
  
  

  
اللوائح التفصيلية واملوضحة للمهام واملسؤوليات اليت تتعلق مبعاجلة أمور السالمة 

  واحلماية املدنية، ومتطلبات مكافحة احلريق
  

ب توافرها يف ورش إصالح السيارات جشروط السالمة وسبل احلماية الواالئحة 
  واآلليات

  

  
  

دف وتـاريخ   /٢/و/ك/١٠رقـم   صدر قرار مسو وزير الداخلية ورئيس جملـس الـدفاع املـدين             
هـ باملوافقة على صيغة اللوائح التفصيلية املوضحة للمهام واملسؤوليات الـيت           ٢٤/٤/١٤١٠

لبات مكافحة احلرائق، بناء علـى مـا        طتتعلق مبعاجلة أمور السالمة العامة واحلماية املدنية ومت       
دين الصادر باملرسـوم    من املادة التاسعة من نظام الدفاع امل      ) ج، د، و، ح   (تقضي به الفقرات    

ونشر يف جريدة أم القرى يف عـددها رقـم          . هـ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ   ١٠/امللكي رقم م  
  .هـ١٧/٥/١٤١٠وتاريخ ) ٣٢٨٧(

  



  جملس الدفاع املين 
  هـ٢٤/٤/١٤١٠دف وتاريخ /٢/و/ك/١٠قرار رقم 

  إن جملس الدفاع املدين
هـ والصادر باملوافقة على نظام     ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ   ١٠/كي رقم م  ل بعد اإلطالع على املرسوم امل    

  .الدفاع املدين
، وبناء على مـا     من املادة التاسعة من نظام الدفاع املدين      ) ج، د، و، ح   (وبعد اإلطالع على الفقرات     

هـ، ومراعاة لتنفيذ اللوائح    ١٥/٧/١٤٠٧جاء مبحضر اللجنة التحضريية للمجلس املؤرخ يف        
من وقايـة   ضتعلقة بالسالمة  واحلماية من األخطار، وما ي       اليت تعاجل كافة القضايا، واألمور امل     

  .املواطنني، وسالمة الثروات، واملمتلكات اخلاصة، والعامة
  

  :يقرر مايلي
  
 املوافقة على صيغة اللوائح التفصيلية، واملوضحة للمهام واملسؤوليات اليت تتعلق مبعاجلة أمـور              -اوال

  .لبات مكافحة احلرائقالسالمة العامة، واحلماية املعدنية، ومتط
 على املديرية العامة للدفاع املدين تنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه اللوائح، والتأكـد مـن تطبيـق                 -ثانيا

نصوصها، وموادها بكل دقة، كما هلا احلق يف اإلشراف على تنفيذ ما تنص عليه هذه املـواد                 
  .من عقوبات، وغرامات، وارده كمخالفات يف نظام الدفاع املدين

هات املعنية حكومية، أو أهليه تنفيذ ما خيصها من مواد، وتطبيق ما يتعلق مبهامهـا يف                جلعلى ا  -ثاثال
  .حدود الصالحيات، واملسؤوليات املعطاة هلا مبوجب نظام الدفاع املدين

  )١(: يتم تنفيذ العمل ذه اللوائح بعد ثالثة شهور من تاريخ صدورها يف اجلريدة الرمسية-رابعا

                                                 
 .هـ١٧/٥/١٤١٠وتاريخ ) ٣٢٨٧(نشرت جبريدة أم القرى يف عددها رقم  )١(



  يرية العامة للدفاع املديناملد
  إدارة األنظمة واللوائح

  
  الئحة شروط السالمة وسبل احلماية الواجب توافرها يف ورش إصالح السيارات واآلليات

  
  القسم األول

  

  :يقصد باملصطلحات الواردة هبذه الالئحة ما يلي: في تعار-أوالً
  -:السيارات واآلليات -١

ليت تعمل باحتراق الوقود داخل حمركها، لتوليد قوة الدفع الالزمة          السيارات هي الوسيلة امليكانيكية ا    
لتحريكها على االرض، وتستخدم يف نقل األشخاص واملنقوالت بأنواعهـا سـواء كانـت              

  .خمصصة لالستخدام اخلاص أو العام
هي الوسيلة امليكانيكية ، أو الكهربائية املصممة ، واملخصصة لالستخدام يف اعمـال             : اآللية    

نشاءات بأنوعها، والرفع ، والتحميل ، والتفريغ ، ومتهيد ، ورصف الطـرق ، وكـذلك                اإل
  .عاملألغراض الزراعية سواء كانت خمصصة لالستخدام اخلاص ، أو ال

 هو املكان املخصص إلصـالح كافـة أنـواع          -:ورش إصالح، وصيانة السيارات واآلليات     -٢
  .ركبات واآلليات أو جتميعهاامل

 وتـاريخ   ١٠/نظام الدفاع املـدين الـصادر باملرسـوم امللكـي الكـرمي رقـم م              : النظام -٣
 .هـ وجيمع األنظمة األخرى ذات العالقة١٠/٥/١٤٠٦

 :ضبط والتحقيق واجلزاءاتالئحة التفتيش وال -٤
 إجـراءات   ورئيس جملس الدفاع املـدين بتحديـد      الالئحة الصادرة من مسو وزير الداخلية،       

وملخالفات اخلاصة بأعمال الدفاع املدين، واجلـزاءات املقـررة   التفتيش، والضبط، والتحقيق،  
  .عليها

األشخاص املفوضون من قبل املديرية العامـة للـدفاع         / هو الشخص   : مندوب الدفاع املدين   -٥
وفقـا  ، وحتقيق املخالفات، والتجـاوزات،       مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط    املدين، أو أحد  

للقواعد واإلجراءات احملددة بالالئحة اخلاصة بذلك بغرض التأكد من سالمة املبىن، ومعـدات             
وأدوات السالمة، ومكافحة احلريق، وضبط املخالفات، والتحقيق فيهـا، وتوقيـع العقوبـة             

  .املنصوص عليها



ى ذات العالقـة    وزارة الداخلية، املديرية العامة للدفاع املدين واجلهات األخر       : اجلهة املختصة  -٦
 .بترخيص املنشأة ونشاطها

وفقا لنص املادة اخلامسة والعشرين من نظام الدفاع املدين هو الشخص           : املسئول عن السالمة   -٧
أو الغري املعني أو املكلف ليكون مسئوال عن مجيع ما يتعلـق بأعمـال              ) من منسويب املنشأة  (

اململوكة ملكية خاصـة أو الـشخص       السالمة، واألمن يف املنشأة، كما ُيعترب مالك الورشة         
 . مسئوال عن السالمة فيها يف مجيع األحوال–الصادر الترخيص بامسة أو مستغلها من الباطن 

 : يقصد ا–املواصافات  -٨
املواصافات القياسية العربية السعودية، وهي املواصفات الصادرة عن اهليئة العربيـة             -أ 

 .السعودية للمواصفات واملقاييس
لعربيـة  ويقصد ا أنه يف حالة عدم وجود املواصفات القياسية ا         : عامليةاملواصفات ال   -ب 

السعوديةـ تكون املواصفات األمريكية، أو األوروبية هي الواجبة املراعاة، أما إذا           
صفاهتا جيـب أن تكـون      افإن مو الدول،  كانت اآللة أو املادة مصنعة يف غري تلك         

معتمدة من اجلهات احلكومية بالدولة املصنعة كما جيب يف مجيع األحوال تقـدمي             
 .وثيقة تثبت توفر قواعد السالمة باآللة، أو املادة املستخدمة

 وفقا لنص املادة العشرين من نظام الدفاع املدين الجيوز الترخيص ألي ورشة جديدة، أو جتديد                -ثانياً
أو ترميم ، أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم  طالب الترخيص بتقدمي دراسة فنيـة                 ،  ترخيص

معدة من قبل أحد املكاتب الفنية املتخصصة بأعمال السالمة، وأجهزة اإلنـذار، واملراقبـة،              
ومكافحة احلريق واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املـدين توضـح مـدى االلتـزام                

ومتنح الورش القائمة وقت صدور     ،  ذه الالئحة  شتراطات والقواعد الواردة  باملواصفات، واال 
لتطبيق الـوارد   ) وفقا حلجم الورشة  (بني ستة أشهر إىل سنة      هذه الالئحة مهلة زمنية تتراوح      

كون مـنح   هة املختصة بالبلديات مراعاة أن ي     ذه الالئحة من اشتراطات وتعليمات وعلى اجل      
  .قا ملا هو وارد ذه الالئحةالترخيص، أو جتديده وف

ات األخرى  ه يكون املكتب الذي أعد الدراسة املذكورة أعاله مسئوال أمام الدفاع املدين، واجل            -ثالثاً
ذات العالقة عن جدية الدراسة، ودقتها، ومراقبة تنفيذها كمايلتزم تقدمي شهادة ائية تؤكـد              

ه الالئحة، كما يكون مسئوال بالتضامن مع مطابقة الورشة للتعليمات واالشتراطات الواردة ذ     
  صاحب الترخيص أو مستغلها من الباطن عن أي خطأ، أو هتاون، أو تقصري يف هذا الصدد

 يعترب املسئول عن السالمة مسئوال مباشرا عن عمل الفحوصات الشهرية واالختبارات الدورية             -رابعاً
ت، واآلالت والتركيبات الكهربائيـة،      شهور وذلك بالنسبة للورشة ذاهتا، ومجيع املعدا       ٣كل  



وامليكانيكية، وكذلك مجيع وسائل السالمة، ومعدات اإلطفاء واملراقبة، واإلنذار وإصالح أي           
  .ويعترب أي إمهال أو تقصري يف هذا الصدد من قبيل اإلمهال اجلسيم. عطل، أو خلل فورا

ينطوي على درجة عاليـة مـن        يلتزم املسئول عن السالمة يف حالة حدوث عطل أو خلل            -خامساً
أو اجلهاز   تشغيل اآللة،    ف أن يقوم فورا بوق    -اخلطورة حبيث يهدد سالمة األرواح واملمتلكات     

حمل العطل، أو اخللل، وفصله عن التيار الكهربائي، ومنع استخدامة حىت يتم الكشف عليـه،               
ركز الدفاع املدين   وإصالحه من قبل املختصني، كما يتوجب عليه إخالء الورشة، واالتصال مب          

  .فورا يف األحوال اليت تستدعي ذلك
سجل السالمة، وأجهـزة اإلنـذار،      ( يلتزم املسئول عن السالمة بتخصيص سجل رمسي         – سادساً

مجيع صفحاته خبـتم إدارة،     م  ختتوفقاً للنموذج املعد من قبل الدفاع املدين و       ) ومكافحة احلريق 
يه مجيع الفحوصات الشهرية، واالختبارات الدورية      أو مركز الدفاع املدين املختص، وتدون ف      

 ا، واألسـاليب املتبعـة   ألجهزة اإلطفاء، ووسائل السالمة من حيث التاريخ، واجلهة القائمة 
والنتائج، وعمليات اإلصالح، وغريها من البيانات، كما جيرى ختصيص جزء مـن الـسجل              

إلنشائات الكهربائية، وامليكانيكيـة،    لعمليات فحص، وصيانة املبىن، واألجهزة، واملعدات، وا      
وحيتفظ بالسجل يف إدارة الورشة ليكون حتت تصرف مندوب الدفاع املدين يف مجيع األوقات،          
لالطالع وإبداء املالحظات وتدوين املخالفات، واملهل الزمنية املمنوحة للورشة، واجلـزاءات           

  .املطبقة عليها
رشة إبالغ مركز الدفاع املدين املختص مبوعـد إجـراء          الو جيوز للمسئول عن السالمة يف       – سابعاً

االختبارات الدورية، واجلهة القائمة به، وذلك لإلتفاق على موعد مناسب حلضور منـدوب             
  .الدفاع املدين خالل االختبارات، وإثبات ذلك بتوقيع املندوب يف السجل

واإلطفاء واإلنقاذ، واإلسعاف يف    ة على أعمال السالمة،     ش جيب تدريب مجيع العاملني يف الور      – ثامناً
مدارس، ومعاهد التدريب الوطنية، واملعتمدة من قبل املديرية العامة للدفاع املدين، أو التنسيق             
مع املديرية، لعقد دورات تدريبية هلذا الغرض يف املناطق، واملدن اليت ال يوجد ا مثل هـذه                 

، أو املعاهد حبيث تتحمل اجلهة طالبة التدريب التكاليف أو حصتها مـن تكـاليف               املدارس
الدورة على أساس تكلفة املتدرب الواحد، وجيب يف مجيع األحوال إثبات عدد عمال الورشة              

  .وجنسياهتم، وإبراز ما يثبت حصوهلم على التدريب املطلوب
ق املباشر مع الدفاع املدين لوضع خطة للتـدخل،        يلتزم املسئول عن السالمة بالورشة بالتنسي      – تاسعاً

يق يف أوقات الطواريء، واإلجراءات اليت جيب على العاملني بالورشة          رواإلخالء، ومكافحة احل  
  .اختاذها حلني حضور فرق الدفاع املدين



 جيوز للجان احمللية للدفاع املدين وضمن حدود اختصاصها اإلقليمي إعفاء الورش الصغرية             – عاشراً
من شرط، أو اكثر من الشروط الواردة ذه الالئحة بعد دراسة كل حالة بـصفة مـستقلة،                 

  .وبشرط أال يترتب على هذا اإلعفاء اإلخالل باحلد األدىن لشروط وتعليمات السالمة



  القسم الثاين
  

  :ع ققة باملوتعلتراطات املشاال_ أوالً
ـ  امل تاطسلال سبق من مخيص  رتلليات  اآلوارت  سينة لل لصيا وا حصالاإل شروقامة  إ ضع خت - ا  صةخت

  .هنة املهلة هذوزاا البلدية ملهق اليت حتددطنااملب ام زلت اإلعم
  .الالئحةت هذه مايعلق تفمر وثت، وتسصةخرق بالفر املطب املخطس حلورشةم ااق ت-٢ 
ـ    ترخ عل   ولجب احلص وتسة ي شرو ال أو أنشطة ات،  إنشاء  ديل يف عع ت ورشكل م _٣  ل يص مـن قب

   .دينفاع املدة الفقاود مع بةالبلدي
   .قامتها إلصصخض املغر لغري الشةرو الشغيلز تو للسالمة العامه ال حيقيقاً حت-٤

ـ  كا ذتنفيب مازل م سابق ال شة  روعترب مالك ال  يامتها  رخص بإق  امل شةرو ال أجري ت و أ ع،بي  حالة يف_  ه   ة ف
  .قا بسم بذلك يندعر الدفاع املشية ، مامل يئقاالو وطرشال

  اخلاصة باملبىنشتراطات الا
و  أ .االول عنو ال دنباملصنفة حتت   ي   وه ،ل  اتعشإل ل  من مواد غريقابلة   رش الو يد مباين شن ت أجيب  _ 

  .اعتني عل األقلسة د للنار ملينملباا ةمقاوموأن تكون  أجة درال
ذات و للـنريان مـة   ومقاو،نتمسو االأ بالبالط، ةطاغ ، وماًكوكة جيد دية م ضجيب ان تكون األر   - 

  . جتميع ةحفر ىلإ يهتن تثة حبيئت الطارحلاال ايفوائل سان اليجبريسمح يب نساحندار 
ـ  عنـو اج النوافـذ مـن ال     جن ز ون يك أو ة ، دنيد مع وا م ن م ذافو والن ،ب ان تكون االبوا   -  لحسامل

  .ة رراح للساكعوال

  وسائل النجاة
احة س مل بعاًت بوابد األ وتتعد ،ت  اراي الس جروخل و وخدة األبواب الكافيه ل   شالوربوفر  تحيب أن ي  _ 

 ىلإ جب واملخـار  ا االبـو  يعؤدي مج ت أن   ىراعيبها ، و  عوست ت يت ال تاراسياد ال دعأ و شة،روال
  .طر  اخلحاالت  ىفء عملية اإلخالرييبتسح سم مبا يةوحت املفقالطر

  .ن العوائق بصفة دائمةمخالية  رق املؤدية للخارج الطنكوأن تب جي_ 
ـ ذا كـان ح   إال  ، وال تقبل سيارات لإلصالح إ     ةشج الور ر خا تراياس وقوف ال  نع مي -  رشـة الو زي

  .يستوعبها

  
  
  



  عيةلصنااالمة سلقة بالعليمات املتعالت -نياً ثا
 ، الرائحـة  ذات ازاتغبب ال سذي اجلوار ب  ؤ ال ي  كلشب ةباسوية من  هت تة ذا شن الور ون تك أجيب   _ أ

  .حةص املضرة بالوا
ال يف  إ ةشورال ركات داخل ربة احمل جتوز  جية فال   يكنسملناطق ال ااخل  ة مرخصا ا د   شروذا كانت ال  إ_ 

 متـر   ١ر٢٠اع    فتر ا عل اتازغ ال حطري و ،  جرى خاص يكتم الصوت   مبحال توصيل العادم    
ن وضـع النهايـة     و ، ويك  مترا ٢٠ره  دعل مدى ق  ) ءو بنا أ/رىجم  /حةفت(ق  ع العوائ ي مج قفو

 الفتحـات   إىلو  أ ،ة  ر اجملـاو  املـداخل   انابيب  يف بهرتس نعميكل  شعادم عل   العلوية جملرى ال  
  . لألبنيةاخليةلدا

 وأن  .عازلة ريس موا نضم و املعتمدة، الكهربائية وفقا للقواعد الفنية      داتن تكون التمدي  أجيب   _ ب
و جهـة فنيـة     أ ،هـل ؤم صم على تركيبها شخ   ون يق أ و ،نفجارم لإل قاوع امل نوكون من ال  ت

انة الدورية  ي الص ءجراإ مع مراعاة    ةامعال فاتصجبوهر املوا ال خيل    ا ي تعديل جيب  أ و ،هصصمتخ
  .فه دائمة صا بهل

 لكل لةقتسم امأقسىل إ )ا مكانيكـوكو  د_ كرة مس(طة شألنا  ددةة املتعشب أن تقسم الورجي _ ج
ـ  لس ا من بسدد املنا عتقبال ال سكل مالئم ال  ش كل موقع عمل ب    هز، وجي طشان ن ى أ يارات عل
ـ  ش ب تياراسال  العمل كافية لتحقيق عزل    ناكمأت بني   سافا امل نكوت ر إنتـشا ل دون   وكل حي

  .خرى إ ىلإ ةرسيااحلريق من 
 وجيـب  .شتعالالاو  اابلة لالنفجار   قوجد فيها مواد    ي  ىف املناطق اليت   فشوب مك د هل وحيظر وج  _ د

  .وفة فيهاش املكالنريان حة حول منع استخدامت واضاع لوحض توأن املناطق ، وهذهد أن حتد
ا  هل يكون أن   ت جيب ا، والسيار لياتح األ ش إصال تخدمة يف ور  سية امل ئرباهيع االجهزة الك  مج _ هـ

  ) .تاتيكيه ساال ( الساكنةيةئحنة الكهرباشالادياً من  تفذ أرضي خمأ
 عطىآلخر، تفاديا من خماطر اإلنفجار، وأن تُ      ه من آن    تنصيا و ،ط  وغض امل ءوااهلحيب اختبار خزان    _ و

  .ملني حول استعمال هذه األجهزة حبذر  شديدالتعليمات للعا
ط  حيـا  نأ و ٠العجـالت   ) كوشكاوت(طارات  إالح  صإمارسة   مل صصص ركن خا  خين  أب  جي - ز

  .الضغط أثناء نفخة طار يف حال ازدياد إل اءجزاأاير تطة منعا من شتقل عن الورسحباجز م
  .له مؤصخش للأن يعهد ذا العم . ح
  . اإلطارات نةياصها ي علينطوتل املخاطر الىت وحة حضا تعطى التعليمات الونا . ط
 ،مـال لعا ابهإصقوط و  س م ، والزيوت منعا من    وحشة خالية من ال   رشيه الو ضرأن تكون   أجيب   _ ى

  .ول بأالح أوال صات االفلخم و، امريس املإزالةمع 
  .نفجار اإلدض املعزول وعابيح جانبية داخل اجلدار من النوص مبيش التفتةاء حفرضُت . ك



  . جيهز بالورشة صناديق مناسبة حلفظ العدد، وأدوات اإلصالح ومينع تناثرها باألرضية–ل
ف السيارات ليسهل إخالؤها يف حالة وقـوع        ق؛ لتحديد موا   خبطوط صفراء     حتدد أرضية الورشة   -م

  .أي حادث
ن الـدخان،    جيب العمل على توفري هتوية مناسبة، ومستمرة للتخلص من غاز الكربون الناجم ع             -ن

  .واملنطلق من حمركات السيارات
  .، وخماطر هذه املهنةتتوافق موادها أويل جيب تزويد الورشة بصيدلية إسعاف -ع
 بالنسبة للورش اليت تزاول أعمال القطع، أو اللحام جيب تنفيذ اإلشتراطات الوقائيـة الـواردة                -س

  -: اآلتيةبالئحة تشغيل معدات اللحام، والقطع وعلى األخص االشتراطات
 جيب إجراء عمليات اللحام على منصات خمصصة لذلك، ويف مكان معزول عن بـاقي أقـسام                 -١

الورشة بفواصل مقاومة للحريق ملدة ساعتني، وأن تكون األرضية نظيفة وخالية من الزيـوت              
  .والشحوم

  . أعمال اللحامأماكن جيب توفري التهوية الكافية يف -٢
ك، والكوابل، والتوصيالت الكهربائية حبالة جيدة، وأن تكون الطبقة          جيب أن تكون مجيع األسال     -٣

  .العازلة اليت تغلفها حبالة جيدة
  . جيب التأكد من كفاءة التوصيلة األرضية ألجهزة اللحام، وللعمل املراد إجنازه-٤
  . جيب التأكد من وجود طفايات احلريق اليدوية املناسبة قبل بدء عملية اللحام-٥
ال اللحام استعمال الدروع، واخلوذات، والنظارات الواقية، واختيار النوع املناسب منها            على عم  -٦

  .مع ارتداء املالبس الوقائية املالئمة
 جيب غلق صمامات إسطوانات الغاز بعد اإلنتهاء من استعماهلا، وأن تكون دوماً عمودية وبعيدة               -٧

  .عن أي مصدر حراري صناعي أو طبيعي كالشمس
ن يعهد بعمليات القطع، واللحام لشخص مؤهل، ومدرب على هذه األعمال، وعلى علم              جيب أ  -٨

ية بأعمال اإلطفاء وجييد استخدام طفايات      ابكيفية جتنب وتدارك خماطرها، وأن يكون على در       
  .احلريق اليدوية

  مينع وجود أي اشخاص مبنطقة اللحام عدا القائمني بعملية اللحام، وتوضع الفتـات إرشـادية               -٩
  .وحتذيرية ذا املفهوم

 يف حالة إجراء عملية اللحام ألي وعاء أو خزان كان حيوي مواد قابلة لإلشـتعال جيـب أوال                   -١٠
غسل الوعاء، ونظافته جيدا، وعدم إجراء اللحام إال بعد التأكد من خلوه متاماً من آثار املواد                

  .القابلة لإلشتعال وأخبرهتا
  



  
  
  :رائقحلة من اياقالو _ ثاًلاث
ـ   ق آ لغي غطاء   ذي  معدين دوقنصت يف   يوحوم، والز شرق املبلله بال  ع اخل ضوتن  أجيب   . ا  نيليـا حل

  .ائياخلص منها تال
   .يفظنتالق رخو أ ت،وي والز،نرتيار البثالية من آخ لتفتيش اةرفكون حتن أجيب . ٢
د ي ىف مكان بع   هيت هتو حافتزائن معدنيه ذات    خمن  ضل  ي، واحملال )بوياتال (الطالءات علب   توضع. ٣

  .ني صصختري املغخاص شعن متناول األ
ي لغـات   أىل   إ  واالجنلبزيه باإلضـافة   ،ها ممنوع التدخني باللغنت العربية    يب عل تكي ات لوح توضع. ١

  .ب اسرز وحبجم مناأخرى يف مكان ب
ماويه يره الك دلبوا كغم من    ١٢ها عن   تعسل  ق ال ي  ةبسريق املنا حل ا يات من طفا  دة بعد شروهز ال جت _ ه

 أربـع  لكل   طفاية عن   لقي ال   ب مبعدل سكل منا شع ب رزت /بونرالكيد  س اك اجلافه  وغاز ثاين   
أي رقدر عدد الطفايات وفقا حلجم الورشة، وسعتها للسيارات بعد اسـتطالع            يسيارات، و 
  .الدفاع املدين

 مـع   ةشروالة  احسث تغطي م  ي حب لداخرب امل ق االطفاء   يمه بعدد من بكرات خراط    شروهز ال جت ـ٦
   .رةرقامل تياالطفا دعف عدضو هف ، وياف النظجل من سطول الرمل ادعد

 مـن   ةبسمنا ذيهغتن تكون ال  أ و ،ميراط اخل تة بكرا يذغ الالزم لت  اإلطفاء هاير م صد م بريدتب  جي _ ٧
  .طها غ وضهايت املمياحيث ك

الصدمات علـى اال    معدين يقيها من    بك  ش ب ىاوم ، واملغط  قع امل نوابيح النقالة من ال   صتستخدم امل  -
  .تكون من النوع الذي يصدر حرارة شديدة

 


