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اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة 

 والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحريقأمور السالمة، 

 

 

 الئحــة

 والطالءات ومحال بيعها شروط السالمة في ورش الدهانات
 

 
 وتاريخ )دف/٢/و/١٢/٢(صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 

) ٣٨٠٢( في جريدة أم القرى في عددها رقم  ونشرت.هذه الالئحةهـ بالموافقة ٢٧/١/١٤٢١

 .هـ١٢/٤/١٤٢١٩وتاريخ 



 المملكة العربية السعودية

 وزارة الداخلية     

 مجلس الدفاع المدني  

 

 هـ٢٧/١/١٤٢١دف وتاريخ /٢/و/١٢/٢قرار رقم 

 

 إن مجلس الدفاع المدني

هـ، الصادر بالموافقة على ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/بعد اإلطالع على المرسوم الملكي رقم م

 .نظام الدفاع المدني

 . من نظام الدفاع المدني من المادة التاسعة) ، د ، حج (اتفقرالوبعد اإلطالع على 
 

 :يقرر ما يلي
 

 :اللوائح التالية بالصيغة المرفقة  إصدارالموافقة على: أوالً

 .الئحة شروط السالمة في ورش الدهانات والطالءات ومحال بيعها )أ 

 .ا في مراكز المعوقينالئحة شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافره )ب 

الئحة شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسية االستشارية والفنية العاملة في مجال  )ج 

 .السالمة

 .من الحريق في مراكز المعلوماتالئحة شروط السالمة والحماية  )د 

 .الئحة شروط السالمة والحماية من الحريق في المتاحف األثرية )ه 

 .ن الحريق في المطابعالئحة شروط السالمة والحماية م )و 

 .على الجهات ذات العالقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللوائح :ثانياً

 .على المديرية العامة للدفاع المدني متابعة تنفيذ مقتضيات هذه اللوائح: ثالثاً

 .اريخ نشرها والعمل بها من تفي الجريدة الرسمية نشر هذا القرار واللوائح المرفقة به يتم: رابعاً
 

 نايف بن عبد العزيز          

 وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني      



      وزارة الداخلية

   مجلس الدفاع المدني

      األمانة العامة

  الســالمة الزراعيــــةةــــالئح

  األولالقسم

 )تعليمات وأحكام عامة(

 :تعريفاتال: المادة األولى 
 :ات الواردة بهذه الالئحة ما يلييقصد بالمصطلح

 يقصد بها جميع األعمال التي تستخدم فيها مواد الطالء والدهان :أعمال الدهانات والطالءات .١

سواء في الورش الفنية أو ورش دهان السيارات أو الورش الملحقة بالمصانع التي تنتج أجهزة 

 .د الطالءأو معدات يلزم تشطيبها بالطالء ، ومحال بيع الطالءات وموا

 .يقصد بها المواد المستخدمة في أعمال التلوين والزخرفة والوقاية: مواد الطالء  .٢

هو عبارة عن محلول بعض المواد الصمغية في أحد المذيبات مثل التنر ويسمى : الورنيش  .٣

في هذه الحالة بالورنيش الكحولي أو في أحد الزيوت لمنح البريق واللمعان لمواد الطالء 

 .ا الخشبية أو الوقاية وتجميل أسطح المواد المختلفةوالموبيلي

هي عبارة عن طالءات مجهزة من مركبات كيميائية معينة تطلى بها المواد : الصقل دهانات  .٤

 .فتكون طبقة الصقل البراقة الالمعة

هي عبارة عن منتجات صناعية تجهز من آسيتات أو نترات : مواد الطالء السليلوزية  .٥

 .أنواع المذيباتالسليلوز مع أحد 

 .هي عبارة عن مواد لها خاصية منع ومقاومة صدأ المعادن: مواد طالء المعادن  .٦

هي عبارة عن مواد تغطية أو تكسية ذات تركيبات كيميائية : مواد الطالء المقاومة لالشتعال  .٧

 .لها خاصية تأخير ومقاومة اشتعال المواد

هـ ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/لملكي رقم منظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم ا :النظام .٨

 .وجميع األنظمة األخرى ذات العالقة
 



هو الشخص أو األشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع  :مندوب الدفاع المدني .٩

المدني، أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقا 

 .ة بالالئحة الخاصة بذلكللقواعد، واإلجراءات المحدد

والجهات ) المديرية العامة للدفاع المدني( يقصد بها وزارة الداخلية : المختصةالجهة .١٠

 .بترخيص المنشأة ونشاطهااألخرى ذات العالقة 

 وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرية من نظام الدفاع المدني ـ : السالمة  عنمسئولال .١١

لمعين أو المكلف ليكون مسئوالً عن جميع ما يتعلق هو الشخص من منسوبي المؤسسة ا

بأعمال السالمة ، كما يعتبر مالك المصنع أو المكان الذي تتم فيه الدهانات أو الشخص 

الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئوالً في جميع األحوال وفقاً لالئحة 

 .الصادرة بهذا الشأن

 :يقصد بها: المواصفات .١٢

 القياسية العربية السعودية، وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية المواصفات ) أ(

 .السعودية للمواصفات والمقاييس

وهي المواصفات األجنبية المعتمدة من الهيئة العربية : المواصفات العالمية ) ب(

للمواصفات والمقاييس ، ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع 

اطات السالمة في المادة أو اآللة محل المواصفة ، وأن تعتمدها الهيئة قواعد واشتر

 .العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
 



  الثانيالفصل

---------- 

 الشروط واألحكام العامة
 

 :المادة الثانية
) سجل السالمة ومكافحة الحريق(يلتزم المسئول عن السالمة في المنشأة بتخصيص سجل يسمى 

 للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني ، تختم جميع صفحاته بختم الدفاع المدني ، ويخصص طبقاً

لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية واالختبارات الدورية لوسائل ومعدات اإلطفاء والمراقبة 

واإلنذار وتاريخها والجهات القائمة بها وعمليات اإلصالح وغيرها من البيانات ، كما يجرى 

 .ء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائيةتخصيص جز

 

 :المادة الثالثة
يعتبر المسئول عن السالمة مسئوالً عن عمل الفحوصات الشهرية واالختبارات الدورية لجميع 

 .وسائل ومعدات اإلطفاء والمراقبة واإلنذار والعمل على إصالح أي عطل أو خلل فوراً

 

 :المادة الرابعة
جب تدريب جميع العاملين أو النسبة من العاملين التي تحددها المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً ي

لموقع وطاقة كل منشأة، على أعمال السالمة واإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف في مدارس ومعاهد 

ع المديرية التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني أو التنسيق م

العامة للدفاع المدني في حالة عدم وجود تلك المدارس أو المعاهد لعقد دورات لهذا الغرض بحيث 

تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب 

تدريب الواحد، ويجب في جميع األحوال إثبات حصول العاملين بالمحل أو المنشأة على ال

 .المطلوب

 



 :المادة الخامسة
يلتزم المسئول عن السالمة في المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع 

المدني لمنع التدخين وخطر إشعال أي مصدر للنيران واإلرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر 

 .تعليمات السالمة باللغتين العربية واإلنجليزية

 

 : السادسةالمادة
وفقاً لنص المادة العشرين من نظام الدفاع المدني ال يجوز الترخيص بإقامة منشأة من المنشآت 

الخاضعة لهذه الالئحة أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتنفيذ ما 

رى ذات ورد في الالئحة من شروط ، والحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات األخ

 .العالقة

 

 :المادة السابعة
) حامل الترخيص(في حالة بيع أو تأجير الورش المرخص بإقامتها يعتبر مالك الورشة السابق 

 .ملزماً بتنفيذ كافة الشروط الوقائية ما لم يخطر الدفاع المدني بذلك مسبقاً

 

 :المادة الثامنة
ظيم والتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني يتم ضبط مخالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها وفق التن

 .في هذا الشأن

 

 :المادة التاسعة
تطبق هذه الالئحة على ورش الدهانات المختلفة وأماكن الدهان الملحقة بالمصانع ومحال بيع 

 .الطالءات

 

 :المادة العاشرة
شروط إن هذه الالئحة تتعلق بشروط ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي ال

 .والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات األخرى ذات العالقة



 :المادة الحادية عشرة
ال يعطي صاحب المنشأة ترخيصاً حتى يتم توفير متطلبات : بالنسبة لمحال بيع الطالءات - أ

 .السالمة الواردة في هذه الالئحة

 : بالنسبة لورش الطالءات الملحقة بالمصانع أو الورش المستقلة - ب

 موضوع الالئحة قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة المنشأةال يجوز الترخيص بإقامة 

فنية من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السالمة والمعتمدة من المديرية العامة 

للدفاع المدني ، توضح مدى االلتزام بالمواصفات واالقتراحات والقواعد الواردة بهذه الالئحة 

ويكون المكتب الذي . وعلى الجهات المختصة بالشئون البلدية والقروية مراعاة التقيد بذلك، 

أعد الدراسة مسئوالً أمام الدفاع المدني والجهات األخرى ذات العالقة عن جدية الدراسة 

كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات . ودقتها واإلشراف على تنفيذها

الشتراطات الواردة بهذه الالئحة ، كما يكون المكتب مسئوالً بالتضامن مع مالك المنشأة وا

 .والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تقصير في هذا الصدد



 الفصل الثالث

 شروط ومتطلبات السالمة والحماية
 

 :شروط السالمة لورش الطالء المستقلة أو الملحقة بالمصانع: أوالً

 

 :االشتراطات المتعلقة بالموقع: شرة المادة الثانية ع
تقام الورشة حسب المخطط المرفق بالرخصة مع االلتزام بالمناطق المحددة إلقامة مثل هذه  .١

 .المنشآت من قبل الجهات ذات العالقة

 .ال يجوز تشغيل الورشة لغير الغرض المخصص إلقامتها .٢

 .ال يسمح بإقامة ورشة أعمال البخ تحت سطح األرض .٣

 

 االشتراطات الخاصة بالمبنى: لثالثة عشرة المادة ا
 .م كحد أدنى) ٤( سقف المبنى عن ارتفاعيجب أن ال يقل  .١

يجب أن تشيد مباني الورش من مواد غير قابلة لالشتعال وهي المصنعة تحت بند النوع األول  .٢

 .وأن تكون مقاومة المباني للنار لمدة ساعتين على األقل

ر نسبي يسمح بجريان السوائل في الحاالت الطارئة بحيث يجب أن تكون األرضية ذات انحدا .٣

 .تنتهي إلى حفرة تجميع

يجب أن تكون األبواب والنوافذ من مواد معدنية وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح  .٤

 .والعاكس للحرارة

 .يجب أن ال يعلو الورشة أي سكن لألشخاص .٥

 

 :وسائل النجاة: المادة الرابعة عشرة 
شارة مضاءة تدل وافر في ورشة الدهانات األبواب الكافية للدخول والخروج عليها إيجب أن يت .١

األبواب والمخارج إلى الطرق العامة ويراعى أن تؤدي جميع . على مخرج الطوارئ

 .المفتوحة بما يسمح بتنفيذ خطة اإلخالء في حاالت الخطر ال قدر اهللا

 .قيجب أن تكون المداخل والمخارج خالية من العوائ .٢

 .يجب أن يتوافر في الورشة الممرات الكافية لتسهيل عملية الحركة أثناء الخطر .٣



 :الشروط المتعلقة بالسالمة الصناعية: المادة الخامسة عشرة 
 .يجب أن يخصص بالورشة مكان خاص ألعمال البخ .١

إذا كان في المصنع قسم للتجفيف الحراري يجب أن يكون في مكان خاص مستقل عن ورشة  .٢

 . البخأعمال

 ).مراوح شفط مزودة بفالتر(أن يتوفر في مكان البخ التهوية الميكانيكية  .٣

يجب أن تكون طاقة مراوح الشفط كافية لتالفي تكون جو انفجاري ومنع انتشار غبار الدهان  .٤

 .في األقسام األخرى

 .ليومييمنع استعمال السوائل القابلة لالشتعال داخل الورشة عدا المواد الداخلة ضمن العمل ا .٥

يجب عدم تكديس مخزونات مواد الطالء والورنيش في مكان العمل ويتم وضعها في مخزن  .٦

 .مستقل

 

 :التجهيزات الكهربائية: المادة السادسة عشرة 
 .يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من النوع المعزول .١

 .يمنع استخدام المصابيح المتدلية والمصابيح المتنقلة .٢

 .اطع عام للكهرباء باإلضافة إلى القواطع الفرعية األتوماتيكية واليدويةيجب تجهيز الموقع بق .٣

يجب أن يتم الفحص الدوري لألجهزة الكهربائية وأجهزة التهوية الميكانيكية بمعرفة جهة فنية  .٤

 .متخصصة مرخص لها

للكهرباء قريبة من الباب الخارجي وتحت إشراف شخص مسئول يجب وضع لوحة مفاتيح  .٥

 .لتيار عند اإلنتهاء من العمليقوم بفصل ا

يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة بحيث يكون كافياً  .٦

 .لإلضاءة لمدة ساعتين على األقل في حالة الطوارئ

 .يجب تأريض جميع األجهزة الكهربائية .٧

 

 :تجهيزات مكافحة الحريق وأنظمة اإلنذار: المادة السابعة عشرة 
 كغم من البودرة ١٢هيز الورشة بعدد من طفايات الحريق المناسبة ال يقل سعتها عن تج .١

الكيميائية الجافة وغاز ثاني أكسيد الكربون وطفايات الرغوة بمعدل ال يقل عن طفاية لكل 

 .من المساحة) ٢م٤٠(



 .تجهز الورشة بعدد من سطول الرمل يساوي ضعف عدد الطفايات المقررة .٢

 .د من بكرات خراطيم اإلطفاء قرب المداخل بحيث تعطي مساحة الورشةتجهز الورشة بعد .٣

يجب تأمين مصادر مياه اإلطفاء الالزم لتغذية بكرات الخراطيم وذلك عن طريق توفير خزان  .٤

 .أرضي خاص بشبكة اإلطفاء والرشاشات اآللية

لتجارة ها من قبل وزارة ايقوم بتركيب أجهزة مكافحة الحريق جهة فنية متخصصة مصرح ب .٥

 .األجهزةيب هذه كرببيع وت

 . بنظام اإلنذار اآلليتجهز الورش .٦

يجب أن يتوفر بالورشة نافورة أو دش لغسل العين واستخدامه وقت الحاجة يكون مركباً على  .٧

 .الجدار

 .توفير صندوق إسعافات أولية .٨

 

 :شروط السالمة لمحال بيع الدهانات والطالءات: ثانياً

 :لموقعا: المادة الثامنة عشرة 
يجب أن يكون موقع المحل وفقاً الشتراطات الترخيص ومتطلبات وزارة الشئون البلدية والقروية 

 .الجهات األخرى ذات العالقة

 

 :األشتراطات الخاصة بالمحل: المادة التاسعة عشرة 
يجب أن تكون مواد إنشاء المحل غير قابلة لالشتعال ، وأن تكون مقاومة للحريق لمدة ال تقل  .١

 . ساعتينعن

 .يجب أن تكون جميع األبواب من مواد غير قابلة لالشتعال .٢

 .يجب أن يتوفر بالمحل األبواب الكافية للدخول والخروج تؤدي جميعها إلى الطرق العامة .٣

 

 :التمديدات والتركيبات الكهربائية ووسائل اإلضاءة: المادة العشرون 
 .مية ضمن مواسير معزولةمديدات من النوع المعزول ، والمحأن تكون جميع الت .١

 .أن يقوم بعمل التركيبات والتمديدات الكهربائية في المحالت جهة فنية متخصصة مرخص لها .٢

 . جهة فنية متخصصة مرخص لهاةالصيانة الدوريأن يقوم بعمل  .٣

 .أن يجهز الموقع بقاطع كهربائي يكون قريباً من المدخل الرئيسي للمحل .٤



 .بسلك أو المصابيح المنقولةيمنع استخدام المصابيح المدالة  .٥

 

 :التخزين: المادة الحادية والعشرون 
 .يتم تنظيم أوعية الطالءات والدهانات فوق أرفف مضادة لالشتعال والتآكل .١

 .أن تعزل الرفوف المخصصة للدهانات عن المواد األخرى وأن توضع في مكان مستقل .٢

 .فالفحص الدوري لألرفف للتأكد من خلوها من األعطاب والتل .٣

 

 :تجهيزات مكافحة الحريق: المادة الثانية والعشرون 
يزود المحل بالعدد المناسب من طفايات الرغوة والبودرة الكيميائية وطفايات ثاني أكسيد  .١

من المساحة معتمداً على محتوى ) ٢م٤٠(وبحد أدنى طفاية لكل )  كجم١٢سعة (الكربون 

م المحل وسعته بعد استطالع رأي الدفاع المحل من المواد وبقدر عدد الطفايات وفقاً لحج

 .المدني

 .يزود المحل بعدد من سطول الرمل الجاف .٢

تزود المحالت الكبيرة التي تحتوي على كميات غير محدودة من البويات بخراطيم مياه ، بعد  .٣

 .استطالع رأي الدفاع المدني

 

 :احتياطات وقائية: المادة الثالثة والعشرون 
 اللهب أو استخدام أدوات التسخين ، كما يمنع التدخين داخل المحل ، يمنع اشتعال النار أو .١

 .وتعد لوحات توضيحية لذلك يتم تعليقها في أماكن بارزة بالمحل

 .تجرى النظافة الالزمة ويتم التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة لها بصورة يومية .٢

خر ، كعمليات الخلط وتركيب على البيع ، ويحظر القيام بأي نشاط آيقتصر نشاط المحل  .٣

والتي ينجم عنها مخاطر تهدد المحل ومجاوريه أو . الخ.. البويات واستخدام المذيبات 

 .العاملين والمترددين عليه

 .يراعى فصل التيار الكهربائي عن المحل قبل إغالقه ويتم التأكد من ذلك .٤

 



 :الحماية الشخصية: المادة الرابعة والعشرون 
 .ن بكمامات ونظارات الواقيةتزويد العاملي .١

 .عدم األكل والشرب في أماكن العمل .٢

 .عدم التدخين في أماكن العمل .٣

األشخاص الذين يزاولون مهنة الطالء يجب عليهم أن يخضعوا لفحص طبي من آن آلخر  .٤

 .وفقاً لتعليمات الجهات الصحية

 .عدم االغتسال بالبنزين أو بمحلول يحوي تلك المادة .٥

 


