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  وزارة النفط والثروة المعدنیة
  الشركة العامة لمصفاة حمص
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 والوقاية السالمة اشرتاطات

 الوقود حمطات يف احلريق ومكافحة 
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       شروط عامة -١
 یقوم أن قبل منها للقائم ترخیص تجدید أو توسعة أو ترمیم أو محطة أي بإقامة الترخیص یجـوز ال -

 السالمة بأعمال المتخصصة الفنیة المكاتب أحد قبل من معدة فنیة دراسة بتقدیم الترخیص طالب
 والقواعد واالشتراطات بالمواصفات االلتزام مدى توضح المدني للدفاع العامة المدیریة قبل من والمعتمدة

 أو الترخیص منح یكون بأن التقید مراعاة بالبلدیات المختصة الجهات وعلى االشتراطات بهذه الواردة
 المذكورة الدراسة اعد الذي المكتب ویكون واشتراطات قواعد من االشتراطات بهذه ورد لما     ً وفقا   تجدیده
 ودقتها الدراسة جدیة عن العالقة ذات األخرى المختصة والجهات المدني الدفاع أمام      ً مسئوال   أعاله

 الواردة واالشتراطات للتعلیمات المنشاة مطابقة تؤكد نهائیة شهادة بتقدیم یلتزم كما تنفیذها على واإلشراف
 تهاون أو خطأ أي عن المنفذ والمقاول المنشاة لكما مع بالتضامن      ً مسئوال   یكون كما االشتراطات بهذه
 .الصدد هذا في تقصیر أو

 المدني الدفاع نظام تضمنه لما     ً وفقا   علیها العقوبات وتوقیع فیها والتحقیق السالمة مخالفات ضبط یتم -
 .األمور هذه تنظم تعلیمات أو لوائح من المدني الدفاع عن یصدر وما

  :التالیة وااللتزامات المهام ویتولى السالمة، عن      ً مسئوال   بالمحطة یعین -
 بمحطات الخاصة االشتراطات تنفیذ متابعة عن       ً مباشرا        ً مسئوال   المحطة في السالمة عن المسئول یعتبر  - أ

 خطة لوضع المختص المدني الدفاع مركز مع بالتنسیق یلتزم كما. التشغیل عند و التنفیذ عند الوقود
 العاملین على یجب التي والخطوات واإلجراءات الطوارئ أوقات في واإلطفاء واإلنقاذ واإلخالء للتدخل

  .المدني الدفاع فرق وصول لحین خطر أو حریق وقوع حالة في اتخاذها بالمحطة
یقاف بإخالئها بالمحطة السـالمة عن المسئول یلتزم  - ب  خالل بدخولها سیارة ألي السماح وعدم المضخات  ٕ     وا 

 المحطة مداخل جمیع إغالق یجب الحالة هذه وفي بالوقود، للمحطة الرئیسیة الخزانات تعبئة عملیة
 هناك ولیس مغلقة المحطة أن على تدل الرؤیة وواضحة مناسبة وسـیلة أو عاكسـة بمتاریس ومخارجها

 .بالوقود للتزود مؤقتة بصفة مغلقة المحطة أن للجمهور توضح لوحة وضـع من یمنع ما
 مدارس في واإلسعاف واإلنقاذ واإلطفاء السالمة أعمال على بالمحطة العاملین جمیع تدریب یجب -

 معاهد بأحد أو المدني للدفاع العامة المدیریة قبل من المعتمدة المتخصصة السعودیة التدریب ومعاهد
 طالبة الجهة تتحمل أن على المدني للدفاع العامة المدیریة مع بالتنسیق وذلك المدني الدفاع مراكز أو

  .الواحد المتدرب تكلفة أساس على التدریب) تكالیف من حصتها أو( تكالیف التدریب
     الموقع -٢
 الغسیل كمراكز بها الملحقة واألنشطة المحروقات وتوزیع بیع محطات تراخیص إصدار البلدیات تتولى  -

 هذا في الواردة والتشحیم والغسیل الوقود محطات اشتراطات تضمنته لما     ً وفقا   السیارات وخدمة والتشحیم
 هذه بموجب المدني الدفاع من الصادرة الحریق وأمن السالمة متطلبات استیفاء وبعد الدلیل،

 . لمراجعتها المدني للدفاع العامة للمدیریة والحمایة بالسالمة الخاصة المخططات ترسل وأن االشتراطات
 . البناء اشتراطات و أنظمة دلیل من الفصل هذا في      ً سابقا   ذكر لما     ً طبقا   اختیار یتم أن یجب -
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 ویحظر للحریق، ومقاومة لالشتعال قابلة غیر مواد من المحطة ومنشآت مباني كافة تشید أن یجب -
  .المحطة داخل بها مرخص غیر أخرى أنشطة أي مزاولة أو غیرهم أو العمال سكن

    :الوقود ومضخات خزانات -٣
 المدني الدفاع مع بالتنسیق وضعها تم حیث الفصل؛ هذا في      ً سابقا   المذكورة للشروط     ً طبقا   تنفذ أن یجب

  .العالقة ذات األخرى والجهات
    :ومكافحته الحریق من والوقایة اإلنذار أنظمة -٤

a. فرق استدعاء وسائل إلى باإلضافة الحریق، ضد المناسب اإلنذار بنظام المحطة تزود 
 . المختصة المدني الدفاع إدارة مع ذلك في التنسیق ویتم اإلطفاء

b. الحریق ضد الوقائیة االحتیاطات:  
 . بحزم ذلك تنفیذ ومراقبة المحطة داخل التدخین بمنع تحذیریة الفتات وضع   - أ

 .التنظیف في      ً بتاتا   الوقود یستخدم ال أن یجب  - ب
 .الحال في المتناثر الوقود إزالة یجب  - ت
 مواقد كإغالق الفائقة العنایة اتخاذ یجب بالوقود) متنقل بیت سیارة( االستجمام سـیارة خزان تعبئة عند  - ث

 .التعبئة عند والسخانات) الثالجات( كالمبردات األجهزة عن      ً مؤقتا   الكهربائي التیار وفصل الغاز
 أو القطع بأعمال القیام      ً بتاتا   یحظر كما بالمحطة لالشتعال القابلة والمواد الحریق مسببات وجود یمنع  - ج

 ظروف أي تفادي مع كهربائي قوس أو شرر حدوث علیها یترتب قد التي األعمال من وغیرها اللحام
  .الذاتي االشتعال إلى تؤدي
c. الحریق إطفاء معدات:  

 تحدده لما     ً طبقا        ً ونوعا      ً كما   المناسبة الیدویة الحریق بطفایات المحطة ومنشآت مباني تزود أن یجب  - أ
 .المختصة المدني الدفاع سلطة

 منطقة فوق وتركب معین حد إلى الحرارة درجة ارتفاع عند        ً تلقائیا   تعمل آلیة طفایات توفیر یتم أن یجب  - ب
 ).مظلة لكل واحدة طفایة( بواقع المظلة سقف في الوقود مضخات

 أماكن في وتوضع المحطة أرجاء كافة في النظیف الناعم الرمل جرادل من كاف عدد تأمین یجب  - ت
 منطقة من كل عند اثنتین) ٢( عن عددها یقل ال بحیث بالمحطة للعاملین المنال وسهلة مناسبة

 .والتشحیم بالزیوت السیارات تزوید وبأماكن الوقود خزان من وبالقرب الوقود مضخات
 مولد قرب وأخرى الخزان فتحة من بالقرب) كجم ١٢( سعة جافة كیمیائیة بودرة حریق طفایة توضع  - ث

 .الكهرباء
                     ً طبقا   الوقود مضخات لتأمین المطلوبة الحریق لطفایات األدنى الحد یكون أن یجب  - ج

  )١-٥- ٩( رقم للجدول
  الوقود مضخات لتأمین المطلوبة الحریق لطفایات األدنى الحد
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 حریق طفایة) ٢( السابق الجدول إلى فیضاف مضخة) عشرین( عن الوقود مضخات عدد زاد إذا:  :ملحوظه
  . فأقل وقود مضخات) خمس( لكل جالون) ١٠( سعة رغوي إطفاء جهاز) ١( و كجم) ١٢( سعة جافة بودرة

d. اإلطفاء محابس( الحریق وحنفیات اإلطفاء میاه مصادر:(  
 من أو بالمدینة اإلطفاء شبكة من المناسـب بالضغط اإلطـفاء میاه لتأمین الالزمة االحتیاطات أخذ یجب -

 بمضخة ویزود بالمحطة الغرض لهذا یقام جالون ألف ثالثین) ٣٠٠٠٠( عن سعته تقل ال خاص خزان
 على) رطل ٧( عن یقل ال وضغط الدقیقة في جالون خمسمائة) ٥٠٠( بطاقة التحضیر ذاتیة إطـفاء

 عن یقل ال بعد على منعزلة غرفة في المضخة هذه وتركب اإلطفاء محابس مخارج عند المربعة البوصة
 .لها الالزمة التهویة عمل مع التفریغ أو الوقود مضخات منطقة من     ً مترا   عشـرین) ٢٠(

 وتعدد المحطة لحجم     ً طبقا   المدني الدفاع بمعرفة عددها یقدر) إطفاء محابس( حریق حنفیات تركیب یلزم -
 للمطافئ) محبسین( توفیر مع بالمملكة المدني الدفاع بمراكز المستخدم والقطر النوع من وتكون أنشطتها

 ومنطقة الوقود مضخات منطقة وبین بینها یفصل وان المحطة داخل مختلفتین جهتین في األقل على
 .األحوال من حال بأي     ً مترا   ثالثین) ٣٠( عن تزید وال     ً مترا   عشر خمسة) ١٥( عن تقل ال مسافة التفریغ

 .المحطة حجم مع        ً ومناسبا        ً كافیا   الماء خزان حجم یكون أن یجب -
 یتم أن على الالزمة والموزعات والمجمعات والمفاتیح بالقواذف وتزود للمیاه خراطیم تأمین یتم أن یجب -

 :التالي حسب إطفاء محبس كل عند الغرض لهذا تعد صنادیق في وضعها
 

  
  

 بالجدول الموضحة المیاه خراطیم من األقل على واحد خرطوم یزود بحیث رغوة إطفاء صندوق توفیر ضرورة مع
  %).٣( بتركیز جالون) ١٨( بسعة وخزان خالط من تتكون رغوة بوحدة

   :العاملین حمایة -٥
 بالتنسیق بالمحطة المتوافرة والحمایة السالمة لوسائل السلیم االستخدام على العاملین تدریب یتم أن یجب  - أ

 . المدینة أو بالمنطقة المدني الدفاع مع
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 وأحذیة الوقایة ونظارات كالقفازات( للحمایة المناسـبة والمعدات الزي بالمحطة العاملون یرتدي أن یجب  -  ب
 ). الساكنة الكهرباء المتصاص أمان

 ایات. بعنایة بالوقود متأثرة منطقة أي وغسل الحال في بالوقود الملوثة المالبس خلع یتم أن یجب  -  ت
 ).١-٥-٩( رقم للجدول     ً طبقا   الوقود مضخات لتأمین المطلوبة الحریق

 . عمله أثناء عامل ألي الممزقة أو الفضفاضة المالبس بارتداء یسمح ال  -  ث
  .الالزمة الطبیة بالمواد یزود بالمحطة األولیة لإلسعافات صندوق تامین یتم أن یجب  - ج

     :خطر أو حریق حدوث حالة في اتخـاذها الواجب واإلجـراءات الخطـوات  - ٦
 صیانة، إصالح، زیوت، تغییر تشحیم، تموین، وقود، تفریغ(     ً فورا   بالمحطة األعمال جمیع إیقاف یجب   - أ

خراج) الخ  .إلیها الدخول ومنع بالمحطة الموجودة السیارات  ٕ     وا 
 .األخرى الطوارئ وخدمات     ً فورا   المدني الدفاع إشعار یجب  -  ب
 السالمة ومعدات وسائل بواسطة المدربین العاملین قبل من الحادث أو الحریق مواجهة تتم أن یجب  -  ت

 .المدني الدفاع فرق وصول لحین المتاحة األولیة الحریق ومكافحة
 الحادث عن المعلومات بكافة تزویده یتم المدني الدفاع وصول عند  -  ث
  .تنفیذها كیفیة على تدریبهم ویتم بالمحطة للعاملین التعلیمات هذه تعلن أن یجب  - ج

     :اإلرشادیة اللوحات -٧
 الترخیص بتعلیمات المبینة للتصمیمات     ً وفقا   واإلنجلیزیة العربیة باللغتین وتحذیریة إرشادیة لوحات تعد    - أ

 :التالیة العبارات تتضمن بالمحطة بارزة أماكن في وتعلق
 االشتعال سریعة بترولیة مواد - خطر -
      ً قطعیا   التدخین ممنوع -
 سیارتك محرك أوقف -
  "تفریغه جاري الوقود" المحطة دخول ممنوع -

 . به المخزن الوقود ونوع السعة علیها یوضح معلومات بلوحة وقود خزان كل یزود  - ب
 الفتة وكذا" المختصین لغیر الدخول ممنوع - خطـر" علیها یكتب الكهرباء غرفة على الفتة توضع   - ت

 لغیر الدخول ممنوع - خطر - االحتیاطي الكهرباء مولد غرفة" علیها مكتوب الكهرباء مولد غرفة على
 ". المختصین

 .الوقود محطات عن التغذیة لفصل مخصص أنه على تدل لوحة الطـوارئ مفتاح بجوار توضع  - ث
 .خطر أو حریق حدوث حالة في إتباعها الواجب التعلیمات علیها تدون لوحات توضع   - ج
 الطوارئ وخدمات المدني الدفاع هواتف أرقام فیها تدون بارزة أماكن وفي واضحة لوحات توضع  - ح

 . األخرى
 .الكهربائیة لألعمال والصیانة التشغیل تعلیمات علیها تكتب لوحات توضع  - خ
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 غسیل تشحیم، مركز وقود، محطة( مثل بالمحطة المختلفة والخدمات األقسام على تدل لوحات توضع  - د
 ).الخ -  صیانة - زیوت تغییر -

  .للمخارج وأخرى للمداخل لوحات توضع  - ذ
     :المعلقة الوقود ومضخات الذاتیة الخدمة محطات - ٨

 اشتراطات و أنظمة دلیل من التاسع الفصل هذا في المذكورة االشتراطات و المواصفات جمیع بشـأنها تطبق
 أشخاص قبل من المحطات هذه على واإلشراف المراقبة عملیة إحكام مراعاة مع جدة، محافظة ألمانة البناء

  یحدث قد خطر أي لتدارك ومدربین مؤهلین
  : االنترنتالمصدر 

  
 / مدیر الجودة  سمیر خالدالمهندس 


