
 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 

 م2002لسنة ( 505)قرار وزاري رقم 

 م 2002لسنة ( 22)بإصدار الالئحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 

 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة 

 وزير الداخلية،
م بشأن اختصاصات الوزارات 1791لسنة ( 1)بعد االطالع على القانون االتحادي رقم 

 المعدلة له، وصالحيات الوزراء والقوانين
 في شأن قوة الشرطة واألمن، والقانون المعدل له، 1791لسنة  11وعلى القانون االتحادي رقم 

 م في شأن الدفاع المدني،1001لسنة  12وعلى القانون االتحادي رقم 

 .م في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة1011لسنة  12وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 قرر،

 و  الباب األ

 أحكام عامة 

 المادة األولى 

 التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على 
 .خالف ذلك

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة: الدولة

 .اإلمارة التي تقع فيها اإلدارة العامة: اإلمارة
 .وزارة الداخلية: الوزارة

 .ير الداخليةوز: الوزير

 .القيادة العامة للدفاع المدني: القيادة
 .قائد عام الدفاع المدني: القائد

 .اإلدارة العامة للدفاع المدني: اإلدارة العامة

 .مدير عام الدفاع المدني في اإلمارة: المدير العام
 .ة العامةالوحدة التنظيمية المعنية بالسالمة الوقائية من الحريق باإلدار: اإلدارة المختصة

نظام إلكتروني لمراقبة المباني والمنشآت وربطها بغرف عمليات اإلدارة العامة : النظام
 .والمركبات التابعة لها

 .كافة الشركات والمؤسسات المرخصة للممارسة نشاط اقتصادي أو مهني: المنشآت

 .ن في الدولةكافة المباني المعدة ألغراض السكن أو الستخدام المكاتب أو التخزي: المباني
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كل من رخص له من قبل اإلدارة المختصة لتقديم االستشارات واإلرشادات في : بيت الخبرة

مجال السالمة الوقائية من الحريق بما في ذلك إعداد استراتيجيات المكافحة والتخطيط لإلخالء 
مة الوقائية عند نشوب الحريق، وتقييم المخاطر وإعداد التصاميم الهندسية الخاصة بأنظمة السال

 .من مخاطر الحريق في المباني والمنشآت وتعديالتها

كل من رخص له من قبل اإلدارة المختصة للقيام بأعمال بيع وتركيب وصيانة أجهزة : الوكيل
ومعدات ومواد السالمة الوقائية ومكافحة الحريق وملحقاتها وتجهيزاتها بموجب وكاالت 

 .الدولة تجارية رسمية حسب األصول ومسجلة داخل

كل من رخص له من قبل اإلدارة المختصة للقيام بأعمال البيع ألجهزة ومعدات ومواد : الموزع
السالمة الوقائية ومكافحة الحريق وملحقاتها وتجهيزاتها بناء على اتفاقية توزيع مصدقة حسب 

 .األصول وممنوحة من قبل وكيل مرخص من اإلدارة المختصة

ل من رخص له من قبل اإلدارة المختصة للقيام بأعمال التركيب ك: مقاول الصيانة والتركيب
والصيانة ألجهزة ومعدات ومواد السالمة الوقائية ومكافحة الحريق وملحقاتها وتجهيزاتها في 

 .المباني والمنشآت حسب فئة التصنيف ومجال النشاط

دات ومواد كل من رخص له من قبل اإلدارة المختصة بصناعة وإنتاج أجهزة ومع: المصنع
 .السالمة الوقائية ومكافحة الحريق وملحقاتها وتجهيزاتها

 .المختبر الذي يتم إدراجه ضمن قائمة المختبرات المعتمدة الصادرة من القيادة: المختبر المعتمد

 (.كود اإلمارات)دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح : الدليل
اء المباني الجديدة التي يكتمل تشييدها الشتراطات السالمة شهادة تثبت استيف: شهادة اإلنجاز

 .الوقائية من الحريق قبل إشغالها

شهادة تصدر من اإلدارة العامة سنويًّا : شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية من الحريق
 .حريقللمباني والمنشآت تثبت استيفاء المبنى أو المنشأة الشتراطات السالمة الوقائية من ال

لجنة فنية قانونية دائمة يصدر القائد قراًرا بتشكيلها ونظام عملها : اللجنة المختصة

 .واختصاصاتها وفًقا ألحكام هذه الالئحة

 المادة الثانية 

 نطاق سريان الالئحة 

تسري أحكام هذه الالئحة على كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها بالدولة 

 .بيوت أو المنازل السكنية الخاصة المستقلة غير ذات الطابع التجاري بمختلف أنواعهاباستثناء ال

 المادة الثالثة 

 التزامات الجهات الحكومية 

 :تلتزم جميع الجهات االتحادية والدوائر المحلية كل حسب اختصاصها باإلجراءات التالية

اني قبل إصدار تراخيص اإلنشاء إحالة جميع المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمب. 1
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إلى اإلدارة العامة لمراجعتها وتدقيقها والتأكد من استيفائها الشتراطات السالمة الوقائية من 

 .الحريق
عدم إصدار تراخيص اإلنشاء للمباني إال بعد اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية من . 1

 .من هذه المادة( 1)اإلدارة العامة وفًقا للفقرة 

إحالة جميع طلبات إصدار شهادة اإلنجاز ألي مبنى بعد تشييده لإلدارة العامة للتأكد من . 2
 .استيفائه الشتراطات السالمة الوقائية من الحريق

عدم إيصال خدمات المياه والكهرباء ألي مبنى جديد إال بعد حصوله على شهادت اإلنجاز . 2

 .الصادرة من قبل اإلدارة العامة
ح بإشغال المبنى أو باستخدامه للغرض المخصص له إال بعد حصوله على شهادة عدم السما. 5

 .اإلنجاز الصادرة من قبل اإلدارة العامة

عدم قبول طلبات ترخيص أو تجديد ترخيص للمنشآت غر مرفق به شهادة استيفاء . 1
 .ةاشتراطات السالمة الوقائية من الحريق سارية المفعول صادرة من قبل اإلدارة العام

 المادة الرابعة 

 التزامات شركات التأمين 

 :تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بالدولة بالتالي

عدم التأمين على أي مبنى أو منشأة وإصدار وثيقة تأمين لهذا المبنى أو المنشأة ما لم يكن . 1
الوقائية سارية المفعول هذا المبنى أو المنشأة حاصاًل على شهادة استيفاء الشتراطات السالمة 

 .صادرة عن اإلدارة العامة

 .تزويد كل إدارة عامة بكشف شهري بالمباني والمنشآت المؤمن عليها ضمن نطاق اإلمارة. 1

 الباب الثاني

 ضوابط ومعايير ترخيص المنشآت العاملة في مجا  السالمة الوقائية 

 الفصل األو  

 سالمة الوقائيةضوابط ترخيص المنشآت العاملة في مجا  ال

 المادة الخامسة 

تصنف األنشطة المراد ترخيصها في مجال السالمة الوقائية من الحريق وفًقا لغايات هذه 

 :الالئحة وبمقتضى أحكامها على النحو اآلتي
 .ترخيص بيت خبرة في مجال السالمة الوقائية من الحريق. 1

 .ترخيص وكيل. 1
 .ترخيص موزع. 2
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 .وتركيب ترخيص مقاول صيانة. 2

 .ترخيص مصنع لمعدات وأجهزة ومواد الوقاية ومكافحة الحريق. 5

 المادة السادسة 

من هذه الالئحة ( 5)يحظر على أية منشأة ممارسة أي من األنشطة المنصوص عليها في المادة 
 .دون ترخيص من اإلدارة المختصة

 المادة السابعة 

ل التركيب والصيانة والمصنع بترخيص يجوز الجمع بين أنشطة الوكيل والموزع ومقاو. 1

 .مستقل متى ما توافرت الشروط المطلوبة لترخيص كل نشاط

من هذه المادة ونشاط بيت الخبرة، ( 1)ال يجوز الجمع بين أي من األنشطة الواردة بالفقرة . 1
و كما ال يجوز لمن يمارس أحد هذه األنشطة أن يكون مالًكا أو شريًكا بأي شكل من األشكال أ

 .عاماًل في بيت الخبرة

من هذه المادة أن يكون مالًكا ( 1، 1)ال يجوز لمن يمارس أي من األنشطة الواردة بالفقرتين . 2
 .أو شريًكا بأي شكل من األشكال أو عاماًل في أحد المختبرات المعتمدة لدى القيادة

 المادة الثامنة 

 :يان أي من األفعال اآلتيةيحظر على المنشآت المرخص لها وفًقا لهذه الالئحة إت

 .تداول أية أجهزة أو معدات أو مواد غير مرخصة من اإلدارة المختصة. 1

تداول أية أجهزة أو معدات أو مواد ال تتفق مع المواصفات الفنية التي منح بموجبها . 1
 .الترخيص

 .صممارسة النشاط المرخص به على غير الوجه المصرح به أو اإلخالل بشروط الترخي. 2

توكيل الغير أو التنازل له عن ممارسة النشاط المرخص به دون علم وموافقة اإلدارة . 2
 .المختصة

مزاولة أي عمل من األعمال الخاصة باالتجار أو التركيب أو الصيانة أو التصنيع ألجهزة . 5

 ومعدات ومواد السالمة الوقائية من الحريق ومكافحة الحريق بعد انتهاء صالحية الترخيص
 .الصادر من اإلدارة المختصة وعدم التقدم بطلب تجديد الترخيص

 .ممارسة النشاط المرخص به خارج النطاق المكاني للترخيص الممنوح لها. 1

 .استخدام عمالة غير مرخصة من قبل اإلدارة المختصة. 9

 المادة التاسعة 
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 :على المنشآت المرخص لها االلتزام باآلتي

 .ظاهر وواضح للعموم وضع الترخيص في مكان. 1
 .تجديد الترخيص بشكل سنوي في المواعيد المحددة. 1

 .االحتفاظ بالسجالت المطلوبة لكل ترخيص على حدة. 2

السماح لمأموري الضبط القضائي بممارسة مهامهم دون أي اعتراض وتسهيل قيامهم . 2
 .بعملهم

 .صةتقديم كشف ربع سنوي ببيانات الكادر الفني لإلدارة المخت. 5

 المادة العاشرة 

يجوز لإلدارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة واعتماد القائد إلغاء أو شطب ترخيص 

من هذه ( 5)ممنوح من الدفاع المدني للمنشأة المرخصة بأي نشاط من األنشطة المحددة بالمادة 
مخالفات شروط الالئحة أو تعليق العمل بالترخيص في حالة ارتكاب المنشأة المرخصة أي من 

 .من هذه الالئحة( 8)وأحكام الترخيص أو إتيان أحد األفعال المشار إليها في المادة 

 المادة الحادية عشرة 

 :تتولى اللجنة المختصة مهمة إعداد وتحديث قائمة المختبرات المعتمدة وتشمل مهامها التالي

قرار المسبب باالعتماد أو دراسة طلبات اإلدراج بقائمة المختبرات المعتمدة واتخاذ ال. 1
 .الرفض

 .إصدار قرار الشطب من قائمة المختبرات المعتمدة للمختبرات المخالفة للشروط. 1

 .التحديث السنوي لقائمة المختبرات المعتمدة. 2

 المادة الثانية عشرة 

ورها يتم تقديم طلبات اإلدراج بقائمة المختبرات المعتمدة إلى اإلدارة المختصة والتي تقوم بد
 .بإحالة الطلبات إلى اللجنة المختصة خالل مدة ال تزيد عن ثالثة أيام عمل التخاذ القرار بشأنها

 المادة الثالثة عشرة 

 :يجب أن تستوفي طلبات اإلدراج بقائمة المختبرات المعتمدة الشروط التالية

صة أو الراغبة في أن يتم تقديم الطلب من قبل المختبر نفسه أو من قبل أحد المنشآت المرخ. 1

 .من هذه الالئحة( 5)الترخيص في أحد األنشطة المحددة بالمادة 
أن يكون المختبر معتمًدا من جهة دولية العتماد المختبرات مثل الهيئة الدولية العتماد . 1

 .على سبيل المثال على أن تقدم الوثائق الدالة على ذلك( ILAC)المختبرات 
على أن تقدم الوثائق ( ISO 17025) 19015على شهادة األيزو أن يكون المختبر حاصاًل . 2
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 .الدالة على ذلك

 .تحديد طبيعة ونوعية األنظمة والمواد التي يتم اختبارها. 2
 .تحديد نوعية الشهادات التي تصدر عن المختبر مع توفير نماذج عن هذه الشهادات. 5

 المادة الرابعة عشرة 

اح من القائد تعديل الشروط العامة والخاصة للترخيص وفًقا يتم بقرار وزاري وبناء على اقتر

لما تقتضيه المصلحة العامة مع منح المنشآت المرخصة مهلة ال تقل عن ستة أشهر لتعديل 

 .أوضاعها

 الفصل الثاني 

 .إجراءات إصدار التراخيص

 المادة الخامسة عشرة 

 :ليةيتم استصدار تراخيص الدفاع المدني وفًقا لإلجراءات التا

تقدم طلبات الترخيص بمزاولة النشاط المطلوب على النموذج المعد لذلك إلى اإلدارة . 1

 .المختصة
تتولى اإلدارة المختصة دراسة الطلبات ومراجعتها والتحقق من استيفائها للشروط واألحكام . 1

لنتيجة الواردة بهذه الالئحة ومن ثم قبولها واعتمادها أو رفضها وإخطار طالب الترخيص با

 .المسببة
تقوم اإلدارة المختصة بإصدار التراخيص للمنشآت التي يتم قبول طلباتها المستوفية لكافة . 2

 .الشروط المطلوبة

 الفصل الثالث

 اختصاصات اإلدارة المختصة 

 المادة السادسة عشرة 

 :تتولى اإلدارة المختصة ممارسة األعمال التالية
والمؤهالت الدراسية لمهندسي وفنيي المنشأة طالبة  مراجعة ومطابقة الشروط الفنية. 1

 .الترخيص مع الشروط المحددة بهذه الالئحة

فحص األجهزة والمعدات المراد ترخيصها أو إحالتها ألحد المختبرات المعتمدة من قبل . 1
 .القيادة إلجراء الفحص واالختبار والمطابقة

 .للترخيصمراجعة وتدقيق المستندات والوثائق المطلوبة . 2
فحص واختبار المهندسين والفنيين لقياس مدى قدراتهم وكفاءاتهم الفنية داخليًّا أو إحالتهم . 2
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 .لالختبار لدى جهة فنية معتمدة من القيادة

مراجعة التقارير المطلوبة عن بعض التراخيص للورش الفنية والمعدة من قبل لجان التفتيش . 5
 .هذه الالئحةوذلك وفًقا لما هو منصوص عليه في 

 .التحقق من عدم وجود مخالفات وقائية قائمة ضد الشركة طالبة الترخيص. 1

 .التأكد من استيفاء المنشأة طالبة الترخيص للشروط المحددة لمزاولة النشاط المطلوب. 9
االستعانة بمن تراه مناسًبا من ذوي الخبرة واالختصاص للنظر في طلبات الترخيص . 8

 .دعي ذلكللحاالت التي تست

إصدار القرار الخاص باعتماد الطلبات المقدمة إليها أو عدم االعتماد، مع بيان أسباب عدم . 7
 .االعتماد تفصياًل وتزويد المنشأة طالبة الترخيص بنسخة عن قرار الرفض المسبب

 الفصل الرابع

 ترخيص بيت خبرة في مجا  السالمة الوقائية من الحريق

 المادة السابعة عشرة 

 :نف تراخيص بيوت الخبرة في مجال السالمة الوقائية من الحريق إلى اآلتيتص

 .ترخيص مكتب استشاري في مجال السالمة الوقائية من الحريق في المباني والمنشآت. 1
ترخيص مكتب استشاري في مجال السالمة الوقائية من الحريق لشبكات الغاز والمواد . 1

 .الخطرة

 .مجال تدريب على إجراءات السالمة الوقائية من الحريق ترخيص مكتب استشاري في. 2

 المادة الثامنة عشرة 
 اختصاصات المكاتب االستشارية في مجا  السالمة الوقائية 

 من الحريق في المباني والمنشآت 

تختص المكاتب االستشارية العاملة في مجال السالمة الوقائية من الحريق في المباني والمنشآت 

 :بالتالي
إعداد ومراجعة تصاميم المخططات الهندسية وفًقا لمتطلبات اشتراطات الوقاية والحماية من  .1

 .الحريق وحسب متطلبات الدليل

 .اإلشراف على تنفيذ األنظمة وفًقا للتصاميم الهندسية المعتمدة. 1
دارة استالم األنظمة المنفذة بعد إجراء االختبارات الالزمة في الحاالت التي تطلبها اإل. 2

 .المختصة
 .تقييم صالحية المبنى للنشاط الجديد. 2

 .إعداد استراتيجيات المكافحة والتخطيط لإلخالء عند نشوب الحريق وتقييم المخاطر. 5

 .تقديم االستشارات الفنية فيما يخص السالمة الوقائية من الحريق بالمباني والمنشآت. 1
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ير الفنية للورش الفنية التابعة لألنشطة المحددة إجراء عمليات التقييم الفني وإصدار التقار. 9

 .من هذه الالئحة في الحاالت التي تطلبها اإلدارة المختصة( 5)بالمادة 

 المادة التاسعة عشرة 

 شروط ترخيص مكتب استشاري في مجا  السالمة الوقائية 

 من الحريق في المباني والمنشآت 

 :الشروط الخاصة بالكادر الفني: 0

مهندس وقاية وسالمة من الحريق ممن لديهم خبرة عملية في إعداد ومراجعة ( 1)عدد  توفير. أ
 .وتدقيق تصاميم أنظمة ومعدات الوقاية ومكافحة الحريق

مهندس معماري لديه خبرة عملية في إعداد ومراجعة وتدقيق التصاميم ( 1)توفير عدد . ب

 .المعمارية للمباني فيما يتعلق بالوقاية من الحريق
مهندس ميكانيكي من المختصين في تصميم وفحص أنظمة مكافحة الحريق ( 1)توفير عدد . ج

 .وأنظمة المصاعد والساللم المتحركة

مهندس كهربائي من المختصين في تصميم وفحص أنظمة اإلنذار من ( 1)توفير عدد . د
 .الحريق واإلخالء

 :المؤهالت والخبرات المطلوبة في الكادر الفني: 2

كون المهندس المختص حاصاًل على مؤهل حسب التخصص المحدد من إحدى الجامعات أن ي. أ
 .المعترف بها من إحدى جهات االعتماد األكاديمي بالدولة

أن يكون لدى المهندس خبرة في مجال عمله ال تقل عن عشر سنوات، أو خبرة ال تقل عن . ب

 .خمس سنوات إذا كان من مواطني الدولة
س عضًوا مشارًكا في إحدى الهيئات أو الجمعيات العالمية المتخصصة في أن يكون المهند. ج

 .مجال تخصصه

 .أن يجتاز المهندس االختبارات الفنية المطلوبة من قبل اإلدارة المختصة في مجال تخصصه. د

 :الشروط الفنية: 3

 .من قبل القيادةتوفير كافة التقنيات الالزمة من األجهزة والمعدات التي يتطلبها العمل والمحددة 

 المادة العشرون 

يجوز للمكتب االستشاري المرخص له أن يستعين بجهات عالمية متخصصة لكل مشروع على 
حدة على أن ال تقل خبرة تلك الجهات عن عشر سنوات شريطة أن يتم ذلك بموافقة من اإلدارة 

 .المختصة

 المادة الحادية والعشرون 



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

املة في مجال الوقاية من الحريق لشبكات الغاز والوقود اختصاصات المكاتب االستشارية الع

 والمواد الخطرة 
تختص المكاتب االستشارية العاملة في مجال الوقاية والحماية من الحريق لشبكات الغاز 

 :والوقود والمواد الخطرة بالتالي

 .تصميم وفحص شبكات الغاز البترولي المسال واإلشراف على تنفيذها. 1
 .ص أنظمة الوقود والغازات الخطرة واإلشراف على تنفيذهاتصميم وفح. 1

 .تصميم وفحص أنظمة السالمة والوقاية للمواد الخطرة واإلشراف على تنفيذها. 2

 المادة الثانية والعشرون 

 شروط ترخيص مكتب استشاري في مجا  الوقاية والحماية 

 من الحريق لشبكات الغاز والوقود والمواد الخطرة 

 :ط الخاصة بالكادر الفنيالشرو: 0

مهندس ميكانيكي لديه خبرة عملية في مجال إعداد ومراجعة التصاميم ( 1)توفير عدد . أ

 .الخاصة بشبكات الغاز والوقود والمواد الخطرة في مجال الوقاية والسالمة من الحريق
ميم مهندس كيميائي لديه خبرة عملية في مجال إعداد ومراجعة التصا( 1)توفير عدد . ب

 .الخاصة بشبكات الغاز والوقود والمواد الخطرة في مجال الوقاية والسالمة

مهندس ميكانيكي مساعد مختص في مجال أنظمة شبكات الغاز والوقود في ( 1)توفير عدد . ج
 .المباني والمنشآت

 .مهندس كيميائي مساعد مختص في مجال المواد الخطرة( 1)توفير عدد . د

 :المطلوبة في الكادر الفني المؤهالت والخبرات: 2

أن يكون جميع المهندسين المطلوبين من خريجي إحدى الجامعات المعترف بها من إحدى . أ

 .جهات االعتماد األكاديمي بالدولة

أن يكون لدى المهندس الميكانيكي والكيميائي خبرة عملية ال تقل عن عشر سنوات أو خبرة . ب
 .اطني الدولةال تقل عن خمس سنوات إذا كان من مو

أن يكون لدى المهندس الميكانيكي والكيميائي المساعد خبرة عملية ال تقل عن خمس سنوات . ج

 .أو خبرة ال تقل عن ثالث سنوات إذا كان من مواطني الدولة
أن يكون المهندس عضًوا مشارًكا في إحدى الهيئات أو الجمعيات العالمية المتخصصة في . د

 .مجال تخصصه
 .از المهندس االختبارات الفنية المطلوبة من قبل اإلدارة المختصة في مجال تخصصهأن يجت. هـ

 المادة الثالثة والعشرون 

 اختصاصات المكاتب االستشارية العاملة في مجا  

 التدريب على إجراءات السالمة الوقائية من الحريق



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

المة الوقائية من تختص المكاتب االستشارية العاملة في مجال التدريب على إجراءات الس

 :الحريق بالتالي
إعداد برامج التدريب على إجراءات السالمة الوقائية من الحريق بما يتوافق مع الدليل . 1

 .وتعديالته

تقديم برامج التدريب والتوعية النظرية في مجال التدريب على إجراءات السالمة الوقائية من . 1
 .على استخدام مطفآت الحريق اليدوية فقطالحريق للقطاع الخاص مع التدريبات العملية 

تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات في مجال التدريب على إجراءات السالمة الوقائية . 2

 .من الحريق

 المادة الرابعة والعشرون 

 شروط ترخيص مكتب استشاري في مجا  التدريب 

 على إجراءات السالمة الوقائية من الحريق

 :الكادر الفنيالشروط الخاصة ب: 0

 .مدربي سالمة ووقاية من الحريق( 2)توفير عدد 

 :المؤهالت والخبرات المطلوبة في الكادر الفني: 2

أن يكون المدرب حاصاًل على شهادة مدرب معتمدة من جهة دولية مختصة باعتماد المدربين . أ

 .قأو شهادة من القيادة تثبت عمله في مجال السالمة الوقائية ومكافحة الحري
أن يكون للمدرب خبرة ال تقل عن عشر سنوات في مجال التدريب على السالمة الوقائية من . ب

 .الحريق أو خبرة ال تقل عن خمس سنوات إذا كان من مواطني الدولة

 :الشروط الفنية -3

توفير مناهج وبرامج تدريب في مجال الوقاية من الحريق معتمدة من جهة عالمية مختصة 

 .ليل وتعديالتهتتوافق مع الد

 المادة الخامسة والعشرون 

 المستندات العامة المطلوبة لترخيص بيت الخبرة

يشترط لترخيص بيت خبرة في أي من المجاالت المنصوص عليها في هذا الفصل تقديم نسخ 
 :من المستندات اآلتية

 .رخصة مهنية صادرة من جهات الترخيص المختصة بإمارة منطقة النشاط. 1
 .غرفة التجارة والصناعة بإمارة منطقة النشاطشهادة . 1

 .عقد التأسيس. 2

 .عقد إيجار المقر. 2
 .جوازات السفر الخاصة بصاحب الترخيص والعاملين لديه. 5

الشهادات العلمية والخبرات العملية للمهندسين والطاقم الفني معتمدة ومصدقة حسب . 1



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 .األصول

 .لمطلوبة للسلطة المختصة لمضاهاتها مع الصورتقدم أصول جميع المستندات والوثائق ا• 

 المادة السادسة والعشرون 

 التزامات بيت الخبرة في مجا  السالمة الوقائية من الحريق

من هذه ( 19)من المادة ( 1، 1)يلتزم بيت الخبرة المرخص في أحد األنشطة المحددة بالفقرتين 

 :الالئحة بالتالي

المة المباني والمنشآت واألنظمة المعتمدة من قبله فيما يخص تحمل المسؤولية الكاملة عن س. 1
 .أعمال السالمة الوقائية من الحريق خالل فترات الضمان

تقديم كافة المخططات األولية والتنفيذية عن جميع المشاريع التي يكلف بدراستها مرفًقا بها . 1

 .ي تنفيذهاالتقارير الالزمة لإلدارة المختصة للتصديق عليها قبل البدء ف
توفير كافة المراجع واألصول العلمية المتعلقة بنشاطه سواء الخاص منها بالوقاية والسالمة . 2

 .من الحريق أو أجهزة وأنظمة المكافحة أو أنظمة شبكات الغاز والوقود أو المواد الخطرة

تناسب مع إنجاز التصاميم الخاصة بأنظمة وتجهيزات الوقاية ومعدات مكافحة الحريق بما ي. 2
طبيعة ومتطلبات المنشأة ووفًقا لالشتراطات المعمول بها في القيادة موضًحا بها كافة الرسومات 

 .واألرقام التفصيلية

متابعة المشاريع التي تكون تحت إشرافه في جميع مراحل المشاريع المختلفة لحين االستالم . 5
 .النهائي لها بالتنسيق مع اإلدارة المختصة

 س الفصل الخام

 ترخيص وكيل 

 المادة السابعة والعشرون 

 :الستصدار ترخيص وكيل يشترط توفير صور من المستندات والوثائق اآلتية

 .الرخصة التجارية من جهات الترخيص المختصة بإمارة منطقة النشاط. 1
 .شهادة القيد بغرفة التجارة والصناعة. 1

 .جواز سفر طالب الترخيص ساري المفعول. 2

 .األجهزة أو المعدات أو المواد المطلوب ترخيصهاكشف ب. 2
 .عقد الوكالة مع الجهة المصنعة أو المنتجة في بلد المنشأ مصدًقا حسب األصول. 5

 .شهادة قيد الوكالة لدى وزارة االقتصاد سارية المفعول. 1
ه تقارير اختبار لألجهزة والمعدات والمواد المراد ترخيصها صادرة من مختبر معترف ب. 9

محليًّا وعالميًّا معتمد لدى القيادة تثبت مطابقة هذه األجهزة والمعدات والمواد للمقاييس 

 (.ال تقبل تقارير اختبار العينات)والمواصفات الوطنية والعالمية المعترف بها 



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

شهادة اعتماد لألجهزة والمعدات والمواد المراد ترخيصها صادرة من جهة اعتماد معترف . 8

 .أو عالميًّا معتمدة لدى القيادةبها محليًّا 
شهادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالدولة صادرة من هيئة المواصفات والمقاييس . 7

 (.يقتصر ذلك على األجهزة والمعدات والمواد التي لها مواصفات قياسية بالدولة)بالدولة 

 .والمواد المراد ترخيصها كتيبات أصلية فنية للمواصفات الخاصة باألجهزة والمعدات. 10
توفير عينات من األجهزة والمعدات والمواد المطلوب ترخيصها لإلدارة المختصة للفحص . 11

 .والمطابقة

ترجمة رسمية معتمدة إلى العربية لجميع المستندات والوثائق المطلوبة والتي تحمل لغات . 11
 .غير اللغة العربية

والمعدات التي سيتم اعتمادها وتوريدها للمشاريع رسالة تعهد بضمان جميع األجهزة . 12

 .المختلفة لمدة من ثالث إلى خمس سنوات حسب طبيعة الجهاز أو المعدة
رسالة تعهد بتوفير قطع الغيار لجميع األجهزة والمعدات التي سيتم اعتمادها لمدة ال تقل . 12

 .عن عشر سنوات

 .للسلطة المختصة لمضاهاتها مع الصورتقدم أصول جميع المستندات والوثائق المطلوبة • 

 المادة الثامنة والعشرون 

 الشروط الفنية لترخيص وكيل

مهندس متخصص لكل نظام من أنظمة السالمة الوقائية مطلوب ترخيصه ( 1)توفير عدد . 1

سنوات في صيانة وتركيب األجهزة والمعدات المراد ترخيصها ( 5)يتمتعان بخبرة ال تقل عن 

ال يطبق هذا الشرط على وكالء المواد التي ال )ات إذا كان من مواطني الدولة أو ثالث سنو
 (.تحتاج لخدمات ما بعد البيع

فنيين متخصصين لكل نظام من أنظمة السالمة الوقائية مطلوب ترخيصه ال ( 2)توفير عدد . 1

إذا كانوا  تقل خبرتهم عن سنتين إذا كانوا من حملة الدبلوم في مجال التخصص أو ثالث سنوات
ال )من حملة الثانوية العامة أو خمس سنوات إذا كان مؤهلهم العلمي أقل من الثانوية العامة 

 (.يطبق هذا الشرط على وكالء المواد التي ال تحتاج لخدمات ما بعد البيع

المرفق بهذه الالئحة وذلك ( 2)توفير ورشة فنية حسب المواصفات المحددة بالملحق رقم . 2
ال يطبق هذا الشرط على وكالء المواد التي ال )جهزة والمعدات المراد ترخيصها لصيانة األ

 (.تحتاج لخدمات ما بعد البيع
أن تكون البيانات الخاصة بشهادات االستعمال والتعبئة المثبتة على األجهزة والمعدات . 2

 المراد ترخيصها باللغتين العربية واإلنجليزية

لفنية التفصيلية األصلية لألجهزة والمعدات والمواد المراد توفير كتيبات للمواصفات ا. 5
 .ترخيصها

أن تحمل جميع األجهزة أو المعدات أو المواد التي سيتم ترخيصها وتوريدها للدولة عالمة . 1

 .االعتماد من أحد المختبرات المعتمدة من القيادة والمدرجة ضمن قائمة المختبرات المعتمدة



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 

 الفصل السادس

 وزعترخيص م

 المادة التاسعة والعشرون 

 :يشترط الستصدار ترخيص موزع ألجهزة ومعدات ومواد الوقاية من الحريق ومكافحته ما يلي
 .توفير عينات لألجهزة والمعدات والمواد المراد ترخيصها. 1

 .االقتصار على نشاط بيع األجهزة والمعدات والمواد المراد ترخيصها. 1

 .صه بترخيص الوكيل طبًقا لقانون الوكاالت التجاريةارتباط الموزع في ترخي. 2
 .أن تكون جميع األجهزة والمعدات والمواد موردة من قبل الوكيل المرخص. 2

 المادة الثالثون

 :يشترط الستصدار ترخيص موزع تقديم صورة من المستندات التالية

 .الرخصة التجارية من جهات الترخيص المختصة بإمارة منطقة النشاط. 1

 .شهادة القيد من غرفة الصناعة والتجارية. 1
 .جواز سفر طالب الترخيص ساري المفعول. 2

 .كشف باألجهزة والمعدات والمواد المطلوب ترخيصها. 2

اتفاقية التوزيع المبرمة بين الوكيل الرسمي المعتمد لدى الدفاع المدني وبين الموزع طالب . 5
معدات والمواد المطلوب ترخيصها مصدقة من الكاتب الترخيص مبيًنا بها نوعية األجهزة وال

 .العدل

تقارير اختبار لألجهزة والمعدات والمواد المراد ترخيصها صادرة من مختبر معترف به . 1
محلًيا وعالمًيا معتمد لدى القيادة تثبت مطابقة هذه األجهزة والمعدات والمواد للمقاييس 

، في حالة إذا كان (ال تقبل تقارير اختبار العينات)بها  والمواصفات الوطنية والعالمية المعترف

 .الوكيل مرخص بإمارة غير اإلمارة المطلوب ترخيص الموزع بها
شهادة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بالدولة صادرة من هيئة المواصفات والمقاييس . 9

في ( اصفات قياسية بالدولةيقتصر ذلك على األجهزة والمعدات والمواد التي لها مو)بالدولة 

 .حالة إذا كان الوكيل مرخص بإمارة غير اإلمارة المطلوب ترخيص الموزع بها
كتيبات أصلية فنية للمواصفات الخاصة باألجهزة والمعدات والمواد المراد ترخيصها في . 8

 .حالة إذا كان الوكيل مرخص بإمارة غير اإلمارة المطلوب ترخيص الموزع بها
عينات من األجهزة والمعدات والمواد المطلوب ترخيصها لإلدارة المختصة للفحص توفير . 7

 .بإمارة غير اإلمارة المطلوب ترخيص الموزع بها والمطابقة في حالة إذا كان الوكيل مرخص

ترجمة رسمية معتمدة إلى العربية لجميع المستندات والوثائق المطلوبة والتي تحمل لغات . 10



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 غير اللغة العربية

رسالة تعهد صادرة من الوكيل المرخص بضمان جميع األجهزة والمعدات التي سيتم . 11
تلفة لمدة من ثالث إلى خمس سنوات حسب طبيعة الجهاز أو اعتمادها وتوريدها للمشاريع المخ

 .المعدة

 .تقدم أصول جميع المستندات والوثائق المطلوبة للسلطة المختصة لمضاهاتها مع الصور• 

 الفصل السابع

 ترخيص مقاو  تركيب وصيانة

 المادة الحادية والثالثون 

حة الحريق تقديم صور من يشترط إلصدار ترخيص تركيب وصيانة ألنظمة الوقاية ومكاف

 :المستندات التالية

 .الرخصة التجارية أو المهنية من جهات الترخيص المختصة بإمارة منطقة النشاط. 1
 .شهادة تسجيل لدى الغرفة التجارية. 1

 .صورة من عقد التأسيس. 2

 .جواز سفر طالب الترخيص ساري المفعول. 2
تنفيذ األعمال مع المؤهالت العلمية وشهادات الخبرة قائمة بأسماء الكادر الفني الذي يقوم ب. 5

 .وجوازات السفر

على أن يتم تقديم أصول جميع المستندات والوثائق المطلوبة مصدقة حسب األصول للسلطة • 
 .المختصة لمضاهاتها مع الصور

 المادة الثانية والثالثون

 :االلتزامات المطلوب تنفيذها من قبل طالب الترخيص

 .ائمة باألعمال التي تم تنفيذها والمعدات الخاصة بالشركة داخلًيا وخارجًياتقديم ق. 1

أن يكون للمقاول مقر دائم في منطقة الترخيص مع االلتزام بإخطار اإلدارة المختصة عن أية . 1
 .تغييرات في مقر وعنوان الشركة

الفنية المحددة أن يكون للمقاول ورشة دائمة في منطقة الترخيص تتوافق والمتطلبات . 2

المرفق بهذه الالئحة وذلك لألنظمة التي تحتاج لخدمات ما بعد البيع حسب ( 2)بالملحق رقم 
 .متطلبات القيادة، مع االلتزام بإخطار اإلدارة المختصة عن أية تغييرات في عنوان مقر الورشة

د الترخيص بمزاولة أن يكون الكادر الفني لدى الشركة ملم بمتطلبات الصيانة لألنظمة المرا. 2
تركيبها وصيانتها والمواصفات الدولية األخرى المتعلقة في هذا الشأن مع اإللمام بمتطلبات 

 .السالمة الوقائية المحددة بالدليل

استيفاء الحد األدنى من الكادر الفني لكل فئة حسب المتطلبات المحددة بالتصنيف المحدد . 5



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 .ةالمرفق بهذه الالئح( 1)بالملحق رقم 

 .أن يجتاز الكادر الفني اختبار الكفاءة المعد من قبل القيادة العامة للدفاع المدني. 1
تقديم تقرير شهري ببيانات المواقع التي تم تنفيذ أعمال التركيب والصيانة بها مع بيان . 9

 .تفصيلي لهذه األعمال التي تم تنفيذها لإلدارة المختصة

 المادة الثالثة والثالثون 

 مقاولي التركيب والصيانة تصنيف 

يصنف مقاولو التركيب والصيانة وفًقا إلمكانياتهم وقدراتهم الفنية والتقنية والبشرية على النحو 
 :التالي

 .أنظمة حماية وأنظمة مكافحة/ الفئة األولى. 1

 .أنظمة مكافحة/ الفئة األولى. 1
 .أنظمة حماية/ الفئة األولى. 2

 .ية وأنظمة مكافحةأنظمة حما/ الفئة الثانية. 2

 .أنظمة مكافحة/ الفئة الثانية. 5
 .أنظمة حماية/ الفئة الثانية. 1

 .أنظمة حماية وأنظمة مكافحة/الفئة الثالثة. 9

 .أنظمة الغاز/ الفئة الرابعة. 8
 .األبواب المقاومة للحريق والمواد المبطئة والمواد المانعة النتشار الحريق/ الفئة الخامسة. 7

 ابعة والثالثون المادة الر

 نطاق عمل والشروط الفنية لترخيص مقاولي

 التركيب والصيانة حسب فئة التصنيف

المرفق بهذه الالئحة نطاق عمل كل فئة من فئات تصنيف مقاولي ( 1)يحدد الملحق رقم 
 .التركيب والصيانة والشروط الفنية للترخيص حسب كل فئة

 المادة الخامسة والثالثون

 يانةاعتماد عقود الص

تلتزم جميع الشركات المرخصة كوكالء أو مقاولي تركيب وصيانة باعتماد عقود الصيانة 

 .السنوية المبرمة مع المباني والمنشآت من اإلدارة المختصة مقابل دفع الرسوم المقررة لذلك

 الفصل الثامن

 ترخيص مصنع لمعدات وأجهزة ومواد الوقاية ومكافحة الحريق



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 ثونالمادة السادسة والثال

يشترط إلصدار ترخيص مصنع إلنتاج أجهزة ومعدات ومواد الوقاية من الحريق ومكافحته 

 :تقديم صورة من المستندات اآلتية
 الرخصة الصناعية صادرة من الجهات المختصة. 1

 شهادة القيد بغرفة الصناعة والتجارة. 1

 .ترخيص وزارة المالية والصناعة. 2
 المفعول جواز سفر صاحب المصنع ساري. 2

كشف باألجهزة والمواد والمعدات الخاصة بالوقاية من الحريق ومكافحته المراد الترخيص . 5

 بتصنيعها
 .كشف بأسماء المهندسين والفنيين العاملين بالمصنع المراد ترخيصه. 1

 المادة السابعة والثالثون

 الشروط الفنية المطلوبة لترخيص مصنع

اج أجهزة ومعدات ومواد الوقاية ومكافحة الحريق توفير يشترط إلصدار ترخيص لصناعة وإنت

 :ما يلي
مهندسين متخصصين في صناعة األجهزة والمعدات والمواد الخاصة بالوقاية من ( 1)عدد . 1

الحريق ومكافحته يتمتع كل منهما بخبرة ال تقل عن خمس سنوات أو ثالث سنوات إذا كان من 

 (.ألبواب المقاومة للحريق من شرط المهندسينتستثنى مصانع تصنيع ا)مواطني الدولة 
فنيين ال تقل خبرتهم عن سنتين إذا كانوا من حملة الدبلوم في مجال ( 8)توفير عدد . 1

التخصص أو ثالث سنوات إذا كانوا من حملة الثانوية العامة وخمس سنوات إذا كان مؤهلهم 

 .العلمي أقل من الثانوية العامة
 .ود بالمعدات واألجهزة الالزمة لعمليات التصنيعتوفير مصنع مجهز ومز. 2

 .توفير قطع غيار للسوق المحلية. 2

اعتماد للمعدات واألجهزة والمواد المصنعة من مختبر معتمد من القيادة وتحمل عالمة . 5
 .االعتماد من هذا المختبر

 .لعربية واإلنجليزيةأن تكون البيانات الخاصة بإرشادات االستعمال للمواد المصنعة باللغتين ا. 1

 .9001 (ISO9001)أن يكون المصنع حاصاًل على شهادة الجودة آيزو . 9

 المادة الثامنة والثالثون

 منطقة نشاط المصنع

يقتصر نشاط المصنع بإمارة الترخيص وفي حالة الرغبة في تداول األجهزة أو المعدات أو 

 :م إال بإحدى الطريقتين التاليتينالمواد المرخص بتصنيعها في إمارة أخرى فإن ذلك ال يت



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

العمل عبر موزع مرخص كموزع وفًقا للشروط المحددة بهذه الالئحة شريطة أن يكون . 1

الموزع مملوًكا بالكامل لنفس مالك المصنع مع استيفاء جميع متطلبات ترخيص الموزع 
 .المحددة بهذه الالئحة

ه الالئحة لترخيص الوكيل في حالة ما العمل عبر وكيل مرخص وفًقا للشروط المحددة بهذ. 1

 .إذا كانت المنشأة طالبة الترخيص مملوكة لغير مالك المصنع

 الباب الثالث

 اشتراطات السالمة الوقائية وإجراءات اعتماد التصاميم والمخططات 

 الهندسية وشهادات اإلنجاز وأحكام الوقاية من الحريق

 الفصل األو  

 حريق وحماية األرواحدليل اإلمارات للوقاية من ال

 المادة التاسعة والثالثون 

المرفق بهذه الالئحة كمرجع الشتراطات السالمة الوقائية من ( 1)الملحق رقم )يعتمد الدليل 
 .أخطار الحريق في جميع المباني والمنشآت

 المادة األربعون 

 تحديث الدليل

السالمة الوقائية من الحريق وبناء يجوز للقائد إصدار تحديث للدليل وفًقا لمتطلبات واشتراطات 

 .على اقتراح اللجنة المختصة

 الفصل الثاني 

 إجراءات اعتماد التصاميم والمخططات الهندسية

 المادة الحادية واألربعون 

تلتزم مكاتب االستشارات الهندسية المرخص لها من الجهات المختصة وبيوت الخبرة 

سالمة الوقائية من الحريق المحددة بالدليل في المرخصة من اإلدارة المختصة باشتراطات ال

 .جميع التصاميم والمخططات الهندسية للمباني والمنشآت المختلفة

 المادة الثانية واألربعون

تلتزم مكاتب االستشارات الهندسية المرخص لها من الجهات المختصة وبيوت الخبرة باعتماد 
لعامة حسب منطقة النشاط وذلك للتأكد من جميع المخططات والتصاميم الهندسية عن اإلدارة ا



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

التزامها بشروط السالمة الوقائية من أخطار الحريق وفًقا لما هو محدد بالدليل مقابل دفع 

 .الرسوم المقررة لذلك

 المادة الثالثة واألربعون 

تسري صالحية اعتماد اإلدارة العامة للمخططات والتصاميم الهندسية لمدة سنة ميالدية من 
االعتماد، وعلى مالك المباني الشروع في تشييد المبني خالل هذه المدة، وفي حالة عدم  تاريخ

القيام بذلك تلتزم مكاتب االستشارات الهندسية وبيوت الخبرة بإعادة تقديم المخططات والتصاميم 

 .الهندسية لالعتماد من اإلدارة العامة مقابل دفع رسوم إعادة تقديم الطلب

 األربعون المادة الرابعة و

تلتزم بيوت الخبرة والوكالء ومقاولو التركيب والصيانة المرخصون حسب التصنيف المحدد 
بهذه الالئحة بالتقدم لإلدارة العامة العتماد المخططات والتصاميم التفصيلية التنفيذية ألنظمة 

ع الوقاية والسالمة من الحريق وأنظمة مكافحة الحريق للمباني والمنشآت المتوافقة م

المخططات والتصاميم الهندسية المعتمدة والمتوافقة مع الدليل قبل البدء في تركيب هذه األنظمة 
 .بالمباني والمنشآت مقابل دفع الرسوم المقررة

 الفصل الثالث 

 شهادة اإلنجاز

 المادة الخامسة واألربعون

التقدم لإلدارة يلتزم االستشاريون أو المقاولون المرخصون من جهات االختصاص أو المالك ب

 :العامة بطلب شهادة إنجاز للمباني المكتمل تشييدها مرفق به الوثائق التالية
 .نموذج الكشف على المبنى. 1

 .خارطة تحدد موقع المبنى. 1

 .التصميم والمخطط الهندسي للمبنى المعتمد من اإلدارة المختصة. 2
 .المعتمد من اإلدارة المختصة المخطط التنفيذي ألنظمة السالمة الوقائية من الحريق. 2

 .جميع شهادات التوريد والتركيب ألنظمة السالمة الوقائية من الحريق بالمبنى. 5

 .نموذج تعهد بصيانة جميع أنظمة السالمة الوقائية من الحريق بالمبنى. 1
 .شهادة ربط المبنى بالنظام. 9

 المادة السادسة واألربعون



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

ز للمبنى أو المنشأة بعد التأكد من استيفائها لمتطلبات تصدر اإلدارة العامة شهادة إنجا

واشتراطات السالمة الوقائية من الحريق ومطابقتها للمخططات والتصاميم الهندسية 
 .والمخططات والتصاميم التنفيذية وسدادها للرسوم المقررة

 الفصل الرابع

 أحكام الوقاية من الحريق في المباني والمنشآت

 ألربعون المادة السابعة وا

يحدد الدليل والتعديالت التي تتم عليه مستقباًل األحكام المتعلقة بالوقاية من الحريق في المباني 

قيد اإلنشاء والمباني القائمة والمنشآت العامة والخاصة حسب تصنيف المباني ونوع اإلشغال 
 .واالستخدام

 المادة الثامنة واألربعون

مرخصون من جهات االختصاص أو المالك أو من في يلتزم االستشاريون أو المقاولون ال

حكمهم باتباع األحكام المتعلقة بالوقاية من الحريق كافة وفًقا لما هو محدد بالدليل والعمل على 

جعل أنظمة السالمة الوقائية من الحريق صالحة للعمل باستمرار وذلك حسب طبيعة المنشأة 
 .وتصنيف المبنى ونوع اإلشغال واالستخدام

 باب الرابعال

 قواعد وأحكام الضبط والتفتيش

 الفصل األو  

 إجراءات مأموري الضبط القضائي

 المادة التاسعة واألربعون

يتولى مأمورو الضبط القضائي باإلدارة المختصة مهام القيام بإجراءات التفتيش الدوري 
ذه الالئحة من ه( 5)المفاجئ على مقار المنشآت المرخصة بأحد األنشطة المحددة بالمادة 

ومواقع الورش الفنية التابعة لها والتحقق من سالمة وصالحية سجالتها وتراخيصها والفنيين 

 .العاملين لديها وإجراء المطابقة الفنية لألجهزة والمعدات والمواد المرخصة

 المادة الخمسون 

الدوري يتولى مأمورو الضبط القضائي باإلدارة المختصة مهام القيام بإجراءات التفتيش 
المفاجئ على جميع المباني والمنشآت بمختلف أنواعها للتأكد من استيفائها الشتراطات 



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

ومتطلبات السالمة الوقائية من الحريق حسب طبيعة المنشأة وتصنيف المبنى ونوع اإلشغال 

واالستخدام وكذلك التأكد من صالحية أنظمة السالمة الوقائية من الحريق المركبة بهذه المباني 
 .المنشآتو

 المادة الحادية والخمسون 

على مأمورو الضبط القضائي االلتزام باإلجراءات التالية عند قيامهم بالتفتيش على المباني 

 :والمنشآت المختلفة

 .التعريف بهويتهم قبل القيام بعملية التفتيش. 1
 .ع التفتيش عليهامراعاة أن يكون التفتيش أثناء أوقات العمل للمباني والمنشآت المراد توقي. 1

 .أن يشمل التفتيش جميع مرافق المبنى والمنشأة بما فيها المرافق المشتركة. 2

 .توثيق عملية التفتيش بالتصوير إذا أمكن ذلك. 2
توجيه إنذار للمباني والمنشآت المخالفة محدد به مهلة زمنية إلزالة المخالفة بحيث ال تقل عن . 5

 .يد عن ستين يوًماهذه المهلة عن يوم واحد وال تز

 .إعادة التفتيش على المبنى أو المنشأة بعد انتهاء المهلة الممنوحة في اإلنذار. 1
يجوز لمأموري الضبط القضائي تمديد فترة اإلنذار لمرة واحدة لمدة مماثلة للمدة الممنوحة . 9

طبيعة ونوع باإلنذار متى ما ثبت له جدية مالك المبنى أو المنشأة في إزالة المخالفة حسب 

 .المخالفة
تحرير مخالفة للمباني والمنشآت التي لم تلتزم بإزالة المخالفات خالل المهلة الممنوحة في . 8

 .اإلنذار

لمأمور الضبط االستعانة بأي من السلطات المختصة في حالة منعه أو إعاقته من القيام . 7
ير العام وفًقا لألصول بمهامه وعليه إثبات إجراءات المنع في محضر مفصل ورفعه للمد

 .المتبعة

 .م1011لسنة ( 12)االلتزام بقائمة المخالفات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم . 10
يحرر مأمور الضبط مخالفة مباشرة دون إنذار بالنسبة للمخالفات المتعمدة والمخالفات من . 11

من هذه ( 5)انها بالمادة قبل المنشآت العاملة في مجال أنظمة السالمة والوقائية الوارد بي

 .الالئحة
يحرر مأمور الضبط مخالفة مباشرة دون إنذار للمباني والمنشآت التي تحدث بها حوادث . 11

حريق في حالة عدم استيفائها لشروط السالمة الوقائية من الحريق، دون اإلخالل بنسبة تحمل 
 .قيمة تكاليف عمليات اإلطفاء

 .آت ومن في حكمهم باإلنذار أو المخالفةإشعار مالك المباني والمنش. 12

تزويد مالك المباني والمنشآت ومن في حكمهم بالمعلومات والبيانات الوقائية الالزمة . 12
 .لتالفي المخالفة



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

 الفصل الثاني 

 التزامات مالك المباني والمنشآت ومن في حكمهم واإلجراءات االحترازية 

 المادة الثانية والخمسون 

 :باني والمنشآت أو من في حكمهم االلتزام باآلتيعلى مالك الم
 .السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم وتسهيل مهامهم. 1

 .االلتزام بإزالة أسباب اإلنذار ومعالجتها خالل المدة الممنوحة. 1

ات سداد قيمة المخالفة المحددة لدى اإلدارة العامة خالل المهلة الممنوحة مع تحمل الغرام. 2
 .المقررة عن التأخير في حالة عدم السداد في المواعيد، مع إزالة أسباب المخالفة

 المادة الثالثة والخمسون 

في حالة عدم التزام مالك المباني والمنشآت بإزالة أسباب اإلنذار أو المخالفة مع وجود خطورة 

ت المختصة التخاذ على سالمة األرواح والممتلكات فلإلدارة العامة الحق في إخطار الجها

 .اإلجراءات الالزمة إليقاف نشاط المبنى أو المنشأة لحين زوال أسباب الخطر

 الباب الخامس 

 صيانة أنظمة السالمة الوقائية من الحريق واالشتراك بالنظام والتدريب 

 الفصل األو  

 صيانة أنظمة السالمة الوقائية من الحريق واالشتراك بالنظام

 لخمسون المادة الرابعة وا

 :على مالك المباني والمنشآت ومن في حكمهم االلتزام باآلتي

إبرام عقود صيانة سنوية ألنظمة السالم الوقائية من الحريق مع إحدى الشركات أو . 1
المؤسسات المرخصة من قبل اإلدارة العامة على أن تشمل صيانة أنظمة اإلنذار ومكافحة 

 الحريق

 .لسنوية من قبل اإلدارة العامة وعدم قبول أي عقد غير معتمدطلب اعتماد عقود الصيانة ا. 1
إخطار اإلدارة العامة بأية مخالفات ترتكبها الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها لتنفيذ أعمال . 2

 .الصيانة حفاًظا على السالمة العامة

اإلدارة  الحصول على شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية من الحريق سنوًيا من. 2
 .العامة

تدريب عدد من العاملين على أساسيات السالمة الوقائية ومكافحة الحريق وفًقا للنسب . 5
 .المحددة بهذه الالئحة
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 .االشتراك في النظام. 1

 .سداد تكاليف تركيب النظام ورسوم االشتراك السنوي. 9

 الفصل الثاني 

 التزامات الشركة المعتمدة لتركيب النظام

 خامسة والخمسونالمادة ال

 :تلتزم الشركة المكلفة من قبل اإلدارة بتركيب النظام باآلتي

 .إجراء المسح الفني للمبنى أو المنشأة. 1

 .التأكد من صالحية أنظمة السالمة الوقائية. 1
من ( 51)تحديد فئة تصنيف المبنى أو المنشأة ورسوم التركيب وفًقا للتصنيف المحدد بالمادة . 2

 .وإعداد تقرير بذلك هذه الالئحة

 .رفع تقرير المسح الفني للمبنى أو المنشأة العتماده من اإلدارة العامة. 2
 .القيام بتركيب النظام بالمبنى أو المنشأة بعد اعتماد اإلدارة العامة للتقرير الفني. 5

 .إيصال المبنى أو المنشأة بغرفة عمليات اإلدارة العامة والمركبات التابعة لها. 1

 .توفير جميع البيانات الخاصة بالمبنى والمنشأة على النظام. 9
إجراء عمليات الصيانة الدورية للنظام واألجهزة المركبة والعمل على تشغيل النظام بصورة . 8

 (.9×12)مستمرة وعلى مدار الساعة وطوال أيام األسبوع 

أو تجديد االشتراك لإلدارة رفع التقارير عن المباني والمنشآت غير الملتزمة بتركيب النظام . 7
 .العامة التخاذ اإلجراءات القانونية تجاهها

رفع تقارير أسبوعية لإلدارة العامة عن المباني والمنشآت المتعطلة بها أنظمة السالمة . 10

الوقائية من الحريق وتحديد وجود عقود صيانة من عدمه مع توفير بيانات الشركة أو المؤسسة 
 .ل الصيانة في حال وجود عقود للصيانةالمتعاقد معها ألعما

يحظر على الشركة أو المؤسسة المعتمدة لتركيب النظام ممارسة أي من األنشطة المحددة . 11

من هذه الالئحة أو أن تكون مالكة أو شريكة بأي شكل من األشكال في أحد هذه ( 5)بالمادة 
 .األنشطة

 الفصل الثالث

 متصنيف المباني ألغراض تركيب النظا

 المادة السادسة والخمسون 

تصنف المباني القائمة أو التي يتم تشييدها ألغراض تركيب النظام إلى خمس فئات وذلك على 
 :النحو التالي

 :ويشمل( أ)مبنى صغير الحجم : الفئة األولى. 0
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قدم مربع ولديها جهاز إنذار منفصل ( 5000)المنشآت التجارية التي ال تزيد مساحتها عن . أ

 (.ة إنذارلوح)
 .أمتار( 7)مبنى ال يزيد ارتفاعه عن . ب

 .قدم مربع( 5000)مصنع ال تزيد مساحته عن . ج

 :ويشمل( 2)مبنى صغير الحجم : الفئة الثانية. 2

 .متًرا( 15)أمتار وال يتجاوز ( 7)مبنى يزيد ارتفاعه عن . أ

 .قدم مربع( 10000)قدم مربع وال تتجاوز مساحته ( 5000)مصنع تزيد مساحته عن . ب

 :مبنى متوسط الحجم ويشمل: الفئة الثالثة. 3

( 10000)قدم مربع وال تتجاوز مساحتها ( 5000)المنشآت التجارية التي تزيد مساحتها عن . أ

 .قدم مربع ولديها جهاز إنذار منفصل

 .متًرا( 12)متًرا وال يتجاوز ( 15)مبنى يزيد ارتفاعه عن . ب
 .قدم مربع( 15000)قدم مربع وال تتجاوز المساحة ( 10000)مصنع تزيد مساحته عن . ج

 :مبنى كبير الحجم: الفئة الرابعة. 2

 .قدم مربع ولديها جهاز إنذار مفصل( 10000)منشآت تجارية تزيد مساحتها عن . أ
 .متًرا( 21)متًرا وال يتجاوز ( 12)مبنى يزيد ارتفاعه عن . ب

 .قدم مربع( 10000)وال تتجاوز المساحة  قدم مربع( 15000)مصنع تزيد مساحته عن . ج

 :مبنى شديد الضخامة: الفئة الخامسة. 5

 .متًرا( 21)مبنى يزيد ارتفاعه عن . أ

 .قدم مربع( 10000)مصنع تزيد مساحته عن . ب

 الفصل الرابع

 متطلبات االشتراك بالنظام

 المادة السابعة والخمسون 

( 51)مبنى حسب تصنيف المباني المحدد بالمادة يحدد الدليل متطلبات االشتراك بالنظام لكل 
 .من هذه الالئحة

 المادة الثامنة والخمسون 

على مالك المباني ومن في حكمهم االلتزام بتوفير متطلبات االشتراك في النظام حسب 

 .التصنيف المحدد
 التدريب على أساسيات السالمة الوقائية ومكافحة الحريق

 المادة التاسعة والخمسون 
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تبر الحصول على الدورات التدريبية ألساسيات السالمة الوقائية ومكافحة الحريق كل سنتين يع

 .أحد متطلبات شهادة استيفاء اشتراطات السالمة الوقائية من الحريق

 المادة الستون 

يجب على المنشئات االلتزام بحصول عدد من العاملين لديها على الدورات التدريبية ألساسيات 
وقائية ومكافحة الحريق وذلك حسب نوع نشاطها ووفًقا لجدول تصنيف المنشآت في السالمة ال

من ذات الالئحة، مع ( 11)المرفق بهذه الالئحة ووفًقا للنسب المحددة بالمادة ( 2)الملحق رقم 

 .سداد الرسوم المقررة

 المادة الحادية والستون 

المطلوب حصولهم على الدورة  تحدد النسب المطلوبة من إجمالي العاملين لدى المنشئات
 :التدريبية ألساسيات السالمة الوقائية ومكافحة الحريق وحسب تصنيفها كالتالي

 .من العاملين وبحد أدنى عدد عامل واحد% A:10التصنيف  -

 .من العاملين بالمنشأة وبحد أدنى عدد عاملين% B:50التصنيف  -
 .من العاملين بالمنشأة%  C:100التصنيف  -

 دة الثانية والستون الما

 :يشترط للحصول على الدورات التدريبية توفير الوثائق التالية

 .الرخصة التجارية للمنشأة أو الموافقة المبدئية لمنح الترخيص. 1

كشف صادر بتاريخ ال يزيد )كشف بعدد وبيانات العاملين بالمنشأة معتمد من وزارة العمل . 1
 (.دريبعن ثالثين يوًما من تاريخ طلب الت

 .طلب دورات تدريبية. 2

 المادة الثالثة والستون 

يجب على مالك المباني والمنشآت ومن في حكمهم االلتزام بحصول جميع العاملين بمهنة 

 .حارس على الدورات التدريبية ألساسيات السالمة الوقائية ومكافحة الحريق

 الفصل الخامس 

 د الخطرة المنشآت العاملة في مجا  توزيع الغاز والموا

 المادة الرابعة والستون 



 

 إدارة الشؤون القانونية
 

تلتزم المنشآت العاملة في مجال توزيع الغاز والمواد الخطرة باستيفاء اشتراطات السالمة 

الوقائية المحددة من قبل القيادة واعتماد جميع المركبات والصهاريج المخصصة لنقل أسطوانات 
 .الغاز والمواد الخطرة مقابل دفع الرسوم المقررة

 الخامسة والستون المادة

 :لترخيص مركبات وصهاريج نقل أسطوانات الغاز والمواد الخطرة يجب توفير الوثائق التالية

 .صورة من ملكية المركبة سارية الصالحية أو نموذج الفحص الفني. 1

 .صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية. 1
 .الخطرة للسائق صورة من بطاقة تصريح قيادة صهريج أو مركبة نقل المواد. 2

 .صورة من رخصة القيادة للسائق. 2

 .شهادة تركيب نظام التتبع اإللكتروني من جهة االختصاص. 5
 .رسالة الموافقة المبدئية للتسجيل في حالة المركبات أو الصهاريج الجديدة أو تغيير الصنف. 1

 المادة السادسة والستون

رة بالتدريب على القيادة الخطرة للمركبات يلتزم سائقو مركبات وصهاريج نقل المواد الخط

 .والصهاريج وفًقا للشروط والضوابط المحددة من القيادة

 الباب السادس 

 أحكام ختامية

 المادة السابعة والستون 

تقوم إدارات الدفاع المدني اإلقليمية بكل إمارة بكافة االختصاصات والمهام التي تمارسها 
 .اإلدارات العامة للدفاع المدني

كما يتولى مدير إدارة الدفاع المدني في تلك اإلدارات ممارسة االختصاصات والمهام التي 

 .يمارسها المدير العام وذلك في نطاق هذه الالئحة

 المادة الثامنة والستون

 .يعتمد القائد األساليب والنماذج الخاصة بتطبيق أحكام هذه الالئحة التي تعدها اللجنة المختصة

 عة والستونالمادة التاس

يصدر القائد القرارات الخاصة بتشكيل اللجان المحددة بهذه الالئحة ويقوم بتسمية أعضاءها 
 .ومقار تواجدها وفًقا لمتطلبات وضرورات العمل على أن تضم الكفاءات والخبرات المطلوبة
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 المادة السبعون 

المفعول لمتطلبات تعفى المنشآت والمباني التي تبادر في الحصول على شهادات سارية . 1

السالمة من أخطار الحريق صادرة عن اإلدارة العامة في اإلمارة المعنية والمنصوص عليها 
المشار إليه أو تجديدها خالل  1011لسنة ( 12)من قرار مجلس الوزراء رقم ( 2)في المادة 

ت ، من دفع أية رسوم وغراما20/7/1011تسعين يوًما تبدأ بتاريخ ( 70)مدة ال تجاوز 

 .مفروضة عليها بموجب قرارات سابقة على نفاذ قرار مجلس الوزراء آنف الذكر
تمنح المنشآت العاملة في مجال السالمة الوقائية من الحريق المرخصة قبل صدور هذه . 1

الالئحة مهلة ستة أشهر من تاريخ سريان هذه الالئحة أو حتى انتهاء سريان الترخيص الحالي 

 .فيق أوضاعها طبًقا ألحكام وقواعد هذه الالئحةأيهما أكثر، وذلك لتو
تسعون ( 70)ُيمنح مالك المباني والمنشآت ومن في حكمهم المعنيين بهذه الالئحة مهلة مدتها . 2

 .يوًما من تاريخ صدور هذه الالئحة لتوفيق أوضاعهم وفًقا ألحكامها

 المادة الحادية والسبعون

ية لمنشأة واحدة، يتم تحصيل الرسوم على النشاط ذو في حال تعدد األنشطة في الرخصة التجار

 .الرسم األعلى فقط

 المادة الثانية والسبعون

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أي من األحكام 
لسنة ( 12)الواردة بهذه الالئحة بالعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 

 .سالف الذكر 1011

 المادة الثالثة والسبعون

م بشأن األحكام الخاصة بالوقاية من الحريق في 1771لسنة ( 152)يلغى القرار الوزاري رقم 

المنشآت العامة والخاصة، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه الالئحة ويستمر 
 .كامهاالعمل باألنظمة واللوائح المنظمة التي ال تتعارض مع أح

 المادة الرابعة والسبعون

 .م20/7/1011تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباًرا من تاريخ 

 /الفريق

 سيف بن زايد آ  نهيان
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 نائب رئيس مجلس الوزراء 

 وزير الداخلية 

 هـ22/00/0233: التاريخ

 م8/00/2002: الموافق

 ملحق(544)العدد  -الجريدة الرسمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات 

 دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح

 مقدمة .0

 تقدير .2

 الهدف .3

 الطلب .2

 االلتزام بأفضل الممارسات .5

 لجنة دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح .6

 دور لجنة دليل اإلمارات للوقاية من الحريق وحماية األرواح .7

 وتعديل الدليلمراجعة  .8

 تسجيل المخولين بالتوقيع في الدليل .9

 الترخيص واالعتماد واألشخاص المختصين .00

 الشهادات ومختبرات الفحص المعترف بها عالمًيا .00
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 األشخاص المؤهلين والمختصين .02

 تصنيف المباني والمنشآت واإلشغاالت .03

 تقييم المخاطر .02

 المعايير المرجعيةالتعريف بالقوانين و .05

 البناء وتقسيمات الحريق :0الفصل 

 المتطلبات التشغيلية لخدمات اإلطفاء :2الفصل 

 مسالك الهروب :3الفصل 

 مطفآت الحريق المحمولة :2الفصل 

 عالمات المخارج :5الفصل 

 إنارة الطوارئ والمخارج :6الفصل 

 نظام اإلخالء الصوتي واالتصاالت :7الفصل 

 نظام الكشف واإلنذار من الحريق :8 الفصل

 أنظمة اإلطفاء والحماية من الحريق :9الفصل 

 التهوية الميكانيكية وأنظمة التحكم من الدخان :00الفصل 

 اشتراطات السالمة من الحريق لتجهيزات الغاز البترولي المسال :00الفصل 

 اشتراطات الوقاية من الحريق :02الفصل 

 :03الفصل 
ات الوقاية من الحريق في المستودعات المتالصقة متعددة المستأجرين اشتراط

 والمصانع

 اشتراطات محطات محوالت الكهرباء الفرعية :02الفصل 

 اشتراطات إمكانية التحرك للمعاقين :05الفصل 

 مواصفات نظام مراقبة أجهزة اإلنذار لحماية األرواح :06الفصل 

 سة تحليل المخاطرإرشادات القيام بدرا :07الفصل 

 اإلنشاءات واإلشغاالت الخاصة :08الفصل 

 متطلبات تقديم المخططات األسئلة المتداولة :09الفصل 

 حواجز الشرفات والنوافذ ب-0الملحق 

 -20. الملحق

 أ-0
 .أنظمة التكسية الخارجية للجدران واألسقف

 اق العمل وفق التصنيفمتطلبات ترخيص شركات التركيب والصيانة ونط (2)الملحق رقم 

 التجهيزات المطلوبة بالورش الفنية حسب طبيعة النشاط (3)الملحق رقم 

 (تصنيف المنشآت) 1جدول رقم  (2)الملحق رقم 
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