أو ال تقدم للشاغلین وجبات غذائیة. وهي تشمل الفن

Apartmentمبـاني الشــقق الســكنیة (8-1/3/2/2 Buildings وتضــم مبـاني یحتــوي كــل منهــا علــى ثــالث :(

وحــدات ســكنیة أو أكثــر، وتحتـــوي الوحــدة الســكنیة الواحـــدة علــى مطــبخ وحمــام مســـتقلین. وهــي تشــمل مبـــاني 

  الشقق السكنیة بكافة أنواعها.

): وهي تضم مباني أو مساحات في مبان خاضعة Dormitoriesاخلي ( المهاجع ) (السكن الد8-1/3/2/3

شخصا) في غرفة أو مجموعة غرف یبیـت فیهـا 15إلدارة واحدة مجهزة بوسائل للمبیت الجماعي (ألكثر من 

أشــخاص مختلفــون. وتشــمل الســكن الــداخلي المخصــص إلقامــة طــالب الجامعــات والكلیــات والمــدارس وبیــوت 

والثكنــات العســكریة، حیــث تقــدم أو ال تقــدم لشــاغلیها وجبــات غذائیــة، إال أنهــا لیســت مجهــزة بوســائل الشــباب 

  منفصلة للطبخ لكل نزیل على حدة.

Lodgingالنـزل (البنسـیونات) (8-1/3/2/4 or Rooming Houses وهـي تضـم مبـاني ذات حجـرات نـوم :(

نــزیال أو أقــل یقیمــون فیهــا بصــفة مؤقتــة أو 15بــل مســتقلة، مجهــزة بمســتلزمات للنــوم، ویــتم اســتئجارها مــن ق

دائمة، حیث تقدم أو ال تقدم لشاغلیها وجبات غذائیة، إال أنها لیست مجهزة بوسائل منفصلة للطبخ لكـل نزیـل 

  على حدة. 

Oneدور سـكنیة لعائلـة أو لعـائلتین (الفـیالت المنفـردة وشـبه المتصـلة) (8-1/3/2/5 and Two Family

Dwellings:( وهي تضم دورا ال یزید عدد الوحدات السكنیة فیها على اثنتین، تجهز كل منهما بمطبخ وحمـام
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  مستقلین.

ي تضــم مبــاني ومرافــق الســتعماالت مختلفــة تــالمنتجعــات والقــرى الســیاحیة: وهــي المجمعــات ال8-1/3/2/6

  كالفنادق واألماكن العامة والمجمعات التجاریة وأماكن الرعایة الصحیة، وتكون جمیعها خاضعة إلدارة واحدة. 

أو اً المخیمات: هي المخیمات السیاحیة والتعلیمیة والتدریبیة التي یمكن إن تكون مستعملة دائم8-1/3/2/7

  ساندة أو في مواقع مؤقتة.ولها مرافق ماً مؤقت

  ).2/10-2االستعماالت المتعددة: یراعى ما نص علیه البند (8-1/3/3

Classificationتصنیف خطورة المحتویات (8-1/4 of Dangerous Contents(  

) على أن تكون محتویات األبنیة السكنیة ذات خطورة عادیة.1/2-2یراعى ما نصت علیه الفقرة (

  )Occupancy  Loadاالستعمال (حمل 8-1/5

  ).2/1-4یحدد حمل االستعمال للمباني السكنیة بحسب الجدول (

Egressسعة وسائل الخروج  (8-1/6 Capacity(  

یكــون عــدد المخــارج وســعاتها ألي مبنــى ســكني وألي طــابق منــه كــافیین الســتیعاب حمــل االســتعمال 

  ).2/2-4) والجدول (2/2-4بحسب متطلبات البند (

Exit(أبواب المخارج 8-1/7 Doors(

یجـب تجنــب إقفــال أي بــاب فــي أي وســیلة خــروج فــي وجــه شــاغلي المبنــى، علــى أن یســمح بتركیــب 

أقفال على األبواب تسمح بفتح الباب من داخل المبنى للسماح بخروج شاغلیه، لكنها ال تسمح بفتح الباب من 

  خارج المبنى.

  )Hotels(الفنادق 8-2

  ت عامة متطلبا8-2/1

  ).1-8یراعى ما نص علیه الفصل (8-2/1/1

أماكن التجمع: یراعى ما منصوص علیه في الباب الخـامس مـن هـذه المدونـة فیمـا یتعلـق بأمـاكن 8-2/1/2

  شخصا أو أكثر.50التجمع في الفنادق التي یبلغ حمل استعمالها 

Egressمتطلبات وسائل الخروج (8-2/2 Requirements(  

Details(تفاصیل المخارج8-2/2/1 of Exits(:  

شخصـا وتقـع أرضـیتها علـى مسـتوى الشـارع 50تجهز كل غرفة ال یزید حمل اسـتعمالها علـى 8-2/2/1/1

  مترا. 15بباب یؤدي إلى الشارع بشرط أال یزید طول مسار الخروج من أي نقطة في الغرفة على 

المخرج، ویستعمل ألغراض عامة، بحسب ما تنص تنظم مخارج أي طابق یقع تحت طابق 2/2/1/2- 8

لیه الفصل   )، وتكون المسارات إلیها بحسب ما نص ع2/2/6/1-8) و (2/2/5/1-8ن (اعلیه العبارت

)4 -4.(  

)، وذلك ألي طابق یقع تحت طابق المخرج، ویستعمل فقط 7-4یراعى ما نص علیه الفصل (8-2/2/1/3
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ربائیـــة أو خـــزن الوقـــود، ویـــتم تجهیـــزه بمخـــازن تتناســـب مـــع صـــنف میكانیكیـــة أو كهأجهـــزةألغـــراض تركیـــب 

  استعماله.

یســمح باســتعمال المخــارج التــي تقــع ضــمن طــابق المخــرج لخدمــة الطوابــق األعلــى منــه فــي آن 8-2/2/1/4

  ).2/1/4-4واحد، ویراعى في ذلك ما نصت علیه الفقرة (

Exits(مكونات المخارج8-2/2/2 Contents:(  

تكون المخارج التي تحسب أعـدادها وسـعاتها بحسـب متطلبـات هـذه المدونـة مـن واحـد أو أكثـر 8-2/2/2/1

  من األنواع التالیة:

).3/1-4األبواب مع مراعاة ما نص علیه البند (  )أ(

بشأنها في هذه المدونة.ةاألبواب المنزلقة والدوارة في الفنادق مع مراعاة المتطلبات المذكور   )ب(

) یــؤدي إلــى الخــارج 3/1-4ذات مفصــالت جانبیــة مطابقــة لمــا نــص علیــه البنــد (أبــواب تلقائیــة اإلغــالق   )ت(

رأسًا أو إلى ردهة أو ممر یؤدي إلى خارج المبنى.

) وذلـك إذا توافقـت إجـراءات وقایتهـا مـن الحریـق مـع متطلبـات Subwaysأبواب تؤدي إلى ممرات سـفلیة (  )ث(

).3/6-4وقایة ممرات الخروج المحددة في البند (

).3/2-4اخلیة بحسب البند (ساللم د  )ج(

).3/4-4ساللم خارجیة بحسب البند (  )ح(

).3/5-4ممرات منحدرة من الفئة (أ) أو الفئة (ب) بحسب البند  (  )خ(

).3/3-4مخارج أفقیة بحسب البند (  )د(

  ).3/6-4ممرات خروج بحسب البند (  )ذ(

ة مــن الحریــق یســمح باســتعمال ســاللم هــروب مــن الحریــق إلغــراض معالجــة الــنقص فــي الوقایــ8-2/2/2/2

  ).3/8-4للفنادق القائمة وبحسب ما نص علیه البند (

Egressسعة وسائل الخروج (8-2/2/3 Capacity  :(  

     یكـــون عـــدد المخــــارج وســـعتها كــــافیین الســـتیعاب حمــــل االســـتعمال بحســــب متطلبـــات الفصــــل8-2/2/3/1

)4-2.(  

حمــل االســتعمال الخــاص بالطــابق تكــون ســعة المخــارج فــي طــابق المخــرج، كافیــة الســتیعاب8-2/2/3/2

  نفسه وكافیة الستیعاب سعة الساللم والمنحدرات التي تنتهي في طابق المخرج.

یجهـــز كـــل طـــابق تحـــت طـــابق المخـــرج أو فوقـــه بعـــدد كـــاف مـــن المخـــارج یتناســـب مـــع حمـــل 8-2/2/3/3

  ).1/6-8د ()، وتحسب سعة وسائل الخروج بحسب البن1/5-8استعماله، ویحسب كما نص علیه البند (

یجب أن یكون عرض ممرات الخروج كافیا الستیعاب حمل االستعمال الذي یمر فیها على أن 8-2/2/3/4

  متر.1.1ال یقل عن 
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Minimum(العدد األدنى للمخارج8-2/2/4 Number of Exit:(  

ذلـــك یجـــب إال یقـــل عـــدد المخـــارج فـــي كـــل طـــابق عـــن مخـــرجین منفصـــلین متباعـــدین بمـــا فـــي 8-2/2/4/1

  الطوابق الواقعة تحت طابق المخرج.

یسمح بمخرج واحـد فـي الطـابق الواقـع علـى مسـتوى الشـارع بشـرط تحقـق الشـروط المـذكورة فـي 8-2/2/4/2

  ) ومراعاة الشروط التالیة:2/2/1/1-8العبارة (

طــابق أن ال یزیــد عــدد طوابــق الفنــدق علــى أربعــة، وان ال یزیــد عــدد الغــرف أو األجنحــة الفندقیــة فــي كــل  )أ(

على أربعة.

أن یكون الفندق مجهزًا بمنظومة مرشات تلقائیة.  )ب(

أن تكــون الســاللم معزولــة بحــاجز ال یقــل معیــار مقاومتــه للحریــق عــن ســاعة واحــدة ومجهــز ببــاب تلقــائي   )ت(

ساعة واحدة.ناإلغالق ذي معیار لمقاومة الحریق ال یقل ع

ر لمقاومة الحریق ال یقل عن ساعة واحدة.أن تكون جمیع الممرات التي تؤدي إلى المخارج ذات معیا  )ث(

Egress(تنظیم وسائل الخروج2/2/5- 8 Arrangement:(  

)، كما یراعى عدم إعاقة المسارات في وسائل الخروج بعدم 5-4یراعى ما نص علیه الفصل (8-2/2/5/1

  حجبها عن النظر بزخارف أو دیكورات أو ستائر أو ما شابه ذلك.

عــدد المســارات المؤدیــة مــن بــاب الغرفــة إلــى المخــرج عــن اثنــین، ویســمح بنهایــة یجــب إال یقــل8-2/2/5/2

  أمتار.10مسدودة ال یزید طولها على 

تنظم المخارج بحیث یتم الوصول إلیها من باب الغرفة المطل على الممر بالحركة فیما ال یقل 8-2/2/5/3

ة إذا لم تتعد المسافة بین باب الغرفة المطـل عن اتجاهین مختلفین، ویسمح بأن یكون هناك اتجاه واحد للحرك

  أمتار.10على الممر والمخرج 

  طول مسار الخروج:8-2/2/6

  ).6-4یراعى ما نص علیه الفصل (8-2/2/6/1

یكون الطول األقصى لمسارات الخروج والنهایات المسدودة والممرات المشتركة بحسب ما نص 8-2/2/6/2

  ).6/1-4علیه الجدول (

  المخارج:8-2/2/7

  ).7-4یراعى ما نص علیه الفصل (8-2/2/7/1

یجب أن یؤدي ما ال یقل عن نصف سعة المخارج للطوابق العلویة (باستثناء المخارج األفقیة) 8-2/2/7/2

رأســًا إلـــى فنـــاء أو ســـاحة أو ممـــر خـــارجي ینتهـــي إلــى الشـــارع الخـــارجي علـــى أن تفـــي تلـــك المخـــارج ووســـائل 

  المدونة.كل متطلبات هذهبالخروج 

یسمح بأن ینتهي ما ال یزید على نصف سعة المخارج مـن الطوابـق العلویـة إلـى سـاحة خاصـة 8-2/2/7/3

  تقع في طابق المخرج وتؤدي رأسًا إلى المخرج، على أن تتحقق الشروط التالیة:
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ن تسـتوفي أن تعتبر الردهة التي ینتهي إلیها المخرج من الطابق العلوي وتـؤدي إلـى جـزٍء مـن المخـرج، وا  )أ(

هذه الردهة جمیع المتطلبات المنصوص علیها في المدونة للمخارج وبالذات متطلبـات عزلهـا عـن بـاقي أجـزاء 

).1/2-4المبنى كما في البند (

أن تجهز الردهة المذكورة بمنظومة متكاملة للمرشات التلقائیة.  )ب(

العلیـا فـي الردهـة إلـى المخـرج، خالیـا أن یكون المسار من النقطة التـي ینتهـي إلیهـا المخـرج مـن الطوابـق   )ت(

من أي عوائق وواضح المعالم بحیث یسهل االستدالل علیه.

أن یعـــزل طـــابق المخـــرج بالكامـــل عـــن الطـــابق الواقـــع تحتـــه بإنشـــاء ال یقـــل معیـــار مقاومتـــه للحریـــق عـــن   )ث(

ساعتین.

الشرطان التالیان مجتمعین:یسمح بعدم تجهیز الردهة المذكورة بمنظومة المرشات التلقائیة إذا تحقق   )ج(

  أمتار.3أمتار وال یزید عرضها على 9أن ال یزید طول الردهة على (أوًال) 

أن تستعمل الردهة مخرجا فقط.(ثانیًا) 

األبواب: تكون األبواب بین غـرف النـزالء والممـرات، مقاومـة للحریـق و تلقائیـة اإلغـالق و ال یقـل 8-2/2/8

  دقیقة.20معیار مقاومتها للحریق عن 

)، 8-4إنارة وسائل الخروج: تتم إنـارة وسـائل الخـروج فـي الفنـادق بحسـب مـا نـص علیـه الفصـل (8-2/2/9

  مع مراعاة أن تتم إنارة مسارات الخروج بصورة مستمرة.

  ).9-4اإلنارة االحتیاطیة: یجهز كل فندق بإنارة احتیاطیة بحسب ما نص علیه الفصل (8-2/2/10

اإلرشادیة للمخارج: یجهز كل باب من أبواب وسائل الخروج في الردهات أو الممرات العالمات 8-2/2/11

هم بعالمات إرشادیة للمخارج، وبحسب ما نص علیه الفصل مبیتمن طوابق الفندق المخصصة إلقامة نزالئه و 

تشیر ). وٕاذا لم تكن المخارج مرئیة من أي نقطة في الردهة أو الممر، فیجب وضع عالمات مضیئة 4-10(

  إلى اتجاه المخرج.

  )Protectionالوقایة (8-2/3

Protectionوقایة الفتحات الرأسیة (8-2/3/1 of Vertical Openings:(  

یجـب عــزل جمیـع الســاللم الداخلیـة وغیرهــا مــن الفتحـات الرأســیة بحسـب مــا نـص علیــه الفصــل 8-2/3/1/1

)، وتســتثنى الفتحــات الرأســیة التــي تــربط مــا ال یزیــد علــى ثالثــة طوابــق علــى أن تتحقــق الشــروط التــي 3-6(

لمتطلبــات ) حیــث تراعــى اAtriumsُتســَتثنى مــن ذلــك التجــاویف الداخلیــة (و )، 6/1/2-3تــنص علیهــا الفقــرة (

  ).6/2-3المنصوص علیها في البند (

یشــترط فــي الســاللم، التــي تنتهــي إلــى ردهــة خاصــة تقــع فــي طــابق المخــرج وتــؤدي رأســًا إلــى 8-2/3/1/2

المخــرج، أن تكــون محمیــة فــي ذلــك الطــابق بالحمایــة نفســها المطلوبــة للطوابــق األخــرى وذلــك بتحویطهــا كلهــا 

  بإنشاء مقاوم للحریق.

ب عـــــزل جمیـــــع الفتحـــــات الرأســـــیة، التـــــي تـــــربط طـــــابق المخـــــرج بـــــالطوابق الواقعـــــة تحتهـــــا یجـــــ8-2/3/1/3
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والمســتعملة إلغــراض التخــزین، أو للتراكیــب الكهربائیــة والمیكانیكیــة، أو غیــر ذلــك مــن اإلغــراض التــي تختلــف 

  في طبیعتها عن طبیعة استعمال الفندق.

) وبحســب التحدیــدات 4-3نــص علیــه الفصــل (اإلنهــاء الــداخلي: تكــون مــادة اإلنهــاء بحســب مــا8-2/3/2

والتعدیالت التالیة: 

تكون مادة اإلنهاء الداخلي في الخارج من الفئة (أ).  )أ(

تكون مادة اإلنهاء الداخلي في مسارات الخروج بما في ذلك األرضیات من الفئة (أ)، أو الفئة (ب).  )ب(

لتي تشكل مسارات خروج، من الفئة (أ)، أو تكون مادة اإلنهاء الداخلي في األروقة والردهات والممرات، ا  )ت(

الفئة (ب).

تكـون مــادة اإلنهــاء الــداخلي فـي غــرف النــزالء وغیرهــا مــن غـرف الفنــدق مــن الفئــة (أ)، أو الفئــة (ب)، أو   )ث(

الفئة (ج)، وال توجد متطلبات خاصة باألرضیات.

محتویة علـى مسـتلزمات نـوم منظومات الكشف واإلنذار واالتصاالت: تجهز كافة مرافق الفنادق ال8-2/3/3

نزیال بمنظومة تلقائیة للكشف عن الحریق واإلنذار به بحسب مـا هـو منصـوص علیـه فـي 15لما ال یقل عن 

  مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق العراقیة.

Fireمتطلبات اإلطفاء(8-2/3/4 Extinguishing Requirements:(  

تجهـــز مبـــاني الفنـــادق غیـــر العالیـــة بمنظومـــات كاملـــة للتمدیـــدات والخـــراطیم الخاصـــة بمكافحـــة 8-2/3/4/1

شــب فیهـــا حریـــق یالحریــق. وتجهـــز بمطــافئ یدویـــة فــي األمـــاكن ذات المحتویــات الخطـــرة أو التــي یحتمـــل أن 

  صغیر.

تزیــد مســاحتها تجهــز جمیــع المشــاغل (الــورش) والمخــازن وطوابــق الخــدمات فــي الفنــادق، التــي 8-2/3/4/2

  ، بمنظومة كاملة للمرشات التلقائیة.2م1000على 

Protectionالوقایة من اإلخطار(8-2/3/5 of Risks(:  

یـــتم اختیـــار أمـــاكن مراجـــل الضـــغط العـــالي أو آالت التبریـــد، أو المحـــوالت، أو غیرهـــا مـــن ال8-2/3/5/1

األجهــزة المعرضــة الحتمــال االنفجــار بحیــث تكــون بجــوار المخــارج أو تحتهــا. ویــتم عــزل الغــرف أو المواضــع 

  ).1/2-2المخصصة لها عن باقي أجزاء المبنى بحسب ما منصوص علیه في البند (

عــزل المســاحات التــي تتمیــز بــالخطورة عــن غیرهــا مــن أجــزاء المبنــى بإنشــاء ال یقــل معیــار یــتم 8-2/3/5/2

مقاومتـه للحریـق عـن سـاعة واحـدة، وتجهـز الفتحـات فیــه بـأبواب مقاومـة للحریـق تلقائیـة اإلغـالق ومـن صــنف 

یقتصــر مقبــول لــدى الجهــة الرســمیة المختصــة. وینطبــق ذلــك علــى جمیــع المســاحات التــي تتمیــز بــالخطورة وال

  على:

غرف المراجل والسخانات.  )أ(

المصابغ.  )ب(

مشاغل (ورش) الصیانة.  )ت(
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الغـــرف أو المســـاحات المســـتعملة لتخـــزین مـــواد وأجهـــزة قابلـــة لالشـــتعال بكمیـــات تعتبرهـــا الجهـــة الرســـمیة   )ث(

المختصة خطرة.

المطابخ.  )ج(

  المتطلبات الدنیا لوقایة غرف النزالء:8-2/3/6

الفنــدق عــن الممــرات بحــواجز عازلــة للحریــق ال یقــل معیــار مقاومتهــا یجــب عــزل غــرف نــزالء 8-2/3/6/1

  للحریق عن ساعة واحدة.

  دقیقة.20تكون أبواب غرف النزالء وأطرها ذات معیار مقاومة للحریق ال یقل عن 8-2/3/6/2

ال یسمح بوجـود فتحـات غیـر محمیـة باسـتثناء األبـواب فـي قواطـع الممـرات المسـتعملة مسـارات8-2/3/6/3

  الخروج.

Electricalالتأسیسات الكهربائیة والمیكانیكیة للمبنى (8-2/4 and Mechanical Services(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب العشرین.

Highالفنادق العالیة (8-2/5 Rise Hotels(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب الخامس عشر.

  )Atriumsالتجاویف الداخلیة (8-2/6

  ).4/13-1نص علیه البند (یراعى ما 

  مباني الشقق السكنیة8-3

  متطلبات عامة8-3/1

) متطلبــــات وقایــــة مبــــاني الشــــقق 3/1-8)، ویبـــین الجــــدول (1-8یراعـــى مــــا نــــص علیــــه الفصــــل (

  السكنیة من الحریق.

Egressمتطلبات وسائل الخروج (8-3/2 Requirements(  

مباني الشقق السكنیة بحسب مـا منصـوص علیـه فـي البنـد عام: یكون تنظیم وأنواع وسعة مخارج 8-3/2/1

  )، إال إذا ذكر خالف ذلك في هذا البند.8-2/2(

أنـــواع المخـــارج: تكـــون مخـــارج مبـــاني الشـــقق الســـكنیة واحـــدا أو أكثـــر مـــن المخـــارج المـــذكورة فـــي 8-3/2/2

  ).2/2/2/1-8العبارة (

شقق السكنیة، وألي طابق منها كافیا الستیعاب سعة وسائل الخروج: یكون عدد المخارج لمباني ال8-3/2/3

  ).2/2/3-8حمل االستعمال بحسب متطلبات هذه المدونة، على وفق ما نصت علیه الفقرة (

العـــدد األدنـــى للمخـــارج: یجـــب أال یقـــل عـــدد المخـــارج التـــي تســـتفید منهـــا كـــل وحـــدة ســـكنیة عـــن 8-3/2/4

). ویســمح بــأن یكــون للوحــدة الســكنیة مخــرج 5/1-4مخــرجین منفصــلین متباعــدین بحســب مــا ذكــر فــي البنــد (

  واحد في الحاالت التالیة:

إذا أدى المخـــرج إلـــى الطریـــق العـــام رأســـًا أو إلـــى فنـــاء أو ســـاحة أو ممـــر خـــارجي یـــؤدي إلـــى 8-3/2/4/1
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الطریق العام.

ال یقـــل إذا كـــان المخـــرج الخـــاص بالوحـــدة الســـكنیة ســـلما داخلیـــا معـــزوال بتحویطـــه كلـــه بإنشـــاء 8-3/2/4/2

معیار مقاومته للحریق عن ساعة واحدة، على أن یكون ذلك المخرج مخرجًا لتلك الوحـدة السـكنیة فقـط، وغیـر 

متصل بأي مساحة ال تكون جزءا من تلك الوحدة السكنیة.

        إذا كانت الوحدة (الشقة) السكنیة تتصل رأسًا بسلم خارجي مطابق لما ذكر في البند3/2/4/3- 8

على أن یكون ذلك السلم مخصصا ألكثر من وحدتین سكنیتین تقعان في الطابق نفسه. )،3/4- 4(

طوابــق وكــان عــدد الوحــدات 4إذا كــان عــدد طوابــق المبنــى فــوق طــابق المخــرج ال یزیــد علــى 8-3/2/4/4

فـي الطوابـق، وٕاذا تحقـق عـزل طـابق المخـرج16وحدات في كل طابق وال یزید علـى 4السكنیة ال یزید على 

عن الطـابق الـذي تحتـه كلـه بـأبواب ال یقـل  معیـار مقاومتهـا للحریـق عـن سـاعة واحـدة أو كـان المبنـى مجهـزًا 

بمنظومة مرشات فأنه یسمح بوجود مخرج واحد فقط بشرط أن یتحقق ما یلي:

أن یكون بیت السلم معزوال تماما بتحویطه بإنشاء ال یقـل معیـار مقاومتـه للحریـق عـن سـاعة واحـدة، وأن   )أ(

  تكون جمیع فتحاته مجهزة بأبواب تلقائیة اإلغالق ال یقل معیار مقاومتها للحریق عن ساعة واحدة.

أن ال یقل معیار مقاومة الحریق للممرات المستعملة مسارات خروج عن ساعة واحدة.  )ب(

أمتار.10أن ال یزید طول المسار من باب أي شقة إلى المخرج على   )ت(

بــین الوحــدات الســكنیة بحــاجز ال یقــل معیــار مقاومتــه للحریــق عــن أن یكــون هنــاك فصــل عمــودي وافقــي   )ث(

ساعة.1/2

طوابـق، وأن یكـون لبیـت السـلم منفـذ آمـن مـن أدنـى 3إن ال یزید عدد الطوابق تحت طابق المخرج علـى   )ج(

طابق للمبنى. وفي حال تعذر ذلك یجب أن یتهیأ مخرج یـؤدي إلـى منطقـة مـالذ لكـل شـقة مـن الشـقق الواقعـة 

ق المخرج.تحت طاب

وسائل الخروج داخل الوحدات السكنیة: ال یسمح داخـل الوحـدات السـكنیة بسـلم داخلـي یـؤدي إلـى 8-3/2/5

  أكثر من طابق واحد فوق مستوى الطابق الذي یقع فیه مدخل الوحدة السكنیة أو تحته.

والممــــرات طـــول مســــار الخــــروج: یكـــون الطــــول األقصــــى لمســــارات الخـــروج والنهایــــات المســــدودة 8-3/2/6

  ) مع مراعاة ما یلي:6/1-4المشتركة بحسب ما مبین في الجدول (

للمبــاني متــراً 23أن ال تزیــد مســافة االرتحــال ضــمن الشــقة الســكنیة ألقــرب ممــر خــروج علــى 8-3/2/6/1

مترا في المباني المجهزة بمرشات تلقائیة.38غیر المجهزة بمرشات تلقائیة وال تزید على 

للمبـاني غیـر متـراً 30یزید طول مسار الخروج من مـدخل الشـقة إلـى اقـرب مخـرج علـى أن ال 8-3/2/6/2

المجهزة بمرشات تلقائیة.

للمبـاني غیـر متـراً 30أن ال یزید طول مسار الخروج من مـدخل الشـقة إلـى اقـرب مخـرج علـى 8-3/2/6/3

تلقائیة.للمباني المجهزة بمرشاتمتراً 60وال یزید على ،المجهزة بمرشات تلقائیة

  لمسارات الخروج الخارجیة.متراً 60یجب أن ال تزید مسافة االرتحال على 8-3/2/6/4
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  ).2/2/7-8المخارج: تكون مخارج مباني الشقق السكنیة بحسب ما مبین في الفقرة (8-3/2/7

، تلقائیـة 4عـن األبواب: تكون األبواب الرئیسة للشقق السكنیة في المباني التي یزید عدد طوابقهـا 8-3/2/8

  دقیقة.20اإلغالق ال یقل معیار مقاومتها للحریق عن 

إنــارة وســائل الخـــروج: تــتم إنــارة وســـائل الخــروج فــي مبـــاني الشــقق الســكنیة بحســـب مــا مبــین فـــي 8-3/2/9

  ).8-4الفصل (

وحـــدة أو یزیـــد عـــدد12اإلنــارة االحتیاطیـــة: یجهـــز كـــل مبنــى یزیـــد عـــدد وحداتـــه الســكنیة علـــى 8-3/2/10

  ).9-4طوابق بإنارة احتیاطیة بحسب ما مبین في الفصل (3طوابقه على 

العالمـــات اإلرشـــادیة للمخـــارج: تجهـــز مبـــاني الشـــقق الســـكنیة المجهـــزة بـــأكثر مـــن مخـــرج واحـــد 8-3/2/11

  ).10-4بعالمات مرشدة للمخارج بحسب ما مبین في الفصل (
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  متطلبات وقایة مباني الشقق السكنیة من الحریق :3/1- 8الجدول 

  

  

  

  مبان

  عادیة

  مبان مجهزة

  بمنظومات

  تلقائیة

  للكشف عن

  الحریق

مبان مجهزة 

بمنظومات 

للمرشات 

التلقائیة  

في أماكن 

  مختارة

مبان مجهزة 

كلها 

بمنظومات 

للمرشات 

  التلقائیة

  المساحة القصوى

  الكلیة بالمتر المربع

  فیما بین المخارج

  األفقیة

  أو أقل4عدد الطوابق

  7- 5عدد الطوابق  

  أو أكثر8عدد الطوابق 

  بدون حدود

1800  

900  

  بدون حدود

1800  

1350  

  بدون حدود

  بدون حدود

1800  

  بدون حدود

  بدون حدود

  بدون حدود

  

  مسارات الخروج

الطول األقصى لمسار 

  الخروج 

المسافة القصوى بین 

الحواجز غیر المخرجة 

الممرات للدخان في 

  (بالمتر)

  

35  

  

15  

  

50  

  

30  

  

50  

  

30  

  

50  

  

ال توجد 

  متطلبات

أقصى مسافة للنهایات 

المسدودة في الممرات 

  (بالمتر)

6  6  6  12  

معیار مقاومة الجدران 

  للحریق (بالدقیقة)
60  45  45  30  

معیار مقاومة األبواب 

  للحریق بالدقیقة
20  20  20  20  

درجة انتشار اللهب 

  السقوفللجدران و 

درجة انتشار اللهب 

  لألرضیات

  ب

  

  ج

  ب

  

  ج

  ج

  

ال توجد 

  متطلبات

  ج

  

ال توجد 

  متطلبات
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  متطلبات وقایة مباني الشقق السكنیة من الحریق :3/1-8تابع للجدول 

  

  

  

  مبان

  عادیة

  مبان مجهزة

  بمنظومات

  تلقائیة

  للكشف عن

  الحریق

مبان مجهزة 

بمنظومات 

للمرشات 

التلقائیة  في 

أماكن 

  مختارة

مبان مجهزة 

كلها 

بمنظومات 

للمرشات 

  التلقائیة

  المخارج الرأسیة

معیار مقاومة الجدران 

  للحریق (بالساعة)

  ) طوابق أو أقل4(

  ) طوابق4أكثر من (

  

  

1  

2  

  

  

1  

2  

  

  

1  

2  

  

  

1  

1  

بیوت الساللم غیر 

  المخرجة للدخان

  ) طوابق أو أقل7(

  ) طوابق7أكثر من (

  

  

  غیر مطلوبة

  مطلوبة

  

  

  غیر مطلوبة

  مطلوبة

  

  

  غیر مطلوبة

  مطلوبة

  

  

  غیر مطلوبة

  مطلوبة

مقاومة األبواب للحریق 

  (بالدقیقة)

  ) طوابق أو أقل4(

  ) طوابق4أكثر من (

  

  

45  

90  

  

  

45  

90  

  

  

45  

90  

  

  

45  

45  

درجة انتشار اللهب 

للجدران و السقوف 

  والساللم

  

  ب

  

  ب

  

  ب

  

  ج

درجة انتشار اللهب 

لنوافذ غرف النوم حتى 

طوابق، راجع الفقرة 7

)8 -3/3/2 (  

  

  مطلوب

  

  

  مطلوب

  

  مطلوب

  

  

  مطلوب
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  متطلبات وقایة مباني الشقق السكنیة من الحریق :3/1-8تابع للجدول 

  

  

  

  مبان

  عادیة

  مبان مجهزة

  بمنظومات

  تلقائیة

  للكشف عن

  الحریق

مبان مجهزة 

بمنظومات 

للمرشات

التلقائیة  في 

  أماكن مختارة

مبان 

مجهزة كلها 

بمنظومات 

للمرشات 

  التلقائیة

  المخارج األفقیة

  مقاومة الحریق:

  الجدران بالساعة

  األبواب (بالدقیقة)

  

2  

90  

  

2  

90  

  

2  

90  

غیر مالئم 

  للتطبیق

غیر مالئم 

  للتطبیق

  الشقق:

أقصى مسافة (بالمتر) 

من باب كل غرفة إلى 

  باب الشقة الرئیس

  

  

20  

  

  

30  

  

  

30  

  

  

35  

  منظومة اإلنذار

وحدة 16طوابق، 6

  سكنیة فما دون

غیر 

  مطلوب

  یدویة

  أو تلقائیة

  یدویة

  أو تلقائیة

  یدویة

  أو تلقائیة

طوابق أو 6أكثر من 

  وحدة سكنیة16

  یدویة  یدویة

  أو تلقائیة

  یدویة

  أو تلقائیة

  یدویة

  أو تلقائیة

  

  )Protectionالوقایة (8-3/3

یجب عزل جمیع الساللم الداخلیة وغیرهـا مـن الفتحـات الرأسـیة بحسـب مـا وقایة الفتحات الرأسیة:8-3/3/1

  ) التي یستعاض عنها بما یلي: 5/1/4-3) باستثناء الفقرة (6-3ذكر في الفصل (

ئیـة عـن ال یقل معیار مقاومة وسائل الخروج الرأسیة في المبـاني السـكنیة المجهـزة بمرشـات تلقا8-3/3/1/1

ساعة واحدة للجدران واألبواب.

ال یسمح في األبنیة السكنیة بوجود فتحات رأسیة غیر محمیة باستثناء ما هو مذكور في الفقرة 8-3/3/1/2

)3-6/1/4.(

).2/2/1/3-8) و (2/2/1/2-8ن (ایراعى ما نصت علیه العبارت8-3/3/1/3

) مـع مراعـاة الشـروط 4-3بحسـب مـا مبـین فـي الفصـل (اإلنهاء الداخلي: یكـون اإلنهـاء الـداخلي 8-3/3/2

  التالیة:
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تكــون مــواد اإلنهــاء الــداخلي لجــدران المخــارج الرأســیة وســقوفها وســاللمها مــن الفئــة (أ) أو الفئــة 8-3/3/2/1

(ب).

تكون مواد اإلنهاء الداخلي لجدران الممرات المسـتعملة مسـارات خـروج وسـقوفها وأرضـیاتها مـن 8-3/3/2/2

(أ) أو الفئة (ب).الفئة

طوابق أو یزید 6منظومات الكشف واإلنذار واالتصاالت: تجهز المباني التي یزید ارتفاعها على 8-3/3/3

الحریق بحســب مــا منصــوص علیــه فــي بــوحــدة بمنظومــة یدویــة لإلنــذار 16عــدد الوحــدات الســكنیة فیهــا علــى 

  مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق العراقیة. 

Fireت اإلطفاء (متطلبا8-3/3/4 Extinguishing Requirements :(  

طوابق، أو یزیـد عـدد الوحـدات السـكنیة 6تجهز مباني الشقق السكنیة التي یزید ارتفاعها على 8-3/3/4/1

  وحدة سكنیة بمنظومة للتمدیدات والخراطیم الخاصة بمكافحة الحریق.16فیها عن 

یــتم تركیــب مطـــافئ حریــق یدویـــة فــي جمیـــع مبــاني الشــقق الســـكنیة وفــي غـــرف المراجــل وفـــي 8-3/3/4/2

  شب فیها حریق صغیر أو األماكن ذات المحتویات الخطرة.یاألماكن التي یحتمل إن 

  الوقایة من اإلخطار: تشمل المساحات التي تتمیز بخطورة ومن بینها:8-3/3/5

التكییف.غرف المراجل وأجهزة 8-3/3/5/1

ورش) الصیانة.(مشاغل8-3/3/5/2

الغـــرف والمســـاحات التـــي تســـتعمل لتخـــزین مـــواد وأجهـــزة قابلـــة لاللتهـــاب أو االشـــتعال بكمیـــات 8-3/3/5/3

تعتبرها الجهة الرسمیة المختصة خطرة.

ن یجب أن یتم عزل هذه المساحات عـن بـاقي أجـزاء المبنـى بإنشـاء ال تقـل مقاومتـه للحریـق عـ8-3/3/5/4

ساعة واحدة.

  متطلبات العزل:8-3/3/6

تكون المساحة القصوى الكلیة فیما بین المخارج األفقیة في الطابق الواحـد للمبـاني التـي یتـراوح 8-3/3/6/1

  متر مربع.1800طوابق 7و5ارتفاعها ما بین 

للمبـاني التـي یزیـد تكون المساحة القصـوى الكلیـة فیمـا بـین المخـارج األفقیـة فـي الطـابق الواحـد8-3/3/6/2

  متر مربع.900طوابق 8ارتفاعها على 

  التحكم بالدخان:8-3/3/7

تجهــز الممــرات المســتعملة كمســارات خــروج بحــواجز غیــر منفــذة للــدخان مطابقــة لمــا مبــین فــي 8-3/3/7/1

  مترا.15) إذا زادت المسافة بین الساللم على 1/4-3البند (

طوابـق سـاللم غیـر منفـذة 7الرأسـیة فـي المبـاني التـي یزیـد ارتفاعهـا عـن تكـون وسـائل الخـروج 8-3/3/7/2

  للدخان.
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Electricalالتأسیسـات الكهربائیـة والمیكانیكیـة للمبنـى (8-3/4 and Mechanical Services of the

Building(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب العشرین.

Highالمباني العالیة (3/5- 8 Rise Buildings(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب الخامس عشر.

  )Atriumsالتجاویف الداخلیة (8-3/6

  ).4/13-1یراعى ما منصوص علیه في البند (

  )Dormitoriesالسكن الداخلي (المهاجع) (8-4

Egressمتطلبات وسائل الخروج (8-4/1 Requirements(  

فــي كــل ســكن داخلــي مطابقــة لمــا نصــت علیــه أنــواع المخــارج وســعتها: تكــون المخــارج وســعاتها8-4/1/1

حســب ســعات المخــارج ن ذلــك أبــواب الطــابق األرضــي، إذ ت)، وتســتثنى مــ2/2/3-8) و(2/2/2-8الفقرتــان (

  ).2/2-4بحسب ما هو مبین في البند (

تنظیم وسائل الخروج:8-4/1/2

4فید منهــا أكثــر مــن تجهــز دور الســكن الــداخلي المحتویــة علــى غــرف للنــوم أو مســاحات یســت8-4/1/2/1

أشـــخاص، بمخـــرجین منفصـــلین متباعـــدین یمكـــن الوصـــول إلیهمـــا بالحركـــة مـــن بـــاب غرفـــة النـــوم أو المســـاحة 

  المذكورة في اتجاهین مختلفین.

یسمح بأن یكون للسكن الداخلي مخـرج واحـد، إذا لـم یتعـد عـدد شـاغلي أي مـن غـرف النـوم أو 8-4/1/2/2

ان لكــل غرفــة أو مســاحة مشــغولة بــاب یــؤدي إلــى خــارج المبنــى رأســًا أشــخاص، وكــ10المســاحات المشــغولة 

  وفي مستوى الشارع نفسه أو إلى سلم خارجي.

  ).3/1-8طول مسارات الخروج والنهایات المسدودة: یراعى ما مبین في الجدول (8-4/1/2/3

  )Protectionالوقایة (4/2- 8

  وقایة الفتحات الرأسیة:8-4/2/1

   وتحـــویط كـــل ســـلم خـــروج وغیـــره مـــن الفتحـــات الرأســـیة بحســـب مـــا مبـــین فـــي الفصـــل یـــتم عـــزل 8-4/2/1/1

)3-6.(  

یســمح بعــدم عــزل وتحــویط الفتحــات الرأســیة فــي مبــاني الســكن الــداخلي التــي ال یزیــد ارتفاعهــا 8-4/2/1/2

  على طابقین.

ا كـان لكـل غرفـة یسمح بعدم عـزل وتحـویط الفتحـات الرأسـیة فـي مبـاني دور السـكن الـداخلي إذ8-4/2/1/3

  رأسًا.نوم أو مساحة مشغولة باب یؤدي إلى خارج المبنى

منظومة اإلنذار: تجهز الممرات واألماكن المحتمل أن یشـب حریـق فیهـا فـي دور السـكن الـداخلي 8-4/2/2

بمنظومــة تلقائیــة للكشــف عــن الحریــق واإلنــذار بــه،  مطابقــة لمــا منصــوص علیــه فــي مدونــة أنظمــة اإلنــذار 
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  بالحریق العراقیة.

Electricalالتأسیسات الكهربائیة والمیكانیكیة (8-4/3 and Mechanical Services(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب العشرین.

Fireمتطلبات اإلطفاء  (8-4/4 Extinguishing Requirements(  

یـق، كمـا تجهـز المخـارج یجهز السكن الداخلي بمنظومة للتمدیدات والخراطیم الخاصة بمكافحـة الحر 

  بمطافئ یدویة.

Highالمباني العالیة (4/5- 8 Rise Buildings(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب الخامس عشر.

  )Atriumsالتجاویف الداخلیة (8-4/6

  ).4/13-1یراعى ما نص علیه البند (

Loadingالنزل (8-5 or Rooming Houses (  

  متطلبات عامة8-5/1

مسـتلزمات المبیـت لعـدد مـن فیهـا فر او تـالمتطلبات المذكورة في هذا الفصـل علـى النـزل التـي تتسري 

  أو اقل.نزیالً 15النزالء یبلغ 

Egressمتطلبات وسائل الخروج (8-5/2 Requirements(  

  عدد المخارج وأنواعها:8-5/2/1

متـرا 23وتزید مساحة االرتحال فیه علـى مربعاً متراً 185یجهز كل طابق تزید مساحته على 8-5/2/1/1

  بمخرجین منفصلین ومتباعدین، ویستثنى من ذلك النزل القائمة وتلك المجهزة بمنظومات مرشات تلقائیة.

یكــون لكــل غرفــة نــوم تقــع فــوق مســتوى الطــابق األرضــي مســارا خــروج یؤدیــان إلــى مخــرجین 8-5/2/1/2

  منفصلین.

  تنظیم وسائل الخروج:8-5/2/2

یحدد موقع المخارج بحیث تیسر لشاغلي المبنى مسارا آمنا للخروج منه في حالة اندالع حریق 8-5/2/2/1

  دون أن یتطلب ذلك اجتیاز ممر أو مساحة معرضین إلى فتحة رأسیة غیر معزولة.ب

تجهــز أي غرفــة مخصصــة للنــوم وتقــع تحــت الطــابق األرضــي بمخــرج یــؤدي رأســًا إلــى خــارج 8-5/2/2/2

  المبنى.  

  متر.0.7یجب أن ال یقل عرض أي مسار للخروج أو أي باب یقع في مسار الخروج عن 8-5/2/2/3

  یجب أن یكون باب أي غرفة تقع في النزل قابال للفتح من الداخل في حاالت الطوارئ.8-5/2/2/4

ت یجــب أن تصــمم أبــواب الحمامــات فــي النــزل بحیــث تكــون قابلــة للفــتح مــن الــداخل فــي حــاال8-5/2/2/5

  الطوارئ.
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  )Protectionالوقایة (8-5/3

  ).4-3اإلنهاء الداخلي: یراعى ما نص علیه الفصل (8-5/3/1

  متطلبات العزل:8-5/3/2

ساعة على 1/2یجب أن یتم عزل الساللم الداخلیة بحاجز ال یقل معیار مقاومته للحریق عن 8-5/3/2/1

  باستعمال باب تلقائي اإلغالق.أن تتم حمایة جمیع الفتحات الموجودة فیه 

أن حیثما یصل سلم داخلي بین طابق المخرج وطابق واحد فقط یقع فوقه أو تحته، فانـه یكفـي 8-5/3/2/2

  عزل السلم الداخلي عند طابق المخرج فقط.یُ 

یجـــب عـــزل الغـــرف المخصصـــة للنـــوم عـــن مســـارات الهـــروب التـــي تمـــر بـــالقرب منهـــا بجـــدران 8-5/3/2/3

منفذة للدخان. كما یمنع مرور فتحات تهویة من تلك الجدران، ویمنع مرور فتحات أنابیب التدفئة وأبواب غیر 

إال إذا تم إنشاؤها بطریقة آمنة تحول دون مرور الدخان من خاللها. إضافة إلى ذلـك یجـب إن تكـون األبـواب 

  تلقائیة اإلغالق أو مجهزة بمزالیج إلبقائها مغلقة بشكل دائم.   

  قایة الفتحات الرأسیةو 8-5/3/3

1/2یجــب حمایــة الفتحــات الرأســیة بحــاجز حریــق ودخــان ال یقــل معیــار مقاومتــه للحریــق عــن 8-5/3/3/1

  ساعة، بحیث ال یتم اجتیاز ممر أو مساحة معرضین لفتحة رأسیة غیر محمیة.

والمجهـــزة یســـمح بعـــدم حمایـــة الفتحـــات فـــي األبنیـــة التـــي یقـــل عـــدد الطوابـــق فیهـــا عـــن ثالثـــة8-5/3/3/2

  بمنظومات مرشات تلقائیة.

یجب حمایة الساللم الخارجیة من االنسداد الناجم عن وجود حریق في وسائل الهروب الداخلیة 8-5/3/3/3

أو الخارجیـة وذلــك بتـرك مســافات بــین وسـائل الهــروب الداخلیـة والخارجیــة، أو بتنظــیم السـاللم بطریقــة تضــمن 

  اغلین في حالة انسداد الساللم األخرى بحمایة الفتحات المطلة على الساللم.بقاء أحد الساللم مفتوحا أمام الش

Fire  Alarmمنظومات الكشف واإلنذار واالتصاالت (5/4- 8 and Detection System(  

  إلنذار بالحریق.ایراعى ما منصوص علیه في مدونة أنظمة 

Fireمتطلبات اإلطفاء (8-5/5 Extinguishing Requirements(  

یجــب تجهیــز جمیــع مبــاني النــزل بتمدیــدات وخــراطیم خاصــة بمكافحــة الحریــق. وتســتثنى مــن ذلــك 

الغرف المخصصة للنـوم والمجهـزة ببـاب یفـتح رأسـًا إلـى خـارج المبنـى أو یفـتح علـى مسـار خـارجي یـؤدي إلـى 

  سلم خارجي.

Electricalالتأسیسـات الكهربائیـة والمیكانیكیـة للمبنـى (8-5/6 and Mechanical Services of the

Building  (  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب العشرین.

Highالمباني العالیة (5/7- 8 Rise Buildings(  

  .عشریراعى ما منصوص علیه في الباب الخامس
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  )Atriumsالتجاویف الداخلیة (8-5/8

  ).4/13-1یراعى ما منصوص علیه في البند (

Oneسكن لعائلة أو لعائلتین (8-6 and Two Family Dwellings(  

  یجهز المبنى المخصص لسكن عائلة أو عائلتین بمطافئ یدویة.

Resortsالمنتجعات والقرى السیاحیة (8-7 and Tourist Villages(  

  عام8-7/1

تكــون المتطلبــات الالزمــة للوقایــة مــن الحریــق لمبــاني ومرافــق المنتجعــات والقــرى الســیاحیة بحســـب 

  كل منها كما هو منصوص علیه في هذه المدونة.طبیعة استعمال 

Fire  Alarmمنظومات الكشف واإلنذار واالتصاالت (7/2- 8 and Detection System(  

تجهز مواقع المخیمات الدائمة بمنظومة یدویة لإلنذار بالحریق وبحسب مـا هـو منصـوص علیـه فـي 

  مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق العراقیة.

Fireطفاء (متطلبات اإل8-7/3 Extinguishing Requirements(  

تجهـــز مواقـــع المخیمـــات الدائمـــة بالتمدیـــدات والخـــراطیم الخاصـــة بمكافحـــة الحریـــق، و تجهـــز هــــذه 

  المواقع ومواقع المخیمات المؤقتة بمطافئ حریق یدویة. 
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التاسعالباب 

  األبنیة التجاریة

  عام1- 9

  مقدمة1/1- 9

تشمل األبنیة التجاریة الدكاكین، والمحالت التجاریة، واألسواق، والمباني، والمنشات المستعملة 1/1/1- 9

والمعارض التجاریة، واألسواق المركزیة، والصیدلیات، ومحالت لعرض البضائع وبیعها، وتضم المراكز، 

البقالة، ومحالت أصحاب الحرف، وصاالت المزادات وما شابهها.

تطبق متطلبات هذا الباب على المباني الجدیدة ذات االستعماالت التجاریة، كما تطبق على 1/1/2- 9

ضافة)، وتطبق أیضا على األبنیة القائمة المراد تغییر المباني التجاریة القائمة والخاضعة ألعمال التوسیع (اإل

صنف استعمالها إلى األبنیة التجاریة.

Usesتصنیف االستعماالت (1/2- 9 Classification(  

منها التي ینطبق علیها التصنیف ءت أو أجزاآتضم األبنیة التجاریة جمیع المباني أو المنش1/2/1- 9

).1/1- 9) و (2/6-2المذكور في البندین (

تصنیف االستعماالت الفرعي:1/2/2- 9

تقسم االستعماالت التجاریة إلى الفئات التالیة:1/2/2/1- 9

الفئة (أ): (أوًال) 

أكثر، أو التي تضم متر مربع أو 2800وتضم جمیع المحالت التجاریة التي تزید المساحة الكلیة لها على 

طوابق أو أكثر وتكون مخصصة ألغراض البیع خالفا للطوابق الوسطیة أو التي تزید مساحة أي طابق 3

  مترا مربعا.1250فیها على 

  الفئة (ب):(ثانیًا) 

2800وتضم جمیع المحالت التجاریة التي تساوي أو تقل المساحة الكلیة المستعملة ألغراض البیع فیها عن 

مترا مربعا، أو تلك 1250مترا مربعا، أو التي تقل مساحة أي طابق فیها عن 280مربع، وتزید على متر 

التي تستغل فیها ُشَرف أو طوابق وسطیة، أو طوابق مستعملة ألغراض البیع وتقع فوق الطابق األرضي أو 

البیع، فإنها تصنف تحته. و إذا كان هناك أكثر من ثالثة طوابق عدا الطابق الوسطي مستغلة ألغراض

  ضمن الفئة (أ).

  الفئة (ج):(ثالثًا) 

وتضم جمیع المحالت التجاریة التي تقع في الطابق األرضي فقط، والتي تبلغ المساحة الكلیة المستعملة 

  ).1/2/2/2- 9مترا مربعا أو أقل ، مع مراعاة ما هو مبین في العبارة  (280ألغراض البیع لكل منها 

ألغراض التصنیف المذكور في الفقرة السابقة، تحسب المساحة الكلیة على أساس أنها 1/2/2/2- 9

المساحة الكلیة لمجموع الطوابق المستعملة ألغراض البیع في المحل الواحد. و إذا قسم المحل التجاري 
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قسام الواحد إلى أقسام بحواجز عازلة للحریق، تحسب المساحة الكلیة على أساس أنها مساحة جمیع األ

المستعملة ألغراض البیع. وال تدخل في حساب المساحة الكلیة ألغراض هذا التصنیف مساحات الطوابق 

التي ال تستعمل ألغراض البیع، مثل المساحات المستعملة لخزن البضاعة، إال انه یجب تجهیزها بمخارج 

لنوع من االستعمال.تتفق مع صنف استعمالها، وبحسب ما هو منصوص علیه في الباب الخاص بذلك ا

ال یدخل في حساب المساحة الكلیة ألغراض هذا التصنیف الُشَرف أو الطوابق الوسطیة إذا 1/2/2/3- 9

كانت مساحتها اقل من ثلث مساحة الطابق التي تقع فیه. أما إذا كان هناك شرفتان أو طابقان وسطیان، 

سط واحد فقط، مع مراعاة ضرورة تحقق فیدخل في حساب المساحة مساحة شرفة واحد فقط أو طابق متو 

جمیع متطلبات الخروج لتلك الُشَرف أو الطوابق الوسطیة.

إذا وقع عدد من المحالت التجاریة تحت إدارات مختلفة في المبنى نفسه أو في مبان متجاورة، 1/2/2/4- 9

الت ألغراض تحدید وكان ال یفصلها عن بعضها إنشاء مقاوم للحریق، تحسب المساحة الكلیة لجمیع المح

فئة التصنیف الفرعیة التي تقع ضمنها مجموعة المحالت.

  االستعماالت المتعددة:1/2/3- 9

االستعماالت التجاریة والسكنیة المشتركة:1/2/3/1- 9

یجب إال تمر وسیلة الخروج الوحیدة لوحدة سكنیة من خالل مبنى تجاري إذا وقع كل منهما (البناء   )أ(

اري) في منشأ واحد.السكني والمبنى التج

ال یسمح بوجود أبنیة سكنیة في طابق واحد أو أكثر فوق أبنیة تجاریة إال إذا كانت األبنیة السكنیة   )ب(

ووسائل الخروج التابعة إلیها معزولة عن األبنیة التجاریة بتحویطها بإنشاء ال یقل معیار مقاومته للحریق عن 

جهزة بمرشات تلقائیة.التجاریة مساعة واحدة، أو إذا كانت األبنیة

األبنیة التجاریة ومرائب السیارات المشتركة:1/2/3/2- 9

یجب فصل األبنیة التجاریة عن مرائب السیارات بجدران ال یقل معیار مقاومتها للحریق عن ساعتین.  )أ(

تستثنى مما سبق المرائب المغلقة المجهزة بمنظومات مرشات تلقائیة مطابقة لما منصوص علیه في   )ب(

أنظمة إطفاء الحریق من مدونات البناء العراقي. وتستثنى أیضا المرائب المفتوحة التي تحتوي على مدونة

فتحات زجاجیة في جدران المرائب بشرط أن تتحقق المتطلبات التالیة:

بالمائة من مساحة الجدار الذي توجد فیه.25أن ال تتعدى مساحة الفتحة (أوًال) 

المدخل الرئیس للمرآب وتستعمل ألغراض اإلضاءة الجانبیة.أن تكون الفتحة عند(ثانیًا) 

أن یكون المرآب المغلق مجهزا بمنظومات مرشات تلقائیة.(ثالثًا) 

ملیمتر.100أن ال یقل الفرق بین مستوى أرضیة المبنى التجاري ومستوى أرضیة المرآب عن (رابعًا) 

جز الزجاجیة.أن تحتوي الفتحة على اقل ما یمكن من الحوا(خامسًا) 

  أن تكون جمیع األبواب في الحواجز الزجاجیة تلقائیة اإلغالق.(سادسًا) 
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Classificationتصنیف خطورة المحتویات (1/3- 9 of dangerous Contents(  

تصنف محتویات األبنیة التجاریة على أنها محتویات ذات خطورة عادیة بحسب ما نص علیه 1/3/1- 9

).1/2-2البند (

تصنف محتویات األبنیة التجاریة على أنها محتویات ذات خطورة عالیة إذا تم عرض أو تداول 1/3/2- 9

سلع أو بضائع عالیة الخطورة بدون وضعها في مغلفات أو حاویات واقیة. وفي مثل هذه األحوال تتخذ 

االحتیاطات التالیة:

مترا.20على إال یزید طول المسار من أي نقطة إلى اقرب مخرج 1/3/2/1- 9

أن یتیسر مخرجان یمكن الوصول إلیهما من أي نقطة بسلوك مسارین في اتجاهین مختلفین.1/3/2/2- 9

أن تعزل جمیع الفتحات الرأسیة.1/3/2/3- 9

Occupancyحمل االستعمال (1/4- 9 Load(  

یلي:) مع مراعاة ما 2/1- 4یكون عامل حمل االستعمال بحسب ما مبین في الجدول (1/4/1- 9

ألغراض تحدید حمل االستعمال یعتبر كل طابق في المحل التجاري یمكن الوصول إلیه رأسًا 1/4/1/1- 9

من الشارع طابقا ارضیا، حتى إن تعددت الطوابق التي یمكن الوصول إلیها من الشارع فورًا بسبب اختالف 

).4/16-1() و4/14-1مستویات الشوارع المحیطة بالمبنى وذلك مع مراعاة البندین (

یكون عامل حمل االستعمال للطوابق تحت األرضیة المخصصة للبیع مساویًا عامل حمل 1/4/1/2- 9

استعمال الطابق األرضي.

متر مربع/ شخص 5.6یكون عامل حمل االستعمال للطوابق العلویة المخصصة للبیع 1/4/1/3- 9

مساحة كلیة.

متر مربع / شخص 9.3شغولة بمكاتب أو أجزاء منها یكون عامل حمل استعمال الطوابق الم1/4/1/4- 9

مساحة كلیة.

28یكون عامل حمل استعمال الطوابق المخصصة بالتحمیل والتنزیل والتخزین أو أجزاء منها 1/4/1/5- 9

مترا مربعا / شخص مساحة كلیة.

حمل یراعى ما منصوص علیه في الباب الخامس من هذه المدونة فیما یتعلق بعامل1/4/1/6- 9

  االستعمال لألبنیة العامة.

Covered)لتحدید حمل استعمال األسواق التجاریة المغطاة 1/4/1/7- 9 Malls) تراعى المتطلبات المذكورة

).1/4/1/1- 9في العبارة (

إذا وقعت فتحة رأسیة غیر معزولة بین الطابق األرضي والطابق الوسطي بحسب ما هو مسموح 1/4/2- 9

)، یضاف حمل استعمال الطابق الوسطي إلى حمل استعمال الطابق األرضي 3/1/2-9به في الفقرة (

ألغراض تحدید سعة المخارج المطلوبة، بشرط إال تقل عن السعة المحسوبة في حالة عزل جمیع الفتحات 

الرأسیة.
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Egressمتطلبات وسائل الخروج (2- 9 Requirements(  

  عام2/1- 9

مطابقة لما منصوص علیه في الباب الرابع وهذا الباب، على أن تكون جمیع وسائل الخروج 2/1/1- 9

) فقط وسائل خروج في المباني التجاریة.2/2- 9تستعمل المخارج المحددة في البند (

) من هذه المدونة حول السماح 2/3/2-6) و (2/1/4- 4یراعى ما ذكر في كل من الفقرتین (2/1/2- 9

المخارج التي یستفید منها شاغلو طابق معین، مخارج یستفید منها شاغلو باعتبار بیوت الساللم وخالفها من 

الطوابق األعلى منه عند مستوى ذلك الطابق.

في حالة وجود طابقین اثنین تحت األرض أو أكثر تحت الطابق األرضي، یسمح باعتبار بیوت 2/1/3- 9

رضي معین، مخارج یستفید منها شاغلو الساللم وخالفها من المخارج التي یستفید منها شاغلو طابق تحت أ

الطوابق تحت األرض التي تحته.

Types(أنواع المخارج 2/2- 9 of Exits(  

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبین بحسب متطلبات هذه المدونة، من واحد أو أكثر من 

  األنواع التالیة:

) تؤدي إلى 3/1-4مطابقة لما ذكر في البند (أبواب تلقائیة اإلغالق ذات مفصالت جانبیة، 2/2/1- 9

الخارج رأسًا، أو إلى ردهة أو ممر یؤدي إلى خارج المبنى.

).3/2-4ساللم داخلیة بحسب البند (2/2/2- 9

).3/4-4أدراج خارجیة بحسب البند (2/2/3- 9

).3/3-4مخارج أفقیة بحسب البند (2/2/4- 9

).3/5-4ممرات منحدرة بحسب البند (2/2/5- 9

).3/6-4ممرات خروج بحسب البند (2/2/6- 9

Egressسعة وسائل الخروج (2/3- 9 Capacity(  

یكون عدد المخارج وسعتها كافیین الستیعاب حمل االستعمال بحسب متطلبات هذه المدونة.2/3/1- 9

تنظیمها تكون سعة المخرج ألبواب المخارج في طابق  المخرج (الطابق األرضي مثال) التي یتم 2/3/2- 9

)، كافیة الستیعاب حمل استعمال الطابق األرضي نفسه إضافة إلى حمل 2/6-9) و (2/5- 9طبقا للبندین (

استعمال الساللم والمنحدرات التي تصب فیه.

Minimum(العدد األدنى للمخارج 2/4- 9 Number of Exits(  

ء من كل طابق في المحالت یجب إال یقل عدد المخارج التي یتم الوصول إلیها من أي جز 2/4/1- 9

التجاریة من الفئة (أ) أو الفئة (ب)، عن مخرجین منفصلین متباعدین، ویشمل ذلك الطوابق التحت األرضیة.

یجب أن ال یقل عدد المخارج في كل طابق في المحالت التجاریة من الفئة (ج) عن مخرجین 2/4/2- 9

مترًا، 23منفصلین متباعدین، إال أنه یسمح بمخرج واحد إذا لم تزد المسافة بین المخرج وأي نقطة فیه على 
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المحالت التجاریة ال )، أو إذا كانت المسافة بین المخرج وأي نقطة في 6-4مقاسة بحسب ما ذكر في البند (

مترًا وكان المبنى مجهزا بمرشات تلقائیة.30تزید على 

یسمح بمرور وسیلة خروج واحدة من الطابق الوسطي في فئات األبنیة التجاریة (أ) و (ب) و 2/4/3- 9

متراً 30مترًا للمباني العادیة وال یزید على 20(ج) على أن ال یزید طول مسار اإلنتقال المشترك على 

مترًا مربعًا.40للمباني بمرشات تلقائیة وال تزید مساحة الطابق الوسطي على 

یسمح بمخرج واحد لطابق الخزن (الطبقة) الذي یخص المحالت التجاریة إذا توافر الشرطان 2/4/4- 9

التالیان مجتمعین:

مترًا مربعًا.40إال تزید مساحة الطبقة التابعة للمحل على 2/4/4/1- 9

أن ال یزید طول مسار الخروج من أبعد نقطة في الطبقة ولغایة مخرج المحل التجاري على 2/4/4/2- 9

مترًا.20

Egressتنظیم وسائل الخروج (2/5- 9 Arrangement(  

).3/3-4یراعى ما مبین في الجدول (2/5/1- 9

العرض المطلوب لذلك یجب أن ال یقل العرض الكلي لجمیع المماشي المؤدیة لمخرج معین عن2/5/2- 9

المخرج.

متر.1یجب أن ال یقل العرض الخالص ألي ممشى عن 2/5/3- 9

في  المحالت التجاریة من الفئة (أ)، یجب أن ال یقل عدد المماشي المؤدیة رأسًا إلى مخرج 2/5/4- 9

متر.1.5معین عن ممشى واحد ال یقل عرضه عن 

بات المخصصة الستعمال الزبائن وترتیبها حتى ال یجب أن تكون هناك مساحات لصف العر 2/5/5- 9

تشكل عائقا أمام حركة المستعملین في ممرات الخروج.

Lengthطول مسار الخروج (2/6- 9 of Exit Path(  

  ).6/1- 4یكون الطول األقصى لمسارات الخروج والنهایات المسدودة بحسب ما ذكر في الجدول (

  )Exitsالمخارج (2/7- 9

بالمائة من سعة المخارج من الطوابق العلویة أو طوابق تحت 50ما ال یزید على یسمح بأن یصب 

  األرضیة في الطابق األرضي من المبني بدال من أن تؤدي إلى الشارع رأسًا بشرط أن یتحقق ما یلي:

أن یكون المبنى مجهزًا بمنظومة مرشات تلقائیة.2/7/1- 9

مترا.15لمخرج المعزول إلى الباب الخارجي علىأن ال یزید طول المسار من نهایة ا2/7/2- 9

أن تكون سعة أبواب الطابق األرضي كافیة الستیعاب شاغلیه باإلضافة إلى شاغلي الطوابق 2/7/3- 9

  األخرى.

  )Doorsاألبواب (2/8- 9

). وتكون أبواب المخارج 3/1- 4یكون كل باب في الطابق األرضي بحسب ما مبین في البند (2/8/1- 9
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).3/3- 4یة بحسب ما مبین في البند (األفق

یكون فتح جمیع األبواب الواقعة عند نهایة السلم أو عند بدایته في اتجاه حركة مستعملي السلم 2/8/2- 9

  (في اتجاه الخروج نفسه).

Egressإنارة وسائل الخروج (2/9- 9 Lighting(  

  ).8- 4الفصل (تتم إنارة وسائل الخروج في المباني التجاریة بحسب ما مبین في 

  )Lightingاإلنارة االحتیاطیة (2/10- 9

تجهز المحالت التجاریة من الفئة (أ) أو الفئة (ب) بوسائل إنارة احتیاطیة، بحسب ما مبین في 

  ).9-4الفصل   (

Guidelinesالعالمات اإلرشادیة للمخارج (2/11- 9 Sign of Exits(  

للمخارج ووسائل الخروج، بحسب ما مبین في یتم تجهیز المحالت التجاریة بعالمات مرشدة 

  ).10-4الفصل (

  )Protectionالوقایة (3- 9

Protectionوقایة الفتحات الرأسیة (3/1- 9 of Vertical Openings(  

).6-3یجب عزل جمیع الفتحات الرأسیة في األبنیة التجاریة، بحسب ما مبین في الفصل (3/1/1- 9

الرأسیة التالیة في المحالت التجاریة من الفئة (أ) و الفئة (ب)، من الشرط تستثنى الفتحات 3/1/2- 9

):3/1/1-9المنصوص علیه في الفقرة (

الفتحات الرأسیة بین أي طابقین، مثل الساللم غیر المعزولة أو الساللم المتحركة بین الطابق 3/1/2/1- 9

األرضي والطابق تحت األرضي أو بین الطابق األرضي والطابق األول أو الطابق الوسطي فوق مستوى 

الطابق األرضي.

رضي والطابق األول أو الفتحات الرأسیة بین الطابق األرضي وكل من الطابق تحت األ3/1/2/2- 9

الطوابق الوسطیة فوق الطابق األرضي، بشرط حمایة المحل التجاري بالكامل بمنظومة للمرشات التلقائیة.

تستثنى الفتحات الرأسیة التالیة في المحالت التجاریة من الفئة (ج) من الشرط المذكور في الفقرة 3/1/3- 9

)9 -3/1/1:(

لطابق األرضي والطابق الوسطي.الفتحة الرأسیة بین ا3/1/3/1- 9

الفتحات الرأسیة بین الطابق األرضي والطابق تحت األرضي أو الطابق األول في المحالت 3/1/3/2- 9

التجاریة القائمة وحیث ال تستعمل تلك الطوابق ألغراض البیع.

.(Atriums)) فیما یتعلق بالتجاویف الداخلیة 6/2-3یراعى ما مبین في الفصل (3/1/4- 9

Interiorاإلنهاء الداخلي (3/2- 9 Finishing(  

) والجدول4- 3تكون متطلبات اإلنهاء الداخلي لألبنیة التجاریة بحسب ما مذكور في الفصل (

)، وتكون مادة اإلنهاء الداخلي من الفئة (ج) في جمیع األبنیة التجاریة التي تتم وقایتها بمنظومة 4/2- 3(
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  للمرشات التلقائیة.

Fireمنظومات اإلنذار (3/3- 9 Alarm System(  

تجهز األبنیة التجاریة من الفئة (أ) بمنظومة تلقائیة للكشف عن الحریق واإلنذار بحدوثه، وتجهز 3/3/1- 9

طبقا لما هو منصوص علیه في مدونة أنظمة (Voice Alarm System)بنظام صوتي لمخاطبة الجمهور 

اإلنذار بالحریق العراقیة.

الحریق و اإلنذار بحدوثه طبقًا عن تجهز األبنیة التجاریة من الفئة (ب) بمنظومة تلقائیة للكشف 3/3/2- 9

لما هو منصوص علیه في مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق العراقیة.

تجهز األبنیة التجاریة من الفئة (ج) بمنظومة یدویة لإلنذار بالحریق مطابقة لما هو منصوص 3/3/3- 9

أنظمة اإلنذار بالحریق العراقیة.علیه في مدونة 

Fireمتطلبات اإلطفاء (3/4- 9 Extinguishing Requirements(  

تجهز األبنیة التجاریة من الفئة (أ) بمنظومة كاملة للمرشات التلقائیة. وتجهز بمطافئ حریق 3/4/1- 9

یدویة في المواضع التي یحتمل أن یشب فیها حریق صغیر أو ذات المحتویات الخطرة.

تجهز األبنیة التجاریة من الفئة (ب) بمنظومة للتمدیدات والخراطیم الخاصة لمكافحة الحریق، 3/4/2- 9

، وتجهز بمطافئ حریق یدویة.اً مربعاً متر 400بحیث ال تزید المساحة التي یغطیها الخرطوم الواحد على 

بمطافئ حریق یدویة.مترًا مربعاً 280تجهز األبنیة التجاریة التي تقل مساحتها عن 3/4/3- 9

مترًا 230تجهز طوابق المباني التجاریة التي تقع تحت طابق المخرج والتي تزید مساحتها على 3/4/4- 9

مربعا والمستعملة ألغراض البیع أو لتخزین المواد القابلة لالحتراق بمنظومات إطفاء بحسب ما منصوص 

علیه في مدونة إطفاء الحریق العراقیة.

المباني التجاریة التي تتبع إدارات مختلفة في المبنى نفسه أو في مبان متجاورة وتتیسر لها تجهز3/4/5- 9

مخارج رئیسة تؤدي رأسًا إلى الشارع العام أو إلى أي منطقة مالذ وال تزید مساحة المحل الواحد فیها على 

مترًا مربعا بمطافئ حریق یدویة مناسبة لطبیعة استعمالها.70

في األبنیة ذات االستعماالت المتعددة صنف االستعمال ومتطلبات اإلطفاء الخاصة بكل یراعى3/4/6- 9

منها، بحسب ما منصوص علیه في هذه المدونة، وفي حالة تداخل االستعماالت تطبق متطلبات اإلطفاء 

  ألكثر أصناف االستعمال خطورة.

Protection(الوقایة من األخطار 3/5- 9 Against Risks(  

یجب عزل أي مساحة مستعملة للتخزین وعزل غرف المراجل و األفراد والمساحات المخصصة 3/5/1- 9

لخزن الوقود، ومشاغل (ورش) الصیانة، وجمیع المساحات الخاصة بأعمال النجارة، وأعمال الدهان، عن 

و یجب أن تركب غیرها من أجزاء المبنى األخرى بإنشاء ال یقل معیار مقاومته للحریق عن ساعة واحدة. 

دقیقة. وتستثنى من 45على جمیع الفتحات أبواب تلقائیة اإلغالق ال یقل معیار مقاومتها للحریق عن 

تطبیق هذین الشرطین المساحات التي تتم وقایتها من الحریق بمنظومة المرشات التلقائیة.
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) 7- 3المبین في الفصل (تتم حمایة المساحات ذات المحتویات عالیة الخطورة بحسب التعریف 3/5/2- 9

بعزلها عن باقي أجزاء المنشأ بإنشاء ال یقل معیار مقاومته للحریق عن ساعة واحدة مع تركیب أبواب تلقائیة 

دقیقة على جمیع الفتحات، وتجهز تلك المناطق بمنظومات 45اإلغالق ال یقل معیار مقاومتها للحریق عن 

مرشات تلقائیة لمكافحة الحریق.

Electricalسات الكهربائیة والمیكانیكیة للمبنى (التأسی4- 9 and Mechanical Services of the

Building  (  

  یراعى ما منصوص علیه في البابین السابع عشر والعشرین.

Highالمباني العالیة (5- 9 Rise Buildings(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب الخامس عشر.

  )Atriumsالتجاویف الداخلیة (6- 9

  ). 6/2- 3یراعى ما نص علیه الفصل (
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الباب العاشر 

  األبنیة اإلداریة والمكتبیة

  متطلبات عامة10-1

  عام10-1/1

تشمل األبنیة اإلداریة والمكتبیة المباني المستعملة إلتمام التعامالت الرسمیة وغیر الرسمیة 10-1/1/1

تتضمنها التعامالت التجاریة)، مثال ذلك المكاتب الحكومیة والمكاتب المهنیة واإلداریة (غیر تلك التي 

(مهندسون، محامون.....الخ) وعیادات األطباء في شتى تخصصاتهم والمكتبیة العامة وما یشابهها.

، وعلى تطبق متطلبات هذا الباب على المباني الجدیدة ذات االستعماالت اإلداریة والمكتبیة10-1/1/2

المباني اإلداریة والمكاتب القائمة التي یراد تغییر صنف استعمالها إلى أبنیة إداریة ومكتبیة.

Usesتصنیف االستعماالت10-1/2 Classification) (  

تضم األبنیة اإلداریة والمكتبیة جمیع المباني أو المنشآت أو أجزاء منها، التي ینطبق علیها 10-1/2/1

).1/1- 10) و (2/7- 2في البندین (التصنیف المذكور 

االستعماالت المتعددة:10-1/2/2

االستعماالت اإلداریة والتجاریة المختلطة: تكون مخارج المباني التي تضم استعماًال إداریا 10-1/2/2/1

  ).2/6- 2في البند (ما هو منصوص علیهوآخر تجاریًا بحسب

  ).1/2/3/1- 9اعى ما نصت علیه العبارة (االستعماالت اإلداریة والسكنیة: یر 10-1/2/2/2

  ).1/2/3/2- 9االستعماالت اإلداریة و المرائب: یراعى ما نصت علیه العبارة (10-1/2/2/3

Classificationتصنیف خطورة المحتویات (10-1/3 of dangerous Contents(  

ة بحسب ما ذكر في تصنف محتویات األبنیة اإلداریة والمكتبیة على أنها محتویات عادیة الخطور 

  ).1/2-2البند (

Occupancyحمل االستعمال (10-1/4 Load(  

).2/1-4یكون عامل حمل االستعمال، بحسب ما موضح في الجدول (10-1/4/1

  ).1/4/2-9یراعى ما مذكور في الفقرة (10-1/4/2

Egressمتطلبات وسائل الخروج (10-2 Requirements(  

  عام10-2/1

جمیع وسائل الخروج مطابقة لما منصوص علیه في الباب الرابع وهذا الباب، على أن تكون 10-2/1/1

) فقط.2/2-10تستعمل المخارج المحددة في البند (

یسمح لشاغلي طابق علوي باستعمال مخارج الطابق الذي یقع تحته بدون أي زیادة في سعة 10-2/1/2

داخلي مفتوح، أو ممر منحدر مفتوح، أو ممشى المخارج المطلوبة لذلك الطابق، وذلك باستعمال سلم

متحرك. وال یسمح بإجراء ذلك إال بین طابقین متتالیین فقط.
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یسمح لشاغلي الطوابق تحت األرضیة باستعمال مخارج الطوابق التي تعلوها بدون أي زیادة 10-2/1/3

أو ممر منحدر أو ممشى في سعة المخارج المطلوبة لتلك الطوابق. وال یسمح باستعمال أي سلم مفتوح

متحرك كوسیلة خروج ألكثر من طابق واحد.

تكون مخارج الطوابق الواقعة تحت مستوى الطابق األرضي، المستعملة ألغراض التدفئة أو 10-2/1/4

غیرها من الخدمات، بحسب ما منصوص علیه في البابین السابع عشر والعشرین.

Exitمكونات المخارج (10-2/2 Contents(  

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبین بحسب متطلبات هذه المدونة من واحد أو أكثر من 

  األنواع التالیة وبحسب ما هو منصوص علیه في الباب الرابع:

) تؤدي إلى 3/1- 4أبواب تلقائیة اإلغالق ذات مفصالت جانبیة مطابقة لما مبین في البند (10-2/2/1

أو ممر یؤدي إلى خارج المبنى.الخارج رأسًا أو إلى ردهة 

).3/2-4ساللم داخلیة بحسب ما مذكور في البند (10-2/2/2

).3/3- 4بیوت ساللم غیر منفذة للدخان بحسب البند (10-2/2/3

).3/4- 4ساللم خارجیة بحسب البند (10-2/2/4

).3/3-4مخارج أفقیة بحسب البند (10-2/2/5

).3/5- 4(ممرات منحدرة بحسب البند 10-2/2/6

).3/6- 4ممرات خروج بحسب البند (10-2/2/7

Egressسعة وسائل الخروج (10-2/3 Capacity(  

یكون عدد المخارج وسعتها كافیین الستیعاب حمل االستعمال المنصوص علیه في الفصل  10-2/3/1

)4 -2.(

متر.1.1یجب إال یقل العرض الخالص ألي ممر عن 10-2/3/2

أبواب المخارج وعددها في طابق المخرج (الطابق األرضي مثًال) كافیین الستیعاب تكون سعة 10-2/3/3

حمل االستعمال لطابق المخرج باإلضافة إلى حمل استعمال مخارج الطوابق األخرى التي تنتهي إلى طابق 

  المخرج.

Minimum(العدد األدنى للمخارج 10-2/4 Number of  Exits(  

لمخارج في كل طابق عن مخرجین منفصلین متباعدین یمكن الوصول یجب أال یقل عدد ا10-2/4/1

إلیهما من أي جزء في أي طابق، بما في ذلك الطوابق الواقعة تحت الطابق األرضي التي یتم استعمالها 

ألغراض إداریة.

یسمح بمخرج واحد لغرفة أو مساحة في مبنى إداري في الحاالت التالیة:10-2/4/2

شخص.100ید حمل استعمال الغرفة أو المساحة على إال یز 10-2/4/2/1

أن یؤدي المخرج إلى الشارع رأسًا، أو إلى مساحة خارجیة مفتوحة، بدون الحاجة إلى ارتقاء 10-2/4/2/2
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أو نزول سلم.

مترًا.30إال یتعدى طول مسار الخروج بین أي نقطة في الغرفة والمخرج 10-2/4/2/3

متر، وان یتم عزله تمامًا 4.5اجتیاز سلم، فیجب إال یزید ارتفاعه على إذا تطلب األمر10-2/4/2/4

عن باقي أجزاء المبنى بتحویطه كله بإنشاء مقاوم للحریق.

یسمح بأن یكون لمبنى إداري سلم واحد عند تحقق الحاالت التالیة مجتمعة:10-2/4/3

المخرج وان ال یزید العدد الكلي لطوابق إال یزید عدد طوابق المبنى عن ثالثة فوق طابق 10-2/4/3/1

المبنى عن ستة طوابق شریطة فصل مخارج الطوابق الواقعة تحت طابق المخرج عن طابق المخرج فصًال 

كامًال.

إال یزید حمل االستعمال عن ثالثین شخصًا لكل طابق، على أن ال تزید مساحة الطابق 10-2/4/3/2

مترًا مربعًا.350على 

إال یتعدى طول مسار الخروج بین أي نقطة في الطابق الثالث وبین المخرج الواقع عند 10-2/4/3/3

  مترًا.55سطح األرض 

أن یكون بیت السلم معزوًال تمامًا بتحویطه بإنشاء مقاوم للحریق، وان تكون الفتحات فیه 10-2/4/3/4

دقیقة، وان یكون مطابقًا للبند   90مجهزة بأبواب تلقائیة اإلغالق ذات معیار مقاومة للحریق ال یقل عن 

).3/5- 4) أو البند (3/2- 4(

أن یتم عزل طابق المخرج عن الطوابق السفلى بأبواب ال یقل معیار مقاومتها للحریق عن 10-2/4/3/5

ساعتین، وان تكون األبواب تلقائیة اإلغالق وغیر منفذة للدخان.

ة المالذ في أدنى طابق من الطوابق السفلیة أن یتیسر مخرج أو ممر یؤدي إلى منطق10-2/4/3/6

للمبنى، وفي حال تعذر ذلك یجب أن یتیسر مخرجان منفصالن ومتباعدان في كل طابق.

ن یكون للطابق الوسطي في مبنى إداري مخرج واحد وذلك في الحاالت التالیة:أیسمح ب10-2/4/4

رًا.مت20إذا لم یزد طول مسار الخروج المشترك عن 10-2/4/4/1

  مترًا إذا تمت حمایة الطابق الوسطي بمنظومة مرشات تلقائیة.30أو عن 10-2/4/4/2

Egressتنظیم وسائل الخروج (10-2/5 Arrangement(  

).5-4یراعى ما ذكر في الفصل (10-2/5/1

في المنشآت التي تقتصر مسارات الخروج فیها على ممرات، یتم عزل الممرات عن باقي أجزاء 10-2/5/2

المبنى بقواطع ال یقل معیار مقاومتها للحریق عن ساعة واحدة، وتكون الفتحات فیها مجهزة بأبواب ذات 

للحریق مثبت دقیقة. ویسمح بتركیب نوافذ ثابتة ذات زجاج مقاوم 20معیار مقاومة للحریق ال یقل عن 

متر مربع.0.25X0.25ضمن إطار معدني في تلك القواطع واألبواب، على إال تزید مساحة النافذة عن 

Lengthطول مسار الخروج (10-2/6 of Exit Path(  

    یكون الطول األقصى لمسارات الخروج والنهایات المسدودة بحسب ما مذكور في الجدول
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)4 -6/1.(  

  Exits)المخارج (10-2/7

  ).2/2/7- 8یراعى ما ذكر في الفقرة (

Egressإنارة وسائل الخروج (10-2/8 Lighting(  

    ).8-4تتم إنارة وسائل الخروج في األبنیة اإلداریة بحسب ما ذكر في الفصل (

Standbyاإلنارة االحتیاطیة (10-2/9 Lighting(  

)، وذلك 9- 4طیة بحسب ما ذكر في الفصل (تجهز جمیع المباني اإلداریة بوسائل إنارة احتیا10-2/9/1

في الحاالت التالیة:

إذا زاد عدد طوابق المبنى عن طابقین فوق مستوى المخرج.10-2/9/1/1

شخص.300إذا زاد حمل استعمال المبنى على 10-2/9/1/2

شخصًا.50إذا زاد حمل االستعمال للطابق فوق مستوى طابق المخرج أو تحته على 10-2/9/1/3

تجهز جمیع األقبیة أو المنشآت غیر المجهزة بنوافذ أو المنشآت تحت األرضیة بإنارة 10-2/9/2

).9- 4احتیاطیة، بحسب ما ذكر في الفصل (

  )Exits Guidance Signsالعالمات اإلرشادیة للمخارج (10-2/10

لمؤدیة إلیها، بحسب ما ذكر یتم تجهیز جمیع االستعماالت اإلداریة بعالمات إرشادیة للمخارج أو المسارات ا

  ).10-4في الفصل (

  )Protectionالوقایة (10-3

Protectionوقایة الفتحات الرأسیة (10-3/1 of Vertical Openings(  

یجب عزل جمیع الساللم الداخلیة وغیرها من الفتحات الرأسیة في األبنیة اإلداریة بحسب ما 10-3/1/1

).6- 3ذكر في الفصل (

یجب عزل جمیع الفتحات الرأسیة للطوابق الواقعة تحت الطابق األرضي المستعملة ألغراض 10-3/1/2

التخزین، أو غیر ذلك من األغراض التي تختلف في طبیعتها عن طبیعة االستعمال اإلداري.

Interiorاإلنهاء الداخلي (10-3/2 Finishing(  

المؤدیة إلیها من الفئتین (أ) أو (ب) تكون مادة اإلنهاء الداخلي للمخارج وللممرات المعزولة

  ).4-3بحسب ما ذكر في الفصل (

Fire  Alarmمنظومات الكشف واإلنذار واالتصاالت (10-3/3 and Detection System(  

یجهز أي مبنى إداري بمنظومة تلقائیة لإلنذار بالحریق مطابقة للمتطلبات المنصوص علیها في 

  عراقیة، وذلك في الحاالت التالیة:مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق ال

إذا زاد طول المسار المؤدي إلى المخرج عن طابقین، سواء كان ذلك الطابق أعلى الطابق 10-3/3/1

الذي یقع فیه المخرج أو أسفله.
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شخص.300إذا زاد حمل استعمال المبنى على 10-3/3/2

شخصًا.50المخرج أو تحته علىإذا زاد حمل االستعمال للطابق فوق مستوى طابق 10-3/3/3

وتستثنى من ذلك المباني المجهزة بمنظومة كاملة للمرشات التلقائیة أو تلك المجهزة بمنظومة  تلقائیة للكشف 

  عن الحریق مطابقة لما هو منصوص علیه في مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق العراقیة.

Fireمتطلبات اإلطفاء (10-3/4 Extinguishing Requirements(  

متر مربع 800تجهز األبنیة اإلداریة والمكتبیة المؤلفة من طابق واحد التي تقل مساحتها عن 10-3/4/1

بمطافئ حریق یدویة.

تجهز األبنیة اإلداریة والمكاتب غیر العالیة واألبنیة اإلداریة والمكتبیة المؤلفة من طابق واحد 10-3/4/2

بمنظومة للتمدیدات والخراطیم الخاصة بمكافحة الحریق طبقًا لما متر مربع 800التي تزید مساحتها على 

منصوص علیه في مدونة إطفاء الحریق، كما تجهز بمطافئ حریق یدویة.

تراعى في األبنیة ذات اإلستعمال المتعددة صنف االستعمال ومتطلبات اإلطفاء الخاصة بكل 10-3/4/3

داخل االستعماالت تطبق متطلبات اإلطفاء ألكثر أصناف منها بحسب ما ذكر في هذه المدونة، وفي حالة ت

االستعمال خطورة.

Protection(الوقایة من األخطار 10-3/5 Against Risks(  

یجب عزل أي مساحة مستعملة للتخزین، وغرف المراجل، واألفران، والمساحات المخصصة 10-3/5/1

الخاصة بأعمال النجارة والدهان، عن غیرها من لخزن الوقود، و مشاغل (ورش) الصیانة، وجمیع المساحات 

أجزاء المبنى األخرى، بإنشاء ال یقل معیار مقاومته للحریق عن ثالثة أرباع الساعة. و یجب وقایة جمیع 

الفتحات بأبواب مقاومة الحریق تلقائیة اإلغالق أو باستعمال منظومات مرشات تلقائیة.

) 7- 3عالیة الخطورة، بحسب التعریف المذكور في الفصل (تعزل المساحات ذات المحتویات 10-3/5/2

من هذه المدونة، عن باقي أجزاء المنشأ، بإنشاء ال یقل معیار مقاومته للحریق عن ساعة واحدة، كما تجهز 

بمرشات تلقائیة.

Electricalالتأسیسات الكهربائیة والمیكانیكیة للمبنى (10-4 and Mechanical Services of the

Building(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب العشرین.

Highالمباني العالیة (10-5 Rise Buildings(  

  یراعى ما منصوص علیه في الباب الخامس عشر.

  )Atriumsالتجاویف الداخلیة (10-6

  ).6/2- 3یراعى ما ذكر في البند (
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الباب الحادي عشر

  األبنیة الصناعیة

  متطلبات عامة 11-1

  )Applicationالتطبیق (11-1/1

تطبق متطلبات هذا الباب على األبنیة الصناعیة الجدیدة التي تنفذ فیها شتى العملیات الصناعیة 

كالمعالجة الصناعیة أو التجمیع أو الخلط أو التغلیف أو اإلنهاء أو التزیین أو اإلصالح أو غیرها من 

ث أو التوسیع أو إضافة العملیات المشابهة. كما تطبق على المباني القائمة الخاضعة إلى أعمال التحدی

  ).2/8- 2یراعى ما ذكر في البند (و الطوابق، أو التي یراد تغییر صنف استعمالها إلى أبنیة صناعیة. 

Usesتصنیف االستعماالت11-1/2 Classification) (  

األبنیة الصناعیة العامة: وهي تشمل مباني ذات تصمیم عادي مناسبة إلغراض صناعیة 11-1/2/1

وتنجز فیها عملیات صناعیة ذات خطورة عادیة أو منخفضة. كما تشمل مباني متعددة الطوابق یتم متعددة 

تأجیر طوابقها إلى أطراف مختلفة، أو مباني مالئمة لالستعمال الصناعي قد تستعمل في المستقبل لهذه 

  األغراض.

یمها بحیث تتالءم مع األبنیة الصناعیة ذات األغراض الخاصة: وهي تشمل مباني یتم تصم11-1/2/2

أنواع محددة من العملیات الصناعیة التي تتمیز بخطورة عادیة أو منخفضة، ویتصف االستعمال بأنه ذو 

كثافة عمالیة منخفضة، في حین یشغل معظم المساحة آالت وأجهزة. ومن األمثلة لهذا النوع من األبنیة 

  آالت ضخمة.الصناعیة مصانع الورق وغیرها من المصانع التي تستعمل 

األبنیة الصناعیة عالیة الخطورة: وهي تشمل مباني تجري فیها عملیات صناعیة عالیة 11-1/2/3

الخطورة أو تستعمل فیها مواد عالیة الخطورة، أو مباني تحتوي على مواد عالیة الخطورة. وال تعتبر العملیات 

ورة عادیة أو منخفضة، أساسا لتصنیف الصناعیة العرضیة عالیة الخطورة، التي ُتجرى في أبنیة ذات خط

األبنیة على انها أبنیة صناعیة عالیة الخطورة. وتتضمن األبنیة الصناعیة ذات الخطورة العالیة تلك المباني 

التي یتم فیها تداول سوائل قابلة لالشتعال أو استعمالها أو تخزینها فینجم عن ذلك تطایر أبخرة قابلة 

تلك المباني التي یتم فیها تصنیع مواد كیمیاویة خطرة أو متفجرة أو تخزینها أو االشتعال، كما تتضمن أیضا 

تداولها، أو تلك التي یتم فیها إنتاج أو تداول قطن أو غیرها من األلیاف القابلة لالشتعال تحت ظروف قد 

لالشتعال فال ینجم عنها تطایر مواد مشتعلة. أما االستعمال العرضي لكمیات محدودة من السوائل القابلة 

یستلزم تصنیف المبنى ضمن المباني الصناعیة عالیة الخطورة على الرغم من الحاجة إلى اتخاذ احتیاطات 

إضافیة لوقایة الحیاة من الخطر في أثناء تلك الفترة القصیرة التي تستعمل فیها تلك المواد. وال تعد األبنیة 

نات في حاویات مغلقة بإحكام، على أنها أبنیة عالیة التي تخزن فیها سوائل قابلة لالشتعال، مثل الدها

  الخطورة إال إذا تم فتح الحاویات أو تقلیبها. 
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  ). 2/10-2األبنیة ذات اإلستعماالت المتعددة: یراعى ما نص علیه البند (11-1/2/4

أسلوب التصنیف: یتم تحدید مدى خطورة االستعمال الصناعي من قبل الجهة الرسمیة 11-1/2/5

مختصة بحسب هذه المدونة، وبناءا على التحلیل المتكامل لطبیعة العملیة الصناعیة، واألخطار المحیطة ال

  بها، والمواد المتداولة أو المخزنة.

Classificationخطورة المحتویات (11-1/3 of dangerous Contents(  

  ).1/2- 2یراعى ما ذكر في البند (

Occupancyحمل االستعمال (11-1/4 Load(

). 2/1-4یحدد حمل االستعمال ألي مبنى أو طابق أو قسم من مبنى صناعي بحسب الجدول (

ویستثنى من ذلك األبنیة الصناعیة ذات األغراض الخاصة، حیث یحدد حمل االستعمال بأقصى عدد من 

  األشخاص یشغل المساحة تحت أي ظرف من الظروف، وبموافقة الجهة الرسمیة المختصة.

Egressبات وسائل الخروج (متطل11-2 Requirements(  

  عام 11-2/1

یراعى ما منصوص علیه في الباب الرابع. 11-2/1/1

تكون مخارج الطابق أو الطوابق الواقعة تحت مستوى الطابق األرضي، والمستعملة ألغراض 11-2/1/2

ابع عشر والعشرین.التدفئة أو غیرها من تأسیسات المبنى، بحسب ما منصوص علیه في البابین الس

Types(أنواع المخارج 11-2/2 of Exit(  

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبین بحسب متطلبات هذه المدونة، ومن واحد أو أكثر 

  من األنواع التالیة:

) تؤدي إلى 3/1- 4أبواب تلقائیة اإلغالق ذات مفصالت جانبیة مطابقة لما ذكر في البند (11-2/2/1

رأسًا أو إلى ردهة أو ممر یؤدي إلى خارج المبنى.الخارج 

).3/2- 4ساللم داخلیة بحسب البند (11-2/2/2

).3/4- 4ساللم خارجیة بحسب البند (11-2/2/3

).3/3-4مخارج أفقیة بحسب البند (11-2/2/4

).3/5- 4ممرات منحدرة بحسب البند (11-2/2/5

).3/6- 4ممرات خروج بحسب البند (11-2/2/6

Egressسعة وسائل الخروج (11-2/3 Capacity(  

).2/1/4- 4) و (2/1/3- 4) والفقرتین (2/2-4یراعى ما ذكر في البند (11-2/3/1

تحدد سعة المخارج في األبنیة الصناعیة ذات األغراض الخاصة بحیث تستوعب حمل 11-2/3/2

 تستعمل من قبل العنصر البشري االستعمال الفعلي، ویستثنى من حساب حمل االستعمال المساحات التي ال

بسبب وجود آالت فیها. و ال یسمح فیها بوجود سلم داخلي مفتوح، أو ممر منحدر، أو سلم متحرك یستعمل 
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كوسیلة خروج ألكثر من طابق.

Minimum(العدد األدنى للمخارج 11-2/4 Number of Exits(  

یستعمل ضمن مبنى صناعي عام، بما في یجب أن ال یقل عدد المخارج في كل طابق أو قسم11-2/4/1

ذلك الطوابق الواقعة تحت طابق المخرج، عن مخرجین منفصلین متباعدین، على أن یكون هنالك مخرج 

واحد على األقل یمكن الوصول إلیه رأسًا بدون أن یتم اجتیاز طابق آخر.

یسمح بمخرج واحد للغرف أو المساحات في مبنى صناعي في الحاالت التالیة :11-2/4/2

شخصا.25أال یزید حمل استعمال الغرفة أو المساحة على 11-2/4/2/1

أن یؤدي المخرج إلى الشارع رأسًا أو إلى مساحة خارجیة مفتوحة بدون الحاجة إلى ارتقاء 11-2/4/2/2

أو نزول سلم.

15ید طول مسار الخروج بین أي نقطة في الغرفة أو المساحة وبین المخرج على إال یز 11-2/4/2/3

مترا.

متر، وان یعزل تماما عن 4.5إذا تطلب األمر اجتیاز سلم فیجب إال یزید ارتفاعه على 11-2/4/2/4

باقي أجزاء المبنى بدون أن تكون هناك أبواب من تلك األجزاء تؤدي إلیه.

ذكر آنفًا على األبنیة الصناعیة عالیة الخطورة.ال یسري ما11-2/4/2/5

) إذا زاد حمل االستعمال على 4- 4یجب أن ال یقل عدد المخارج عما هو مذكور في الفصل (11-2/4/3

شخص.500

یسمح في األبنیة الصناعیة ذات الخطورة المنخفضة والعادیة بمخرج واحد من أي طابق أو 11-2/4/4

صول إلى المخرج ضمن مسافة ال تتجاوز طول الممر المشترك المسموح به جزء منه على أن یتم الو 

ي)، وعلى أن ال یزید طول مسار الخروج وطول الممر المشترك ذ6/1- 4المنصوص علیه في الجدول (

).2/6- 11النهایات المغلقة عما هو مذكور في البند (

Egressتنظیم وسائل الخروج (11-2/5 Arrangement(  

عرض وسائل الخروج:  یجب أن ال یقل العرض الصافي ألي ممر یستعمل كممر أو مسار 11-2/5/1

متر.1.1خروج أو مخرج عن 

تنظیم المخارج: تنظم المخارج بحیث یمكن الوصول إلیها بإتباع مسارات خروج مختلفة في 11-2/5/2

مترًا مقاسًا من باب أي 16اتجاهات مختلفة ویسمح بان یكون هناك مسار خروج مشترك ال یزید طوله على 

غرفة على أن یتفرع في نهایته مساران یؤدیان إلى مخرجین منفصلین متباعدین.

Lengthطول مسار الخروج (11-2/6 of Exit Path(  

- 4یكون الطول األقصى لمسارات الخروج والنهایات المغلقة بحسب ما ذكر في الجدول (11-2/6/1

6/1.(

یة الصناعیة العامة أو الخاصة ذات الخطورة المنخفضة أو العادیة، التي في حاالت األبن11-2/6/2
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تتطلب طبیعتها مساحات واسعة غیر مقسمة وغیر معزولة، بشكل یجعل طول مسارات الخروج یزید على 

الطول األقصى المسموح به، تنظم وسائل الخروج باستعمال مخارج على شكل أنفاق خروج أو ممرات علویة 

فقیة معزولة تماما بحسب متطلبات هذه المدونة وتكون مسارات الخروج على شكل ساللم ومماٍش أو مخارج أ

). 6/1-4تؤدي إلى تلك المخارج مع االلتزام بالطول األقصى المسموح به لمسارات الخروج بحسب الجدول (

المختصة، بزیادة طول وفي الحاالت التي ال یمكن فیها إجراء تلك الترتیبات یسمح وبموافقة الجهة الرسمیة 

مترا، بشرط تحقیق المتطلبات التالیة: 120مسارات الخروج إلى 

أن یكون المبنى من طابق واحد فقط.11-2/6/2/1

).4-3أن تقتصر مادة اإلنهاء الداخلي على الفئة (أ) أو الفئة (ب) بحسب الفصل (11-2/6/2/2

).9- 4الفصل (أن تجهز المباني بإنارة احتیاطیة بحسب11-2/6/2/3

أن یجهز المبنى بمنظومة المرشات التلقائیة مع اختبار حسن اشتغالها بشكل دوري.11-2/6/2/4

أن یصمم المبنى معماریا أو یجهز بأجهزة تحكم بالدخان بشكل یضمن عدم تراكم الدخان 11-2/6/2/5

لیه بالخروج بدون التعرض متر ضمن المبنى، لمدة كافیة من الزمن تسمح لشاغ1.8على ارتفاع اقل من 

NFPAلالختناق بالدخان. ویكون التصمیم بحسب المواصفات القیاسیة األمریكیة ( 204.(

  )Exitsالمخارج (11-2/7

یسمح بان یستوعب ما ال یزید عن نصف سعة مخارج الطوابق العلویة في مساحة خاصة في 

  ).7/2- 4طابق فتحة المخرج وبحسب ما منصوص علیه في البند (

Egressإنارة وسائل الخروج (11-2/8 Lighting(  

) وتستثنى من ذلك 8- 4تتم إنارة وسائل الخروج في األبنیة الصناعیة بحسب ما ذكر في الفصل (

المنشآت التي تستعمل في أثناء النهار فقط والمجهزة بنوافذ تحدد مواضعها بحیث یتحقق مستوى اإلنارة 

إلضافة إلى األبنیة الصناعیة ذات األغراض الخاصة التي ال یكون المطلوب في جمیع وسائل الخروج، با

  فیها وجود للعنصر البشري بسبب االعتماد الكلي على اآلالت.

Standbyاإلنارة االحتیاطیة (11-2/9 Lighting(  

)، وتستثنى 9- 4تجهز جمیع األبنیة الصناعیة بوسائل إنارة احتیاطیة بحسب ما ذكر في الفصل (

نشآت التي تستعمل في أثناء النهار فقط والمجهزة بنوافذ تحدد مواضعها بحیث یتحقق مستوى من ذلك الم

  اإلنارة المطلوب في جمیع وسائل الخروج.

Guidelineالعالمات اإلرشادیة للمخارج (11-2/10 Signs of Exits(  

إلیها بحسب ما تجهز جمیع المباني الصناعیة بعالمات مرشدة للمخارج أو المسارات المؤدیة 

  ).10- 4ذكر في الفصل (
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  )Protection(الوقایة 11-3

Protectionوقایة الفتحات الرأسیة (11-3/1 of Vertical Openings(  

یجب عزل جمیع الساللم الداخلیة وغیرها من الفتحات الرأسیة في األبنیة الصناعیة بحسب ما 

) بشرط تطابقها مع المتطلبات Atriumsالداخلیة () على أن یسمح بالتجاویف 6- 3ذكر في الفصل (

  ).6/2-3المنصوص علیها في البند (

Protectionاإلنهاء الداخلي (11-3/2 of Vertical Openings(  

تكون مادة اإلنهاء الداخلي في األبنیة الصناعیة من الفئة (أ) أو الفئة (ب) أو الفئة (ج) وتكون 

  ). 4-3بحسب ما ذكر في الفصل (مادة اإلنهاء الداخلي في مخارجها

Fireمنظومة اإلنذار بالحریق (11-3/3 Alarm and Detection System(  

متر مربع و األبنیة 100تجهز األبنیة الصناعیة منخفضة الخطورة التي تزید مساحتها على 11-3/3/1

متر مربع وتتألف من طابق واحد بمنظومات یدویة لإلنذار 500عادیة الخطورة التي ال تزید مساحتها على 

بالحریق بحسب ما منصوص علیه في مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق.

متر 500یة الصناعیة عالیة الخطورة وعادیة الخطورة التي تزید مساحتها على تجهز األبن11-3/3/2

مربع أو التي تتكون من أكثر من طابق بمنظومة كشف تلقائیة عن الحریق واإلنذار به وذلك بحسب ما هو 

  منصوص علیه في مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق العراقیة.

Fireمتطلبات اإلطفاء (11-3/4 Extinguishing Requirements(  

متر مربع و األبنیة 1000تجهز األبنیة الصناعیة منخفضة الخطورة التي تزید مساحتها على 11-3/4/1

متر مربع و األبنیة الصناعیة عالیة الخطورة التي تقل 100عادیة الخطورة والتي تزید مساحتها على 

اصة بمكافحة الحریق. كذلك تجهز بمطافئ متر مربع بمنظومة للتمدیدات والخراطیم الخ500مساحتها عن 

  یدویة.

متر مربع 500تجهز األبنیة الصناعیة عالیة الخطورة التي تزید مساحتها على أو تساوي 11-3/4/2

بمنظومة كاملة للمرشات التلقائیة كما تجهز بمنظومة للتمدیدات والخراطیم الخاصة وبمطافئ حریق یدویة 

عقدة).2.5ملیمترا (63ة بقطر ونقط مآخذ میاه وخراطیم كتانی

متر مربع 1000تجهز األبنیة الصناعیة عادیة الخطورة التي تزید مساحتها على أو تساوي 11-3/4/3

  عقدة).2.5ملیمترا (63) وخراطیم كتانیة بقطر hydrantsبنقط مآخذ میاه (

متر مربع و األبنیة 100تجهز األبنیة الصناعیة عادیة الخطورة التي تقل مساحتها على 11-3/4/4

متر مربع بمطافئ حریق یدویة.1000الصناعیة منخفضة الخطورة التي تقل مساحتها عن 

  تجهز األبنیة الصناعیة عالیة الخطورة بمنظومات مرشات تلقائیة.11-3/4/5

یراعى في المباني متعددة االستعماالت أن تحقق متطلبات اإلطفاء الخاصة بكل استعمال على 11-3/4/6

حدة بحسب ما نصت علیه هذه المدونة وفي حالة تداخل االستعماالت تطبق متطلبات اإلطفاء ألكثر 
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  أصناف االستعمال خطورة.

ن میراعى استعمال منظومة اإلطفاء ومواد اإلطفاء المناسبة لطبیعة المواد المستعملة والناتجة 11-3/4/7

  الصناعات وذلك بحسب ما تحدده الجهة الرسمیة المختصة.

Electricalالتأسیسات الكهربائیة والمیكانیكیة للمبنى (11-4 and Mechanical Services of the

Building(  

  یه في الباب العشرین. یراعى ما منصوص عل

Specialمتطلبات خاصة بمحطات تعبئة اسطوانات الغاز البترولي المسال (11-5 Requirements of

Filling Stations for Liquefied Petroleum Gas Cylinders(  

یراعى ما منصوص علیه في المواصفات المعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة و 

  تعلیمات وزارة النفط العراقیة.

Special(متطلبات خاصة بمحطات المحروقات11-6 Requirements Fuel Stations(  

یراعى ما منصوص علیه في تعلیمات وزارة النفط العراقیة فیما یتعلق بتخزین المحروقات في 11-6/1

  محطات المحروقات.

تلقائیة للكشف عن الحریق واإلنذار به وذلك بحسب تجهز مرافق محطات المحروقات بمنظومات 11-6/2

  متطلبات مدونة اإلنذار بالحریق.

  تجهز مرافق محطات المحروقات بمنظومة للتمدیدات والخراطیم الخاصة بمكافحة الحریق.11-6/3
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الباب الثاني عشر

  األبنیة المخزنیة

  متطلبات عامة 12-1

  )Application(التطبیق 12-1/1

تتضمن األبنیة المخزنیة جمیع المباني أو المنشات المستعملة بصفة أساسیة ألغراض تخزین 12-1/1/1

سلع أو منتجات أو مركبات أو حیوانات وتطبق متطلبات هذا الباب على األبنیة المخزنیة القائمة بضائع أو 

والجدیدة.

یتم تحدید صنف خطورة محتویات األبنیة المخزنیة بناًء على التحلیل المتكامل لطبیعة المواد 12-1/1/2

المخزنة و األخطار الناتجة منها وطریقة تخزینها.

Usesستعماالت تصنیف اال12-1/2 Classification)(  

).2/9- 2یراعى ما نص علیه في البند (12-1/2/1

ال یعتبر التخزین العرضي الذي یتم في مباٍن أو منشآت ذات طبیعة استعمال أخرى أساسا 12-1/2/2

تستعمل لتصنیف االستعمال على انه تخزین وتستثنى من األبنیة المخزنیة المباني أو تلك األجزاء منها التي 

ألغراض تغلیف أو وضع عالمات أو خزن البضائع أو غیر ذلك من العملیات التي تتطلب حمل استعمال 

اكبر من المعتاد ألغراض التخزین حیث تصنف باعتبارها أبنیة صناعیة.

Classificationتصنیف خطورة المحتویات (12-1/3 of dangerous Contents(  

  ).1/2- 2(یراعى ما نص علیه في البند 

Occupancyحمل االستعمال (12-1/4 Load(  

). ولغرض تحدید سعة وسائل الخروج یجب 2/1- 4یحدد حمل االستعمال لألبنیة المخزنیة بحسب الجدول (

  أن ال یقل هذا الحمل عن العدد األكبر من الشاغلین المحتمل وجودهم في المبنى المخزني.

Egressمتطلبات وسائل الخروج (12-2 Requirements(  

  عام 12-2/1

  تكون جمیع وسائل الخروج بحسب ما منصوص علیه في الباب الرابع.

Types(أنواع المخارج 12-2/2 of Exits(  

تكون المخارج ذات العدد والسعة المحسوبین بحسب متطلبات هذه المدونة من واحد أو أكثر من 

  األنواع التالیة:

) تؤدي إلى 3/1- 4مفصالت جانبیة مطابقة لما ذكر في البند (أبواب تلقائیة اإلغالق ذات 12-2/2/1

الخارج رأسًا أو إلى ردهة أو ممر یؤدي إلى خارج المبنى.

).3/2- 4ساللم داخلیة بحسب ما ذكر في البند (12-2/2/2

).3/4- 4ساللم خارجیة بحسب ما ذكر في البند (12-2/2/3
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).3/3-4مخارج أفقیة بحسب ما ذكر في البند (12-2/2/4

).3/5-4ممرات منحدرة  بحسب ما ذكر في البند (12-2/2/5

).3/6- 4ممرات خروج بحسب ما ذكر في البند (12-2/2/6

).3/8- 4ساللم هروب من الحریق بحسب ما ذكر في البند (12-2/2/7

Egressسعة وسائل الخروج (12-2/3 Capacity(  

للتخزین ، ولكل طابق وقسم وغیرها كافیة یكون عدد المخارج وسعتها ألي مبنى مخصص 

  الستیعاب حمل االستعمال بحسب متطلبات هذه المدونة.

Minimum(العدد األدنى للمخارج 12-2/4 Number of Exits(  

یجب أن ال یقل عدد المخارج في كل مبنى أو منشأ یستعمل ألغراض التخزین أو كل قسم في 12-2/4/1

نفسه عن مخرجین منفصلین متباعدین.مبنى أو منشأ یستعمل للغرض 

یسمح بان یكون لالستعماالت المخزنیة مخرج واحد في الحاالت التالیة:12-2/4/2

یسمح بان یكون لغرف أو مساحات معزولة داخل مباني أو منشات مخصصة إلغراض 12-2/4/2/1

أشخاص 10جاوز عدد شاغلیها مترًا ولم یت15التخزین مخرج واحد إذا لم یتعد طول مسار الخروج المشترك 

مترًا إذا تیسر 30وال تصنف محتویاتها بأنها عالیة الخطورة. ویسمح بزیادة طول مسار الخروج المشترك إلى 

.تلقائیةوجود منظومة مرشات 

أن تكون األبنیة المخزنیة من الصنف ذات خطورة منخفضة.12-2/4/2/2

) بشرط 3/1/3- 4یسمح باستعمال أبواب قابلة للقفل إذا كانت بحسب ما نصت علیه الفقرة (12-2/4/3

أن یكون صنف المبنى بناًء ذا خطورة منخفضة أو عادیة وان ال یزید طول مسار الخروج عما هو مذكور 

).6/1-4في الجدول (

اد حمل االستعمال على ) إذا ز 4- 4یجب أن ال یقل عدد المخارج عما مذكور في الفصل (12-2/4/4

شخص.500

Egressتنظیم وسائل الخروج (12-2/5 Arrangement(  

عرض وسائل الخروج: یجب أن ال یقل العرض الصافي ألي ممر یستعمل كمخرج أو مسار 12-2/5/1

  متر.1.1خروج عن 

الوصول ألي مخرج تنظم مخارج األبنیة المخزنیة ذات المحتویات عالیة الخطورة بحیث یتیسر 12-2/5/2

بإتباع ما ال یقل عن مسارین متباعدین.

Lengthطول مسار الخروج (12-2/6 of Exit Path(  

      یكون الطول األقصى لمسارات الخروج والنهایات المغلقة بحسب ما ذكر في الجدول12-2/6/1

)4 -6/1.(

ال توجد قیود محددة لطول مسار الخروج أو النهایات المغلقة في المباني والمنشآت الخاصة 12-2/6/2
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بتخزین محتویات ذات خطورة منخفضة.

  )Exitsالمخارج (12-2/7

یسمح بان یستوعب ما ال یزید عن نصف سعة مخارج الطوابق العلویة في مناطق خاصة في 

  ).7/2-4طابق فتحة المخرج وبحسب ما ذكر في البند (

Egressإنارة وسائل الخروج (12-2/8 Lighting(  

). ویستثنى من ذلك 8-4تتم إنارة وسائل الخروج في األبنیة المخزنیة بحسب ما ذكر في الفصل (

المنشآت التي تستعمل في أثناء النهار والمجهزة بنوافذ تحدد مواضعها بحیث یتحقق مستوى اإلنارة المطلوب 

  .في جمیع وسائل الخروج

Standbyاإلنارة االحتیاطیة (12-2/9 Lighting(  

) ویستثنى 9- 4تجهز جمیع األبنیة المخزنیة بوسائل إنارة احتیاطیة بحسب ما ذكر في الفصل (

من ذلك األبنیة المخزنیة التي یقیم فیها أشخاص بصورة دائمة، كذلك تستثنى أیضا المنشآت المخصصة 

النهار فقط والمجهزة بنوافذ تحدد مواضعها بحیث یتحقق مستوى اإلنارة للتخزین التي تستعمل في أثناء 

  المطلوب في جمیع وسائل الخروج.

Exits Guidanceالعالمات اإلرشادیة للمخارج (12-2/10 Signs(  

یتم تجهیز جمیع األبنیة المخزنیة بعالمات مرشدة للمخارج أو المسارات المؤدیة إلیها بحسب ما 

  ).10- 4ذكر في الفصل (

  )Protectionالوقایة (12-3

Protectionوقایة الفتحات الرأسیة (12-3/1 of Vertical Openings(  

یجب عزل جمیع الساللم الداخلیة وغیرها من الفتحات الرأسیة في األبنیة المخزنیة وبحسب ما 12-3/1/1

).6- 3ذكر في الفصل (

األبنیة المخزنیة ذات الخطورة المنخفضة أو ذات یسمح بوجود فتحات رأسیة غیر محمیة في 12-3/1/2

الخطورة العادیة والمجهزة بمرشات تلقائیة إذا لم تكن هذه الفتحات تستعمل بصفة مخارج، إال إذا كانت ساللم 

   ) أو مخارج أفقیة بحسب البند3/2- 4) أو ساللم معزولة بحسب البند (3/4- 4خارجیة بحسب البند (

)4 -3/3.(

) فیما یتعلق بالتجاویف الداخلیة.6/2-3یراعى ما ذكر في الفصل (12-3/1/3

Interiorاإلنهاء الداخلي (12-3/2 Finishing(  

تكون مادة اإلنهاء الداخلي في األبنیة المخزنیة من الفئة (أ) أو  الفئة (ب) أو الفئة (ج) وتكون 

  من هذه المدونة.)4-3مادة اإلنهاء الداخلي في المخارج بحسب ما ذكر في الفصل (

Fireمنظومة اإلنذار بالحریق (12-3/3 Alarm and Detection System(  

تجهز األبنیة المخزنیة ذات المحتویات عادیة الخطورة أو عالیة الخطورة بمنظومة تلقائیة 12-3/3/1
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للكشف عن الحریق واإلنذار به.

بمنظومة یدویة لإلنذار بالحریق.تجهز األبنیة المخزنیة ذات الخطورة المنخفضة 12-3/3/2

Fireمتطلبات اإلطفاء (12-3/4 Extinguishing Requirements(  

تجهز جمیع األبنیة المخزنیة بمنظومة كاملة للمرشات التلقائیة وبمنظومة تمدیدات وخراطیم 12-3/4/1

خاصة بمكافحة الحریق ومآخذ میاه ومطافئ حریق یدویة.

متر مربع واألقبیة التي 1000خزنیة عادیة الخطورة التي تزید مساحتها على تجهز األبنیة الم12-3/4/2

متر مربع بمنظومة كاملة للمرشات التلقائیة وبمنظومة تمدیدات وخراطیم 500تزید مساحتها على أو تساوي 

1000خاصة بمكافحة الحریق أما األبنیة المخزنیة ذات الخطورة العادیة التي تساوي مساحتها أو تقل عن 

متر مربع فتجهز بمنظومة تمدیدات وخراطیم خاصة بمكافحة الحریق و مآخذ میاه و مطافئ حریق یدویة.

تجهز األبنیة المخزنیة ذات الخطورة المنخفضة بمطافئ حریق یدویة.12-3/4/3

Specialمتطلبات خاصة بالمرائب (12-4 Requirements of Car parks(  

  متطلبات عامة12-4/1

تطبق االحتیاطات المنصوص علیها في هذه الفقرة على المرائب سواء أكانت مفتوحة أو 12-4/1/1

مغلقة، واقعة فوق األرض أو تحتها.

في المرائب التي یجري فیها إصالح للسیارات یجب أن تفي المخارج بالمتطلبات المذكورة في 12-4/1/2

  هذه الفقرة.

ا إصالح السیارات وفي أماكن وقوف السیارات و إیوائها یجب أن في المرائب التي یجري فیه12-4/1/3

یفي المبنى كله بالمتطلبات المذكورة في هذه المدونة الخاصة باألبنیة الصناعیة. أما إذا تم الفصل بین الجزء 

المخصص إلیواء السیارات والجزء المخصص إلصالحها بإنشاء مقاوم للحریق فیعامل كل منهما على حدة 

ث متطلبات الوقایة من الحریق وبحسب صنف استعماله.من حی

Egressمتطلبات وسائل الخروج (12-4/2 Requirements(  

  عام: تكون جمیع وسائل الخروج مطابقة لما منصوص علیه في الباب الرابع.12-4/2/1

أنواع المخارج:12-4/2/2

متطلبات هذه المدونة من واحد أو أكثر تكون المخارج ذات السعة والعدد المحسوبین بحسب 12-4/2/2/1

من األنواع التالیة:

) تؤدي إلى الخارج رأسًا 3/1- 4أبواب تلقائیة اإلغالق ذات مفاصل جانبیة مطابقة لما ذكر في البند (  )أ(

أو إلى ردهة أو ممر یؤدي إلى خارج المبنى .

).3/2-4ساللم داخلیة بحسب ما ذكر في البند (  )ب(

).3/4-4ذكر في البند (ساللم خارجیة بحسب ما   )ت(

).3/5-4ممرات منحدرة  بحسب ما ذكر في البند (  )ث(
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یسمح باعتبار الممر المنحدر غیر المعزول في المرائب بدیال من المخرج الثاني وذلك في 12-4/2/2/2

رأسًا.الطوابق الواقعة فوق طابق فتحة المخرج بشرط أن یؤدي إلى الشارع

  ).2/8- 12تم إنارة وسائل الخروج في المرائب بحسب ما ذكر في البند (إنارة وسائل الخروج: ت12-4/2/3

اإلنارة االحتیاطیة: تجهز جمیع وسائل الخروج في المرائب بوسائل إنارة احتیاطیة بحسب ما 12-4/2/4

  ).2/9- 12ذكر في البند (

رج ووسائل الخروج العالمات اإلرشادیة للمخارج: تجهز مرائب السیارات بعالمات مرشدة للمخا12-4/2/5

  ).2/10-12بحسب ما ذكر في البند (

Fireمنظومة اإلنذار بالحریق (12-4/3 Alarm and Detection System(  

متر مربع بمنظومة تلقائیة للكشف عن الحریق 500تجهز المرائب التي تزید مساحتها أو تساوي 

  واإلنذار به.

Fireمتطلبات اإلطفاء (12-4/4 Extinguishing Requirements(  

متر مربع أو المرائب التي لیس لها 500تجهز المرائب التي تزید مساحتها عن أو تساوي 12-4/4/1

مخرج مباشر بمستوى طابق فتحة المخرج وبغض النظر عن مساحتها بمنظومات تمدیدات وخراطیم خاصة 

بمكافحة الحریق باإلضافة إلى تجهیزها بمطافئ حریق یدویة.

متر مربع بمطافئ یدویة.500تجهز المرائب التي تقل مساحتها عن 12-4/4/2

Storageتخزین السوائل القابلة لالشتعال (12-5 of Flammable Liquids(  

NFPAیراعى ما ذكر في المواصفة األمیركیة ( ) أو ما یعادلها من المواصفات العالمیة المعتمدة 30

مواصفات التخزین والتمدیدات وكافة العملیات المرافقة وتحدید من قبل الجهة الرسمیة المختصة من حیث 

  منظومات اإلطفاء المناسبة.

Storageتخزین الغاز البترولي المسال (12-6 of Liquefied Petroleum Gas(  

تراعى التعلیمات الصادرة عن وزارة النفط العراقیة الخاصة بمستودعات تخزین اسطوانات وحاویات 

المسال لالستهالك المنزلي والصناعي. الغاز البترولي
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الباب الثالث عشر

  الخصائص التشغیلیة

  عام13-1

یحدد هذا الباب أوجه النشاط التي تتكامل مع الخصائص التصمیمیة واإلنشائیة للمبنى، وذلك 

  لضمان تحقیق الحد األدنى المقبول من حمایة األرواح.

المدونة على أن ال یقل الحد األدنى لعدد المخارج في أي صنف استعمال عن مخرجین، وذلك تنص هذه 

حتى ال تعتمد حمایة األرواح في حالة شبوب حریق أو أي حالة طارئة أخرى على وسیلة واحدة للخروج، إذ 

قصور بشري أو یجب تجهیز المبنى بعدد من وسائل الوقایة األخرى لتفادي تعطل وسیلة الوقایة الوحیدة ل

  خلل میكانیكي.

یتطرق هذا الباب إلى موضوعات وثیقة الصلة بحمایة األرواح من خطر الحریق مثل: حسن األداء، 

Fireالتفتیش، التدریب على الخروج في حالة الطوارئ ( Exit Drill (األثاث والتأثیث) ومحتویات المنشأ ،(

  و الخلل المیكانیكي.التي تهدف في مجموعها إلى تفادي القصور البشري أ

  متطلبات عامة 13-2

Constructionأعمال اإلنشاء واإلصالح والتحسین (13-2/1 Works, Repair and Improvement          (

یجب تجهیز المبنى تحت اإلنشاء بوسائل لهروب العمال من الحریق خالل فترة إنشاء المبنى. 13-2/1/1

أدراج، ممرات منحدرة، وساللم بحیث یكون حجم األبواب والساللم وتتكون وسائل الهروب من أبواب، ممرات،

  وأعدادها وأماكنها مطابقة لحمل استعمال للمبنى.

یسمح باستعمال مواد الدیكور أو أجهزة ذات قابلیة لالشتعال أو االنفجار ألغراض اإلصالح أو 13-2/1/2

خطرة في أثناء استعمال المبنى بشرط إتخاذ تعد بأنها ذات محتویات عادیة الخطورة أوالتحسین في مبانٍ 

كافة التدابیر التي تمنع نشوء خطر إضافي أو غیره مما یمنع الخروج من المبنى.

Goodحسن األداء والتفتیش (13-2/2 Performance and Inspection(  

مستمرة تضمن یجب إبقاء المخارج ومسارات الخروج والمخارج خالیة من جمیع العوائق بصورة 13-2/2/1

ویجب إضافة مخطط یبین مسارات حسن أدائها الفوري في حالة شبوب حریق أو أي حالة طارئة أخرى.

  الهروب لكل حالة.

التأثیث والدیكور: 13-2/2/2

یتم اختیار مواضع األثاث والدیكور وما یماثلها بحیث ال تعترض المخارج أو مسارات 13-2/2/2/1

إلیها أو رؤیتها.الخروج وال تعرقل الوصول 

ال یسمح بوجود ستائر تغطي أبواب المخارج، وال بتركیب مرایا على أبواب الخروج أو في 13-2/2/2/2

المخارج أو بالقرب منها على نحو قد یسبب ارتباكًا في معرفة اتجاه الخروج.

صیانة األجهزة والعدد:13-2/2/3
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  واألدوات التالیة دائمًا في حالة صالحة لالستعمال:األجهزة والعددیجب أن تكون 13-2/2/3/1

  مطافئ الحریق.  )أ(

  منظومات اإلطفاء التلقائیة.  )ب(

  منظومات الكشف عن الحریق.  )ت(

  منظومات اإلنذار عن الحریق.  )ث(

  إنارة وسائل الخروج واإلنارة االحتیاطیة.  )ج(

  االبواب المقاومة للحریق تلقائیة اإلغالق.  )ح(

شغیلها للتأكد من فعالیتها على وفق ما هو منصوص علیه في هذه تختبر جمیع األجهزة وت13-2/2/3/2

  المدونة وبحسب موافقة الجهة الرسمیة المختصة.

یتم اإلشراف على كافة منظومات و أجهزة الوقایة من الحریق والقیام بإجراء االختبارات 13-2/2/3/3

  الدوریة علیها بمواعید محددة من قبل شخص مؤهل مسؤول.

تكون جمیع منظومات المرشات التلقائیة التي تتطلبها احتیاطات الوقایة من الحریق 13-2/2/3/4

والمنصوص علیها في هذه المدونة، صالحة لالستعمال في جمیع األوقات، ویجب التفتیش علیها واختبارها 

  بصورة دوریة للتأكد من ذلك.

منظومات الكشف عن الحریق بعد كل إنذار حریق حقیقي أو تجریبي، یجب إعادة جمیع13-2/2/3/5

یجب إعادة تعبئة أو تجهیز جمیع األجهزة ذلكواإلنذار بها إلى العمل مرة أخرى بأقصى سرعة ممكنة، ك

  التي تتطلب ذلك بعد كل إنذار بالحریق حقیقي، أو تجریبي بأقصى سرعة ممكنة.

Furnishingالتأثیث والدیكور(13-2/3 and Decoration(  

  استعمال أثاث أو دیكور من مواد ذات قابلیة عالیة لالشتعال.یراعى عدم 

Fireالتدرب على الخروج من المخارج في حالة الطوارئ (13-2/4 Exit Drill(  

یجب تدریب شاغلي جمیع المباني ذات االستعماالت المحددة في هذا الباب بصفة دوریة على 13-2/4/1

  المنصوص علیها في هذا الباب.الخروج في حالة الطوارئ وبحسب اإلجراءات 

یجب إجراء تدریبات الخروج بشكل دوري.13-2/4/2

یتولى مسؤولیة تخطیط تدریبات الخروج وٕادارتها أشخاص مؤهلون وأكفاء.13-2/4/3

یتم التركیز في تدریبات الخروج على إخالء المبنى بصورة منظمة وعلى تفادي السرعة غیر 13-2/4/4

نحو المخارج.المبررة واالندفاع 

تتخذ اإلجراءات المناسبة التي تكفل اشتراك جمیع شاغلي المبنى في تدریبات الخروج.13-2/4/5

یتم إجراء تدریبات الخروج في أوقات غیر متوقعة، وتحت ظروف متغیرة تشابه تلك األوقات 13-2/4/6

والظروف التي قد یشب فیها حریق.

المبنى لضمان إتباع جمیع شاغلي المبنى تعلیمات السالمة توضع ملصقات في جمیع إنحاء 13-2/4/7
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عند شبوب حریق.

Placesاألبنیة العامة (13-3 of Assembly(

التدریب13-3/1

  یدرب موظفو األبنیة العامة على الواجبات التي یجب القیام بها في حالة شبوب حریق.

Devicesاألجهزة ذات اللهب المكشوف (13-3/2 with Open Flame(  

ال یسمح باستعمال مدافئ أو أجهزة إضاءة ذات لهب مكشوف أو ما شابهها في األبنیة العامة، إال انه یسمح 

  باستعمال أجهزة إعداد الطعام وٕاشعال الشموع بشرط اتخاذ كافة التدابیر للوقایة من احتمال شبوب حریق.

  )Smokingالتدخین (13-3/3

  ختصة األبنیة العامة التي یمنع فیها التدخین.تحدد الجهة الرسمیة الم13-3/3/1

ممنوع)، في األماكن التي تعلق الفتات في أماكن مرئیة یكتب علیها بخط واضح (التدخین13-3/3/2

یمنع فیها التدخین.

تجهز المواقع المسموح فیها بالتدخین بمنافض للسجائر توضع في أماكن مختارة.13-3/3/3

Seats)المقاعد (13-3/4

شخص في األرض، أو تثبت 200تثبت مقاعد األبنیة العامة التي یزید حمل استعمالها على 13-3/4/1

مقاعد، أما مقاعد الُشَرف فتثبت 7و3مع بعضها في مجموعات یتراوح عدد المقاعد في كل منها بین 

  جمیعها في أرضیة الشرفة.

غیر العملي تثبیتها فیها، مثل المطاعم ال یسمح بتثبیت المقاعد في أماكن تجمع یكون من13-3/4/2

من المساحة الصافیة المخصصة للجلوس، 2م1.1على أن ال تقل المساحة المخصصة لكل مقعد عن 

باإلضافة إلى وجوب توافر مماٍش تؤدي إلى المخارج في جمیع األوقات.

Educationalاألبنیة التعلیمیة ( Uses(

  )Training(التدریب 13-4/1

یجب التدرب على اإلجراءات الواجب إتباعها عند شبوب حریق على وفق المتطلبات 13-4/1/1

  المنصوص علیها في هذه الفقرة.

یجب أال یقل عدد التدریبات التي تتم في العام الدراسي الواحد عن اثنین یتم اختیار موعدیهما 13-4/1/2

في األیام ذات الطقس المعتدل.

رئیس من هذه التدریبات هو السیطرة الكاملة على جمیع الصفوف بحیث یتمكن إن الهدف ال13-4/1/3

معلم كل صف من تنظیم الطالب وتوجیههم إلى المكان اآلمن بطریقة منظمة وهادئة وسریعة، ومنها الركض 

نحو المخارج.

لدفاع یعین لكل صف من الصفوف المتقدمة مرشد للمساعدة في التنفیذ الصحیح لتدریبات ا13-4/1/4

المدني، حیث یتم تكلیفهم بواجبات معینة، من بینها اإلمساك بمقابض األبواب إلبقائها مفتوحة أو قفل 
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األبواب لمنع انتشار الحریق أو الدخان، ویحدد بدیالن على األقل لكل مرشد صف لضمان األداء السلیم 

یقوم المعلمون بالبحث في دورات للتدریب في حالة غیاب المرشد األساسي، وفي حالة شبوب حریق یجب أن 

المیاه وغیرها من الحجرات عن طالب وذلك بعد إلحاق صفوفهم بباقي الصفوف المتجهة إلى المخرج.

یتجه كل صف إلى نقطة محددة خارج المبنى، وتحدد أماكن تلك النقاط بحیث تبعد عن المبنى 13-4/1/5

جهزة الدفاع المدني.بقدر كاف یمنع تعرض الطالب للخطر، أو إعاقة عمل أ

ینجز التدریب في المدارس بدون استعمال إي من أجهزة اإلطفاء.13-4/1/6

  )Signsاإلشارات (13-4/2

حریق ألغراض التدریب باستعمال إشارات منظومات اإلنذار بالحریق اإلعالن عن وجود یتم 

  ولیس باستعمال جرس المدرسة.

  )Inspectionالتفتیش (13-4/3

م إدارة المدرسة ومدرسوها بفحص یومي لكل وسائل الخروج للتأكد من حسن أدائها، یجب أن تقو 

ومن أن جمیع الساللم واألبواب وغیرها من المخارج في حالة جیدة وخالیة من المعرقالت وخاصة في 

  المدارس ذات المخطط المفتوح.

  مراكز الرعایة الیومیة13-4/4

الوقایة من الحریق في دور الحضانة وریاض األطفال مرة كل شهر یتم التفتیش على وسائل 13-4/4/1

  من قبل احد الموظفین المدربین.

یتم إعداد خطة الخالء المبنى عند شبوب حریق فیه توافق علیها الجهة الرسمیة المختصة، 13-4/4/2

ویتم تدریب شاغلي المبنى علیها مرة كل ثالثة أشهر.

لالشتعال بحسب األصول المرعیة في أماكن من المبنى ال یصرح تخزن السوائل القابلة13-4/4/3

بالوصول إلیها إال ألشخاص مخولین بذلك.

تكون سالل المهمالت وغیرها من حاویات النفایات مصنوعة من مواد غیر قابلة لالشتعال.13-4/4/4

أبنیة الرعایة الصحیة ودور اإلصالح (السجون)13-3

عام13-5/1

إدارة كل مستشفى أو دار للتمریض أو مؤسسة للرعایة االجتماعیة بتجهیز نسخ لجمیع تقوم 13-5/1/1

رؤساء األقسام والشعب من كراسة تحدد فیها خطة وقایة شاغلي المبنى في حالة شبوب حریق، وكذلك تقوم 

لى مناطق بنشر ملصقات في الممرات والصاالت العامة للمباني المذكورة آنفًا توضح فیها كیفیة إخالئهم إ

الهروب أو إلى مخارج المبنى، كما تحدد واجبات كل منهم على وفق تلك الخطة وتعطى إلى موظف 

  االستقبال نسخة من هذه الكراسة والملصقات.

یجهز سریر كل مریض بعجالت من نوع وحجم یسهالن تحریكه في حاالت إخالء المبنى.13-5/1/2

یة واالجتماعیة ودور اإلصالح على الممارسات التي یجب یدرب موظفو أبنیة الرعایة الصح13-5/1/3
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القیام بها في حالة شبوب الحریق، ولیس من المطلوب في إثناء التدریب تحریك المرضى إلى مناطق الهروب 

أو إلى مخارج المبنى، وٕانما یهدف التدریب إلى خلق حالة مشابهة لتلك التي تطرأ عند شبوب حریق، لضمان 

للدور المطلوب منهم القیام به في مثل تلك الحاالت.إتقان الموظفین

یجب أن ال یقل عدد التدریبات التي تتم في العام الواحد عن اربعة تدریبات.13-5/1/4

في األبنیة التي تستدعي دواعي األمن فیها الحد من حریة شاغلیها في الخروج الحر، فیلزم 13-5/1/5

ا یسمح بتحقیق خطة إخالء آمن وسریع في ظروف الطوارئ مع تهیئة تصمیم المبنى والمخارج ومكوناتها بم

مساحة آمنة بالفناء كافیة الستیعاب جمیع النزالء.

Goodحسن األداء والتفتیش (13-5/2 performance and inspection(  

  ).2/2- 13یراعى ما ذكر في البند (13-5/2/1

فرقة الصیانة والدفاع المدني للمبنى المخولین لفتح یجب أن تتیسر مفاتیح بصورة دائمة مع 13-5/2/2

المخارج المقفلة ثم توجیه شاغلي المستشفى إلى مناطق الهروب بعیدًا عن خطر الحریق أو إي طارئ آخر، 

باإلضافة إلى فتح غرف المرضى المقفلة إلخراجهم منها.

  )Smokingالتدخین (13-5/3

سم أو جناح تستعمل فیه أو تخزن سوائل أو غازات قابلة یمنع التدخین في أي غرفة أو ق13-5/3/1

  لالشتعال وتعلق في هذه األماكن الفتات یكتب علیها (التدخین ممنوع).

ال یسمح للمرضى غیر القادرین على السیطرة على تصرفاتهم بالتدخین.13-5/3/2

یر قابلة لالحتراق.تجهز الفنادق المسموح فیها بالتدخین بمنافض للسجائر من مواد غ13-5/3/3

)Residentialاألبنیة السكنیة (13-6

  تتضمن األبنیة السكنیة ما یلي:

الفنادق: وتتضمن مبنى (أو مجموعة مبان) خاضعا إلدارة واحدة، ومجهزا بوسائل مبیت لما ال 13-6/1

تكون إقامتهم فترة زمنیة محدودة (ال تزید عن ثالثین یوما)، وقد تقدم أو ال تقدم لشاغلیها نزیالً 15یقل عن 

  وجبات غذائیة. وهي تشمل الفنادق و الشقق و األجنحة الفندقیة.

:التدریب  

یدرب موظفو الفنادق على الواجبات التي یجب علیهم القیام بها في حالة شبوب حریق، بحسب 13-6/1/1

  ).2/4- 13البند (ما ذكر في 

یجب أن ال یقل عدد التدریبات التي تنجز في خالل العام الواحد عن ستة تدریبات.13-6/1/2

وتشمل مباني الشقق ،السكن الداخلي: تحتوي الوحدة السكنیة الواحدة على مطبخ وحمام مستقلین13-6/2

  بكافة أنواعها والدور السكنیة للعوائل وغیرها.

:التدریب  

ب شاغلو السكن الداخلي على الواجبات التي یجب علیهم القیام بها في حالة شبوب حریق مرة على األقل ُیدرَّ 
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  ).2/4- 13كل عام، بحسب ما ذكر في البند (

  )Mercantile(األبنیة التجاریة13-7

تشمل األبنیة التجاریة المحالت التجاریة، األسواق، المباني، المنشآت المستعملة لعرض البضائع 

  وبیعها. وتضم: المراكز، المعارض التجاریة، األسواق المركزیة، الصیدلیات ، وصاالت المزادات وما شابهها.

:التدریب  

ُیدرب موظفو المحالت التجاریة من الفئة (أ) على الواجبات التي یجب علیهم القیام بها في حالة شبوب 

  ).2/4- 13حریق مرة على األقل كل عام، بحسب ما ذكر في البند (

  )Businessاألبنیة اإلداریة (13-8

:التدریب

شخص على الواجبات التي یجب علیهم القیام بها في حالة 500ب موظفو أي مبنى یبلغ عدد شاغلیه درَّ یُ 

  ).2/4-13شبوب حریق مرة على األقل كل عام، بحسب ما ذكر في  البند (
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الباب الرابع عشر

  خصائص مواد البناء و عناصر البناء الرئیسة بالنسبة لمقاومة الحریق

  مواد البناء14-1

قبـــل معرفـــة خصـــائص مـــواد البنـــاء المســـتعملة فـــي األبنیـــة وســـلوكها اتجـــاه الحریـــق البـــد مـــن معرفـــة 

  الحریق:المتطلبات العامة لتصمیم هذه األبنیة و طرائق إنشائها ألجل وقایتها من 

  یجب أن یصمم وینشأ أي مبنى و ملحقاته لیتحقق فیه بما یلي:14-1/1

أن یحـــد بفعالیـــة مـــن انتشـــار الحریـــق أو الـــدخان مـــن أي جـــزء منـــه إلـــى أجزائـــه األخـــرى أو إلـــى 14-1/1/1

  خارجه.

أن تقاوم عناصره اإلنشائیة التأثیر المتلف للحریق فترة زمنیة كافیة.14-1/1/2

وینشــأ كــل مبنــى وملحقاتــه بحیــث یــتمكن جمیــع شــاغلیه مــن الهــرب منــه فــي أمــان فــور یصــمم14-1/1/3

  شبوب الحریق.

یتم إنشاء المبنى وتشغیله وصیانته بحیث ال یتعرض شاغلوه للخطر في أثناء الخروج منـه عنـد 14-1/1/4

شبوب الحریق أو عند حالة طارئة أخرى.

ل طابق فیه یقع فوق سطح األرض على شبابیك تسمح یصمم المبنى وملحقاته بحیث یحتوي ك14-1/1/5

بخروج الدخان والحرارة منه.

إبعاد المواد القابلة لالشتعال عن جمیع األجهزة المنتجة للحرارة.14-1/1/6

عرض ممرات الخروج للشارع كافیًا لتشغیل أجهزة إطفاء الحریق.یكون14-1/1/7

والعدد والسعة مع نوع وحمل اإلستعمال ووسائل الوقایة.تتناسب المخارج من حیث النوع 14-1/1/8

Propertiesخصائص مواد البناء وعناصر البناء الرئیسة بالنسبة لمقاومة الحریق (14-2 of Building

Materials and Main Building Elements According to Fire Resisting(  

(مثـل الحدیـد، السـمنت، الخرسـانة، مقـاطع لغرض التعرف بشكل تفصیلي على خصـائص مـواد البنـاء 

األلمنیوم، الحجر، الجص، الخشب، الزجاج وغیرها) وعناصر البناء الرئیسة (مثل الهیكل اإلنشائي، األعمدة، 

"مسـتلزمات الوقایـة مـن 646/1996الروافد، السقوف وغیرها) یرجى مراجعة الدلیل االسترشادي  المرجعي 

المراجـــع األخـــرى التـــي تحتـــوي علـــى معلومـــات مماثلـــة لالســـتئناس بهـــا مـــن قبـــل الحریـــق فـــي األبنیـــة" وكـــذلك 

مستعملي هذه المدونة مثل مدونة البناء، مدونة اإلنشاءات الفوالذیة، مدونة الخرسانة العادیة والمسلحة، مدونة 

  بناء الجدران.
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الباب الخامس عشر

  العالیةمتطلبات إضافیة لألبنیة 

Scopeالمجال و الهدف (15-1 and Goal(  

یختص هذا الباب من المدونة بتحدید الحد األدنى من المتطلبات اإلضافیة الواجب مراعاتها في 15-1/1

المنصوص العالیةمنظومات التحكم و اإلنذار و تأسیسات المبنى و مواد اإلنهاء عند تصمیم و تنفیذ األبنیة 

)، حیث أن المتطلبات التقلیدیة المنصوص علیها في هذه المدونة لیست كافیة للحد 2-15علیها في الفصل (

من سرعة انتشار و انتقال الدخان إلى الطوابق العالیة، وذلك بهدف تحقیق إخالء امن لألعداد الكبیرة من 

  یهم و على رجال اإلطفاء.شاغلي المبنى و المترددین علیه و الحد من أخطار الدخان عل

ال تلغي المتطلبات اإلضافیة المنصوص علیها في هذا الباب المتطلبات األخرى المنصوص 15-1/2

  علیها في هذه المدونة في األبواب المختلفة بحسب نوع االستعمال، بل تعتبر مكملة لها. 

Highاألبنیة العالیة (15-2 Rise Buildings(  

للمتطلبات المنصوص علیها في هذا الباب كل من المباني التي یزید یعتبر المبنى عالیا و یخضع 

مترًا مقاسًا من مستوى أدنى مستوى یتیح آللیات اإلطفاء الوصول إلیه و لغایة أرضیة 22ارتفاعها عن 

أعلى طابق یمكن استعماله بحیث ال یقل العرض الصافي للطریق المؤدیة إلى المبنى عند ذلك المستوى عن 

  بالمائة.7وال یزید میلها عن أمتار4

Architecturalالمتطلبات المعماریة للمباني العالیة (15-3 Requirements for High Rise

Buildings(  

  % من الحد األدنى المطلوب للسلم.8زیادة عرض الساللم بمعدل ال یقل عن 15-3/1

یتجـــاوز الطـــول األقصـــى للمســـار أن تكـــون ســـاللم الطـــوارئ ابعـــد مـــا یكـــون عـــن بعضـــها و بمـــا ال 15-3/2

الخروج لضمان وجود الساللم عند األطراف و اقرب ما یكون لمحیط المبنى.

أمتـــــار و بغـــــض النظـــــر عـــــن حمـــــل 6أال تتجـــــاوز النهایـــــات المســـــدودة الموجـــــودة فـــــي الممـــــرات 15-3/3

  االستعمال.

ارئ علــى أن یــتم ) بعــرض ال یقــل عــن عــرض بیــت الســلم أمــام كــل ســلم طــو Lobbyوجــود ردهــة (15-3/4

فــي الموجــودة تجهیزهــا بفتحــات تهویــة طبیعیــة، أو أن یــتم دفــع الهــواء داخــل الردهــة باســتعمال مفرغــات الهــواء

  منظومة التضغیط.

وضع إستراتیجیة إخالء معیاریـة تؤخـذ فیهـا كافـة األمـور المعماریـة بعـین االعتبـار مثـل المسـاحات 15-3/5

تخصیص مساحة أو مسـاحات لشـاغلي كـل طـابق أو مجموعـة طوابـق المتخصصة لإلخالء خارج المبنى مع 

على أن تجهز بجمیع الخدمات الضروریة باإلضافة إلى تخصیص أماكن لوضع العالمات اإلرشادیة للهروب 

  من الطابق و مكان اللوحة اإلرشادیة الرئیسة للمبنى.

أنفسـهم إلـى هـذه المنـاطق مـن طـابق تهیئة مناطق إخالء مؤقتة داخل المبنى تتـیح لشـاغلیه إخـالء 15-3/6
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الحریق و طابقین أعلى منه و الطابقین أسفل منـه إلـى منطقـة آمنـة باتجـاه اإلخـالء و بحیـث یتحقـق إخالؤهـم 

  الحقا إلى مناطق اإلخالء الرئیسة خارج المبنى إذا دعت الحاجة.

  تكون مواصفات منطقة اإلخالء المؤقتة كما یلي:15-3/7

  ساعات بما فیها األبواب.3عیار مقاومة الحریق للمواد المستعملة في اإلنشاء عن أال یقل م15-3/7/1

أال یكون هناك اتصال بین منطقة اإلخالء المؤقتة و المناطق المحیطة بها مـن خـالل السـقوف 15-3/7/2

  المستعارة أو من خالل الخدمات.

  .أن یتم تجهیزها بخدمات منفصلة عن باقي خدمات المبنى15-3/7/3

یحدد طابق اإلخالء من السطح نزوال لغایة خمسة طوابق و تكون منطقة اإلخالء المؤقتة جـزءا 15-3/7/4

  من الطابق السادس.

  تحسب مساحة منطقة اإلخالء من المعادلة التالیة:15-3/7/5

(عـــدد األشـــخاص فـــي الطـــابق ذي االســـتعمال األكثـــر كثافـــة + نصـــف عـــدد األشـــخاص فـــي الطوابـــق األربعـــة 

  متر مربع/شخص.x 0.65خرى)األ

مترًا عن سطح 150یجب تهیئة مهبط طائرات عمودیة على سطح المبنى الذي یزید ارتفاعه عن 15-3/8

األرض المحیطة ألغراض اإلخالء.

أن تكون جمیـع المـواد و الـدیكورات المسـتعملة فـي الممـرات و ردهـات سـاللم الطـوارئ و المصـاعد 15-3/9

  للحریق.من النوع المقاوم 

Electricalالمتطلبات الكهربائیة للمباني العالیة (15-4 Requirements for High Rise Buildings(  

تركیب منظومات إنذار الكترونیة بحیث ینجز تصـمیمها و تنفیـذها بحسـب متطلبـات مدونـة أنظمـة 15-4/1

  اإلنذار بالحریق.

تخـدم كافـة المسـاحات بحیـث یـتم تصـمیم ) Two-Wayتركیب منظومات إخالء صـوتي باتجـاهین (15-4/2

  المنظومات و تنفیذها بحسب متطلبات مدونة اإلنذار بالحریق.

تركیب منظومات إنارة طوارئ و عالمات مرشدة للمخارج بحیث ینجز تصمیمها و تنفیـذها بحسـب 15-4/3

  متطلبات مدونة أنظمة اإلنذار بالحریق.

خالء األشخاص غیر القادرین على إخالء أنفسهم من تخصیص مصاعد خاصة لرجال اإلطفاء وإ 15-4/4

خــالل ســاللم الطــوارئ لكــل منطقــة حریــق بحیــث ینجــز تصــمیم المصــعد و تنفیــذه بحســب المتطلبــات الخاصــة 

  بمصاعد رجال اإلطفاء المنصوص علیها في مدونة المصاعد.

) ATSاح نقـل تلقـائي (تهیئة مصدر تغذیة كهربائیة رئیس  و مصدر احتیاطي (مولد) مجهـز بمفتـ15-4/5

و مخـــزون وقــــود یكفـــي لســــت ســــاعات اســـتعمال لكافــــة منظومـــات المبنــــى المرتبطــــة معـــه أو لثمــــان ســــاعات 

لمضـخات الحریــق أیهمــا اكبـر و یكــون التصــمیم بحیــث تقـوم هــذه المصــادر بتجهیـز التغذیــة الكهربائیــة لجمیــع 

ة الطـوارئ، منظومـات اإلنـذار بـالحریق، منظومات الطـوارئ شـاملة مضـخات الحریـق لمنظومـات اإلطفـاء، إنـار 
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منظومـــات اإلخـــالء الصـــوتي، منظومـــات الـــتحكم بالـــدخان و المصـــاعد الخاصـــة بعملیـــات اإلخـــالء و رجـــال 

  اإلطفاء و مناطق اإلخالء المؤقتة.

یجـــب أن تكـــون جمیـــع التمدیـــدات المغذیـــة لجمیـــع منظومـــات الطـــوارئ فـــي داخـــل انابیـــب معدنیـــة 15-4/6

ملـــم وتكـــون األنابیـــب 50اخـــل خرســـانة ضـــمن أنابیـــب غیـــر معدنیـــة و بعمـــق ال یقـــل عـــن معزولـــة أو فـــي د

  والتمدیدات مقاومة للحریق لمدة ال تقل عن ساعتین.

فــي حــال كانــت ،یجــب أن تكــون التمدیــدات بــین المولــد الكهربــائي االحتیــاطي و مضــخات الحریــق15-4/7

ملـــم أو فـــي داخـــل 50مخفیـــة داخـــل طبقـــة خرســـانیة عمقهـــا ،مضــخة الحریـــق االحتیاطیـــة تعمـــل علـــى المولـــد

  أنابیب مقاومة للحریق لمدة ال تقل عن ساعتین.

یجب أن تكون تمدیدات منظومة اإلخالء الصوتي و منظومة اإلنـذار بـالحریق مخفیـة داخـل طبقـة 15-4/8

  ین. ملم أو في داخل أنابیب مقاومة للحریق لمدة ال تقل عن ساعت50خرسانیة و بعمق 

یجــب أن تتیســر مروحتــان أو أكثــر بــدال مــن واحــدة لمنظومــة الــتحكم بالــدخان علــى أن توصــل كــل 15-4/9

  .بمنظومة التضغیطالمخدومةة منفصل و هذا ینطبق على الساللمواحدة منها بمصدر قدر 

وابــق عنـد عمــل منظومــة اإلنـذار تلقائیــًا یجــب أن تتـرك جمیــع المصــاعد مفتوحـة إلــى طــابق أو ط15-4/10

) یعمـل لغایـات Fire Zoneاإلخالء كمرحلة أولى و یبقى عدد منها و بمعدل مصعد واحد لكـل منطقـة حریـق (

الطـــوارئ خاصـــًا برجـــال اإلطفـــاء مـــن اجـــل الوصـــول إلـــى اقـــرب منطقـــة أو طـــابق الحریـــق و نقـــل األجهـــزة و 

  م.المساعدة في إخالء األشخاص غیر القادرین على إخالء أنفسهم من خالل السالل

تكون المصاعد الخاصة برجال اإلطفاء مجهزة بآلیة تمنعها من التوقف في طابق الحریق. تكون 15-4/11

هذه المصاعد متصلة بتمدیدات و دوائر كهربائیة منفصلة و متصلة مع المصدر الرئیس للتغذیة الكهربائیة و 

ون التمدیـدات الكهربائیـة الخاصـة بهـا ) و تكـATSمصدر القـدرة االحتیـاطي (المولـد) و مفتـاح النقـل التلقـائي (

  مقاومة للحریق لمدة ال تقل عن ساعتین.

یجــب أن تتیســر تغذیــة إنــارة الطــوارئ و العالمــات المرشــدة للمخــارج بالقــدرة الكهربائیــة مــن خــالل 15-4/12

یجـب وصلها مع مصدر التغذیة الكهربائیة الرئیس و المصدر االحتیاطي و في حال كانت مجهزة ببطاریات ف

  % من شدة إنارتها.40دقیقة و بانخفاض ال یزید عن 90أن تعمل لمدة 

یجـب أن ال یـؤدي تضـرر تمدیـدات اإلنـارة و اإلخـالء الصـوتي فـي احـد منـاطق اإلخـالء المؤقتــة 15-4/13

  في داخل المبنى إلى انقطاع االتصال بأي منطقة إخالء مؤقتة أخرى.

منفصــلتان للســماعات الخارجیــة لمنظومــة اإلخــالء الصــوتي لكــل طــابق یجــب أن تتهیــأ دائرتــان 15-4/14

بحیث تكون السماعات في احدى الدائرتین لهذا الطابق كافیـة إلسـماع جمیـع شـاغلي الطـابق فـي حـال تعطـل 

  الدائرة األخرى.
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Mechanicalالمتطلبات المیكانیكیة للمباني العالیة (15-5 Requirements for High Rise

Buildings(  

یجـــب تجهیـــز مطـــافئ یدویـــة تســـتفید منهـــا كافـــة المســـاحات وتكـــون مالئمـــة مـــن ناحیـــة الســـعات و 15-5/1

  اإلعداد.

یجب تجهیز خراطیم إطفاء مطاطیـة تسـتفید منهـا كافـة المسـاحات و خـراطیم كتانیـة فقـط فـي حالـة 15-5/2

  الخطورة العالیة.

  المساحات.یجب تجهیز صمامات بسیطة تستفید منها كافة 15-5/3

  یجب تجهیز نقاط تجهیز بالماء خارج المبنى.15-5/4

  یجب تجهیز منظومات مرشات مائیة تستفید منها كافة المساحات.15-5/5

یجــب تركیــب منظومــات للــتحكم بالــدخان لجمیــع منــاطق اإلخــالء المؤقتــة و الممــرات المؤدیــة إلــى 15-5/6

صــاعد بحیــث یكــون التصــمیم و التنفیــذ بحســب المواصــفة الســاللم  الطــوارئ و ردهــات ســاللم الطــوارئ و الم

)NFPA-92A&B.(  

یجب تجهیز منظومات تضغیط أبراج لكافة ساللم الطوارئ بحیث یكون التصمیم و التنفیـذ بحسـب 15-5/7

BSمتطلبات المواصفة ( 5588.(  

Fire)یجب تجهیز مخمدات دخان و حریق15-5/8 Damper)عزل كـل داخل مجاري الهواء بحیث یتحقق

منطقة دخان عن األخرى و عزل منطقة اإلخالء المؤقتـة و بحیـث یكـون التصـمیم و التنفیـذ بحسـب متطلبـات 

  ).NFPA-92A&Bالمواصفة (

یجب تركیب منظومات تضغیط الساللم لغایات منع الدخان من الدخول إلى بیوت سـاللم الطـوارئ 15-5/9

متر/ثانیــة لغایــات هـــروب 0.75فــتح البـــاب بمقــدار و تحســب ســرعة المــراوح علــى أســـاس ســرعة هــواء عنــد 

  ).BS5588متر/ثانیة لرجال اإلطفاء بحسب المواصفات البریطانیة (2شاغلي المبنى و 

باسـكال 50یجب أن ال یقل فرق الضغط بین داخل سلم الطوارئ و خارجه (داخل الطابق) عن 15-5/10

  ).BS5588(باسكال بحسب المواصفة البریطانیة60و ال یزید عن 

یجــب أن یكــون عــدد األبــواب التــي یفتــرض فتحهــا فــي أثنــاء عملیــة تضــغیط الســاللم ثالثــة أبــواب 15-5/11

  بمعدل بابین في طابق الحریق و باب المخرج الرئیس من بیت سلم الطوارئ.

ل یمكن االستعاضة عن منظومات التحكم بالدخان في المساحات المفتوحة في داخـل المبـاني مثـ15-5/12

مرائب السیارات و مراكز التسوق و المعارض بمنظومات التهویة العادیة لغایات التخلص من الدخان.

  العالیةمنظومات اإلنذار و السیطرة و اإلطفاء التلقائي لألبنیة 15-6

Fireمنظومة الكشف و اإلنذار بالحریق (15-6/1 Alarm and Detection System(  

بمنظومة معتمدة للكشف و اإلنذار بالحریق مطابقة لمتطلبات مدونة یجب أن یجهز كل مبنى 

  منظومات االنذار بالحریق.
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Voiceمنظومة االتصال الصوتي (15-6/2 Dialing System(  

یجب أن یجهز المبنى كله بمنظومة اتصال صوتي معتمدة إذا رأت الجهات المختصة ضرورة 

  النذار بالحریق.ذلك و تكون مطابقة لمتطلبات مدونة أنظمة ا

Automaticاإلطفاء التلقائي (15-6/3 Fire – Extinguishing(  

  یجب أن یجهز المبنى كله بمنظومة رشاشات میاه تلقائیة.

Controlغرفة السیطرة (15-6/4 Room(  

یجب أن یحتوي المبني على غرفة أو مكان للسیطرة خاص بمنظومات الطوارئ ویجب أن 15-6/4/1

السیطرة قریبة من المدخل المؤدي من المبنى إلى الشارع رأسًا أو تشغل جزءًا من هذا المدخل، تكون غرفة 

  وبحیث یكون من السهل على فرق اإلطفاء الوصول إلیها و التعرف علیها رأسًا بمجرد دخولهم المبنى.

  یجب أن تحتوي غرفة السیطرة في منظومات الطوارئ على التالي:15-6/4/2

سیلة للسیطرة في منظومة االتصال الصوتي.و 15-6/4/2/1

جهاز إنذار بالحریق صوتي.15-6/4/2/2

وسیلة لتشغیل أجهزة اإلنذار بالحریق الموزعة في أرجاء المبنى جمیعها في آن واحد.15-6/4/2/3

لوحة بیان اإلنذار الخاصة بمنظومة الكشف و اإلنذار بالحریق.15-6/4/2/4

أیة تجهیزات أخرى یمكن اعتبار وجودها ضروریا في غرفة السیطرة. 15-6/4/2/5

یجب أن یراعى في تصمیم غرفة السیطرة و في اختیار موقعها أن ال تكون معرضة لضوضاء 15-6/4/3

  كثیفة من الغرف المجاورة إلى الحد الذي یؤثر على حسن القیام بالواجبات التي صممت ألجلها.  

ن غرفة السیطرة وجود فرد واحد على األقل كحد أدنى باستمرار و حظر غلق یجب أن تتضم15-6/4/4

  الغرفة مطلقا بمفتاح أو بأي وسیلة أخرى تحول دون الوصول الفوري إلیها.

في حالة وجود غرفة مركزیة للسیطرة على تأسیسات المبنى فیجب أن تتوافر فیها تجهیزات 15-6/4/5

  فة السیطرة في منظومات الطوارئ.مماثلة للمنصوص علیها بالنسبة لغر 

Buildingتأسیسات المبنى (15-7 Services(  

  )Elevatorsالمصاعد (15-7/1

جمیع المصاعد یجب أن تكون مطابقة للمتطلبات المذكورة بشأنها في هذه المدونة، و یجب في 

اإلطفاء، كل مبنى من المباني الخاضعة لهذا الباب أن یخصص مصعد واحد على األقل الستعمال فرق 

ویمكن استعمال هذا المصعد استعماال عادیا في الظروف العادیة و لكن یجب أن تتوافر فیه المتطلبات 

  ).7/2-15اإلضافیة المنصوص علیها في البند (

  المتطلبات اإلضافیة للمصاعد المخصصة لرجال اإلطفاء15-7/2

  التالیة:یجب أن یتوافر في المصعد المخصص لفرق اإلطفاء المتطلبات 

یجب أن یفتح هذا المصعد في كل طابق على ردهة أو ممر محمي من دخول الدخان.15-7/2/1



15/6                                 405.ع.ب.م                             م2013ه/1434                                         

یجب أن یكون المصعد قادرا على تیسیر االنتقال من الطابق األرضي إلى أي طابق من 15-7/2/2

المصاعد في المبنى.تخدمها منظومة الطوابق الواقعة فوق الطابق األرضي التي 

جب أن یكون موقع المصعد ممیزا بوضوح في الطابق الذي یحتوي على غرفة السیطرة و أن ی15-7/2/3

  تكون هناك إشارة أو عالمة ممیزة تدل على إن هذا هو المصعد الخاص بفرق اإلطفاء.

Supportedالتهویة المساندة لمكافحة الحریق (15-7/3 Ventilation to the Fire Extinguishing(  

في المبنى وسائل تسمح بطرد الدخان خارجه في حالة الحریق إلسناد أعمال یجب أن تتیسر 

مكافحة الحریق و قد تكون واحدة أو أكثر من الوسائل التالیة:

بواسطة شبابیك بالجدران الخارجیة أو بواسطة أجزاء قابلة للتحریك أو اإلزالة من الجدران 15-7/3/1

  الخارجیة و ذلك على وفق الشروط التالیة:

أن تكون مرحلة الفتح بدون الحاجة إلى استعمال مفاتیح أو أدوات. 15-7/3/1/1

% من مساحة الجدار الخارجي لكل طابق.1أن ال تقل مساحتها اإلجمالیة عن 15-7/3/1/2

  أن تكون موزعة توزیعا منتظما تقریبا على طول الجدار الخارجي.15-7/3/1/3

القابلة للتحریك من الجدران یجب أن تكون ممیزة من الداخل أو الخارج بما بالنسبة لألجزاء 15-7/3/1/4

  یسمح لرجال اإلطفاء التعرف علیها.

  بواسطة مجرى دخان واحد أو أكثر مصمم لتحقیق هذا الغرض.15-7/3/2

وذلك فقط بالنسبة للمساحات المجهزة –إذا وجدت بالمبنى–بواسطة منظومات طرد العادم 15-7/3/3

  طفاء التلقائي.باإل

Airمنظومات توزیع الهواء (15-7/4 Distribution Systems(  

Fire)یجب أن تجهز منظومات الهواء بمخمدات حریق أو دخان15-7/4/1 Damp)   تعمل بواسطة

  كواشف دخان.

إذا وجد بالمبنى منظومة لتوزیع الهواء، یستفید منها أكثر من طابقین في المبنى فیجب أن 15-7/4/2

یكون باإلمكان إیقافها یدویا بواسطة مفتاح یوضع بغرفة السیطرة و ذلك باإلضافة إلى وسائل الغلق التلقائیة 

المنصوص علیها في الفقرة الفرعیة السابقة.

Electricalالتأسیسات الكهربائیة (15-7/5 Services(  

على أیة مواد قابلة لالحتراق أو أن یجب أن توضع التمدیدات الكهربائیة داخل مجاٍر ال تحتوي 15-7/5/1

تكون محمیة بأیة وسیلة أخرى من التعرض للحریق في المسافة من مدخل التیار الكهربائي إلى الدوائر 

  الفرعیة التي تغذي أجهزة الطوارئ.

یجب تهیئة مصدر احتیاطي للتغذیة الكهربائیة یكون مستقال عن المصدر األصلي. و یمكن 15-7/5/2

  ذا المصدر مولدًا كهربائیًا احتیاطیًا أو خطًا كهربائیًا احتیاطیًا.أن یكون ه

تحسب قدرة المصدر االحتیاطي على أساس أن یكون قادرا على تشغیل الخدمات التالیة لمدة 15-7/5/3
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  ساعتین على األقل:

  إضاءة الطوارئ.15-7/5/3/1

المصاعد المخصصة لفرق اإلطفاء.15-7/5/3/2

  ة ضخ المیاه الخاصة بمكافحة الحریق (إذا كانت تعمل بالكهرباء).أجهز 15-7/5/3/3

  التهویة المساندة لمكافحة الحریق.15-7/5/3/4

  منظومة التضغیط (في حالة وجودها).15-7/5/3/5

) فانه یجب تهیئة مصدر احتیاطي محلي (مولد 7/5/2- 15باإلضافة إلى ما ذكر في الفقرة (15-7/5/4

  ) لتشغیل كل من منظومة اإلنذار بالحریق و منظومة االتصال الصوتي.كهربائي أو بطاریات

یجب وجود تجهیز یسمح باالنتقال الفوري من المصدر األصلي إلى المصدر االحتیاطي عند 15-7/5/5

  انقطاع التیار الكهربائي المجهز من المصدر األصلي.

محمیة و موضوعة بكیفیة ال تعیق فرق یجب أن تكون األنظمة الخارجیة للطاقة الكهربائیة 15-7/5/6

  اإلطفاء.

Additionalمتطلبات تصمیمیة إضافیة (15-8 Design Requirements(  

Finishingأعمال إنهاء السطوح الداخلیة (15-8/1 Works for Interior Surfaces(

الباب یجب أن تكون متطلبات إنهاء السطوح الداخلیة مطابقة لما هو منصوص علیه في 15-8/1/1

  المختص بصنف استعمال المبنى.

باإلضافة إلى ما هو مذكور في الفقرة الفرعیة السابقة فان األماكن التالیة یجب أن تكون مواد 15-8/1/2

اإلنهاء الداخلي لها من النوعیة (أ) بالنسبة للتوصیف القیاسي لالنهاءات الداخلیة للجدران و السقوف و من 

للتوصیف القیاسي لالنهاءات الداخلیة لألرضیات باإلضافة إلى إن معدل إنتاج الدخان ) بالنسبة 1النوعیة (

  ).8/1- 15لها یجب أن ال یتجاوز ما هو منصوص علیه في الجدول (

الساللم المستعملة كمخارج و الردهات أو الدهالیز المؤدیة إلیها ومناطق اللجوء اآلمنة و 15-8/1/2/1

بتأسیسات المبنى.الفراغات (المناور) الخاصة

  عربات المصاعد (الصاعدات).15-8/1/2/2
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الحد األقصى لمعدل إنتاج الدخان ألعمال إنهاء السطوح الداخلیة في األبنیة العالیة :8/1-15الجدول 

  )(NFPA 101وحدات معیاریة بحسب 

المكان  ت
الحد األقصى لمعدل إنتاج الدخان

لألرضیاتللسقوفللجدران

الساللم المستعملة كمخارج و   1

الردهات أو الدهالیز المؤدیة إلیها 

(مناطق اللجوء اآلمنة) الفراغات و 

المناور الخاصة بتأسیسات المبنى.

252525

100100300عربات المصاعد (الصاعدات).  2

الممرات التي تشكل مسار الوصول   3

إلى المخرج (ما عدا داخل 

األجنحة).

10025300

30025300باقي األماكن.  4
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الباب السادس عشر

  الحریقبمنظومات الكشف واإلنذار 
  )Generalعام (16-1

تعتبر منظومات الكشف واإلنذار بالحریق من أهم الخطوط الدفاعیة لبدء إجراءات مكافحة الحریق 

  بصورة مبكرة وقبل ان ینتشر، وتقوم بصورة عامة (عدا بعض االستثناءات) بالوظائف التالیة:

الحریق من خالل استشعار نتائج الحریق بصورة سریعة ومبكرة.الكشف عن وجود   )أ(

تحدید موقع حصول الحریق وٕاطالق اإلنذار.  )ب(

  وتعتبر هذه المنظومات ضمن المتطلبات األساسیة لتصمیم وتنفیذ األبنیة من اجل الوقایة من الحریق.

Specificationشروط و مواصفات منظومات الكشف واإلنذار بالحریق (  16-2 and Limitation of

Fire Alarm and Detection System(  

لغرض التعرف على كل ما هو له عالقة بمنظومات الكشف واإلنذار بالحریق یرجى مراجعة مدونة 

  .)405/3(م.ب.ع. أنظمة اإلنذار بالحریق العراقیة
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الباب السابع عشر

  متطلبات منظومات التدفئة و التهویة و التكییف للحد من أخطار الحریق

  عام17-1

یهدف الباب إلى تحقیق الحد األدنى من شروط السالمة العامة واألمان الناتجة من استعمال أجهزة 

التصمیم والتخطیط التدفئة، التهویة أو تكییف المكان للحد من أخطار الحریق وذلك من خالل تنظیم ومراقبة

والتركیب ونوعیة المواد المستعملة والتشغیل والفحص والصیانة واألمان لمنظومات تكییف الهواء، التهویة و 

التدفئة وذلك بتحقیق أكبر قدر من التنسیق والتوافق والتحدید لألعمال المتعلقة بمجال أعمال تكییف الهواء 

من خالل المتطلبات العامة التي ستذكر الحقًا.والتهویة والتبرید و التدفئة في المباني 

General(والتكییفمتطلبات عامة لترتیب أجهزة منظومات التدفئة و التهویة17-2 Requirements 

for HVAC Systems(

خاللوالدخانالحریقانتشارلمنعالكافیةاالحتیاطاتالمركزيالتكییفجهازتصمیمیتضمن17-2/1

  .الشروطهذهوفقالتكییف علىمجاري

أوأمكنةمعتجاورهاعدمالتكییفبجهازالخاصةالخارجیةالهواءمآخذمواقعاختیارعندیراعى17-2/2

.حریقشبوبلمخاطرعرضةتكونمصادر

طوارئمفتاحتركیبخاصةحاالتفيتطلبأنالمدني)یجوز للجهة المختصة (مثل الدفاع17-2/3

.اإلطفاءرجاللخدمةمناسبمكانفيالتكییفجهازعلى

نوافذ أووجودالتكییفجهازبتصمیمتتعلقألسبابالمغلقةالواجهاتذاتالمبانيفيیشترط17-2/4

.حریقشبوبعندفي المبنىالدخانتصریفاإلطفاء منرجاللیتمكنالواجهاتهذهفيخاصةفتحات

تقدیرها للجهة أمریعودمعینةحاالتفيلالحتراققابلةبمادةالمكیفالهواءقنواتتغلیفیجوز17-2/5

:المختصة و یشترط حینئذ

  قصیرة.مسافة التغلیفتكونأن17-2/5/1

  .لالحتراققابلةغیرموادمنمنشأةممراتخاللمنتمرأن17-2/5/2

یلي:ماالهواءلمجاريالمرنةالوصالتفيیشترط17-2/5/3

األقل.علىساعةنصفلفترةللحریقمقاومةمادةمنتكونأن17-2/5/3/1

احتراقها.عندكثیًفادخاناتولدالأن17-2/5/3/2

.الهواءدفعمراوحمنبالقربالقنواتبدایةفيكانتإذاسم25عنطولهایزیدالأن17-2/5/3/3

سقفاأوجداراتخترقأمتار و أال4علىطولهایزیدأالفیجبالقنواتنهایةفيكانتإذا17-2/5/3/4

.وغیرهامثل المطابخحریقشبوبخطورةفیهمكانفيتوجدوأالللحریقمانعا

بالشروط التقیدفیجبالتبریدإليباإلضافةللتدفئةالمركزيالتكییفمنظومةاستعملتإذا17-2/5/3/5

.السائل التي ستذكر الحقاً الوقودوٕاشعالوتخزینبالمراجلالخاصةالوقائیة
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HVACوالتكییف (متطلبات مكونات منظومات التهویة17-3 System Requirements(  

  األبخرة والغازات.تراكموعدمالهواءتجدیدیكفلبماوالمیكانیكیةالطبیعیةالتهویةتتوافرأنیجب17-3/1

طبًقا التهویةومجاريوالتكییفالتهویةمنظوماتكافةوصیانةوتركیبیتحقق تصمیمأنیجب17-3/2

والمواصفات الفنیة لألعمال الجهاز المركزي للتقییس و السیطرة النوعیةمنالصادرةالقیاسیةللمواصفات

انتشار الدخانإلىال تؤديالمیكانیكیة ومدونة التدفئة المركزیة ومدونة التهویة المیكانیكیة العراقیة بحیث

  .بالمبنىآلخرجزءمنوالغازات

استعمال فراغحالةوفيالتهویةلمنظوماتإرجاعكطرقوالردهاتالنجاةساللملتستعمأالیجب17-3/3

بكاشفمجهزةهذه المناطقتكنلمماالرأسیةالحریقحواجزحدودیتجاوزأالفیجبلإلرجاعكفراغالسقف

سحبمنظومةوإلغالقبتسرب الدخانمبكرتحذیرإلعطاءبالحریقآليإنذاربمنظومةمتصلةللدخان

  .الهواء

  .النجاةلساللمبالنسبةمستقلةكمنظوماتالمیكانیكیةالتهویةمنظوماتتصمم17-3/4

الصلب لمنعألواحمنخارجيبإطارللمبنىالخارجیةالجدرانفيالمركبةالتكییفوحداتتجهز17-3/5

.حریقحدوثحالةفيللخارجسقوطها

Airمتطلبات منظومات توزیع الهواء (17-4 Distribution System Requirements(  

كلمستقلة یختصأقسامإلىتقسمبأنوذلكمركزیا،التوزیعاالتكییفمجاريتوزعأنیفضل17-4/1

تهیئةفیجبوغیرهاكالمطابخ والحماماتحریقشبوبلخطورةالمعرضةاألماكنأماالمبنى،منبجزءمنها

.لهامنفصلةتكییفأجهزة

غیر قابلةموادمنمنشأةاألفقیةأوالرأسیةالممراتخاللالتكییفلجهازالرئیسةالمجاريتكون17-4/2

الصیانة.إجراءاتللحریق لتسهیلمانعةأبوابذاتمناسبةفتحاتوجودمعللحریق،مانعةكوحدةلالحتراق

تكون أنیجبالبناءفيللحریقالمانعةالسقوفأوللجدرانالتكییفمجارياختراقعند17-4/3

  .(Fire damper)بإستعمال مخمد للحریق تلقائیاوتغلقالجدران،مقاومةدرجةبقدرللحریقمقاومتها

تشغیلإیقافعلىتلقائیاتعملللدخانبكواشفالمركزيوالتكییفالتهویةمنظومةمجاريتجهز17-4/4

.المبنىمنلطرد الدخانشافطةمراوحنفسهالوقتفيوتدیرالدخاناكتشافعندبأكملهالجهاز

غیر قابلةوالخارجبالداخلالهواءمجاريتغلیففيالمستعملةالعازلةالموادتكونأنیجب17-4/5

  لالحتراق فیها.قابلةمادةاستعمالیجوزسم وال3عنسمكهایقلالوأنلالحتراق

البنایةتكامل منظومة التهویة و تكییف الهواء مع عناصر إنشاء 17-5

یجب عدم تركیب األفران المركزیة (التي تستعمل الوقود الصلب أو السائل أو الوقود الغازي) 17-5/1

باستثناء فتحات التنفیس الرأسًا أو ملفات التسخین الموجودة في وحدات مناولة الهواء في األماكن (تحت 

صغیرة).الغرف الالساللم، غرف النوم، الحمام أو 

یجب أن ال یوضع أي جزء من منظومة التبرید في بئر المصعد أو بئر مصعد الخدمة أو 17-5/2
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  أي مكان یحتوى على أشیاء متحركة بداخله.في

یجب أال یتعارض أي جزء من منظومة التبرید مع الممرات الحرة المؤدیة لمنافذ الخروج.17-5/3

مداخل ومخارج الساللم أو علیها أو على مخرج یجب عدم تركیب أي جزء من منظومة التبرید في 17-5/4

تحمیل وتفریغ البضائع.

یجب أن یجهز المكان الذي یركب بداخله اآللة بفتحة وممر تكون أبعادها أكبر من أكبر بعد 17-5/5

م ویكون هــذا الممر متواصًال من الفتحـة حتى 1.0× م 0.6لآللة، وال تقل أبعادهما في أي الحاالت عن 

م.6اآللة وجهاز السیطرة الخاص بها، وال یزید طول الممر على مكان 

یجب أن یكون هناك مساحة خدمة أعلى وأسفل اآللة تسمح باستبدال أي جزء منها.17-5/6

م من منفذ الخروج في أي أماكن مشغولة طالما 3یتم وضع ضاغط التبرید على بعد ال یقل عن 17-5/7

للحریق عن ساعة.لم یفصل بحاجز ال تقل مقاومته

كل غرف اآلالت یجب أن تجهز بأي من التالي:17-5/8

وتفتح رأسًا إلى خارج المبنى 2م0.2فتحات تهویة طبیعیة دائمة ال تقل مساحة مقطعها عن 17-5/8/1

أو من خالل مسار متصل. 

ساعة على األقل.أمثال حجمها في ال3منظومة میكانیكیة للتهویة لسحب هواء الغرفة بمعدل 17-5/8/2

سهولة الوصول إلى كل آلة تركب داخل أو خارج الحائط الخارجي للمبنى والمصممة بحیث یمكن 17-5/9

خدمة مكوناتها من الخارج. كما یجب أیضًا الوصول بسهولة لكل آلة تركب فوق سطح المبنى.

اآلالت:لغرفةعامةاشتراطات17-5/10

لمنع منخفضضغطفيتشغیلهاعندالهواءإمدادأجهزةوالهواءإغالق مجاريتحكم17-5/10/1

.الهواءمجرىإلىالتبریدوسیطتسرب

األجهزةعلىالدوریةاالختباراتإجراءمعالتبریدوسیطعنالكشفأجهزةتستعمل17-5/10/2

المیكانیكیة.

یستثنى منأنعلىاآلالتغرفةفيالمفتوحاللهبذاتالوقودحرقأجهزةاستعمالیحظر17-5/10/3

:ذلك

.التسربكشفوأجهزةوالوالعاتالثقابأعواد17-5/10/3/1

.للتبریدوسیًطاالمستعملالكربونأوكسیدثنائيأوالماء17-5/10/3/2

.إلیهاالتبریدوسیطتسربیمنعنحوعلىاألجهزةلتلكخصیصاالمشفوطالهواء17-5/10/3/3

عند اكتشافآلیااالحتراقأجهزةتوقفأنعلىللتبریدوسیًطاالمستعملالبخاركاشف17-5/10/3/4

  .تسربأي
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Methodsوسائل السیطرة (17-6 of Control(  

بأجهزةالمطلوبةتتیح التهویةالتيالهواءتكییفو منظوماتالمیكانیكیةمنظومات التهویةتجهز17-6/1

  .االستعمالفترةخاللالمنظوماتهذهلتشغیلیدویةأوتلقائیةةسیطر

السیطرةمنظوماتمنجزًءاتعدالهواء (التيتوزیعمنظوماتعملالسیطرةأجهزةُتوِقفْ 17-6/2

كاشف الدخان.تنشیطعندبالدخانالسیطرةوضعإلىوُتحوُلهابالدخان)

الدخانكاشفتشغیلیؤديبحیثإنذار بالحریق، بمنظومةالهواءمجاريدخانكواشفتربط17-6/3

الدخانكواشفنشطتإذابشكل دائم إالباألفرادمشغولموقعفيومرئیةمسموعةمراقبةإشارةتنشیطإلى

.الخللنوعتحددومرئیةإشارة مسموعةأصدرتأوالمبنىفياإلنذارأجهزة

Tests forفحوص القبول (17-7 Acceptance(  

متطلبـات الجهـاز المركـزي للتقیـیس و السـیطرة وفـقوتوابعها على والمكوناتواآلالتاألجهزةتختبر

النوعیة و المواصفات العالمیة.

Instructionsالوقود (متطلبات تركیب األجهزة الحارقة لزیت17-8 of Fuel Oil Equipment

Requirements (  

عام17-8/1

وٕانشـائهاوتركیبهـاالوقـودزیـتتمدیـداتتخـزینأنظمـةبتصـمیمخاصـةالبـابهـذااشـتراطات17-8/1/1

.الحریقمنالشتراطات الحمایةلالشتعالالقابلةالموادتخزینأنظمةتخضعفي حینوٕاصالحها، 

األنابیـبوتمدیـداتالخزانـاتأن تركـبعلـىاألجهـزة،تصـمیمبحسـبالوقـودنـوعیحـدد17-8/1/2

.البابهذاالشتراطاتطبًقاالزیتاحتراقعلىتعملالتياألجهزةوصمامات

وذلـك عنـدالقفـلصـماممـنبـدیالً السـیفونيالتـّدفقلمنـعبالسـحبللتفریـغمـانعصـمامیركـب17-8/1/3

  .الوقودإمدادأنابیبتعلوهالوقودنظامفيخزاناستعمال

)Materialsالمواد (17-8/2

متطلبـات الجهـاز المركـزي المواصفات العالمیـة و متطلباتعلى وفقالوقودأنابیبموادتختار17-8/2/1

للتقییس و السیطرة النوعیة.

تركبأنعلىلالشتعال،القابلةالسوائلمعتصنف لإلستعمالالمعدنیة وغیراألنابیبتؤشر17-8/2/2

واألنابیـب وتمدیـداتها، كـذلك ُتثنـىوالصـماماتالتجهیـزاتوتتوافـقفقـط،األرضوتحـتالمبنـىخـارجفـي

.التصمیمیةحدودهابحسبمجازةأجهزةباستعمالاألنابیب

  العمل.عنتوقفهاعندآلیااإلمدادیَوقفبحیثالموجبةاإلزاحةذاتالمضخاتتستعمل17-8/2/3

خطوطفيس540ºعن انصهارهادرجةتقلالتياللحامتجهیزاتأوالحشواتاستعمالیمنع17-8/2/4

  .الزهرالحدیدمنالمصنوعةالوصالتتستعملوالالوقود،زیت

والوصـالتبالنحـاسالملحومـةمتطلبـات الوصـالتوفـقوتركـب علـىاألنابیـبأطـرافتجهـز17-8/2/5
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  وغیرها. النحاسیةاألنابیبواللولبیةالمیكانیكیة

المواصـفات العالمیـة و متطلبـات الجهـاز المركـزي متطلبـاتوفـقاألنابیـب علـىدعـائمتختـار17-8/2/6

  النوعیة.للتقییس و السیطرة 

Fuel(الوقودزیتصمامات17-8/3 Oil Valves(

المبنـى، مـدخلعنـدالمبنـىإلـىالوقـودزیـتإمـدادخـطعلىالجریانإیقافتوضع صمامات17-8/3/1

وصـلةعندإقفالصمامویركَّباألرضسطحفوقالموجودةتلكأوالداخلیةالخزاناتعلىبتركیبهاویسمح

.لزیت الوقودحارقجهازمنأكثرتركیبعندجهازكل

المضـخةمـنالخـارجالسـائلجریـانباتجـاهالمضـخةتصـریفخـطعلـىتنفـیسصـمامیركَّـب17-8/3/2

.الوقودزیتلشبكةالضغطحدودتجاوزعلىقادرةالمضخةتكونأنعلى

زیـتلتصـریفالوقـود بزیـتتعمـلالتـيلتدفئـةاأجهـزةتصـریفخطعلىتنفیسیوضع صمام17-8/3/3

  .الوقودبخزان زیتالتصریفخطویربطالشبكة،حدودالضغطیتجاوزعندماالوقود

Liquid)السائل (الوقودمتطلبات تخزین17-9 Fuel Storage Requirements

غرفةفيیوضعأنیجبذلكتعذروٕاذااألرضتحتمدفوناالسائلالوقودخزانیكونأنیفضل17-9/1

  الوقود السائل.خزانغرفةفيالحریقمنالحمایةمتطلباتفیهاتتحققالبناءمنمستقلة

الرشح. أوبالتسربیسمحالومحكمامثبتایكونأنالخزانصنعفيیشترط17-9/2

محكمـة الصـنعمتینـةأنابیـبمـنمصـنوعةتكـونأنالسـائلالوقـودتوصـیلأنابیـبفـيیشـترط17-9/3

.بالتسریبتسمحالالتوصیل

تكـونبحیـثمناسـبةأمـاكنفـيلإلغـالقالالزمـةبالصـماماتالسـائلالوقودتوصیلشبكةتجهز17-9/4

:وأهمهاممیزةبعالماتوموضحةمتیسرة

الخزان.عندالخطبدایةفيرئیسإغالقصمام17-9/4/1

الوقود.إشعالجهازعندرئیسإغالقصمام17-9/4/2

وقفبغیةوذلكالوقودإشعالجهازغرفةخارجتركیبهیتمالحرارةبتأثیریعملتلقائيصمام17-9/4/3

أخـرى،مالئمـةوسیلةأیةأومنصهرةبواسطة وصلةیعملالحریق،شبوبعنداإلشعاللجهازالوقودتغذیة

.التلقائيالصمامتعطلحالةفيالستعمالهایدویةأخرىوسیلة غلقتهیئةیجبذلكإلىباإلضافةو

تشغیلهعندالحریقمنالوقایةوسائلالوقودإشعالجهازفيتوجد17-9/4/4

للحرارة.مصدرأيمنبالقربمرورهاأوالتمدیداتإنشاءعدمیجب17-9/4/5

یجــب إجــراء الفحــص الــدوري علــى منظومــة الخــزان و األنابیــب والملحقــات األخــرى تحــت األرض 17-9/5

إلى التربة.للتأكد من عدم حصول تسرب منها 

Liquidالسائل (الوقودخزانغرفةمتطلبات17-10 Fuel Tank Room Requirements(  

تقلالمقاومةذاتللحریقمقاومةموادمنمنشأةخاصةغرفةفيللوقودالثابتالخزانیحفظ17-10/1
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.األرضتحتمدفوناالخزانیكونأنویفضلساعاتأربععن

مـنوالسـفليالعلـويالمسـتویینفـيالسـائلالوقـودخـزانلغرفـةالكافیـةالطبیعیـةالتهویـةتـؤمن17-10/2

.البناءخارجاألبخرةتطردبحیثالغرفة

للبناء.الخارجيالجدارمقابلالغرفةتكونأنیفضل17-10/3

إلیها.الحرارةانتقاللمنعالمرجلغرفةعنبعیدةالوقودخزانغرفةتكون17-10/4

للهب.المانعالخاصالنوعمنالكهربائیةالتمدیداتتكون17-10/5

تثبیتمعتلقائیاویغلقساعاتأربععنتقلاللمدةللحریقالمقاومالنوعمنالغرفةبابیكون17-10/6

.علیهممیزةعالمة

السـائل كمیـةلحجـزیكفـيحوضـاالجـدرانمـعلتشـكلمناسـببارتفـاعالبـابعلـىعتبـةتبنـى17-10/7

  %.10زیادةمعالمخزونة

Gas)الغازي (الوقودمتطلبات خزان17-11 Fuel Tank Requirements  

الغـازي مطابقـة للمواصـفات المعتمـدة فـي الجهـاز المركـزي الوقودوٕاشعالوتخزینتمدیداتتكون17-11/1

.للتقییس والسیطرة النوعیة

األصفر.باللونبالغازالتجهیزوأنابیبالتمدیداتتصبغ17-11/2

منكان المصدرإذاالبناءخارجیكونرئیسإغالقبصمامالغازيالوقودتمدیداتشبكةتجهز17-11/3

.العادیةالغازالمصدر اسطواناتكانإذاالخطبدایةوعندالمدینة،فيالرئیسةالغازخطوط

.المبنىفيمرنةوصلةكلونهایةبدایةعندفرعیةغلقبصماماتالغازأنابیبشبكةتجهز17-11/4

السـائل الوقـودأبخـرةاستشـعاربـأجهزةالغـازيالوقـوداسـتعمالأمـاكنوتجهیـزتركیـبیجـب17-11/5

.والغازات

إلیـه الوصـولمتیسـرواضـحمكـانفـيوالفرعیـةالرئیسـةاإلغـالقصـماماتتكـونأنیجـب17-11/6

.واضحةممیزةبعالماتتجهزكماالجهة المختصةلموافقةویخضع

  للحرارة.مصدرأيمنبالقربالغازأنابیبمرورأوإنشاءعدمیجب17-11/7

المبانيفيالمستعملالمسالالوقودلغازالمركزيللنظامالحریقمنالحمایةمتطلبات17-12

محطـة غـازعـدادمـنأواسـطوانةمـنأوخـزانمـنالتمدیـداتأنهـاعلـىالغـازبتمدیـداتیقصـد

صـهریجنفسـه بواسـطةالموقـعفـيالخـزانمـنالمجهـزویعبـأ الجهـازالمسـتهلك،وصـوًال إلـى موقـعصـغیرة

  .التعبئةلغرضمرةكلالتي تنقلالمحمولةالغازالسطواناتبالنسبةبهمعمولهومابعكس

وتجهیزاتهالمركزيالوقودغازخزانمواصفات17-12/1

وهـذهأمـان،بكـلواسـتعمالهبتعبئتـهتسمحوساحةعلیهمركبةبتجهیزاتالخزانیجهزأنیجب

  .سیاجبدونموقعفيالخزانكانإذامغلقغطاءتحتالتجهیزات تكون
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المركزيالوقودغازخزانموقعاختیار17-12/2

  .سم60بعدعلىشيءأيبالخزانیحیطالأنیجبالحاالتكلفي17-12/2/1

أمتار.5عن تقلالبمسافةالخزانجدارعنبنایةأيفيفتحةأيتبعدأنیجب17-12/2/2

أنالملكیة ویجوزنهایةخطإلىالخزانجدارمنونصفمترعنالمسافةتقلالأنیجب17-12/2/3

.الملكیةنهایةخطعندجدارهناككانسم إذا60المسافةهذهتكون

.قابلة لالشتعالموادوجودنقطةإلىالخزانجدارأمتار من3عنالمسافةتقلالأنیجب17-12/2/4

 .اإلشعالنقطةإلىالخزانجدارأمتار من3عنالمسافةتقلالأنیجب17-12/2/5

المحافظةمععموميأقرب طریقإلىالخزانجدارأمتار من5عنالمسافةتقلالأنیجب17-12/2/6

  .الخزانتجهیزاتمنمتر3  عنتقلالمسافةعلى

كانـتالكهربائیـة إذااألجهـزةإلـىالخـزانتجهیـزاتأمتار من3عنالمسافةتقلالأنیجب17-12/2/7

.لالشتعالقابلوسطفياستعمالهالمقبولالصنف غیرمن

األرضـیة غیـرالفتحـاتإلـىالخـزانتجهیـزاتأمتـار مـن3عـنالمسـافةتقـلالأنیجـب17-12/2/8

.المحمیة

 .التعبئةعندالصهریجإلىالخزانجدارأمتار من5عن المسافةتقلالأنیجب17-12/2/9

خزان وآخر.بینمتر1.5عنالمسافةتقلالأنیجب17-12/2/10

الوقائیـةتقـدیم البـدائلتطلـبأنالتشـغیلأوبالبنـاءالتـرخیصعنـدللجهـة المختصـةیجـوز17-12/2/11

.المركزيالوقودغازخزانموقعاختیارفيالمناسبة

  المركزيالوقودغازخزانسیاج17-12/3

ألياألفقیـةالمسافةتكونحتىمناسباً الجدارطولیكونوانجدارینمنأكثرببناءیسمحال 

  .سابقاالمذكورةالمسافاتطولعنتقلالللغازممكنتسرب

المركزيالنظامفي)المحمولةالمسال(الغازاسطواناتاستعمالعندالوقایةمتطلبات17-12/4

لتجهیـزالمحطـةكانـتإذامـنظم أمـاعبـراسـطوانتینمـنمكونـةالمحطـةتكـونأنیجـب

Regulator)استعماالت محول متعددة Change Over)أربعةعنیقلالاالسطواناتعددیكونأنفیجب

  المناسب.الحجمذيالمحولالمنظممع اختیارالكبیرالحجممن

المحمولةالمسالالغازاسطواناتتخزین17-12/5

الأنیجـبوأخـرى.حمایـةتتطلـبالحتـىثابتـةتكـونوأنعمودیـااالسـطواناتوضعیجب

أقـلوالمـنظماالسـطواناترؤوسوأن تكـونالبنایـةفـيفتحـةوأياالسـطوانةعن متر واحـد بـینالمسافةتقل

سم.30بمقدارالنوافذخطمنارتفاعا

المحمولةالمسالالغازاسطواناتمنظم17-12/6

إذابارملي37إلىالضغطیخفضخاصة،بخراطیمباالسطواناتالمتصلالمحولالمنظم17-12/6/1
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40حتـىحجمـاأكبـرالمـنظمكـانإذابـار5.1إلـىواحـدة أومرحلـةالسـاعة فـي/كغـم4المـنظمقـوةكانـت

  بار.ملي37إلىالضغطیخفضأنالثانیةالمرحلةالمنظم فيعلىالساعة ثم/كغم

مـن االسـطواناتبالسـحبالمحـولالمـنظمیقـومالمسـتفیدةالجهـةاسـطواناتتفـرغعنـدما17-12/6/2

  .الفارغةاالسطواناتو عزلاالحتیاطیة 

Petrolمركزیة (شبكةطریقعنالمسالالبتروليبالغازالتجهیز17-12/7 Liquid Gas Supply by

Central Network(  

نقطـةكـلفـيللضـغطالثـانيالمـنظممـععـدادیركـبواحدخزانمنأكثرأوَمقرینِ لتجهیز17-12/7/1

یكـون الـذياألولالضـغطبواسـطة مـنظم)بـار5.1 (بضـغطاالسـتهالكنقطـةإلـىالغـازیـوزع .اسـتهالك

.سالمةأجهزةعدةعلىیحتوي  ثاٍن للضغطبمنظممقركلیجهزالخزان رأسًا. كذلكبعدموقعه

بمراقبةالبنایةالسالمة والحمایة داخلیمنح قدرًا منأنههوللضغطالثانيالمنظمصفاتمن17-12/7/2

مسـتواهالضـغط عـنتغیـركلمـاتلقائیـاالغـازیقفـلالذيالمراقبةصمامدوریؤديفهوالغازالسحب وضغط

سـالمةمـنیتحقـقمتخصـص حتـىفنـيبإشـرافتشـغیلهیعـادعملـهبـأداءإخاللـهحالـةوفـيالعـادي،

  .التمدیدات

  التمدیدات)المسال(البتروليالغازتوصیلأنابیبفيالوقایةمتطلبات17-12/8

الضـغطتحـتللتوصـیلالنحـاسأوالحدیـدمـنالجیـدالصـنفمـناألنابیبتكونأنیشترط17-12/8/1

طبقـاوالمصـنوعةبهـاالمواصـفات المعتـرفبحسـبصـناعتهاتكـونوأن)بـار4التشـغیلضـغط(الوسـطي 

(I.S.O).الدولیة للمواصفات

للضـغطوذلـكالحجـمبحسـباالختیـارویكـونحدیدیـةأونحاسـیةأنابیـبفـيالتوزیـعیكـون17-12/8/2

علـى(تحتـويللغـازقصـیرةتمدیداتعند تركیبفمثالالتشغیل)ضغطبارملي50أو37،28(الخفیف

سـم) 1.25أو 0.94إنـج (1/2أو3/8قیـاسنحاسـیةاألنابیـبأن تكـونالمناسـبفاالختیـارطباخـات)

  ).1287BS(المواصفةبحسبمصنوعة

وذلـك)1287BS(المواصـفةبحسبللماءالمستعملةالنحاسیةاألنابیبتركیبیجوزكذلك17-12/8/3

الخفیف.بالضغطالداخلیةللتمدیدات

الخفیـف للمشـاریعبالضـغطالداخلیـةللتمدیـداتالحدیـد المغلـونأنابیـباسـتعمالأیضـایجوز17-12/8/4

  .المنزلیةوكذلكوالتجاریةالصناعیة

المسالالبتروليالغازتوصیلألنابیبالوقایةمتطلبات  17-12/9

أوبالسـقفمعلقـةأومـنخفضأومرتفـعمسـتوىعلـىظـاهرةالداخلیـةالخطوطتركیبیكون17-12/9/1

.األرضیةتحت

.الواقيبالشریطالتآكلمنمحمیةتكوناألرضیةفيجاهزةمجارٍ فياألنابیبتركیبیجوز17-12/9/2

أوعـالمسـتوىعلـىللبنایـةالخـارجيالحـائطفـيمشـدودةاألنابیـبتكـونأنكـذلكیسـمح17-12/9/3
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.االستهالكنقطةحتىمنخفض

عبـرمسـتقیمااألنبـوبیمـرأنیجـبالمضـاعفالحـائطوخاصـةالحـائطاجتیـازحالـةفـي17-12/9/4

داخـلالغـازأنبـوبلحـام ویركـبأيهنـاكیكـونأنوبـدونالحـائطعـرضوبقـدرحجمـاأكبـرواقٍ أنبـوب

أوالحـائطإلـىاألخیـرمـنأوالثـانيإلـىاألولمـن األنبـوبالغـازمـرورعـدمتؤمنبطریقةالواقياألنبوب

.األطرافعندوحاجزرخوةبمادةبین األنبوبینالفراغویمألاألرضیة

حالةبالحائط. فيوموثوًقابدقةمشدوًدایكونأنیجبالغازأنبوبمرورطریقةكانتمهما17-12/9/5

السـم حتـى50عـنالحصـىمـنوالخـاليالممهـدعمقـهیقـلالأنفیجـبخنـدقفـيالغـازأنبـوبوضـع

  .األنبوبیتضرر

المسالالبتروليالغازتوصیلأنابیبموضعاختیارفيالوقایةمتطلبات17-12/10

التيالمسافةتقلالأنیجباألرضتحتالمسالالبتروليالغازتوصیلأنابیبكانتإذا17-12/10/1

:التاليعناألخرىالتأسیساتخطوطعنالغازأنبوبتفصل

الصحي.والتصریفوالماءالبترولخطوطعنسم17-12/10/1/1130

الكهربائیة.الكابالتعنسم17-12/10/1/2220

أخرى.خطوطأيعنسم17-12/10/1/3310

الغاز.أنبوبفوقتحذیرإشارةأوشریطوضعیجب17-12/10/2

تفصلالتيالمسافة تقلالأنیجبظاهرةالمسالالبتروليالغازتوصیلأنابیبكانتإذا17-12/10/3

:التاليعناألخرىالتأسیساتخطوطعنالغازأنبوب

الخ. …ساخنماءأوبخارخطأوكهربائيلخطموازًیاكانإذاسم17-12/10/3/13

الخ. …ساخنماءأوبخارخطأوكهربائيلخطمقاطعاكانإذاسم17-12/10/3/21

األنبوبعمق طمریقلالأنیجبالجدارفيأواألرضیةفياألنبوبدفنحالةفي17-12/10/3/3

سم.1عن 

المسالالبتروليالغازتوصیلبأنابیبالمواقدتوصیلفيالوقایةمتطلبات17-12/11

الفـكعملیـةلتسـهیلصـامولةوضـعمـعحدیـدأونحـاسمـنبأنابیـبالمواقـدتوصـیلیـتم17-12/11/1

.المستقبلفيوالربط

یزیدالأنبشرطالمنخفضللضغطالثانيالمنظمبعدالمطاطیةالخراطیمباستعمالیسمح17-12/11/2

.سم180علىالخرطومطول

أنبدونوفصلهعزلهیتیسرحتىمنهقریباویكونغازجهازلكلصمامیوضعأنیجب17-12/11/3

صـالحایكـونحتـىبهـاللمواصـفات المعتـرفالصـمامهـذاویخضـع .األخـرىاألجهـزةعلـىالغـازیقطـع

  .المسالالغازخطوطفيلالستعمال

  



17/10                               405.ع.ب.م                            م   2013ه/1434                                      

المركزيالمسالالبتروليالغازلنظامالحریقمنللحمایةعامةوقائیةاحتیاطات17-12/12

مراحلوفيالمشروعتصمیممرحلةفيالحریقضداالحتیاطاإلطفاء بوسائلإشعاریجب17-12/12/1

.التشغیلوقبلالتنفیذ

التأكدیتمحتىالمناسببالضغطمجربةالمركزيالغازجهازتمدیداتكلتكونأنیجب17-12/12/2

.بالغازتشغیلهاقبلوذلكوالنواقصالعیوبمنوخالیةالدقةكلبأنهامن

أمـاكنفـيووضـعهاالمسـال،البتـروللغـازالمالئمـةواإلطفـاءاإلنـذارمنظومـاتتهیئـة17-12/12/3

.الغازمحطةمنوقریبةإستراتیجیة

.الخزانحولالمنطقةفيالسالمةأجلمنتحذیریة و إرشادیةالفتاتوضع17-12/12/4

تجهیـزتقطـعاألجهـزةوهـذهالغـاز،تسـربإنـذاربـأجهزةالداخلیـةالمطـابختجهـزأنیجـب17-12/12/5

  .تسربهحالةفيتلقائیاالغاز
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الباب الثامن عشر

  السیطرة على الدخانمنظومات

  عام18-1

بمنظومـات السـیطرة علـى الـدخانإن شروط منظومات السیطرة على الدخان في هـذا الفصـل خاصـة

واختبـاراتالتصـمیم والتركیـباشـتراطاتمـناألدنـىالحـداألبنیة في تحدیدتتطلبهاالتيالمیكانیكیة والسلبیة

إعـادةأواإلخـالءألعمـالالمحافظـة علیهـایمكـنبیئـةلتهیئـةالمخصصـةبالـدخانالـتحكممنظومـاتقبـول

الوقـتفـيالتشـغیلإعـادةأوالمحتویـاتعلـىاألحكام المحافظـةهذهمنالمقصودولیسالشاغلین،استقرار

  .الترمیمأعمالأوالحریقعلى إخمادالمساعدةفيأوالمناسب

Applicationتطبیقاتها (منظومات السیطرة على الدخان و 18-2 Smoke System Control(  

الحریقحواجزوتسدمن الحریقالحمایةاشتراطاتوفقالحریق علىمانعةالحواجزتشید18-2/1

  .المحمیةالفتحاتفیما عداالتسربمساحةمنللحدبإحكام،

فيللتحكمأولیةمیكانیكیةكوسیلةالدخانانتشارمنعحواجزعبرالضغطفرقطریقةتستعمل18-2/2

  البناء.متطلباتعلى وفقالضغط لفرقواألقصىاألدنىالحدانیكونأنعلىالدخان،

فتحاتعبرالدخانبتحركتصمیم تدفق الهواء ضمن فتحات خاصة داخل البناء یسمحیكون18-2/3

بهدف الهواءتصمیم تدفقیكونأنعلىبالدخان،التحكممناطقبینتقعدائمًا ومفتوحوضعفيمثبتة

  منطقة إلى أخرى داخل البناء.منالدخانحركةمنیعمل على الحدالتحكم بالدخان

المحصورةلألحجامبالنسبةالعادمهواءطریقةباستعمالالدخانفيالمیكانیكيبالتحكمیسمح18-2/4

متطلباتبحسبوذلكالتجاریةوالمراكزالقاعات المركزیةمثلالمختصة،الجهةمنإجازتهابعدالكبیرة

  التحكم بالدخان.

أجهزة األبنیة المستعملة في منظومات السیطرة على الدخان18-3

  األجهزة18-3/1

اآللیةوالخانقاتالهواءوقنواتالمراوحمثل:األجهزة المستعملة في منظومة التحكم بالدخان

أنیحتملالتيالحرارةوتتحمل درجاتالمقصودلالستعمالیجب أن تكون صالحةوالخانقات المتوازنة

بحسبوذلكالمختصة،الجهةقبلمنوُتجازالمنطقيتتعرض لهاعلى وفق الحسابات المجراة والتحلیل

  متطلبات السیطرة على الحریق و منظومات التحكم بالدخان.

Energyالطاقة (منظومات18-3/2 System(  

الطاقةمنظومةالرئیسة هيالطاقةتكونأنعلىطاقة،بمصدريبالدخانالتحكممنظومةتجهز

الكهربائیةمع مدونة التأسیساتمعتمد متوافقاحتیاطيمصدرمنفتكونالثانویةالطاقةأماللمبنى،العادیة

العادیةالطاقةمحوالتعنمستقلةغرفةتحویله فيومفاتیحاالحتیاطیةالطاقةمصدرویوضعالعراقیة.

وتوزعساعة،عنیقلالللحریقمقاومةذات معیارحواجزمنغرفة مشیدةفيعلیهویغلقالتشغیلوأجهزة
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60آلیًا خالل الكاملةاالحتیاطیةالطاقةإلىالنقلویتممستقلین،مسارینطریقعنمن المصدرینالطاقة

الطاقةالندفاعاتالمعرضةمعالجة الدخانمنظومةعناصروتحمىالرئیسة،الطاقةمحطةتوقفمنثانیة

  .أخرىوسائل مجازةأوممهداتأوتكییفبأجهزةمناسببشكل

Detectionمنظومات الكشف والسیطرة (18-3/3 and control System(  

مع منظوماتخروجأودخولتحكمإشاراتترسلالتيالحریقمنظومات الكشف عنتتوافق

تحكمأجهزةباعتبارهامسجلةتحكمبوحدةالمنظوماتتلكأن تجهزعلىأجزائهابالدخان أواآلليالتحكم

  .بالدخان

Airالتحكم (هواءمجاري18-3/4 Control Piping(  

أناالستجابة المطلوبة، علىبأوقاتلإلیفاءیكفيبقدرالتحكمهواءمجاريتكون مواصفات

التيالمجاريوبخاصة ,المالئمالتلف بالشكلمنوتحمىوتدعمالنهائیة،التوصیالتقبلوتجففتنظف

  .والتأثیر االلكترولیتيالتآكلمنالبناءأوالخرسانةخاللتمر

Ducting)الهواء (نقلوفتحاتقنوات18-3/5 and Air Movement  

ال تتطلبوالتيللحریقالمقاومةالتراكیبتخترقالتيوفتحاتهالهواءنقلقنواتتطابق18-3/5/1

الحریق.منالحمایةاشتراطاتخانقات

الدخان.مع كاشفالحریق(Damper)مخمد تركیبتداخلإذاللحمایةمنظومةتستعمل18-3/5/2

الخطر وتثبتالعادمهواءقنواتالحریق مع مواصفات منظوماتمخمداتتتوافق مواصفات18-3/5/3

الهواء.قنواتإزالةعندثرأتتّ البحیثفاصلجدارعلى

 :التالیةالحاالتإحدىفيالحریقمخمداتتشغیلأجهزةتفعل18-3/5/4

منظومة داخلالعادیةالحرارةدرجةعلىدرجة سلیزیة28بمقدار التشغیلدرجةزادتإذا18-3/5/4/1

.درجة سلیزیة70علىتقلأالعلىالهواءقنوات

بالدخان.التحكممنظومةفيسلیزیةدرجة 140علىالتشغیلدرجةزادتإذا18-3/5/4/2

منظومة فيالقصوىالحرارةدرجةفوقدرجة سلیزیة28  علىالتشغیلدرجةزادتإذا18-3/5/4/3

درجة سلیزیة.177  تعدتإذاأوالدخانأوللحریقمخمدةمنظومةاستعمالعندبالدخانالتحكم

معدالتتقلوأالمتر مكعب/ثانیة،0.9تزید عن البماالدخانمخمدتسربمعدالتتُقدر18-3/5/4/4

.درجة سلیزیة120  عنالمرتفعةالحرارةدرجة

التالیة:الطرائقبإحدىالكشفأجهزةتحفیزنتیجةالدخانمخمدات تَغلق18-3/5/5

الالمخمد بحیثمنونصفاً متر یتجاوزالبعدعلىالهواءقناةفيالدخانكاشفیركَّب18-3/5/5/1

توقفعندأیضاالمخمدیغلقعلى أنمكانه،فيالتشغیلظروفبحسبویضبطفتحات،أیةبینهماتوجد

  .المروحةدوران

جانبيعلى أحدوذلكالدخان،حجزأبوابأعلىالمخمدتركیبعندموضعيكاشفیثبت18-3/5/5/2
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.البابفتحة

بهافتحة لیسداخلتركیبهعندالمخمدمنم أفقیا5.1بعد علىموضعيكاشفیثبت18-3/5/5/3

.الجدارفيهواءقنوات

وجودأو عندبالممر،كالهماوجدإذاالدخانكاشفطریقعنالمخمدفيبالتحكمیسمح18-3/5/5/4

  .والتكییفوالتهویةالتدفئةمنظومةفيمغطىللدخانكاشف

  )Testsالفحوص (18-4

  الخاصةواالختباراتالفحص18-4/1

التشغیلإقرارمنللتحققكافیةخاصةواختباراتلفحوصبالدخانالتحكممنظوماتتخضع

    ) و2- 18البندین (متطلباتوفقالتركیب النهائي علىحالةفيبالدخانالتحكملتصمیمالمناسب

)18 -3.(  

  القبولاختبار18-4/2

  منظومات التحكم بالدخان.متطلباتوفقوتوابعها علىوالمكوناتواآلالتاألجهزةتختبر

  النظامقبول18-4/3

  .الحریقمنلحمایة األبنیةالفنیةوالمتطلباتتوافقتإذاالدخانفيالتحكمتقبل منظومة
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  المراجـــــــــــــع

الجهاز )"، الحریق في األبنیة(مستلزمات الوقایة من 1996/ 646رقم –"الدلیل االسترشادي المرجعي]1[

  المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة / بغداد.

  .]2005الكود العربي للوقایة من الحریق وٕانذار الحریق"، الجزء األول والثاني، ["]2[

.]1999الكود المصري للوقایة من الحریق"، ["]3[

].2006"شروط السالمة واإلشراف الوقائي"، الكود الكویتي، الطبعة الثانیة، []4[

].2004الحریق"، من كودات البناء الوطني األردني، الطبعة الثانیة، ["كود الوقایة من ]5[

  "كودة التدفئة المركزیة"، من كودات البناء الوطني األردني.]6[

"كودة التمدیدات الكهربائیة وتركیباتها"، من كودات البناء الوطني األردني.]7[

الوطني األردني."كودة التهویة المیكانیكیة وتكییف الهواء"، من كودات البناء ]8[

[9] "India Building Code", [2006].
[10] "International Building Code", [2006].
[11] NFPA 101, "Code for Safety of Life from Fire in Buildings and Structures", 

National Fire Association.
[12] NFPA 204, "Guide for smoke and heat venting".
[13] Shary, John A., "Life safety code, handbook", National Fire Protection 

Association, [1979].



19/1                               405.ع.ب.م                               م 2013ه/1434                                         

الباب التاسع عشر

  متطلبات منظومات المحارق و مساقط النفایات و الغسیل للحد من أخطار الحریق

  عام19-1

  )Incineratorالمحارق (19-2

النفایات الصلبة حرقًا یجب أن تكون المحرقة ذات سعة مناسبة ومواصفات خاصة تسمح بحرق 19-2/1

تامًا بدون تطایر غازات أو أي مواد عالقة وبما یتناسب مع معاییر تلوث الهواء وال تؤثر على صحة اإلنسان 

  والبیئة.

درجــة ســلیزیة وان ال تتجــاوز 1050یجــب أن ال تقــل درجــة حــرارة االحتــراق خــالل التشــغیل عــن 19-2/2

وذلــك مــن اجــل ضــمان إحــراق النفایــات بــأدنى حــد ممكــن مــن %3نســبة الكربــون فــي الرمــاد والمخلفــات عــن 

  انبعاث الملوثات.

یجب أن تكون المحرقة بعیدة عن التجمعات السكنیة والتجاریة.19-2/3

  في المناطق السكنیة أو الصناعیة یتم الحرق في محارق خاصة یراعى فیها ما یلي:19-2/4

  التجمعات السكنیة.أن تكون الریاح السائدة بعیدة عن 19-2/4/1

  متر عن أقرب منطقة سكنیة.1500أن تبعد 19-2/4/2

  ساعة.24أن تكون سعة المحرقة أو المحارق تكفى لحرق النفایات المنقولة إلیها خالل 19-2/4/3

أن یكــون موقــع المحرقــة فــي مكـــان تتــوافر بــه مســاحة كافیـــة الســتقبال النفایــات المتوقعــة طبقـــا 19-2/4/4

  اطات بالمنطقة الحضریة وتعداد سكانها.لطبیعة النش

یشترط أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنیة الكافیة لمنع تطایر الرمـاد أو انبعـاث الغـازات إال 19-2/5

  في الحدود المسموح بها والمنصوص علیها في المواصفات العالمیة.

Subtractiveمساقط النفایات (19-3 Trash(  

عنیقلالللحریقمقاومةوذات معیارلالحتراققابلةغیرموادمنفایاتالنجمعغرفةتنشأ19-3/1

.تلقائیاویغلقالدرجةبنفسللحریقمقاوماً بابهایكونأنویشترطساعاتأربع

مقاومةوذا معیارلالحتراققابلةغیرمادةمننقل النفایات مصنوعاً أنبوبیكونأنیجب19-3/2

.األقل و مجهزًا بفتحة تهویة في أعاله لتصریف الدخان و نواتج الحریقعلىساعتینلمدةللحریق

إلغالقویدویةتلقائیةبوسائلالهامةالكبیرةاألبنیةفيالعموديواألنبوبالنفایاتغرفةتجهز19-3/3

.الجهات الرقابیة المختصةتوجیهاتوبحسبالطوارئ،حاالتفياألنبوب

مفصولفراغخاللویمرلالحتراققابلةغیرمادةمنالطوابقضمنالنفایاتنقلأنبوبینشأ19-3/4

.للحریقمقاومةبجدرانالبناءأجزاءبقیةعن

غلقنتوالدخانللحریقمانعةبأبوابالطوابقمنالنفایاتتستقبلالتياألنبوبفتحاتتغلق19-3/5

.تلقائیا
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بفتحاتمجهزاً النفایات،لتصریفالمبنىبطولرأسيممرمجمع النفایات یكون على شكل19-3/6

.طابقكلفيمناسبة

یجب أن یجهز أنبوب نقل النفایات و مكان تجمیع النفایات بمرشات میاه تلقائیة.19-3/7

یطبق على محرقة النفایات و مكان المحرقة شروط أجهزة إحراق الوقود المنصوص علیها في 19-3/8

الباب السابع عشر.

تعزل مساقط النفایات أو المساقط المؤدیة إلى محارق النفایات بتحویطها بجدران أو قواطع مقاومة 19-3/9

للحریق، وتتوافر الحمایة الالزمة لفتحاتها و مداخن المحارق. و یجب أال تقع أبواب مساقط النفایات رأسًا في 

تعزل تلك الغرفة أو الخزانة عن مخرج أو ممر بل یجب أن تقع في غرفة منفصلة أو خزانة خاصة، على أن 

باقي المبنى أو المنشأ.

تكون مساقط النفایات و أفران حرق النفایات المنزلیة بحسب ما منصوص علیه في (مدونة 19-3/10

النفایات) العراقیة.

یجب أن ال تزید المسافة األفقیة بین المسقط و بین أي منزل (وحدة سكنیة) في المنطقة 19-3/11

م.20ة عن المحدود

یتم اختیار الموقع المناسب للمسقط في المبنى بحیث ال یشكل إزعاجا للسكان أو تلویثا للبیئة 19-3/12

  عند استعمالها. 

Storageغرفة تخزین المخلفات (19-4 Room(  

زین النفایات في مكان بعید عن المدخل الرئیس للبناء و بحیث یسهل خیفضل أن تكون غرف ت19-4/1

  السیارات إلیها.وصول 

تحدد أبعاد الغرف بناء على ما یلي:19-4/2

  عدد األوعیة التي ستوضع في الغرفة.19-4/2/1

  حجم الوعاء.19-4/2/2

  نوع الوعاء.19-4/2/3

  نوع بوابة المسقط المستعملة.19-4/2/4

في حالة وجود أجهزة میكانیكیة، یجب ترك ساحات كافیة لتأمین صیانة هذه األجهزة.19-4/3

م.2ال یقل ارتفاع غرف التخزین عن 19-4/4

تكون جدران غرف التخزین و سقوفها من مواد غیر نافذة للماء و ال یقل معیار مقاومتها للحریق 19-4/5

عن ساعة واحدة.

لغرفة ناعمة الملمس.تكون السطوح الداخلیة ل19-4/6

ملم.100تكون أرضیة الغرفة من مواد صلبة وغیر منفذة للماء ال یقل سمكها عن19-4/7

ون باب غرفة التخزین من الفوالذ أو من مادة ال یقل معیار مقاومتها للحریق عن نصف ساعة یك19-4/8
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و یكون من النوع تلقائي اإلغالق.

ان تهویه جیدة للغرفة.یجب اتخاذ خطوات مناسبة لضم19-4/9
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  المراجـــــــــــــع

(مستلزمات الوقایة من الحریق في األبنیة)"، الجهاز 1996/ 646رقم –"الدلیل االسترشادي المرجعي]1[

  المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة / بغداد.

  .]2005األول والثاني، [الكود العربي للوقایة من الحریق وٕانذار الحریق"، الجزء"]2[

.]1999الكود المصري للوقایة من الحریق"، ["]3[

].2006"شروط السالمة واإلشراف الوقائي"، الكود الكویتي، الطبعة الثانیة، []4[

].2004"كود الوقایة من الحریق"، من كودات البناء الوطني األردني، الطبعة الثانیة، []5[

[6]BS 459 - Part 3, "Fire - check flush doors and wood and metal
frames" (half - hour and one - hour types).

[7]BS 476 - Part 8, "Test methods and criteria for the fire resistance
of elements of building construction".

[8]"India Building Code", [2006].
[9]"International Building Code", [2006].
[10] NFPA 101, "Code for Safety of Life from Fire in Buildings and 

Structures", National Fire Association.
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الباب العشرون

  التأسیسات الكهربائیة والمیكانیكیة لألبنیة

Typesأنواع الشبكات (20-1 of networks(  

امتــداد شــبكات الكهربــاء: تكــون امتــدادات الشــبكات الكهربائیــة بحســب مــا هــو منصــوص علیــه فــي 20-1/1

(مدونة التأسیسـات الكهربائیـة ومدونـة اإلنـارة الداخلیـة ومدونـة التـأریض والوقایـة مـن الصـواعق ومدونـة أنظمـة 

  اإلنذار بالحریق ومدونة المصاعد) من مدونات البناء العراقیة. 

امتداد شـبكات أنابیـب الغـاز: تكـون امتـدادات أنابیـب الغـاز مطابقـة للمواصـفات القیاسـیة األمریكیـة 20-1/2

(NFPA 54) .

Elevatorsالمصاعد والساللم المتحركة (  20-2 and Escalators(  

  ال یسمح باعتبار المصاعد جزءا من مكونات المخارج. 20-2/1

تكون المصاعد والساللم المتحركة مطابقة لما منصوص علیه في مدونة المصاعد من مدونات 20-2/2

  البناء العراقیة. 

Requirementsالمتطلبات الخاصة بمصادر التیار الكهربائي (20-3 of Power Sources(  

الكشف واإلنذار یجب أن یتوافر مصدران منفصالن تماما للتیار الكهربائي الالزم لتشغیل منظومة20-3/1

أحدهما أصلي واآلخر احتیاطي ویكون كل منهما مراقبًا تلقائیا بصفة مستمرة لضمان حدوث إنذار فوري في 

  حالة انقطاع أي منهما.

  یجب أن تعمل منظومة اإلنذار بجهد منخفض (تیار مستمر).20-3/2

  من المصادر المحتملة للتیار الكهربائي:20-3/3

هربائي الوطني، على أن یتم تخفیض الجهد والتحویل لتیار مستمر من خالل المصدر الك20-3/3/1

  محول وموحد تیار تحتوي علیهما لوحة السیطرة.

مولد كهربائي، على أن یتم تخفیض الجهد والتحویل لتیار مستمر بنفس الكیفیة المذكورة في 20-3/3/2

  الفقرة السابقة.

  بطاریات احتیاطیة.20-3/3/3

أن تتیسر إمكانیة التحول إلى المصدر االحتیاطي تلقائیًا في حالة انقطاع المصدر یجب 20-3/4

  األصلي.

یجب أن تكون البطاریات االحتیاطیة محفوظة داخل خزانة مغلقة بمفتاح في مكان جید التهویة، 20-3/5

  ما لم تكن مركبة داخل لوحة السیطرة. 

ساعة على األقل 24كافیة لتشغیل النظام لمدة یجب أن تكون سعة البطاریات االحتیاطیة 20-3/6

  دقائق على األقل.4باإلضافة إلى تشغیل أجهزة إصدار اإلنذار بكل طاقتها لمدة 

سنوات، 3یجب أن تكون البطاریات االحتیاطیة من األنواع التي ال یقل عمرها االفتراضي عن 20-3/7
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  رات لهذا الغرض.وال یجوز استعمال البطاریات السائلة الخاصة بالسیا

یجب أن تكون سعة البطاریات مناسبة لإلیفاء بمتطلبات تشغیل المنظومة تضاف إلیها نسبة 20-3/8

  % كعامل أمان.25

  یجب أن تكون البطاریات متصلة بشاحن یعمل تلقائیًا على شحنها.20-3/9

Requirementsالمتطلبات الخاصة بالتوصیالت الكهربائیة (األسالك) (20-4 of electrical wiring(  

  ال یجوز أن تستغل التوصیالت الخاصة بالمنظومة في أي غرض آخر.20-4/1

یجب أن تكون األسالك نحاسیة ومن األنواع المناسبة للغرض، كما یجب تدبیر الحمایة لها 20-4/2

حتكاك أو من بإدخالها داخل مجاٍر أو أنابیب إذا كانت معرضة لعوامل التلف المیكانیكي كالصدمات أو اال

2.4األنواع غیر المغلفة (أي إذا كانت أسالك ولیست قابلوات) أو إذا كان ارتفاعها عن األرضیة یقل عن 

متر أو ممتدة بأماكن غیر ظاهرة. وال یجوز استعمال القابلوات المغلفة بالمطاط الطبیعي في حالة تعرضها 

  للزیوت والشحوم أو أي مواد تؤدي إلى تآكل القابلو.

إذا كانت التوصیالت ممتدة داخل أنابیب خارج الحائط فیجب أن تكون األنابیب مثبتة جیدًا 20-4/3

  بالحائط.

  یجب اختیار مقاطع األسالك بحیث ال تسبب انخفاضًا في الجهد یؤثر على فعالیة عمل األجهزة.20-4/4

  بع داخل أنابیب.ملیمتر مر 1ال یجوز إدخال األسالك التي تقل مساحة مقطعها عن 20-4/5

  یجب أن تكون األسالك الخاصة بالمنظومة ممیزة عن باقي التوصیالت الكهربائیة.20-4/6

یجب أن یراعى بالنسبة للتوصیل مع المأخذ الرئیس للتیار أال تتأثر المنظومة بعطل أي دائرة 20-4/7

  داخلیة.

فولت 500، ویكون جهد االختبار یجب أال تقل مقاومة عزل األسالك عن األرض عن ملیون أوم20-4/8

  .مستمراً اً جهد

  یجب تهیئة وسیلة حمایة خاصة للمنظومة ضد ارتفاع التیار.20-4/9

یجب أن تكون كافة أسالك الشبكة الكهربائیة للمنظومة ممیزة باأللوان بحسب المدونة الخاصة 20-4/10

  ار بعالمات ثابتة عند لوحة السیطرة.بها المتعارف علیها، مع تمییز نهایات األسالك لكل منطقة إنذ

  یجب مراعاة عدم تجزئة السلك الواحد في الشبكة بقدر اإلمكان.20-4/11

  یجب أن یتم دهان علب التوصیل باللون األحمر.20-4/12

یراعى بقدر اإلمكان إمرار التوصیالت في األماكن قلیلة الخطورة بالنسبة للحریق أو وضعها 20-4/13

  داخل الجدران أو السقوف.

یجب أن یكون الغالف الخارجي لألسالك من النوع المقاوم للرطوبة ومعزوًال بمادة مؤخرة 20-4/14

  لالشتعال. 

منظومة الكشف واإلنذار على مسافة ال تقل عن یجب تركیب التوصیالت الكهربائیة الخاصة ب20-4/15
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  ملیمترًا من أي توصیالت كهربائیة خاصة باإلنارة أو القوى الموازیة لمسارها.50

Requirementsالكھربائیةالمتطلبات الخاصة بالدوائر 20-5 of Electrical Circuits) (  

إشارة عن أیة أعطال سواء یجب أن تكون الدوائر مصممة بالكیفیة التي تحقق إمكان صدور 20-5/1

  ثانیة على األكثر.100كانت حصول دائرة قصیرة أو قطع خالل 

  یجب أن تكون مصممة بحیث ال یؤدي عطل إحدى مناطق اإلنذار إلى تعطیل باقي المناطق.20-5/2

  یجب أال یؤدي تعطل الكواشف إلى تعطیل أزرار اإلنذار الیدویة.20-5/3

  یجب أن تكون الدوائر مصممة بحیث یمكن اختبار سالمتها بكل منطقة إنذار على حدة.20-5/4

یجب أن تكون الدوائر مصممة بحیث ال ینتج من التحول إلى مصدر الطاقة البدیل في أثناء 20-5/5

  صدور اإلنذار أي خلل.

للوحة وقبل تركیب یجب أن یتم اختبار جمیع توصیالت األسالك مع األرضي قبل توصیلها با20-5/6

  الكواشف.

  یجب أن تكون المنظومة مراقبة كهربائیًا ضد االتصال األرضي الخاطئ أو الفصل.20-5/7

Typesأنواع الدوائر (20-6 of Circuits(        

تصنف دوائر بدء إحداث اإلنذار ودوائر اإلنذار بحسب إمكانیة كل دائرة إلرسال إشارات اإلنذار 20-6/1

  ي حالة حدوث عطل بالدائرة إلى نوعین وكما یلي:وٕاشارات األعطال ف

النوع "أ": هي الدوائر القادرة على استمرار إعطاء إشارة إنذار في أثناء حدوث تسرب أرضي أو قطع واحد 

  في موصل الدائرة (دائرة إطاریة).

المذكور في الفقرة النوع "ب": هي الدوائر غیر القادرة على إعطاء إشارة إنذار في مكان أبعد من العطل 

  السابقة.

  یجب أن یؤدي أي عطل في الدوائر من النوع "أ"، والنوع "ب" ألى ظهور إشارة بلوحة السیطرة.20-6/2

Requirementsالشروط الخاصة بالدوائر اإلطاریة (النوع "أ") (20-7 of Ring Circuits(  

وق أو القابلو متعدد القلوب إال في یجب أال یركب الموصالن الخارج والعائد في نفس الماسورة أو الصند

  الحاالت التالیة:

إذا كان الصاعد الرأسي موضوعًا في بئر رأسي (باستثناء آبار الساللم) مقاوم للحریق لمدة 20-7/1

  ساعتین.

إذا كان الصاعد الرأسي موضوعًا في بئر سلم مقاوم للحریق لمدة ساعتین والمبنى محمیًا بالكامل 20-7/2

    بالمرشات التلقائیة. 

في حالة تغذیة جهاز واحد سواء كان كاشف حریق أو مفتاح إنذار یدوي، وذلك لمسافة ال تزید 20-7/3

  أمتار.3على 

  مترًا مربعًا.90رفة واحدة ال تزید مساحتها على في حالة تغذیة عدة أجهزة مركبة في غ20-7/4
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"أ"لملحقا

  الحریقمنالوقایةمخططاتفيالمستعملة  األساسیةالمختصراتوالرموز

  (Doors):أبواب) 1(

  (Automatic release door)الفتحتلقائيباب

  (Double iron door)مزدوجحدیديباب

        (Single iron door)مفردحدیديباب

       (Timber door)خشبيباب

(Glazed paneled timber door)زجاجیةفتحاتذوخشبيباب

(Self-closing door)اإلغالقتلقائيباب

(Paneled timber door)خشبیةحشواتذوباب

  )معدنیةبصفائحمغطىخشبيباب(مصفحباب

(Armored door including metal covered timber door)

Glazed)زجاجیةبألواحمجهزمعدنيباب metal door)

  )الحریقمقاومةمعیارذكریجب(للحریقمقاومباب

(Fire resisting door)  

  فتب

  مدب

  ب د

  ب خ

  ب خ ح ز

  غتب 

  ب ش خ

  ب ص

  

  ب ع ز

  

  

  : (Fixed fire detection equipment, automatic)المثبتةالتلقائیةالحریقكشفأجهزة)2(

    (Indicator panel)اإلشاراتلوحة

  

  مباشرخطبواسطةباإلطفاءمتصلةإشاراتلوحة

(Indicator panel connected to local authority fire bridge 
by direct line)

  

  

ل   أ

ل   أ         
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  حرارةكواشفبواسطةحمایتهاتتحققمساحة

(Area covered by heat detectors)

  

  دخانكواشفبواسطةحمایتهاحققتتمساحة

(Area covered by smoke detectors)  

  

    :)(Shuttersأغطیة) 3(

                                                 الحمایةمزدوجفوالذيغطاء

Double protection, rolling steel shutter)(  

  

                                                   الحمایةأحاديفوالذيغطاء

Single protection, rolling steel shutter)(    

  

                         (single, rolling timber shutter)خشبيغطاء

  أ ف م ح

  

  أ ف أ ح

  

  أ خ

      :)Door Fastenings(األبوابتثبیت) 4(

            )Door fitted with push bar(خاصفتحبقضیبمجهزباب

  قفلمزالج (رزة) مع بمجهزباب

Door fitted with padlock and hasp)(      

)    (Door fitted with padlock and chainوسلسلةبقفلمجهزباب

      )(Door fitted with boltبمزالجمجهزباب

  ب ض

  

  ب ج ة

  ب ج ه

  ب ل

  :(Glazing)تزجیج) 5(

  

  

  )(Ordinary glazingعاديتزجیج

  )(Fire-resistingللحریقمقاومتزجیج

  ز ع

  ز ق

م   ح          

م    د
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  :)Lines(  خطوط)6(
  

                                                            حاملإنشائيجدار

[Structural wall (Load bearing)]

  حاملغیرداخليجدار

[Internal wall or partition (non-load bearing)]  

  

  تلقائیةتهویةذاتبالسقففتحة

(Roof light, automatic venting)

  

  یدویةتهویةذاتبالسقففتحة

(Roof lighting, manual venting)

  

  تلقائیاتشغلبالسقف  تهویةمروحة

Roof ventilator , automatic venting)(  

  

  یدویاتشغلبالسقف  تهویةمروحة

Roof ventilator , manual venting) (  

  

  :(Structural symbols)إنشائیةرموز)7(
  

(Metal column, protected)الحریقمنمحميمعدنيعمود

  

  الحریقمنغیر محميمعدنيعمود

(Metal column, unprotected)  

  

  الطابوقأوالمسلحةالخرسانةمنعمود

(Brick or concrete column)  

  

التأسیساترموز التحكم الرئیسة في )8(

(Service , Main Control):  

  

    (Gas)غاز

ت    ف

غ

ي    ف

يم    

تم    
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  (Electricity)كهرباء

  :)(Laddersساللم)9(

       )(Vertical ladder, timberسيأر خشبيسلم

                            ),timberRaking ladder(مائلخشبيسلم

       )(Vertical ladder, metalسيأر معدنيسلم

                             )(Raking ladder, metalمائلمعدنيسلم

  س خ ر

  س خ ل

  س ع ر

س ع ل

:)Wall Openings(الجدرانفتحات)10(

  واحداتجاهفيیفتحواحدمصراعذوباب     

(Single leaf door, single swing)  

  اتجاهینفي  یفتحواحدمصراعذوباب

(Single leaf door , single swing)

  

  واحداتجاهفيیفتحانمصراعینذوباب

(Double leaf door, single swing)

  

  باب ذو مصراعین  یفتحان في اتجاهین

(Double leaf door, double swing)  

  

  لآلخرمعاكساتجاهفيمصراعكلیفتحمصراعینذوباب

(Double leaf door , each leaf single swing in the  
opposite direction)

  

(Wicket door in main door)كبیربابفيصغیرباب

  

                                     Without door)( باببدونفتحة

  

أو

أو

أو

أو
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واحدمصراعذيمنزلقبابذاتفتحة

(With sliding door, single leaf)  

  مصراعینذي  منزلقبابذاتفتحة

(With sliding door, double leaf)  

(With rolling shutter)مبرومغطاءذاتفتحة

  

  (With revolving door)دواربابذات  فتحة

 With sliding folding)یطوىمنزلقبابذاتفتحة

door)  

  للسقفموازیالیكونیرفعبابذاتفتحة

(With up-and –over door)

  

  )الجدارلخطالداخليالوجهعلىتبین(نافذة

(Window shown on internal face of wall line)  

  

  

  :)(Partitionsقواطع)11(
  

  )(Timber partitionخشبيقاطع

  )(Metallic partitionمعدنيقاطع

  )(Fire-resisting partitionللحریقمقاوماطعق

  

الداخلیةالحریقمكافحةأجهزة وعدة)12(

:الثابتةالمواضعذات

[Fixed firefighting equipment (Internal)]  

  

  للرغوةتلقائیةثابتةكیباتر 

(Fixed automatic foam installation)                                                                                               

  الكربونكسیدو أيئانثلغازتلقائیةثابتةبكیاتر 

(Fixed automatic CO2 installation)  

  
غ  

ك أ  

أو
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  الجافمسحوق الكیمیاويللتلقائیةثابتةكیبار ت

(Fixed automatic dry powder installation)  

  

(Hose cradle, fixed or swing)متأرجحةأومثبتةخرطومحمالة

  

    (Hose reel)ملفوف على بكرةالحریقخرطوم

  

  (Drencher main valve)الرئیسةالغمرصمامات

  

  

(Sprinkler main valve)الرئیسةالتلقائیةالمرشاتصمامات

  

  فوهة حریق مع صمام في جدار (جافة )

(Hydrant outlet wall valve, dry)  

  

  فوهة حریق مع صمام في جدار (رطبة)

(Hydrant outlet wall valve , wet)    

  

– Rising main)جاف-صاعدرئیسمأخذ dry – inlet)

  

(Foam inlet)رغوةدخلم

  تلقائیةمرشاتة بحمیممساحة

(Area protected by sprinkler)  

  

  

  

ب ج  

ص ش ر

ج  

ص غ ر

م  ج

غ  

ش    

ر   
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 Portable)للنقلالقابلةالحریقمكافحةأجهزة وعدة)13(

firefighting equipment):  

Carbon dioxide)الكربونكسیدو أئيانثمطفأة extinguisher)

  

  

  )(Foam extinguisherرغوةمطفأة

  

(Water extinguisher)ماء مطفأة

  

     (Dry powder extinguisher)جافكیمیاوي مسحوقمطفأة

  :(Emergency lighting system)االحتیاطیةاإلنارةمنظومة  )14(

  واالحتیاطیةالعادیةاإلنارةمنظومةبهبتوصیلإنارتهحققتتمخرج

(Exit box with writing for normal and emergency system)

  

  االحتیاطيبنظاممتصلةإنارةنقطة

(Lighting point connected to an emergency system)  

  :الداخليالهاتفباستعماللحریقبااإلنذارمنظومات  )15(

(Fire warning system , internal phone system)  

(way switch for alarm signal-2)اإلنذاربإشارةخاصینطریقذومفتاح

  

  (Alarm reception point)الحریقباإلنذاراستقبالنقطة

  

(Telephone point, internal, automatic)تلقائيداخليهاتفنقطة

  
  
  

  :)یدویاالمشغلة(الیدویةالكهربائیةالحریقباإلنذارمنظومات  )16(

أ     

ك

    2

ن
2
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Fire warning system, Electrical (Manually operated)  

(Audible warning device)الحریقبلإلنذارمنبه صوتي

  (Visual warning device)الحریقبلإلنذار  منبه ضوئي

  

(Fire alarm  call point)الحریقبلإلنذارنداءنقطة

  :الجمهورلمخاطبةنظامباستعمالالحریقباإلنذارمنظومات) 17(

(Fire warning system , public address system)  

(Loudspeaker outlet)صوتمكبر

(Microphone position)میكروفونموضع

  

:(Fire warning systems, manual)الیدویةالحریقباإلنذارمنظومات  )18(

            (Bell))  جرس(یدویةإنذاروسیلة

  :)(windowsنوافذ) 19(

  فن              )(Opening window(شباك) للفتحقابلةنافذة

  

    ثن                                                )( Fixed windowمثبتةنافذة

  :(Fanlight)مروحیةنوافذ)20(

فون                      ( Opening fanlight)) شباك(للفتح  قابلةمروحیةنافذة

  

  ثون              (Fix fanlight)   مثبتةمروحیة  نافذة
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  :)Means of escape(الخروجوسائل)21(

(Exit horizontal)أفقيخروجاتجاه

  (Exit downwards)أسفلإلىخروجاتجاه

(Exit upwards)أعلىإلىخروجاتجاه

  إتجاه الحركة نحو فتحة المخرجلبیاناتجاهیةإشارة

(Exit direction sign)

(Exit sign)مخرجأشارة

  

  )فقطالصعوداتجاهإلىالسهمیشیر( سلم

[Stairs (arrow to indicate up direction only)]

  

                                                أسفلإلىمنحدرممر

(Ramp, downwards)                                                      

  

                                                   أعلىإلىمنحدرممر

(Ramp, upwards)                                                              

  

  

  

  

  

مخرج مخرج

مر منحدرم           

10:1
سفلإلى األ           

مخرج

مر منحدرم           

10:1
إلى األعلى           
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"ب"الملحق

  العربیةالهجائیةفو الحر بحسبمرتبةالفنیةالمصطلحات

  (أ)

Communications    اتصاالت

Furnitureأثاث

Combustionاحتراق

Suppressionكبت–إخماد

Floorأرضیة

Occupancyاستعمالاشغال/

 Business Occupancyإدارياستعمال

 Mercantile Occupancyتجارياستعمال

 Educational Occupancyتعلیمياستعمال

Health Occupancyصحیةرعایةاستعمال

Residential Occupancyسكنياستعمال

  Industrial Occupancyصناعياستعمال

 High Hazard Occupancyالخطورةعالياستعمال

Mixed Occupancyمتعدداستعمال

   Supervisionإشراف

   Visual Supervision   بصريإشراف

 Reformatoryإصالحیة

Extinguishing     إطفاء

Automatic Alarm Initiation   تلقائیااإلنذارإطالق

 Manual Alarm Initiation   یدویااإلنذارإطالق

Combustible Fibers    لالحتراققابلةألیاف

– Illumination    إنارة Lighting

Emergency lighting            احتیاطیةإنارة

Illumination of Means of Egress   الخروجوسائلإنارة

Alarmإنذار

 Audible Alarm    مسموعإنذار
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 Construction   إنشاء

 Explosion   نفجارإ

Rescue  إنقاذ

Interior Finishingداخليإنهاء

                             Manual Extinguishing Deviceیدویةإطفاءآلة

  (ب)

Door    باب

 Automatic Release Door  الفتحتلقائيباب

 Timber Doorخشبيباب

 Revolving Door     دوارباب

– Self   اإلغالقتلقائيباب Closing Door 

Wicked Door  صغیرباب

– Smoke   للدخانمنفذغیرباب Stop Door

Door Fitted with Push Bar   خاصفتحبقضیبمجهزباب

 Armored door    مصفحباب

Fire Door  للحریقمقاومباب

Sliding Door  منزلقباب

Sliding Folding Door    یطوىمنزلقباب

Hose Reel    خرطومكرةب

Gateبوابة

Smoke Proof Tower    للدخانمنفذغیرسلمبیت

  (ت)

    Building Services      المبنىتأسیسات

 Control    سیطرة –تحكم

Smoke Control   الدخانفيتحكم

Storage     تخزین

Fire Exit Drill   المخارجمنالخروجعلىتدریب

 Smoking      تدخین

 Heating    تدفئة

       Central Heating           مركزیةتدفئة
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Glazing   تزجیج

Reinforcement   تسلیح

Classification     تصنیف

Classification of Occupancy     االستعمالیفنتص

Classification of Hazard of Contents    المحتویاتخطورة  یفنتص

 Packing     تغلیف

Inspection   تفتیش

Equivalent   ئتكاف

Air Condition                   الهواءتكییف

 Automatic     تلقائي

– Self     اإلغالقتلقائي Closing

 Arrangementتنظیم

Aerationتهویة

  (ج)

 Dry   جاف

Wallجدار

 Load Bearing Wall    حاملجدار

Rigidity  جساءة

 Initiation     تشغیلجهاز

  (ح)

 Fire Partition    للحریقعازلحاجز

 Smoke Partition  للدخانمنفذغیرحاجز

  Guard      محجر–واقٍ حاجز

Fire     حریق

Running Fire    جارٍ حریق

Curbstoneرصیفحجر

 Hose Cradle  خرطومحمالة

Occupancy Load     االستعمالحمل

  (خ)

Concrete       خرسانة
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Plain Concrete   عادیةخرسانة

Reinforcement Concrete     مسلحةخرسانة

  Hose       خرطوم

Fire Hose            حریقخرطوم

Egress               خروج

Hazard                                       خطر

Hazard of Contentالمحتویاتخطورة

  د)(

                                        Penal Occupancy                                       إصالحدار

  Nursing Home         تمریضدار

                     Residential Custodial Homeوٕاقامةرعایةدار

Smoke                        دخان

Ladderسلم –درج

Flame Spread Class                     اللهبانتشاردرجة

Smoke Development Classالدخانتكوندرجة

Store                                 محل–دكان

Decoration                                       دیكور

  ذ)(

Side Hingedجانبیةمفصالتذو

  (ر)

Vestibule   مدخل–ردهة

Wet                             رطب

Foam                            رغوة

– Hallway          رواق Lobby

Kindergarten     أطفالروضة

  (ز)

Wire Glassمسلحزجاج

  (س)

Combustible Liquidلالشتعالقابلسائل

Yard                                       ساحة
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Jail                   سجن

Capacity    سعة

Capacity of Means of Egress            الخروجوسائلسعة

Ceiling  سقف

Slab                    (عقدة او هیكل السقف)سقف

False Ceiling      ثانوي او (سقف كاذب)سقف

     Suspended Ceiling           معلقسقف

Dormitory    داخليسكن

Fire Escape Ladder         الحریقمنهروبسلم

Stairs                          درج –سلم

         Exterior Stairs                 خارجيسلم

                                                            Interior Stairs     داخليسلم

Escalator    متحركسلم

                                                 Open Stairsمفتوحسلم

Fire Escape Stairs                     الحریقمنهروبسلم

Market    سوق

  (ش)

Balcony   شرفة

Flangeفلنجة -شفة

Apartmentسكنیةشقة

  (ص)

 Landingسلمصحن

Valve                صمام

Alarm Box                          إنذارصندوق

Maintenance                       صیانة

Equipment Maintenance        اآلالتصیانة

  (ط)

Story      طابق

Street Floor       ارضيطابق

Basement   / سردابرضياألتحت طابق
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Mezzanine   وسطيطابق

Subway   سفليطریق

Public Way      عامطریق

Travel Distance to Exit           الخروجمسارطول

  

  (ع)

Ordinary               عادي

Reflective       عاكس

High                      عالٍ 

 Widthرضع

Enclosure                           عزل

Partial Enclosure       جزئيعزل

                       Enclosure of Exits                  المخارجعزل

Web              عصب

Signعالمة

Directional Signاتجاهیةةعالم

Industrial Process                      صناعیةعملیة

Column                                        عمود

Beamعتبة

  (غ)

Roomغرفة

Fuel Storage Room     الوقودخزنغرفة

                                    Interior Room     داخلیةغرفة

Boiler Roomمرجلغرفة

Rolling Shutterدوارغطاء

  ف)(

Opening     فتحة

                                    Incineratorمنزلیةالنفایاتحرقفرن

Court      فناء

Hotel                  فندق
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Hydrant                حریقفوهة 

  (ق)

                                Existing                                        قائم

Auditorium                            استماعقاعة

Partition                                   قاطع

Lockقفل 

Padlock       مزالجقفل

  (ك)

Detectorكاشف

Heat Detectorحرارةكاشف

     Smoke Detector     دخانكاشف

     Detection              كشف

              Automatic Fire Detectionتلقائیاالحریقكشف

Automatic Smoke Detectionتلقائیاالدخانكشف

Floodlight      كشاف

  (ل)

Welding  لحام

Plastic Materials                                  لدائن

  (م)

Building                                   مبنى

Exist Building                                     قائممبنى

Requirement                                         متطلب

Extinguishing Requirementsاإلطفاءمتطلبات

Means of Egress Requirementsالخروجوسائلمتطلبات

Scope                                        مجال

High Hazard Contentالخطورةعالیةمحتویات

Exit                                 مخرج

Horizontal Exit                             أفقيمخرج

Main Exitرئیسمخرج

Planمخطط
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Flexibleمرنمخطط Plan  

                                                     Open Planمفتوحمخطط

Smoke Damper      دخانمخمد

Doorway     مدخل

Entrance to Exitالمخرجمدخل

Bleacherمسقوفغیرمدرج

                                Grandstandمسقوفمدرج

Pack Carبآمر 

Monitoringمراقبة

High Pressure Boilerعالٍ ضغطمرجل

Sprinklerةمرش

Automatic Sprinklerةتلقائیةمرش

Rise                مرقاة

 Latch            مزالج

Exit Accessالخروجمسار

Headroomالسقفإلىاألرضیةمسافة

Clear Heightخالصارتفاع

Hospitalمستشفى

Laundry Chute                     غسیلمسقط

Rubbish Chuteنفایاتمسقط

                                                                   Maintenance Shopصیانةمشغل

Source    مصدر

-Shutterمصراع Leaf

Elevatorمصعد

Pumpمضخة

Restaurantمطعم

Manual Extinguisher      یدویةمطفأة

Impedimentمعوق

Fire Resistant Ratingالحریقمقاومةمعیار

Handrailالمحجرمقبض
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Waiting Spaceانتظارمكان

Place of Assemblyتجمعمكان

Hardwareمكونات

Panic Hardwareلحاالت الفزع- خاصةمكونات

– Corridor    ممر Passageway

Exit Passageway  خروجممر

Rampمنحدرممر

Outside Rampخارجيمنحدرممر

Inside Rampداخليمنحدرممر

Aisle     ممشى

 Moving Walkمتحركممشى

Lowمنخفض

Platformمنصة

Stage     المسرحمنصة

Enclosed Platform  محوطةمنصة

Residential Area    سكنیةمنطقة

Concealed Space   مخفیةمنطقة

 Area of Refuge    مالذمنطقة

Systemمنظومة

 Extinguishing Systemإطفاءمنظومة

Automatic Fire Extinguishing Systemتلقائيحریقإطفاءمنظومة

 Fire Alarm System    لحریقباإنذارمنظومة

Automatic Fire Alarm Systemالحریقبتلقائيإنذارمنظومة

 Venting System   تسریبمنظومة

   Suppression System       كبتمنظومة

Sprinkler Systemالمرشاتمنظومة

Manual Operated Fire Alarm System  الحریقبلإلنذارةیدویمنظومة

Exit Discharge        منفذ

Luminescent        منیر

Tread      موطئ
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  (ن)

Fanlight   مروحیةنافذة

Fire Window   للحریقمقاومةنافذة

Lodging Home  نزل

Tunnelنفق

Dead Endمسدودةنهایة

Type      نوع

  (و)

Unitوحدة

Single and Control Unitوالتأشیرالتحكموحدة

Manual Initiating Unitالیدويالتشغیلوحدة

 Means of Egress       الخروجوسائل

  Protection  وقایة

Protection of Vertical Openingسیةأالر الفتحاتوقایة

 Protection From Hazard  اإلخطارمنوقایة

  (ي)

Manualیدوي
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"ت"الملحق

  االنجلیزیةالحروفبحسبمرتبةالفنیةالمصطلحات

(A)

Air Conditionالهواءتكیف

Aisle                                                                    ممشى

  Alarmإنذار

Alarm Boxإنذارصندوق

Apartmentسكنیةشقة

Area of Refuge                                                   مالذمنطقة

Armored Doorمصفحباب

Arrangementتنظیم

Alarmمسموعإنذار

Auditoriumاستماعقاعة

Automaticتلقائي

Automatic Alarm Initiationتلقائياإلنذارإطالق

Automatic Fire Alarm Systemالحریقبتلقائيإنذارمنظومة

Automatic Fire Detection                             تلقائیاالحریقكشف

Automatic Fire Extinguishing Systemتلقائيحریقإطفاءمنظومة

    Automatic Release Door    الفتحتلقائيباب

  Automatic Smoke Detection                            تلقائیاالدخانكشف

Automatic Sprinkler                                              ةتلقائیةمرش

(B)

Balconyشرفة

Basement(سرداب)رضياألتحت طابق

Beamعتب

Bleacher                                          مسقوفغیرمدرج

Boiler Roomمرجلغرفة

Building                      مبنى

Building Servicesالمبنىتأسیسات

Business Occupancyإدارياستعمال
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(C)

Capacityسعة

Capacity of Means of Egressالخروجوسائلسعة

Car Parkمراب

Ceilingسقف

Central Heatingمركزیةتدفئة

Classificationتصنیف

Classification  of Hazard of Contentالمحتویاتخطورةتصنیف

Classification of Occupancyاالستعمالتصنیف

Clear Lengthخالصارتفاع

Columnعمود

Combustible Fibersلالحتراققابلةألیاف

Combustible Liquidلالشتعالقابلسائل

Combustionاحتراق

Communicationاتصاالت

Concealed Space                                                 مخفیةمنطقة

Concreteخرسانة

Constructionإنشاء

Control  سیطرة- تحكم

-Corridor                                  ممر Passageway

Courtفناء

Curbstoneرصیفحجر

(D)

Dead Endمسدودةنهایة

Detectionكشف

Detectorمكشاف

Decorationدیكور

Direction Signاتجاهیةعالمة

Doorباب

Door Fitted with Push Barخاصفتحبقضیبمجهزباب

Doorway                    مدخل
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Dormitoryداخليسكن

Dryجاف

(E)

Educational Occupancyتعلیمياستعمال

Egressخروج

Elevator                                                مصعد

Emergency lightingاحتیاطیةإنارة

Encased platform                                                محوطةمنصة

Enclosureعزل

Enclosure of Exits                                                                           المخارجعزل

Entrance to Exitالمخرجمدخل

Equipment Maintenanceاألجهزةصیانة

Equivalencyئتكاف

 Escalatorمتحركسلم

Existingقائم

Existing Buildingقائممبنى

Exitمخرج

 Exit Accessالخروجمسار

Exit Dischargeمنفذ

Exit Passagewayخروجممر

Explosion  انفجار

Exterior stairs   خارجيسلم

Extinguishingإطفاء

 Extinguishing Requirements                             اإلطفاءمتطلبات

Extinguishing System                              إطفاءمنظومة

(F)

False Ceiling                                            ثانويسقف

       Fanlight                                          مروحیةنافذة

                                            Fire                                            حریق

Fire Alarm System                                الحریقبإنذارمنظومة

Fire Door                                لحریقلمقاومباب
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Fire Escape Ladder                                   الحریقمن هروبسلم

Fire Escape Stairs                                    الحریقمن هروبسلم

Fire Exit Drill                    المخارجمنالخروجعلىتدریب

Fire Hose                                                حریقخرطوم

Fire Partition                                            للحریقعازلحاجز

Fire Resistance Rating                                      الحریقمقاومةمعیار

Fire Window                                       الحریقمقاومةنافذة

Flame Spread Class                             لهبالانتشاردرجة

Flange                                      )فلنجة(شفة

Flexible Plan                                                   مرنمخطط

Floodlight                                                           كشاف

                                                    Floorأرضیة

  Foam                                                         رغوة

Fuel Storage Room                                   الوقودخزنغرفة

                                                                           Furnitureأثاث

(G)

Gate                                                                                بوابة

Glazing                                                          تزجیج

Grandstand                                                           مسقوفمدرج

Guard               محجر–واقيحاجز

(H)

Hallway-Lobbyرواق

          Hand Portable Fire Extinguisherیدویةحریقمطفأة

Handrail                                                  المحجرمقبض

                                                                       Hardwareمكونات

Hazardخطر

Hazard of Contents                                                   المحتویاتخطورة

Headroom                                                 السقفإلىاألرضیةمسافة

Health Care Occupancy                                  صحیةرعایةاستعمال

Heat Detector                                حرارةكاشف 

                                                               Heating                                                            تدفئة
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High                                            عالٍ 

High Hazard Content                                        الخطورةعالیةمحتویات

               High Hazard Occupancy                                الخطورةعالياستعمال

High Pressure Boiler                                        عالضغطمرجل

Horizontal Exit                                              أفقيمخرج

Hose                                                     خرطوم

    Hose Cradle                       خرطومحمالة

Hose Reel                                       خرطومبكرة

Hospital                                              مستشفى

Hotel                                                             فندق

Hydrant                                         حریقفوهة 

(I)

Illumination-Lighting                                                           إنارة

                                 Illumination of Means of Egressالخروجوسائلإنارة

        Impediment                                                        معوق

Incinerator                                  منزلیةنفایاتحرقفرن

Industrial Occupancy                                      صناعياستعمال

Industrial Process         صناعیةعملیة

Initiating Device                                       تشغیلجهاز

Inside Ramp                                داخليمنحدرممر

  Inspection                                                           تفتیش

Interior Finishing                                                         داخليإنهاء

Interior Roomداخلیةغرفة

                                                                                  Interior Stairsداخليسلم

(J)

Jail                                                                                      سجن

(K)

Kindergarten                                                                 أطفالروضة

(L)

                                                                                            Ladderدرج

Landing                                                                   الدرجصحن
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Latchمزالج

Laundry chute                                                         غسیلمسقط

Load bearing wall                                                       حاملجدار

  Lockقفل 

Lodging home                                                           نزل

                                                                                                 Low                                 منخفض

Luminescent                                                                        منیر

(M)

Main Exit                                                                  رئیسمخرج

Maintenance                                                                      صیانة

Maintenance Shop                                                  صیانةمشغل

  Manualیدوي

Manual Alarm Initiation                                         یدویااإلنذارإطالق

Manual Extinguishing Device                                         یدویةإطفاءعدة

Manual Initiation Unitالیدويالتشغیلوحدة

Manual Operated Fire Alarm System                 الحریقبلإلنذارةیدویمنظومة

        Market                                                             سوق

Means of Egress                                              الخروجوسائل

 Means of Egress Requirementsالخروجوسائلمتطلبات

Mercantile Occupancy                                      تجارياستعمال

Mezzanineمتوسططابق

  Mixed Occupancy                                                متعدداستعمال

Monitoring                                                                    مراقبة

Moving Walk                                                            متحركممشى

(N)

Nursing Home                                                                 تمریضدار

(O)

   Occupancy                                               اشغال/استعمال

Occupancy Load                                                    االشغالحمل

   Open Plan                                            مفتوحمخطط

Open Stairs                                                     مفتوحسلم
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Opening                                                                          فتحة

   Ordinary                                                           عادي

     Outside Rampخارجيمنحدرممر

(P)

Packing                                                         تغلیف

Padlock                                                             /مزالجقفل

Panic Hardware                                              خاصةخردوات

Partial Enclosure   جزئيعزل

  Partition                                                قاطع

Penal Occupancy                                        إصالحدار

Place of Assembly                                 تجمعمكان

Plain Concrete                                  عادیةخرسانة

Plan                                                 مخطط

Plastic Material                                            لدائن

       Platform                               منصة

Protection                                            وقایة

Protection From Hazard                                  اإلخطارمنوقایة

Protection of Vertical Opening                        الرأسیةالفتحاتوقایة

Public Way                                           عامطریق

Pump                                                     مضخة

(R)

Ramp                                 منحدرممر

  Reflective                                               عاكس

Reformatory                                     إصالحیة

Reinforced Concrete          مسلحةخرسانة

Reinforcement                                                        تسلیح

Requirement                                                       متطلب

Rescue                                                              إنقاذ

Residential Area                                         سكنیةمنطقة

Residential Custodial Home                               وٕاقامةرعایةدار

   Residential Occupancy                                          سكنياستعمال
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Restaurant                                                          مطعم

   Revolving Door                                                      دوارباب

Rigidity                                                         جساءة

Rise                                                                                 مرقاة

Rolling Shutter                           لفافمصراع–دوارغطاء

                                                                                         Roomغرفة

Rubbish Chute                      نفایاتمسقط

     Running Fire                                                     جارحریق

(S)

                                                                                         Scopeمجال

Self-Closing                                                    اإلغالقتلقائي

               Self-Closing Room                                      اإلغالقتلقائيباب

Shutter-Leafمصراع

Side Hinged                                                        جانبیةمفصالتذو

Signعالمة

Single and Control Unit                                        والتأشیرالتحكموحدة

   Slabسقف-عقدة

Sliding Door                                                              منزلقباب

Sliding Folding Door                                               یطوىمنزلقباب

   Smoke                                                             دخان

Smoke-Stop Door                                                  للدخانمنفذغیرباب

Smoke Control                                                        الدخانسیطرة على

Smoke Damper                                               للدخانمخمد

Smoke Detector                                           للدخانكاشف 

Smoke Development Class                                    الدخانتكوندرجة

Smoke Partition    للدخانمنفذغیرحاجز

Smoke Proof Tower   للدخانمنفذغیردرجبیت

Smoking    تدخین

Source                  مصدر

Sprinkler         ةمرش
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Sprinkler System    المرشاتمنظومة

Stage   المسرحمنصة

Stairs         سلم

Storage         تخزین

Store       محل–دكان

Story    طابق

Street Floor                ارضيطابق

Subway            سفليطریق

Supervision                                                     إشراف

Suppression                                               كبت–إخماد

                                      Suppression Systemكبتنظام

                                                       Suspended Ceilingمعلقسقف

                                                                            Systemنظام

(T)

  Timber Door                                                   خشبيباب

Travel Distance to Exit                                           الخروجمسارطول

  Tread                                                           موطئ

Tunnel                                                                نفق

                 Type                                                              نوع

(U)

Unitوحدة

(V)

         Valve                                                        صمام

                                                        Ventilation                        تهویة

Venting System                                                  تسریبنظام

  Vestibuleمدخل–ردهة

   Visual Supervision                                               بصريإشراف

(W)

Waiting Space                                                  انتظارمكان

Wall                                                                         جدار

  Webب (وترة)عص
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Welding               لحام

Wet                                     رطب

Wicked door                  صغیرباب

    Width                                  عرض

                             Wired glass  مسلحزجاج

(Y)

                              Yard  ساحة




