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اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة 

 والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحريقأمور السالمة، 

 

 

 الئحــة

 شروط السالمة من الحريق في مراكز المعلومات
 

 
 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

 .هـ١٢/٤/١٤٢١٩خ وتاري



 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 (اتفقرالطالع على وبعد اإل
 

 :يقرر ما يلي
 

 :اللوائح التالية بالصيغة المرفقة  إصدارالموافقة على: أوالً

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

 .ز المعوقينالئحة شروط السالمة وسبل الحماية الواجب توافرها في مراك )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 

 .في المطابعالئحة شروط السالمة والحماية من الحريق  )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

 .ا والعمل بها من تاريخ نشرهفي 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

  ةــــالئح

 شروط السالمة والحماية من الحريق في مراكز المعلومات

 

  األولفصلال

 تعريفات

 :المادة األولى 
 :لواردة بهذه الالئحة ما يلييقصد بالمصطلحات ا

 :المركز .١

 المستندات والوثائق والمعلومات والمعامالت والبيانات المحفوظة على حفظمركز وإدارة 

الورق المقوى أو أجهزة الحاسبات اآللية ومستلزماتها كاألقراص المغناطيسية أو الميكروفيلم 

، كاألفالم والشرائح الشفافة أو األشرطة المغناطيسية أو غيرها من وسائل الحفظ األخرى 

 .وغيرها

 :النظام .٢

هـ وجميع ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 .األنظمة األخرى ذات العالقة
 

 :مندوب الدفاع المدني .٣

هو الشخص أو األشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو أحد مراكزها 

ة يام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقا للقواعد، واإلجراءات المحددبالق

بالالئحة الخاصة بذلك ، بغرض التأكد من سالمة المبنى ومعدات وأدوات السالمة ومكافحة 

 .الحريق



 : المختصةالجهة .٤

ى ذات العالقة والجهات األخر) المديرية العامة للدفاع المدني( يقصد بها وزارة الداخلية

 .بترخيص المنشأة ونشاطها

 : السالمة عنمسئولال .٥

وفقاً لمفهوم المادة الخامسة والعشرية من نظام الدفاع المدني ـ هو الشخص من منسوبي 

المؤسسة المعين أو المكلف ليكون مسئوالً عن جميع ما يتعلق بأعمال السالمة ، كما يعتبر 

ر الترخيص باسمه أو مستغلها من الشخص الصاد  أو)ملكية خاصة(وقع المملوك مالك الم

 . وفقاً لالئحة الصادرة بهذا الشأن وتحدد واجباته ومسئولياتهالباطن مسئوالً في جميع األحوال

 :يقصد بها: المواصفات .٦

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

 .سالسعودية للمواصفات والمقايي

وهي المواصفات األجنبية المعتمدة من الهيئة العربية : لعالميةالمواصفات ا ) ب(

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

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

 .لمقاييسالعربية السعودية للمواصفات وا



  الثانيالفصل

---------- 

 الشروط واألحكام العامة
 

 :المادة الثانية
تطبق هذه الالئحة في مراكز حفظ وإدارة المعلومات ، سواء كانت هذه المعلومات ، مسجلة على 

الورق أو الحاسبات اآللية أو مستلزماتها ، كاألفالم واألشرطة المغناطيسية والشرائح واألوراق 

 .وغيرها

 

 :المادة الثالثة
إن هذه الالئحة تتعلق بشروط السالمة ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط 

 .والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات األخرى ذات العالقة

 

 :المادة الرابعة
توي على وفقاً لنص المادة العشرين من نظام الدفاع المدني ال يجوز الترخيص للمنشأة التي تح

مركزاً للمعلومات أو توسيعها أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتنفيذ ما ورد 

 .في الالئحة من شروط ، والحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات األخرى ذات العالقة

 

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

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

 .تعليمات السالمة باللغتين العربية واإلنجليزية

 

 :المادة السادسة
ة يعتبر المسئول عن المنشأة مسئوالً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية واالختبارات الدوري

، وذلك بالنسبة للمركز ذاته وتجهيزاته ، وكذلك جميع وسائل السالمة ومعدات ) كل ثالثة أشهر(

ويعتبر أي إهمال . اإلطفاء والمراقبة واإلنذار الخاصة بالمركز ، وإصالح أي عطل أو خلل فوراً



ت أو تقصير في هذا الصدد من قبيل اإلهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءا

 .المنصوص عليها نظاماً

 

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

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

ية لوسائل ومعدات اإلطفاء والمراقبة لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية واالختبارات الدور

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

 .تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية

 

 :المادة الثامنة
ية وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع يلتزم المسئول عن السالمة في المنشأة بوضع لوحات إرشاد

 أي مصدر للنيران ، واإلرشاد عن المخارج وطرق النجاة اشتعالالمدني لمنع التدخين ، وحصر 

 .ونشر تعليمات السالمة

 

 :المادة التاسعة
يلتزم مسئول السالمة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة 

ممتلكات ـ بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة ، وعزل وإخالء يهدد سالمة األرواح وال

العاملين من أماكن الخطورة في المبنى ، وإبالغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً ، للنظر في 

ويعتبر إهماله أو تهاونه في هذا الصدد من قبيل اإلهمال الجسيم الذي . اإلجراء الواجب اتخاذه

 .ة عالوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماًيعرض للمسئولية الجنائي

 

 :المادة العاشرة
يجوز للمسئول عن السالمة إجراء اختبارات التدريب على اإلخالء بعد االتفاق على موعد سابق 

لحضور مندوب عن الدفاع المدني ، ويدون في السجل تاريخ االختبار وما يفيد حضوره 

 .ومالحظاته

 



 :ة عشرةالمادة الحادي
يجب تدريب جميع العاملين أو النسبة من العاملين التي تحددها المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً 

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

التنسيق مع المديرية التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني أو 

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 

أة على التدريب الواحد، ويجب في جميع األحوال إثبات حصول العاملين بالمحل أو المنش

 .المطلوب

 

 :المادة الثانية عشرة
يتم ضبط مخالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن 

 .المديرية العامة للدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه األمور



 الفصل الثالث

 شروط ومتطلبات السالمة والحماية
 

 :لثالثة عشرةالمادة ا
 :السالمة اإلنشائية

تكون المواد المستعملة في بناء مركز المعلومات غير قابلة لالشتعال وطبقاً يجب أن  .١

 .للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات وزارة األشغال العامة واإلسكان

 .يجب عزل أقسام المركز الداخلية عن بعضها توخياً لخطر انتشار الحريق .٢

 .ة حفظ البيانات في مكان خاص ومقاوم للحريق ومزود بباب قاطع للناريجب وضع أشرط .٣

إذا كان مركز المعلومات في عمارة فيجب عزله عن باقي أقسام العمارة بواسطة جدران  .٤

 .وأبواب مقاومة للنار لمدة ساعة على األقل

 .يزود كل قسم بباب للطوارئ مجهز بقضيب عرضي يفتح للخارج يسمح بسرعة اإلخالء .٥

تزود غرف مقاطع الورق بجدران وباب قاطع للنار يغلق آلياً، حيث إن نسبة خطر الحريق  .٦

 .عالية في هذه الغرفة لوجود نفايات األوراق التي تنجم عن القص

الممرات المؤدية إلى األقسام المختلفة لمركز المعلومات تزود بأبواب قاطعة للنار في الجهتين  .٧

 .حسب المواصفات

عن الجدران بالزجاج  من الشعور بالعزلة بين األقسام يمكن االستعاضة من أجل اإلقالل .٨

 .القاطع للنار لمدة ساعتين على األقل

يجب أن تكون جميع المواد المستعملة ي تغطية األرضيات واألسقف المستعارة مقاومة للنار  .٩

 .لمدة ساعة على األقل

خذ كافة التدابير لتفادي ارتفاع إذا كانت السقوف المستعارة من مواد قابلة لالشتعال فتت .١٠

 .لهذه المواددرجة الحرارة غير العادية 

 .يجب أن تكون تشطيبات اإلنشاءات مانعة لنفاذ وتكوين الغبار .١١

يجب أن يجهز المكان بنظام لطرد الدخان والغازات الناجمة عن االشتعال في حالة  .١٢

 .الحريق، حيث المجموعات االلكترونية حساسة للغاية

د األرضيات ببالط عازل مصنوع من مواد مقاومة لالشتعال وأن توجد بين يجب تزوي .١٣

األرضية االصطناعية واألرض عدة فراغات تكفي لمرور التوصيالت الكهربائية ، وتجهز 



األرضية بفتحات تهوية مرتبطة بأجهزة كاشف للدخان، وأن تحتوي األسقف المستعارة على 

 .ب تكييف الهواءمواسير أسالك اإلنارة للمكاتب وأنابي

يراعى عند تصميم مبنى المركز بحيث يحتوي على ملحق منفصل إنشائياً عن المبنى  .١٤

ومتصل إلكترونياً ، وذلك لحفظ النسخ االحتياطية اإللكترونية، كما يجب أن تكون غرف 

 .الحفظ المركزي في الطابق السفلي من المبنى

 

 :المادة الرابعة عشرة
 :من الحريقوتجهيزات الحماية  وسائل 

يجب أن تشمل تجهيزات الحماية من الحريق نظاماً كامالً لإلنذار اآللي واإلطفاء التلقائي،  .١

أو الغازات المخمدة المناسبة التي ال تحدث تلفيات ) إذا توفرت(باستخدام بدائل غاز الهالون 

 .بالمكان نتيجة االستعمال

ت حريق من النوع المتأين بكاشفا) DOUBLE ZONING(يجب تركيب نظام إنذار حريق  .٢

)ION.DET ( ،تحت بالطات األرضيات المرتفعة، كما تزود بقاذفات تحت تلك األرضيات

 .وكذلك يتم تجهيزها بكاشفات المياه والرطوبة

 المستعارة واألسقفيجب أن تراقب القاعة والفراغات بين األرض واألرضيات المستعارة  .٣

غات مناطق خطرة، ويجب ربط جهاز التحكم بوقف وأنابيب التهوية على اعتبار هذه الفرا

 .التكييف، وفي بعض الحاالت ترتبط به أجهزة إليقاف الحاسبات اآللية

يجب أن يقوم بتركيب هذه األجهزة وإجراء الصيانة الدورية لها جهة فنية متخصصة ومعتمدة  .٤

 .وأن تتم تجربة عملية بعد التركيب بحضور مندوب عن الجهة المختصة

 تنتقل اإلشارة عن الحريق إلى غرفة عمليات الدفاع المدني، وذلك في المراكز يجب أن .٥

مراقب دائم للتبليغ عن الحريق بواسطة الكبرى والهامة وإذا لم يكن باإلمكان فيجب تواجد 

 .خط هاتفي إلى غرفة عمليات الدفاع المدني

تخلص من النفايات يجب وضع نفايات األوراق في صندوق معدني ذي غطاء يغلق آلياً، وال .٦

 .يومياً

بودرة كيميائية جافة متعددة األغراض، طفايات ثاني (يبج توفير طفايات الحريق الالزمة  .٧

لتغطية أرجاء الموقع، وأن تكون قريبة من أجهزة الحاسب ) أكسيد الكربون، طفايات هالون

 .الخ.. مستندات اآللي والتركيبات الكهربائية وأجهزة الطباعة ودواليب وخزائن الوثائق وال



يجب على الجهة المسئولة عن الموقع أخذ رأي الدفاع المدني لتقدير مدى مالئمة أنظمة  .٨

 .الوقاية المقترحة مع تقديم المخططات الالزمة لذلك

 المشار إليها بغرفة المراقبة والتحكم، ويتم تزويدها باللوحات األنظمةيجب ربط كافة  .٩

صاالت الالزمة والمراقبة البشرية من العاملين المدربين التوضيحية والتوصيالت ووسائل االت

 .وأن تكون متصلة آلياً بمركز الدفاع المدني إن أمكن

يجب تركيب خوامد حريق على مجاري هواء التكيف الداخل والخارج لغرف الحفظ  .١٠

 .المركزي

 . الحفظ المركزي بإحكامفإلى غريجب إغالق جميع الممرات المؤدية  .١١

 

 :ة عشرةالمادة الخامس
 :وسائل النجاة

يجب توفير وسائل النجاة الكافية بلك مبنى بما يسمح بإخالئه خالل مدة ثالث دقائق على  .١

 .األكثر في حاالت الطوارئ

توفير عدد المخارج الالزمة وفقاً للطاقة االستيعابية للمبنى، وبحد أدنى مخرجين على يجب  .٢

 .ئاألقل، أحدهما الباب الرئيسي واآلخر مخرج طوار

يجب أال تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة  .٣

 .متراً) ٢٠(عن 

المبنى عندما يتعرض في حالة الطوارئ إلخالء يتم تخصيص مخارج الطوارئ الستخدامها  .٤

 .شاغلوه للخطر مع تزويدها بإنارة الطوارئ

ساللم محمية ومن ثم إلى مخارج نهائية يجب أن يؤدي مخارج الطوابق غير األرضية إلى  .٥

 .توصل إلى خارج المبنى في مكان يتوفر فيه األمن والسالمة والهواء الطلق

يجب أن يزود كل قسم من المبنى بباب طوارئ مجهز بقضيب عرضاني يفتح للخارج يسمح  .٦

بية بسرعة إخالء الموظفين واألشخاص وأن يشار بأسهم منارة ويكتب عليها باللغتين العر

 ).باب طوارئ(واإلنجليزية 

 



 :المادة السادسة عشرة
 :التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية

يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات 

وصفات والمقاييس المختصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للم

 :مع مراعاة اآلتي

أن تكون كافة التمديدات من األنواع واألقطار المناسبة، وأن تكون معزولة عزالً جيداً ومحمية  .١

ضد التلف أو ارتفاع التيار، وأن تكون األجهزة الكهربائية المستخدمة من األنواع المعتمدة 

 .والمأمونة االستخدام ومطابقة للمواصفات الفنية

 .ء شبكة حماية الصواعق للمبنىإنشا .٢

يجب توفير التوصيالت األرضية لألجهزة والتركيبات الكهربائية التي تحتاج لذلك وفقاً  .٣

 .للمواصفات والمقاييس العربية السعودية

 .يجب تجهيز الموقع بقاطع عام للكهرباء باإلضافة إلى القواطع الفرعية األتوماتيكية واليدوية .٤

 .افية في جميع أجزاء الموقعيجب أن تكون اإلضاءة ك .٥

يجب أن يتم الفحص الدوري لألجهزة الكهربائية وأجهزة التهوية الميكانيكية بمعرفة جهة فنية  .٦

 .متخصصة مرخص لها

يجب أن تكون جميع التوصيالت الكهربائية تنتهي على لوحة توزيع فرعية خاصة بأجهزة  .٧

 .الحاسب اآللي

 التكييف المركزي في غرفة الحاسب اآللي، وذلك يفضل استخدام وحدات التكييف بدالً من .٨

 .للحصول على التركيز المطلوب إلطفاء الحريق في حالة حدوثه ـ ال سمح اهللا

للمباني الكبيرة ) BUILDING MANAGEMENT SYSTEM-BMS(تركيب أنظمة  .٩

 .للتحكم في جميع أجهزة المبنى وتحديد األعطال آلياً

 

 :المادة السابعة عشرة
 :ال التدخلتنظيم أعم

يجب تعريف العاملين في مراكز المعلومات باألخطار الخفية التي تكمن في هذه المباني،  .١

 .وكيفية التعامل مع هذه األخطار

 :يجب أن تجري للعاملين تدريبات على فترات تتضمن ما يلي .٢



 .استعمال أجهزة اإلطفاء اليدوية والتجهيزات االتوماتيكية لكشف الحريق واإلطفاء )أ 

 . إلعادتها للتشغيل مرة أخرىاألجهزةبير التي يجب اتخاذها بعد عمل هذه التدا )ب 

 .الوسيلة السريعة لقطع التيار وأجهزة التهوية والتكييف عند اللزوم )ج 

 .طريقة إخطار فرق اإلطفاء )د 

 .يجب أن توضع هذه التعليمات على شكل لوحات بارزة في األماكن التي يشغلها الموظفون .٣

لتدريب إخالء المركز في حاالت الطوارئ، وتقديم اإلسعافات األولية يجب أن يشمل برنامج ا .٤

 .وفقاً لخطة مسبقة يعدها مسئول السالمة بالموقع، وأن يتم ذلك بالتعاون مع الدفاع المدني

 

 : المادة التاسعة عشرة
 :تعليمات السالمة الوقائية

 لدى الموظفين الذين يجب وضع تعليمات السالمة في مكان ظاهر، وأن تكون معروفة تماماً .١

يعملون في المكان، وعلى الخصوص إخالء المكان قبل عمل جهاز اإلطفاء اآللي، لتأمين 

 على بانتظامالسالمة للعاملين من الغازات واألبخرة، ويجب أن يدرب جميع الموظفين 

 .استعمال طفايات ومعدات الحريق اليدوية

يسية في صناديق القمامة بأغطية، ويجب يجب أن يمنع تكديس األوراق واألشرطة المغناط .٢

 .تفريغها بانتظام، وفحص الفراغات الموجودة تحت األرضية المستعارة وتنظيفها عند اللزوم

صادر لالشتعال أو يجب أن يمنع التدخين قطعياً في كافة أرجاء الموقع، كما يمنع وجود أي م .٣

 بعيداً ومعزوالً عن غرف التسخين، ويكتفي بالبوفيه المخصص لذلك الذي يجب أن يكون

 . والمستودعات وكافة أماكن الخطورةواألجهزةاآلالت 

 .يجب أن تكون قاعات الحاسبات اآللية واألرشيف نظيفة .٤

يجب أن تجمع األوراق أو المواد القابلة لالشتعال وتطرح مع النفايات خارج الموقع مرتين  .٥

 .كل يوم أو بصفة منتظمة

شرطة والوثائق بجانب اآلالت إال بالقدر الذي يكفي يراعى عدم وضع األوراق أو األ .٦

 .لالحتياجات اليومية

أن يكون استعمال المواد والمركبات البالستيكية في الداخل في أقل الحدود، ألنها تطلق  .٧

 .غازات ضارة وخانقة لدى اشتعالها


