الباب اخلامس  :اشرتاطات األمن و السالمة

مقدمة
يتناول هذا الباب مجيع االشرتاطات و املعايري و
املراجع املتعقلة باحلماية من احلرائق و
مكافحتها  .باإلضافة إىل كل ما يتعلق بأمور
السالمة و احلماية و أنظمتها ،و املعدات و
األنظمة اليت جيب توفرها يف املباني العالية كما
تنص عليها األكواد العاملية و احمللية.
إن اشرتاطات األمن و السالمة للمباني العالية مل
تتغري كثرياً يف إصدارات كود البناء الدولي
منذ عام  0222و حتى عام  ،0222و لكن مت
إضافة بعض االشرتاطات اإلضافية يف إصدار
كود البناء الدولي  0222للمباني من التصنيف
الثالث و الرابع من التصنيفات املعتمدة  .وأيضاً
مت االعتماد أساساً على اشرتطات وتعليمات
الدفاع املدني بالسعودية إضافة إىل االشرتاطات
الواردة يف كود البناء الدولي مت إضافة
اشرتاطات ألكواد أخرى تتعلق باألمن و السالمة
كالكود الدولي للحماية من احلرائق و
اجلمعية األمريكية للوقاية من احلرائق  .كما
يشمل هذا الباب معلومات إضافية عن مراقبة
املبنى و التحكم به و متعلقات األمن  ...إخل.

صورة 1- 5
احلرائق يف املباني العالية
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 1- 5أنظمة األمن واألمان
 1- 1- 5أنظمة الكشف عن الدخان
يتم تزويد املباني العالية بنظام الكشف عن
الدخان التلقائي طبقاً للفقرة رقم - 0- 1229
 1- 11من كود البناء الدولي لسنة .0222
كما ميكن أن تتطلب أنظمة إضافية للكشف
عن الدخان التلقائي وذلك لبعض أنواع الفراغات
الواقعة داخل املبنى .يرجى الرجوع إىل رقم 229
من كود البناء الدولي لسنة  0222لتحديد ما
إذا كان هناك حاجة لالستعانة بأنظمة
الكشف عن الدخان اإلضافية .عالوة على
ذلك ،قد يكون من الضروري االستعانة بنظام
الكشف عن الدخان التلقائي من أجل بعض
الوظائف احملددة للوقاية من احلرائق مثل
استدعاء املصاعد ،وإيقاف وحدة معاجلة اهلواء،
و تفعيل أنظمة ضبط الضغط والتهوية اخلاصة
بالسالمل ،و اإلغالق التلقائي خلوانق املداخن ،و

صورة 0- 5
جهاز الكشف عن الدخان

 0- 1- 5أنظمة التخلص من الدخان
ينبغي تزويد املباني العالية بأنظمة التخلص من
الدخان اليت تستخدم إما التهوية الطبيعية أو
التهوية امليكانيكية طبقاً للفقرة رقم - 321
 2- 3من كود البناء الدولي لسنة  .0222ويف
حالة استعمال التهوية الطبيعية ،يتم تزويد
تصميمات اجلدار اخلارجي بفتحات جدارية

األبواب اخلاصة بالوقاية من احلرائق .وملزيد من

خارجية أو أنواع من النوافذ الزجاجية.

االشرتاطات حول الكشف عن الدخان ،يرجى

كما جيوز يف حالة أنظمة التهوية امليكانيكية

الرجوع إىل الفقرات املالئمة من الكود الدولي
لألعمال امليكانيكية لسنة  0222وفصول
كود البناء الدولي أرقام  9و 12و...12إخل.
و يتطابق تصميم نظام الكشف عن الدخان و
تركيبه و تشغيله مع معيار اجلمعية الوطنية
األمريكية للوقاية من احلرائق رقم  90بعنوان
"الكود الوطين لإلنذار باحلريق".

استخدام مراوح ميكانيكية  ،و أنفاق التهوية،
ومكونات أنظمة التهوية الطارئة مثل اخلوانق،
اليت تعمل على تغيري هواء املنطقة القائمة فيها
كل مخس عشرة ( )15دقيقة .و جيوز أن تكون
هذه األنظمة ضمن تصميم املبنى بأكمله أو
ضمن طوابق منفصلة وذلك على حسب التصميم
واالشرتاطات الواردة باالكواد واشرتاطات
الدفاع املدني مبحافظة جدة.
و نظراً لالرتفاعات الكبرية اليت تصمم عليها
املباني العالية ينصح بتقليل عدد املراوح
امليكانيكية يف النظام وذلك بتقسيم طوابق
الربج إىل نطاقات منفصلة تعمل مستقلة عن
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بعضها البعض  .أما املباني العالية املصممة

وال تكون مرشات إطفاء احلرائق الذاتية مطلوبة

بوجود قاعدة مبنى (بوديوم)  ،جيوز تصميمها

يف الساحات املواقف املفتوحة وذلك وفقاً للفقرة

بالطريقة ذاتها  ،سواء بوضعها يف نظام واحد أو

رقم  1- 322من الكود ذاته.

تقسيمها استنادًا إىل خمطط التصميمات

وختتلف أنظمة املرشات طبقاً لطبيعة استخدام

امليكانيكية .

الفراغ وحمتوياته وموقعه بالنسبة للمبنى و بوجه

تتحدد وظائف التحكم واملراقبة املتعلقة بنظام
التخلص من الدخان طبقاً لنظام الكشف عن
احلرائق و اإلنذار باملبنى  .ويتم تزويد أنظمة
التخلص من الدخان امليكانيكية بلوحة حتكم
خاصة به  .مع الوضع يف االعتبار أن هذه اللوحة
هي لوحة فرعية منفصلة عن لوحة التحكم
اخلاصة بنظام الكشف عن احلرائق واإلنذار .و
تتضمن اللوحة كل وظائف التحكم واملراقبة
الضرورية لتشغيل النظام بالشكل املالئم ،إىل
جانب رسم بياني للمبنى موضحًا فيه كل نطاق
يغطيه نظام التخلص من الدخان ،وأماكن
املعدات ،وأي جتهيزات أخرى ضرورية حسب
تعليمات الدفاع املدني .و تقوم إدارة الدفاع املدني
مبراجعة تصميم لوحة التحكم بنظام التخلص
من الدخان ومن ثم اعتماده  ،و بعد ذلك يودع
داخل مركز املراقبة واالنذار من احلرائق.
 1- 1- 5أنظمة إطفاء احلريق
 1- 1- 1- 5أنظمة املرشات
جيب أن تزود مجيع أحناء املباني العالية بأنظمة
مرشات إطفاء احلرائق الذاتية طبقاً للفقرة رقم
 1- 321من كود البناء الدولي لسنة  .0222و
يتم تصميم أنظمة املرشات طبقاً لتعليمات و
مواصفات الدفاع املدني مبحافظة جدة والفصل
رقم  2من كود البناء الدولي لسنة  0222و
معيار اجلمعية األمريكية للوقاية من احلرائق
رقم .11

عام ،تستخدم أنظمة املواسري الرطبة و مرشات
إطفاء احلرائق الذاتية طبقاً للتصميم و
اشرتاطات الدفاع املدني و األكواد املختصة .و
بينما تستخدم أنظمة املواسري الرطبة اإلطفائية
يف كل املساحات الداخلية و املساحات
املكيفة ،يتم تركيب أنظمة املواسري اجلافة يف
الساحات اليت قد تصل حرارة اجلو احمليط بها
إىل درجات التجمد.
أما الفراغات ذات الطبيعة اخلاصة مثل غرف
الكهرباء ذات اجلهد العالي على سبيل املثال،
فال يستحب استخدام مرشات إطفاء احلرائق
الذاتية ملا قد يتسببه استخدامها بشكل عارض
إىل تشكيل خطر كبري على املبنى.
و ينصح باستخدام أنظمة مرشات "الديلوج" وذلك
من أجل محاية املساحات اليت متثل صعوبة يف
استخدام األنظمة العادية بها مثل املساحات ذات
االرتفاعات الكبرية و األماكن احملتوية على
كميات كبرية من املواد القابلة لالشتعال .و تتم
عملية مراجعة نظام مرشات الديلوج بالتعاون مع
الدفاع املدني واعتماده من قبلهم.
ويف املباني اليت يتجاوز ارتفاعها  101مرت (302
قدم) ،يتم تزويد كل منطقة قائم بها نظام
مرشات بأنبوبني قائمني كحد أدنى طبقاً للفقرة
رقم  1- 1- 321من كود البناء الدولي لسنة
 .0222كما ينبغي على كل أنبوب قائم إمداد
الطوابق البديلة.
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مكان بعيد عن األخرى .و جيب أن يراعى يف
تصميم املواسري الرأسية تصميم مضخات
احلريق (املنخفضة ،واملتوسطة ،والعالية).
 1- 1- 1- 5إمدادات املياه اخلاصة بنظام
احلماية من احلريق
جيب توفري إمدادات للمياه يف مواقع املباني
صورة 1- 5
مرشات احلريق األوتوماتيكية

 0- 1- 1- 5أنظمة املواسري الرأسية
جيب أن تتطابق أنظمة املواسري الرأسية املطلوبة
يف املباني العالية مع الفقرة رقم  1- 225من
الكود الدولي ملكافحة احلرائق لسنة .0222
و خبصوص املباني العالية املزودة مبصاعد
ميكن استخدامها يف أوقات احلرائق تتم أيضا
تغطية املبنى باملواسري الرأسية طبقاً للفقرة رقم
 5- 1229من كود البناء الدولي .و يتم تصميم
أنظمة املواسري الرأسية طبقاً ملعيار اجلمعية
األمريكية للوقاية من احلريق رقم . 13
وجيب توفري أجهزة للمحافظة على الضغط يف
كل وصالت األنابيب إذا توقع املصمم جتاوز
معدل الضغط االستاتيكي  1021بار (195
بساي).
و لربط كل املواسري الرأسية املطلوبة فيما بينها
فيجب ان يتم ذلك طبقاً ملعيار اجلمعية الوطنية
األمريكية للوقاية من احلرائق رقم  .13كما
جيوز تزويد أنظمة مرشات احلرائق اإلطفائية
باملياه بواسطة املواسري الرأسية.
و ختصص على األقل منفذان يف نظام املواسري
الرأسية داخل املباني العالية توضع كل منهما يف

العالية وذلك من أجل أنظمة مكافحة احلرائق،
و يشمل ذلك املرشات وأنظمة املواسري الرأسية .و
حيسب احلد األدنى من اشرتاطات تدفق املياه
على اجلداول املذكورة يف امللحق "ب" من
الكود الدولي ملكافحة احلرائق لسنة  .0222و
جيرى اختبار إمدادات املياه مبا يتوافق مع الفقرة
رقم  3- 529من الكود الدولي ملكافحة
احلرائق لسنة  0222و مراجعة إدارة الدفاع
املدني وذلك من أجل اعتماد نظام تدفق املياه
ألنظمة مكافحة احلريق.
و جيب أن تتطابق خزانات املياه اخلاصة بتزويد
نظام مكافحة احلرائق باملياه مع معيار اجلمعية
الوطنية األمريكية للوقاية من احلرائق رقم 00
بعنوان "معيار صهاريج املياه املخصصة ملكافحة
احلرائق".
ويتطابق تركيب األجزاء األساسية والكماليات
اخلاصة بنظام مكافحة احلرائق مع معيار
اجلمعية الوطنية األمريكية للوقاية من احلرائق
رقم  03بعنوان "معيار تركيب اخلدمات
األساسية و الكماليات املتعلقة مبكافحة
احلرائق".
و يتم توفري حنفيات إطفاء احلريق وفقاً للفقرة
رقم  1- 5- 529من الكود الدولي ملكافحة
احلرائق لسنة  .0222و يتم تفتيش األجزاء
الرئيسية للخدمة املخصصة ملكافحة احلرائق و
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الصهاريج وحنفيات إطفاء احلرائق و اختبارها و

تفعيل أجهزة التحكم اخلاصة مبضخات

صيانتها طبقاً ملعيار اجلمعية الوطنية األمريكية

احلريق منخفضة النطاق املركبة على هيئة

للوقاية من احلرائق رقم  05بعنوان "معيار

متسلسلة .و يراعى يف جتهيزات مضخات احلريق

التفتيش ،و االختبار ،والصيانة اخلاص باألنظمة

عالية النطاق استخدام صهريج فصل لتعزيز

املائية ملكافحة احلرائق".

ثبات النظام وللسماح بعملية تنشيط املضخة
عالية النطاق قبل املضخة متوسطة النطاق أو

 3- 1- 1- 5أنظمة مضخات احلريق

املضخات منخفضة النطاق.

يتم تصميم أنظمة مضخات احلريق طبقاً ملعيار

كما تتم محاية مضخات احلريق  ،و أجهزة

اجلمعية الوطنية األمريكية للوقاية من احلرائق

التشغيل والتحكم بها ،وفقاً ملعيار اجلمعية

رقم  02بعنوان "تركيب املضخات الثابتة املنوطة

الوطنية األمريكية للوقاية من احلرائق رقم ،02

مبكافحة احلرائق" .كما يصمم نظام مضخات

من أي انقطاع للخدمة حمتمل نتيجة لألضرار

احلريق حبيث يغطي كل القصور يف الضغط

النامجة

و

الناتج بسبب االرتفاع أو االحتكاك مبا يف ذلك

الفيضانات ،و الزالزل ،والقوارض واحلشرات،

احلد األدنى من عوامل األمان وفقاً ملعيار

و العواصف ،و التجمد ،و التخريب و غريها من

اجلمعية الوطنية األمريكية للوقاية من احلرائق

الظروف املضرة.

رقم .02

جيرى تفتيش مضخات احلريق و اختبارها و

و إذا مل يتمكن تصميم نظام مضخات احلريق

صيانتها وفقاً ملعيار اجلمعية الوطنية األمريكية

من توفري  2212وحدة قياس الضغط بار (122

للوقاية من احلرائق رقم  .05و جيب على املصمم

وحدة قياس الضغط بساي) عند أقصى ارتفاع

الوضع يف االعتبار استخدام مضخات حريق

للمواسري الرأسية (السقف) ،مع مراعاة أن

احتياطية لكل مضخة حريق مطلوبة وذلك

عملية احملافظة على الضغط حتدث يف ظروف

لتعزيز ثبات النظام.

عن

االنفجارات،

واحلرائق،

أقل من ظروف عمل الضغوط القصوى للنظام.،
يف هذه احلالة جيب توفري مضخات حريق

 5- 1- 1- 5طفايات احلريق احملمولة

متوسطة و/أو عالية النطاق .و جيب أن تعطي

يقع االختيار على الطفايات ويتم وضعها طبقاً

مضخات احلريق متوسطة النطاق أو نظريتها

للفقرة رقم  222من الكود الدولي ملكافحة

العالية مزيداً من الثبات و سهولة الوصول حينما

احلرائق لسنة  0222و معيار اجلمعية الوطنية

توضع يف نفس املستوى املتواجدة فيه مضخات

األمريكية للوقاية من احلرائق رقم  12بعنوان

احلريق منخفضة النطاق ،على الرغم من أنها

"املعيار اخلاص بطفايات احلريق احملمولة".

تتطلب مواسري ضغط عالي وجتهيزات حتى

كما جيب يف املباني السكنية تزويد املطبخ

ختدم املنطقة املرتبطة بها.

بطفاية حريق ذات سعة مناسب وبطانية إطفاء

و جيب أن تكون أجهزة التحكم يف مضخات

احلريق .

احلريق املتوسطة و العالية النطاق قادرة على
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 3- 1- 5أنظمة اإلنذار

موقع حتكم مركزي .وجيب أن يتوفر يف هذا

 1- 3- 1- 5أنظمة اإلنذار حبريق

النظام رسالتني مسجلتني مسبقاً يتم تشغيلهما

جيب توفري أجهزة اإلنذار حبريق طبقاً

تلقائياً .على سبيل املثال ،على أن تنقسم هاتني

الشرتاطات إدارة الدفاع املدني و للفقرة رقم

الرسالتني إىل رسالة إخالء تذاع يف الطوابق

 0- 5- 229من كود البناء الدولي .كما

املتعرضة للحريق وطابق أعاله وآخر أسفله ،و

يوصى بأن تكون أجهزة إنذار احلريق

رسالة أخرى لالستعداد تذاع يف باقي الطوابق

املستخدمة ينطبق عليها ما هو مذكور يف قائمة

األخرى.

معامل التأمني "."UL
و جيب أن تعمل أجهزة اإلنذار السمعي

كما جيب توفري أجهزة اإلنذار املرئي طبقاً

(مكربات الصوت) مبعدل مستويات الضغط

للفقرة رقم  1- 0- 5- 229من كود البناء

الصوتي يتماشى واشرتاطات الفقرة رقم - 229

الدولي لسنة .0222

 1- 0- 5من كود البناء الدولي ،إىل جانب
كون هذا املعدل من مستويات الضغط الصوتي
متوافقاً مع اشرتاطات الفقرة رقم - 5- 229
 0- 0من الكود ذاته.
 0- 3- 1- 5نظام االتصال الصوتي لإلنذار
يف حالة الطوارئ
يسمح نظام االتصال الصوتي لإلنذار يف حالة
الطوارئ  ،بتفعيل رسائل مسجلة مسبقاً تلقائياً
يف حالة اإلنذار  .كما جيب أن يسمح
باستخدامه إلذاعة الرسائل املخصصة مباشرة
على مسامع األفراد املتواجدين داخل املبنى عرب
ميكن هذا
أجهزة إعالم مسموعة (مساعات) .و َّ
النظام من إخالء املباني العالية إخالءاً جزئياً.
حيث إن إخالء تلك املباني بالكامل من الصعوبة
الكبرية مما يشكل خماطر على سالمة األفراد
املتواجدين يف املبنى.
و يكون نظام االتصال الصوتي لإلنذار يف حالة
الطوارئ متعدد القنوات اإلذاعية ،و أن يوزع
توزيعاً مناسباً حبيث يغطي املبنى بأكمله
بطريقة تسمح ملشغل النظام بتوجيه الرسائل من

صورة 3- 5
جهاز اإلنذار الصوتي املرئي
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 5- 1- 5خمارج اهلروب وسالمل احلريق

العالمات املضيئة الدالة على طريق منافذ

تطبق اشرتاطات وسائل اخلروج العامة املذكورة

اخلروج يتم توفريها داخل مشتمالت مسلك

يف الفقرة رقم  1221من كود البناء الدولي

اخلروج ،مبا يف ذلك مشتمالت مسالك اخلروج

لسنة  0222على كل عناصر نظام وسائل

الرأسية وممرات اخلروج و ذلك طبقاً للفقرة رقم

اخلروج  .و تتضمن هذه العناصر أمحال

 1203من كود البناء الدولي لسنة .0222

الشاغلني ،و عرض املخرج ،و وسائل إضاءته ،و

وخبصوص املباني اليت ضمن التصنيفات الثاني و

وسائل اخلروج اليت يسهل الوصول اليها .وتتطابق

الثالث والرابع من التصنيفات املعتمدة للمباني

مكونات نظام اخلروج اليت تتمثل يف األبواب،

العالية بهذا الدليل ،جيب توفري درج واحد إضايف

و السالمل ،ودرجات السالمل ،و الفتات

إىل جانب احلد األدنى من مسالك اخلروج

اخلروج ،و حواجز احلماية من السقوط املركبة

املشرتط عليها طبقاً للفقرة رقم 0- 5- 321

يف أسوار السالمل (الدرابزينات)...إخل مع

من كود البناء الدولي لسنة .0222

الفقرات أرقام  ،1221و ،1222و،1212

و مع ذلك ،جيوز أال يكون الدرج اإلضايف

و ،1211و ،1210و 1211من كود البناء الدولي

مطلوباً يف املباني اليت تستخدم فيها املصاعد يف

لسنة  0222على التوالي.

عملية إخالء الشاغلني للمبنى وذلك وفقاً للفقرة

تتضمن مسالك اخلروج أبواب اخلروج اخلارجية

رقم  1221من كود البناء الدولي لسنة .0222

املبنية يف املستوى اخلاص باخلروج اىل الشارع

و يتطابق كل خمرج من خمارج مسلك اخلروج

مباشرة أو نقاط جتميع معتمدة من الدفاع املدني

مع الفقرة رقم  1209من كود البناء الدولي

بدون أي عوائق ،مرفقات مسلك اخلروج

لسنة .0222

الرأسي ،و ممرات مسلك اخلروج ،واملخارج
األفقية...إخل (شكل  .)1- 5و يتطابق تصميم
مسلك اخلروج مع الفقرة رقم  1202من كود
البناء الدولي لسنة  0222إىل جانب عدد املخارج
واتصاهلا فيما بينها حسبما هو حمدد يف الفقرة
رقم  1201من الكود ذاته.
يتم توفري مرفقات مسلك اخلروج طبقاً للفقرة
رقم  1200من كود البناء الدولي لسنة .0222
وال تستخدم تلك املسالك واملخارج يف أي أغراض
مثل التخزين ،و غرف املعدات...إخل.
و ال تستخدم سوى كوسائل اخلروج الطارئ.
يتم توفري الالفتات داخل كل السالمل املتصلة
مبسلك اخلروج طبقاً للفقرة رقم  1- 1200من
كود البناء الدولي لسنة  0222إىل جانب

شكل 1- 5
عناصر مسلك اخلروج
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 2- 1- 5مصاعد اإلخالء

على اخلارج أو ردهات ذات نظام تهوية

يف حالة وجود املباني العالية اليت حتتوي على

ميكانيكي طبقاً للفقرة رقم  02- 222من

طابق مشغول يبلغ ارتفاعه  12م ( 102قدم) فوق

كود البناء الدولي لسنة  .0222وتقام الشرفات

احلد األدنى ملستوى مدخل مركبات الدفاع

املفتوحة على اخلارج أو الردهات على مقياس

املدني ،يتم توفري عدد مصعد واحد ميكن

معياري يف مقاومة احلرائق ملدة ساعتني و حسب

استخدامه يف حالة اندالع احلريق الستخدامات

احلجم مبا يطابق الفقرة رقم  1- 02- 222من

رجال الدفاع املدني و اإلطفاء طبقاً للفقرة رقم

الكود ذاته.

 1229من كود البناء الدولي لسنة .0222

تقوم عملية تهوية الردهات على تهوية إما طبيعية

كما يسمح باستخدام مصاعد الركاب

أو ميكانيكية .و تصمم الردهات ذات التهوية

املصممة لالستخدام العام يف عملية اإلخالء

الطبيعية طبقاً للفقرة رقم  1- 02- 222من

الذاتي للشاغلني و ذلك متاشياً مع الفقرة رقم

كود البناء الدولي لسنة  .0222وبوجه عام ،ال

 0- 2- 321من كود البناء الدولي لسنة

تستخدم الردهات ذات التهوية الطبيعية يف

 .0222و تصمم املصاعد املستخدمة يف عملية

املباني العالية حيث إن هذه األنظمة قد تتأثر

اإلخالء الذاتي للشاغلني طبقاً للفقرة رقم 1221

بالضغوط املولدة بفعل الرياح مما جيعل هذا

من الكود ذاته.

النظام بدوره غري كفؤ .لذا ،جيب على املصمم
األخذ بعني االعتبار مدى تأثر الردهات ذات

 9- 1- 5املرفقات املضادة للدخان والسالمل

التهوية الطبيعية ،قبل استخدامها ،بالرياح

املضغوطة

ومدى تأثري تلك الردهات على أنظمة التهوية

يتم تصميم وإنشاء سالمل مسلك اخلروج ،اليت

األخرى اخلاصة باملبنى مثل األثر املدخين الناتج

ختدم الطوابق باستخدام أرضية مسطحة

عنها .ولالطالع على منوذج الردهة ذي التهوية

موضوعة على ارتفاع أكثر من 00212م (95

الطبيعية ،أنظر شكل  0- 5أدناه:

قدم) فوق مستوى دخول أفراد الدفاع ملدني أو
على اخنفاض يتجاوز  22133م ( 12قدم) حتت
خمرج مسلك اخلروج (مستوى الشارع)،
باعتبارها تطويق مضاد للدخان أو سالمل
مضغوطة مبا يتوافق مع الفقرة رقم 02- 222
من كود البناء الدولي لسنة .0222
 1- 9- 1- 5املرفقات املضادة للدخان
تتكون املرفقات املضادة للدخان من سالمل
مسلك اخلروج الداخلية القياسية املقاومة

شكل 0- 5

للحرائق ملدة ساعتني و املزودة بشرفات مفتوحة

الردهة ذات التهوية الطبيعية
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كما تصمم الردهات ذات التهوية امليكانيكية

 0- 9- 1- 5السالمل املضغوطة

طبقاً للفقرة رقم  3- 02- 222من كود البناء

ملا كانت احلاجة تدعو إىل جتهيز كل أحناء

الدولي .ولالطالع على منوذج الردهة ذا التهوية

املباني العالية بنظام املرشات اإلطفائية التلقائية،

امليكانيكية ،أنظر شكل رقم  1- 5أدناه:

فمن املسموح به استخدام بديل عنه يف سالمل
الطوارئ وذلك باستخدام نظام تكييف ضغط
السالمل حسبما هو حمدد يف الفقرة رقم
 5- 02- 222من كود البناء الدولي لسنة
 ، 0222اليت ال تتطلب استخدام أي ردهات
مبوجبها .أنظر شكل  .3- 5و مع ذلك  ،قد
يكون من الضروري االستعانة بالردهات يف
املباني العالية وذلك لتقليل مشكالت الضغط
النامجة عن طول املبنى واخلواص الشعرية
للموائع ( اهلواء املشبع بالدخان ) .أنظر شكل

شكل 1- 5

.5- 5

الردهة ذات التهوية امليكانيكية

و حبسب تصميم نظام التهوية امليكانيكية ،قد
يتطلب تزويد النظام مبراوح الشفط والطرد
الكبرية  ،إىل جانب املسالك ذات الصلة اليت
ختدم كل الردهات يف آن واحد .وإضافة إىل
ذلك ،قد تكون هناك حاجة الستخدام اخلوانق
بكل وسائل التحكم املرتبطة بها يف األنظمة
املصممة خلدمة ثالثة ( )1طوابق يف آن واحد .و

شكل 3- 5
السالمل املضغوطة

لكن من املمكن أن تتعقد تلك األنظمة وأن
تكون تكلفة تركيبها ومتابعتها وصيانتها
مرتفعة .لذا ،ينبغي على املصمم األخذ بعني
االعتبار تلك اجلوانب يف حالة استخدامه هلذا
التصميم.

شكل 5- 5
ردهات السالمل املضغوطة
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خبصوص نظام تكييف ضغط السالمل ،قد

الرابع من التصنيفات املعتمدة يف هذا الدليل .و

تتطلب سالمل مسلك اخلروج الداخلية بأن

ذلك بغرض مكافحة احلرائق باملباني أو من

تكون مضغوطة طبقاً للفقرة رقم - 02- 222

أجل عمليات اإلخالء يف حاالت الطوارئ .وعند

 .5ويوضع منفذ ختفيف متحكم به لتصريف

تصميم مهابط الطائرات العامودية باملبنى،

كمية هواء مبعدل  1112لرت/الثانية ( 0522قدم

ينبغي على املصمم التنسيق مع جهة الدفاع املدني

مكعب/الدقيقة) كحد أدنى يف حالة تفاوت

خبصوص بعض االشرتاطات مثل حجم الطائرات

الضغط يف التصميم عند احليز العلوي من

و وزنها اليت يتم استخدامها من قبلهم

يف

تطويق السالمل املضغوطة ،على الرغم من أن

عمليات مكافحة احلريق أو الطوارئ ،و

كود البناء الدولي لسنة  0222ال يتطلبه .كما

الرتاخيص املناسبة ملهابط الطائرات من قبل

أن منظم صمام التخفيف يصرف الضغوط

إدارة الدفاع املدني و اهليئة العامة للطريان املدني

الزائدة املتواجدة يف بيت الدرج اليت قد تؤثر يف

الطريان املدني  ،وا شرتاطات نظام إمخاد

قوى فتح األبواب حينما تكون مجيع األبواب

احلرائق .كما ينبغي تصميم مهابط الطائرات

مغلقة إىل جانب كونه جيعل عملية حفظ توازن

العامودية طبقاً ملعيار اجلمعية األمريكية للوقاية

النظام أكثر سهولة.

من احلرائق رقم  311بعنوان "املواصفة القياسية

لذا ،جيب على املصمم ،قبل استخدامه السالمل

اخلاصة مبهابط الطائرات العامودية".

املضغوطة يف تصميم املشروع ،األخذ بعني

ملعلومات تفصيلية انظر ملحق رقم . 3

االعتبار عدد مراوح شفط اهلواء املطلوبة وتعيني
مواضعها لتحقيق احلد األدنى من معدالت تفاوت

 2- 1- 5االشرتاطات املتعلقة مبكافحة الربق

الضغط .كما أن نقاط الشفط املتعددة قد

تتضمن هذه االشرتاطات جماري تصريف اهلواء

تتطلب للمساعدة يف توزيع اهلواء حتى ال يكون

أو العامود أو األعمدة الواقية من الربق على

أعلى اختالف يف معدالت الضغط عند أقرب

سطح املبنى ،وعملية توصيل كابالت النظام ،و

موضع للسالمل من املروحة وأال يكون أقل

الوصالت املؤدية لألسفل ،و قضبان التأريض ،و

اختالف ملعدالت الضغط عند أبعد موضع

احللقات األرضية (املُوازن اهلوائي) عند مستوى

للسالم عن املروحة.

الدرج (يرجى الرجوع إىل معيار اجلمعية
األمريكية للوقاية من احلرائق رقم  912لسنة

 1- 1- 5مهابط الطائرات العامودية

 ،0211ومعيار معامل التأمني  ULرقم - 22أ).

على الرغم من كون مهابط الطائرات العامودية

ويكون ذلك نظامًا منفصالً و معتمداً من جانب

غري منصوص عليها يف كود البناء الدولي لسنة

معامل التأمني كما ينبغي اتصاله بنظام تأريض

،0222لتكون ضمن تصميم املباني العالية إال

القطب الكهربائي الرئيسي على ارتفاع  129مرت

أن هذا الدليل يوصي بأن يصمم مهبط للطائرات

من أساس البناء أو أقرب ما يكون من ذلك.

العامودية اعلى املباني العالية مبدينة جدة جلميع
أنواع املباني العالية من التصنيف الثاني وحتى
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 0- 5اشرتاطات الدفاع املدني
 1- 0- 5نظام اتصال الدفاع املدني
يتم توفري وسيلة اتصال لفريق الدفاع املدني
داخل املباني العالية .و تعد وسيلة االتصال
األساسية حسبما هو مطلوب يف الفقرة رقم
 3- 3- 321من كود البناء الدولي لسنة
 0222نظام استجابة للطوارئ باستخدام تغطية
الراديو .وتتطابق عملية التصميم والرتكيب و
التشغيل اخلاصة بنظام االستجابة للطوارئ
باستخدام تغطية الراديو مع الفقرة رقم  512من
الكود الدولي ملكافحة احلرائق لسنة .0222
يوصى بدرجة كبرية مراجعة املصمم إلدارة
الدفاع املدني حول اشرتاطات التصميم و
الرتكيب والتشغيل اخلاصة بنظام االستجابة
للطوارئ باستخدام تغطية الراديو املناسبة
لألنظمة اخلاصة بهم  .فالتنسيق مع إدارة الدفاع
املدني من الضرورة من أجل التأكد عل توافق
املعدات املقرتحة يف التصميم مع نظام تغطية
االتصاالت الالسلكية اخلاص بالدفاع املدني.
و يف حال مل تسمح إدارة الدفاع املدني يف أحد
أنظمة االستجابة للطوارئ باستخدام تغطية
الراديو ،ينبغي تقديم نظام اتصال سلكي .و
توضح الفقرة رقم  0- 11- 0- 229من كود
البناء الدولي لسنة  0222املواقع اليت تتطلب
معدات نظام االتصال ذي االجتاهني .و يتطابق
تصميم هذا النظام وتركيبه و تشغيله مع معيار
اجلمعية الوطنية األمريكية للوقاية من احلرائق
رقم .90

541

 0- 0- 5مركز التحكم باحلرائق
يصمم مركز التحكم باحلرائق مستوفياً
اشرتاطات الفقرة رقم  211من كود البناء
الدولي لسنة  0222و الفقرة رقم  521من الكود
الدولي ملكافحة احلرائق لسنة  0222داخل
املباني العالية .و يتم التنسيق مع إدارة الدفاع
املدني خبصوص مركز التحكم باحلرائق و
استصدار االعتماد اخلاص به من جانب إدارة
الدفاع املدني طبقاً للفقرة رقم  1- 1- 211من
كود البناء الدولي لسنة  .0222ويتطابق فاصل
مركز التحكم باحلرائق وحجمه وختطيطه مع
الفقرة رقم  211من كود البناء الدولي لسنة
 ، 0222إىل جانب اخلصائص املطلوب توفريها
داخل الغرفة طبقاً للفقرة رقم  5- 1- 211من
الكود ذاته .إضافة إىل ذلك ،تعلق الفتات
إرشادية مثبتة تثبيتا دائماً على الواجهة اخلارجية
ملركز أوامر إعطاء األوامر اخلاصة باحلرائق
طبقاً للفقرة رقم  522من كود البناء الدولي
لسنة .0222
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 1- 0- 5طرق الوصول إىل أجهزة مكافحة
احلرائق
جيب تصميم طريق الوصول إىل أجهزة مكافحة
احلرائق طبقاً للفقرة رقم  521من الكود
الدولي ملكافحة احلرائق لسنة .0222
و إذا كانت عملية تصميم طريق الوصول ألحد
مواقع املشروع تتضمن أي عوائق حمتمله مثل
مالصقة الطريق للمبنى  ،أو احتمال تعرض
األجهزة للتلف بسبب تكدس املركبات أو أية
عوامل أخرى قد تعيق الوصول إىل أجهزة
مكافحة احلرائق  ،سيكون من الضروري
التشاور مع الدفاع املدني للتأكد من أن تصميم
مقبول من قبلهم لطريق الوصول اىل أجهزة
مكافحة احلرائق.
 3- 0- 5الوصول إىل فتحات املباني وأسطحها
يتم توفري طريق دخول الدفاع املدني طبقاً للفقرة
رقم  523من الكود الدولي ملكافحة احلرائق
لسنة .0222
 5- 0- 5سهولة التعرف على املباني
تتطابق عملية التعرف على املباني مع الفقرة رقم
 525من الكود الدولي ملكافحة احلرائق لسنة
.0222
 2- 0- 5صناديق املفاتيح
تطابق صناديق املفاتيح املستخدمة يف التخزين
اآلمن للمفاتيح اخلاصة باألبواب املقتصر الدخول
إليها على بعض األفراد للفقرة رقم  522من
الكود الدولي ملكافحة احلرائق لسنة .0222

 1- 5فريق األمن و األمان
 1- 1- 5أنظمة األمن
متثل املباني العالية بطبيعتها عدة حتديات أمنية
استثنائية ملالكيها ومشغليها .وال تتضمن
أحكام حتديد النطاق اخلاصة بكود البناء
الدولي لسنة  )IBC( 0222أية بيانات حول
معدات أمن املباني وإجراءاتها .لذا ،تتحدد تلك
املتطلبات وفقاً ملا يرى مالكوا املباني و
مشغلوها .وميكن استخدام املعلومات اآلتية
باعتبارها اإلجراءات اخلاصة بأفراد أمن املباني
العالية و/أو لتصميم نظام األمن .وخالصة
القول ،ليس املقصود هنا أن يتم توفري نظام
األمن ليتطابق مع متطلبات إدارة األمن العام
مبحافظة جدة ،و أخذ التوصيات واملقرتحات
خبصوص هذا الشأن و جيب عند شغل املبنى
بعدد من القاطنني يستلزم توفري وحدة أو مركز
شرطه طبقاً للمعايري التخطيطية بوزارة الشئون
البلدية و القروية بداخل املبنى وبالتنسيق مع
إدارة االمن العام  ،و مراعاة كود البناء الدولي
لسنة .0222
 ميكن توزيع أفراد األمن يف خمتلف املواقع
داخل املبنى .وتتحدد مهامهم ومسؤولياتهم
حسبما يقرره املالكون.
 يصمم نظام األمن ويتم تركيبه حتى يكون
يف حمل توقعات املالكني.
 ميكن استخدام معيار اجلمعية الوطنية
األمريكية للوقاية من احلرائق رقم 912
بعنوان "دليل أمن املباني" يف عملية التخطيط
األمين.
 ميكن استخدام معيار اجلمعية الوطنية
األمريكية للوقاية من احلرائق رقم 911
بعنوان "معيار أنظمة األمن اإللكرتونية

الباب اخلامس  :اشرتاطات األمن و السالمة
اخلاصة باملباني" يف تصميم نظام األمن
وتركيبه ومراجعة إدارة االمن العام الخذ
املوافقة األمنية عليه اذا لزم االمر.

 3- 5األمن و األمان أثناء مرحلة
اإلنشاء
ينبغي تقديم أوجه األمن واألمان يف أثناء مرحلة
إنشاء املبنى بأكملها .وتقتصر مواقع اإلنشاء
على فريق اإلنشاء و أي أفراد آخرين مشرتكني
يف عملية اإلنشاء مثل مهندسي التصميم،
ومشغلي املبنى ،و أفراد السلطة احمللية...إخل.
كما جيب استخدام حواجز مثل األسالك أو
اجلدر املؤقتة احملتوية على نقاط دخول مأمونة
وذلك لتأمني املوقع.
كما ينبغي االستعانة بالفصل رقم  13من
الكود الدولي ملكافحة احلرائق لسنة  0222يف
الوقاية من احلريق يف أثناء مرحلة إنشاء املبنى
بأكملها .و قبل بداية مرحلة اإلنشاء ،يوصى
بدرجة كبرية عقد اجتماع مع الدفاع املدني
وذلك بغرض مناقشة بعض النقاط مثل إمكانية
دخول املوقع ،و أنظمة عمليات األمان املطلوبة.
جيب تقديم خطابات موافقة إدارة الدفاع املدني
مبحافظة جدة على تصميمات األمن و السالمة
يف املبنى
جيب تقديم تقرير فين عن دراسة األمن و
السالمة يف املبنى و األكواد و املراجع املعتمدة
يف الدراسة
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