
 المملكة العربية السعودية

 وزارة الداخلية

 مجلس الدفاع المدني  

 

 

 

 

 الئحــة

 والحماية من الحريقشروط السالمة 

 المتاحف األثريةفي 
 

 

 



 وزارة الداخلية

 المديرية العامة للدفاع المدني

 

 

 

اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة 

 والحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحريقأمور السالمة، 

 

 

 الئحــة

 المتاحف األثريةشروط السالمة من الحريق في 
 

 
 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

 المتاحف األثريةشروط السالمة والحماية من الحريق في 

 

  األولفصلال

 "تعريفات"

 :المادة األولى
 :الواردة بهذه الالئحة ما يلييقصد بالمصطلحات 

 :المتحف .١

هو المبنى العام أو الخاص المخصص لحفظ وعرض التحف األثرية أو المواد العلمية أو 

البيئية التي يتم عرضها أو حفظها في تلك المباني، نظراً لقيمتها الفنية أو العملية أو التاريخية 

 .أو لما تمثله من أهمية في التراث

 :النظام .٢

هـ وجميع ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/فاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم منظام الد

 .األنظمة األخرى ذات العالقة

 :مندوب الدفاع المدني .٣

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

ة  للقواعد، واإلجراءات المحددبالقيام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقا

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

 .الحريق

 : المختصةالجهة .٤

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

 .بترخيص المنشأة ونشاطها



 :مة السال عنمسئولال .٥

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

 المعين أو المكلف ليكون مسئوالً عن جميع ما يتعلق بأعمال السالمة) المطبعة أو الغير

كما يعتبر الشخص الصادر باسمة الترخيص مسئوالً عن . تاحف األثريةواألمن في الم

، وتكون واجباته ومسئولياته وفقاً لما ورد بالئحة مسئوليات  األحوال جميع فيالسالمة

 .المختص بأعمال السالمة واألمن الصناعي

 :يقصد بها: المواصفات .٦

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

 .السعودية للمواصفات والمقاييس

لمواصفات األجنبية المعتمدة من الهيئة العربية وهي ا: 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 

 .العربية السعودية للمواصفات والمقاييس



  الثانيالفصل

---------- 

 الشروط واألحكام العامة
 

 :المادة الثانية
تلتزم الجهة المسئولة عن المتحف بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة 

بأعمال السالمة واألمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من الدفاع المدني، يوضح فيها مدى 

واردة بهذه الالئحة ويكون المكتب الذي أعد هذه الدراسة االلتزام بالمواصفات واالشتراطات ال

مسئوالً أمام الدفاع المدني والجهات األخرى ذات العالقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة 

 .تنفيذها

 

 :المادة الثالثة
يكون المسئول عن السالمة مسئوال مباشرا عن عمل الفحوصات واالختبارات الدورية بالنسبة 

ميع المعدات واآلالت الكهربائية والميكانيكية، وكذلك جميع وسائل ومعدات السالمة للمنشأة وج

 .ومكافحة الحريق والمراقبة واإلنذار وإصالح أي عطل أو خلل فوراً

 

 :المادة الرابعة
يلتزم المسئول عن السالمة في حالة أي عطل أو خلل ينطوي على درجة من الخطورة ـ أن يقوم 

أو الجهاز الذي وقع به العطل أو الخلل، ويمنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه بوقف تشغيل اآللة 

 .وإصالحه من قبل المختصين

 

 :المادة الخامسة
يلتزم مسئول السالمة بوضع خطة التدخل واإلخالء في حاالت الطوارئ، بالتنسيق مع مركز 

 .حضور فرق الدفاع المدنيالدفاع المدني المختص، مع تحديد اإلجراءات التي يجب اتخاذها إلى 

 

 



 :المادة السادسة
يجب تدريب العاملين بالمتحف على أعمال السالمة واإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف في مدارس 

 .ومعاهد التدريب المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني على نفقة الجهة طالبة التدريب

 

 :المادة السابعة
بوضع لوحات إرشادية ـ وفقاً للتصميم المتخذ من الدفاع المدني ـ يلتزم المسئول عن السالمة 

لمنع التدخين وحظر إشعال أي مصدر للنيران واإلرشاد عن المخاطر وطرق النجاة ونشر 

 .تعليمات السالمة

 

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

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

لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية واالختبارات الدورية لوسائل ومعدات اإلطفاء والمراقبة 

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

ويحتفظ بالسجل .  من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائيةتخصيص جزء

في إدارة المطبعة ليكون في جميع األوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني لإلطالع وتدوين 

 .المالحظات والمخالفات والجزاءات

 

 :المادة التاسعة
نظيم والتعليمات التي يصدرها الدفاع المدني يتم ضبط مخالفات هذه الالئحة والتحقيق فيها وفقاً للت

 .في هذا الشأن

 

 



 الفصل الثالث

 "شروط ومتطلبات السالمة والحماية"
 

 :شرةاعالالمادة 
 :السالمة اإلنشائية

يجب أن تكون كافة المباني طبقاً للمواصفات القياسية السعودية وأن تشيد جميعاً من مواد غير  .١

 .قابلة لالشتعال

الموقع المخصص للمتحف معزوال عن باقي المباني بواسطة جدران مانعة يجب أن يكون  .٢

للحريق ويجوز أن تحتوي هذه الجدران على فتحات يتم إغالقها اتوماتيكيا في حالة حدوث أي 

 .حادث، بشرط توفير جهاز يدوي للغلق يمكن استعمالها إذا تعطلت وسيلة اإلقفال االتوماتيكية

 .واصل الثابتة من مواد غير قابلة لالشتعال تكون القواطع والفأنيجب  .٣

 .يجب إنشاء شبكة حماية من الصواعق للمبنى .٤

 

 :المادة الحادية عشرة
 :احتياطات السالمة الوقائية

يجب أن تكون القواعد والمنصات واألرفف وخزائن والغرض مصنوعة من مواد مقاومة  .١

 .للحريق

تستخدم المواد المقاومة للحريق  في عناصر الديكور والموكيت وأن االقتصاديراعى  .٢

 .والمؤخرة لالشتعال

يجب أن يراعى وضع المعروضات الخفيفة والخزائن بطرق منظمة، وأن تكون الممرات  .٣

 .خالية من العوائق

المعروضات والخزائن القريبة من المخارج يجب أن تكون مثبتة على دعائم ثابتة أو على  .٤

 . من أماكنهاالجدران، لكيال تتعرض للسقوط أو التحرك

يجب أن تكون قاعات اللوحات الفنية والتحف وغيرها من األشياء القابلة لالشتعال بعدة عن  .٥

المنافذ والساللم والممرات التي يسلكها الزوار والرواد وأن تكون معزولة عن بقية المتحف 

 .بجدران أو قواطع مقاومة للحريق لمدة ساعتين

 .بال الرواد باتجاه المخارجيجب أن تفتح األبواب في ساعات استق .٦



 .يجب أن تجهز أبواب الطوارئ بقضيب عرضي يسهل فتحها عند اللزوم .٧

 .لكل زائر)  متر مربع٣ إلى ٢من (تحدد الطاقة االستيعابية للمتحف من الزوار بمعدل  .٨

يجب عمل تمرين سنوي أو نصف سنوي على كيفية إضفاء الحريق واإلخالء وإبالغ الجهة  .٩

 . بموعد التدريبالمعنية مقدماً

يجب أن تكون جميع أجزاء المتحف أو المبنى التاريخي خاضعة للتفتيش الدوري من قبل  .١٠

 .الدفاع المدني

للمباني ) BUILDING MANAGEMENT SYSTEM-BMS(يجب تركيب أنظمة  .١١

 .الكبيرة للتحكم في جميع أجهزة المبنى وتحديد األعطال آلياً

 

 :ة عشرةثانيالمادة ال
 :النجاةوسائل وطرق 

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

 .األكثر في حاالت الطوارئ

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

 .األقل، أحدهما الباب الرئيسي واآلخر مخرج طوارئ

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

 .متراً) ٢٠(عن 

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

 .شاغلوه للخطر مع تزويدها بإنارة الطوارئ

ن ثم إلى مخارج نهائية يجب أن يؤدي مخارج الطوابق غير األرضية إلى ساللم محمية وم .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

بسرعة إخالء الموظفين واألشخاص وأن يشار بأسهم منارة ويكتب عليها باللغتين العربية 

 ).باب طوارئ(ة واإلنجليزي



 :ة عشرةثالثالمادة ال
 : والميكانيكيةالسالمة الكهربائية

 والتركيبات الكهربائية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة التجهيزاتيجب أن يتم تصميم كافة  .١

 . عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييسالصادرةوطبقا للمواصفات 

 .كهربائية لتشغيل األجهزة وإضاءة الطوارئيجب توفير مصدر ثانوي للطاقة ال .٢

تزود أماكن التجهيزات والتركيبات الكهربائية بوسائل اإلطفاء المناسبة وطفايات ثاني أكسيد  .٣

 .الكربون والبودرة الكيميائية الخاصة

 من النوع الذي يوفر الحماية ضد تاحفيجب أن تكون األجهزة والمعدات الكهربائية في الم .٤

 .مخاطر الحرائق

ينبغي تأريض جميع المعدات الكهربائية واألجزاء المعدنية وفق المواصفات الفنية الخاصة  .٥

 .بذلك

يجب أن يتم تركيب قاطع عام وقواطع فرعية للتيار الكهربائي لتغذية جميع لوحات الكهرباء  .٦

 .الفرعية والخدمات األخرى، وذلك للفصل والحماية عند حدوث أعطال

 

 :ة عشرةالمادة الرابع
 :خدمة السالمة والمراقبة ضد الحريق

وفي جميع األحوال يعين بكل موقع مسئول . يتم تشكيل فريق للسالمة تبعاً ألهمية وحجم المتحف

للسالمة، يعاونه فريق من العاملين المدربين في أعمال السالمة ومكافحة الحريق يكون مسئوالً 

 المتحف، وتكون واجباته وفقاً لم تضمنته عن تنفيذ متطلبات السالمة بالموقع بالتضامن مع مدير

 :الئحة مسئوليات المختص بأعمال السالمة الصادرة عن الدفاع المدني وخاصة ما يلي

وضع خطة متكاملة للتدخل واإلخالء في حاالت الحوادث والطوارئ واعتمادها من إدارة  .١

 .الدفاع المدني المختصة

 .خص خالل فترات تردد الجمهور والزوارتنظم خدمة مراقبي السالمة بالمتحف وعلى األ .٢

وضع تعليمات معلنة توضح وسائل اإلنذار واإلطفاء بالموقع وطرق تشغيلها وأرقام هواتف  .٣

 .الطوارئ واإلجراءات الواجب اتخاذها لسالمة الرواد والموظفين

 



 :ة عشرةالمادة الخامس
 : ومكافحة الحريقاإلنذارأنظمة 

ن شاغليها من القيام باإلجراءات اآللية لمكافحة الحريق يجب تزويد المنشأة بطريقة تمك .١

والتي تتوافق ) بودرة كيميائية جافة ثاني أكسيد الكربون(باستخدام الطفايات اليدوية المناسبة 

 .مع األخطار المحتملة

يجب أن تكون الطفايات معتمدة ومطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة العربية  .٢

 .فات والمقاييسالسعودية للموص

 . يسهل رؤيتها والوصول إليهاواضحةيجب أن توضع الطفايات في أماكن  .٣

 .يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها وتاريخ أخر تعبئة وصيانة .٤

 . مجهزة بأجهزة اإلنذار والكشف المبكر عن الحريقتحفيجب أن كون الم .٥

 .ل نشوب الحريق التدخل الفوري بشبكة إطفاء مائية ذات ضغط ثابت لتتيح حامتحفتزويد ال .٦

 .تحف المأرجاءيزود الموقع بالعدد الكافي من بكرات اإلطفاء، على أن تغطي كافة  .٧

 ).إغالق، دوش، خط مستقيم(تزود البكرات بقاذف من النوع الذي يعمل على ثالث حاالت  .٨

في مرتين ( من قبل فنيين متخصصين الشبكةيجب على مسئول عن السالمة المكلف اختبار  .٩

 .للتأكد من خاللها أن البكرات ليس فيها تسرب وأنها بحالة جيدة وجاهزة لالستعمال) السنة

أن يتأكد من أن الفحص يتم بواسطة مهندس متخصص ومدرب مسئول السالمة يجب على  .١٠

 .ويسجل ذلك في سجل السالمة

ت وتجهيز  تقديم دراسة فنية تتضمن مخططاً كامالً لمعداتحفعلى الجهة المسئولة عن الم .١١

 .اإلطفاء واإلنذار واإلخالء إضافة إلى شروط السالمة األخرى

 في مدى مالءمة معدات السالمة وأنظمة تحفيستطلع رأي قسم الدفاع المدني التابع له الم .١٢

 .اإلطفاء واإلنذار المقترحة بعد عرض المخططات الخاصة بذلك عليه


