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يجب أن تكون األوبواب الموبينة وبالون االحمر مقاومة للحريق لمدة ½ ساعة تغلق تلقائيا
يجب أن تكون األوبواب الموبينة وبالون االخضر مقاومة للحريق لمدة  2ساعة تغلق تلقائيا
يجب أن تكون النوافذ الموبينة وبالون االحمر مقاومة للحريق لمدة:
أ ½ .ساعة
ب 2 .ساعة
ج 1 .ساعة
يجب ان يكون الجدار الموبين وبالون االحمر يصل الى سقف الدور ومقاوم لمدة ساعتين
يجب أن يفتح الوباب الى الخارج كما هو موبين وبالون االزرق على الخرائط مع توفير دافع تلقائي من الداخل
يجب توفير تهوية طوبيعية في:
أ .الساللم
ب .السرداب
ج .مواقف السيارات
د .جميع غرف الموبنى
يجب توفير تهوية ميكانيكية في:
أ .الساللم (نظام ضغط الهواء)
ب .مواقف السيارات
ج .السرداب
د .الغرف عديمة التهوية
يجب توفير اللواح من الوبالستيك للتهوية في سقف الموبنى
يجب توفير حماية وبمواد مقاومة للحريق في مناطق مجرى األسالك واألناوبيب والتكييف والفتحات الرئسية واالفقية
في الجدران االسقف الخاصة وبالخدمات
يجب أن تكون المواد المستخدمة لعمل دور الميزانين مقاومة للحريق
ال يسمح وبوضع حواجز على النوافذ من الخارج في االدوار أعلى من الدور االرضي (ما عدا المدارس)
يجب وضع أسطوانات الغاز في صندوق جيد التهوية وبالدوراالرضي وان تكون التمديدات من مادة النحاس أو
الحديد
يجب توفير أفران كهروبائية
يجب توفير وبطانية حريق في المطوبخ
يجب حماية عداد الكهروباء وبصندوق مقاوم للحريق لمدة ½ ساعة
يجب توفير مصعد لرجال الدفاع المدني
*يجب توفير مصاوبيح طوارئ و عالمات إرشادية لمخارج الطوارئ
*يجب توفير نظام اإلنذار التلقائي
نوصي وبروبط نظام اإلنذار التلقائي وبغرفة عمليات اإلدارة العامة للدفاع المدني

Provide Fire Door (FD) as indicated in red rated for ½ hour with door closer
Provide Fire Door (FD) as indicated in green rated for 2 hour with door closer
Provide Fire window (FW) as indicated in red rated for:
a.
½ hour
b.
2 hour
c.
1 hour
Provide Fire Wall as indicated in red rated for 2 hours
Doors indicated in Blue should open outwards with the provision of panic bar
Provide Natural ventilation in:
a.
Staircases
b.
Basement
Car park
c.
Entire area
Provide Natural ventilation in:
a.
Staircases
b.
Car park
a.
Basement
b.
Entire area
Provide Plastic roof lights in the building roof
Any penetrations formed by conducts, piping and ducting passing through walls and
floors must be enclosed with fire stop material.
Mezzanine floor should be constructed from fire rated material
Exterior windows above ground floor are not allowed to have fix exterior barriers
Gas cylinder should be in ventilated cabinet and all its piping are from brass or steel.
Electrical cooker should be provided in open kitchens
Provide fire blanket in kitchen
Electric meter should be enclosed within ½ hour cupboard
Provide firemen lift
*Provide Emergency lighting and Exit signs
*Provide Fire Alarm system
Recommend to connect the fire alarm system with the General Civil Defance
Directorate control room
*Provide Fire extinguishers type:
*Provide the firefighting system:
a.
Dry riser
b.
Wet riser
*Provide Smoke Extract system in:
a.
Corridors
b.
Car Park
c.
Basement
d.
Factory
*Provide Hose reel to cover entire area
*Provide Sprinkler System in:
a.
Corridors
b.
Rooms
a.
Mezzanine Floor
b.
First Floor
c.
All Floors – Car Park - Basement
Must implement the Hazards Material Division requirements

*يجب توفير طفايات حريق يدوية مناسوبة
*يجب توفير نظام مكافحة الحريق نوع:
أ .نظام االنوبوب الجاف
ب .نظام االنوبوب الرطب
*يجب توفير نظام شفط الدخان في:
أ .الممرات
ب .مواقف السيارات
ج .السرداب
د .المصنع
*يجب توفير خراطيم مياه لتغطية جميع أجزاء الموبنى
*يجب توفير نظام مرشاة المياه في:
أ .الممرات
ب .الغرف
ج .الدور الميزانين
د .الدور االول
ه .جميع االدوار  -مواقف السيارات  -السرداب
يجب تطوبق إشتراطات فرع المواد الخطرة فيما يتعلق وبالمواد الخطرة الموجودة في المشروع
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التراخيص صالح لمدة سنتين فقط

* عند وجود هذه العالمة مقابل الشروط ،فعليه يجب أن يتم تقديم الخرائط المطلوبة لإلعتماد بإدارة الحماية والسالمة

* In case this star next to the requirements, then drawing must be submitted for approval
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