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 مقـدمـة 

السالم عليكم ورحمة اهلل ..وعلى آله وصحبه وسلم  ن والصالة والسالم على نبينا محمدلميالحمد هلل رب العا
  ه .. وبعدوبركات

الظروف المناسبة كل السبل و  وهيأتبيت اهلل الحرام ضيوف لخدمة حكومتنا الرشيدة كل إمكاناتها سخرت 
فهناك المشاريع العمالقة التي ، تسوده الطمأنينة وسهولة وفي جو ايماني الحج في يسر  فريضة ليؤدوا
مستويات الجودة ومجهزة على أعلى ورة المقاومة للحريق المطالخيام  فأنشأتتهم لراحبكامل الخدمات جهزت 

فضاًل عما تحوية منطقة ومنظمومة شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق والخدمية  بالمعدات الفنية العصرية
ومبنية على الطراز  بكل الوسائل والمعدات الحديثة الجمرات من تحفة معمارية حديثة شاهقة البناء مجهزة

كما  00 تقوم بدورها خالل فترة الحج كذلك ي هيالت األخرىإضافة إلى المنشآت الخدمية  الحديث المعماري
لتعمل كفريق واحد في خدمة حجاج كرست الجهات الحكومية كل إمكاناتها وجهودها من منطلق مسئوليتها 

والمديرية العامة للدفاع المدني جزء من الجهات األمنية التي تعمل على تأمين سالمة  00 بيت اهلل الحرام
قبل  زيارة المنشآت والمواقع الحكومية ومساكن الحجاجقامت وحدات السالمة بالحرم فقد  حجاج بيت اهلل
الخطط والفرضيات والتعليمات الوقائية  توضع، كما أكد من توفر متطلبات السالمة بها للت موسم الحج 

لمقدسة ليشمل كل فدليل اإلجراءات الوقائية يترجم أعمال السالمة بمنطقة المشاعر ا 0 للوقاية من الحوادث
 0جزء وكل جانب من هذا المكان الطاهر

في  عليمات وشروط السالمةبتطبيق ت االهتماممؤسسات وشركات ومكاتب الطوافة .. إن األخوة .. أصحاب 
لها ..  كما أن اإلبالغ  عظيمة التي انتم إن شاء اهلل اهالً وتحملكم هذه المسئولية اليدل على وعيكم مواقعكم 

 0لجميع اعن كل ما يؤثر على سالمة الحاج مسئولية 

لقد وضع هذه الدليل بين يديكم للتعريف  00رجال الدفاع المدني العاملين بمنطقة المشاعر المقدسة  ..األخوة
در ذلك خير من يق موانتواإلشراف عليها بمنطقة المشاعر المقدسة بمتطلبات السالمة الواجب توافرها 

ذن اهلل ستحقق الهدف الذي نسعى له جميعًا وهو سالمة حجاج بيت والتي بإويطبقها على الوجه المطلوب 
 0بينهم الطمأنينةاهلل الحرام ونشر 
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 أحكام عامة

( بمنطقةة المشةاعر المقدسةة خةالل موسةم LPGأو حيازة الغاز البترولي المسال )  استخدامتمنع التعليمات  .1
 الحج.

التعليمةةات بيةةع وتةةداول الحطةةب والفحةةم وكةةذلك الكيروسةةين داخةةل منطقةةة منطقةةة المشةةاعر المقدسةةة تمنةةع  .2
 وتستخدم فقط في مطابخ مخيمات الحجاج المصرح لها بذلك.

يمنع الدفاع المدني تنفيذ أي أعمال إضةافية إال بعةد الحصةول علةى التصةريض باإلضةافة مةع اإلحتفةاط بهةذا  .3
فرصة إستمرار التنفيذ عند المتابعة الميدانية ، وسيتم إيقةاف كافةة أعمةال  التصريض في مقر العمل لتحقيق

التجهيةةز فةةي المخةةيم فةةي حالةةة البةةدء بتنفيةةذ أي أعمةةال إضةةافة قبةةل الحصةةول علةةى التةةرخي  مةةع تحريةةر 
 محاضر ضبط المخالفات الالزمة.

لحةج كمخالفةات ذات يصنف الدفاع المدني جميةع المخالفةات التةي تقةع فةي المشةاعر المقدسةة فةي موسةم ا .4
خطورة حالة تستوجب المعالجة واإلزالة الفورية وفق الضوابط التي نصت عليها الئحة النظر فةي مخالفةات 

إيصةال التيةار الكهربةائي ألي موقةع أخةر أو أي شةخ  مهمةا  مخالفة عتبروت نظام ولوائض الدفاع المدني .
 كانت األسباب من المخالفات المغلظة.

الطوافةةة إيجةةاد مسةةؤول عةةن السةةالمة ) سةةعودي الجنسةةية ( بكةةل مكتةةب خدمةةة ميدانيةةة علةةى مؤسسةةات  .5
متواجةةد بشةةكل دائةةم  بمؤسسةةات الطوافةةة يتةةولى اإلشةةراف علةةى أعمةةال ومتطلبةةات السةةالمة بةةالمخيم ويكةةون

ويخالف كل مسؤول فةي مؤسسةات الطوافةة ومكاتةب الخدمةة الميدانيةة وشةركات ومؤسسةات حجةاج الةداخل 
 غير سعوديين أو تعاون في هذه المهمة.يقوم بتشغيل 

إن عةةدم إلتةةةزام مؤسسةةةات الطوافةةةة ومكاتةةةب الخدمةةةة الميدانيةةة وشةةةركات ومؤسسةةةات حجةةةاج الةةةداخل بهةةةذه  .6
التعليمةات يعتبةةر مةن المخلفةةات المنصةةو  عليهةا فةةي نظةةام الةدفاع المةةدني الصةةادر بالمرسةوم الملكةةي رفةةم 

نةةة  وارد أو أي متطلةةةب وقةةةائي بغرامةةةة قةةةدرها  هةةةة ، ويعاقةةةب المخةةةالف ألي10/5/1406وتةةةاريخ  10م/
ثالثةةون الةةف   عةةن كةةل مخالفةةة أو فعةةل وقةةد يحةةال المخةةالف إلةةى هيئةةة التحقيةةق واإلدعةةاء العةةام لسةةجنه 

  وتغريمه.
تعتبر مؤسسات الطوافة ومكاتب الخدمة الميدانية وشةركات ومؤسسةات حجةاج الةداخل بكةل فئاتهةا مسةئولة  .7

  لدفاع المدني بالحج عن توفير جميع متطلبات السالمة المطلوبة.مسئولية تامة أمام قيادة ا
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 التعليمات متنع 

ذي احلجة وحتى الساعة 1إستخدام الغاز البرتولي املسال من  

  شر لياًل من الثالث عشر من شهر ذي احلجةالثانية ع
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 االشرتاطات العامة
 

عرفةة ( حيةث يبةدأ المنةع مةن بدايةة  –مزدلفةة  –يمنع منعا باتا استخدام الغاز المسال بالمشةاعر المقدسةة ) منةى  .1
صةةباح اليةةوم األول مةةن شةةهر ذي الحجةةة إلةةى السةةاعة الثانيةةة عشةةر لةةياًل مةةن اليةةوم الثالةةث عشةةر مةةن شةةهر ذي 

 الحجة.

شائية التعاقد مع مكتب هندسي إستشةاري يقةوم على مؤسسات وشركات الطوافة التي ترغب في تنفيذ أي أعمال إن .2
 بتقديم تقرير لكل موقع يتضمن مطابقة جميع األعمال اإلنشائية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق.

 يمنع إدخال المواد البترولية بكل انواعها الى منطقة المشاعر المقدسة اال للجهات المرخ  لها بذلك . .3

داخل المخيمات مهما كانت الظروف ويقتصةر األمةر علةى اسةتخدامها فةي المطةابخ  يمنع استخدام أي وسائل طبخ .4
 المخصصة لذلك .

تةةوفير العمالةةة بالنسةةبة المحةةددة فةةي هةةذا الكتيةةب علةةى ان تكةةون مدربةةة علةةى اسةةتخدام وسةةائل اإلطفةةاء المتةةوفرة  .5
 بالموقع وأعمال اإلخالء واإلنقاذ .

الجنسةةية مةةدربين علةةى اسةةتخدام وسةةائل  ياعة بحةةراس سةةعودياألربةةع وعشةةرين سةة يجةةب إيجةةاد حراسةةة علةةى مةةدار .6
 اإلطفاء الموجودة .

يجب ان تكون أبواب الطةوار  مقفلةة بواسةطة ربطةات بالسةتيكية لسةهولة فتحهةا فةي حةاالت الطةوار  ويمنةع قفلهةا  .7
فةي الحةاالت  بواسطة السالسل واإلقفال واألربطة المعدنية ومراقبةة عةدم اسةتخدامها او فتحهةا مةن قبةل الحجةاج اال

 الطارئة .

تعيةق الخةروج أثةاث ( مةن شةأنها تةؤثر علةى سةعتها و  00) اجهةزة عدم إعاقة مخارج وممةرات الطةوار  بةأي مةواد  .8
 كما يمنع وضع فرش بالممرات. 0وتدفق الحجاج من خاللها في الحاالت الطارئة

حال عدم توفر طاقةة  كهربائية عمومية وفيال يسمض بإستخدام المولدات الكهربائية في األماكن المتوفر بها طاقة  .9
تبةاع الشةروط والمتطلبةات الحصول على تةرخي  بةذلك و  نها ال تكفي لتزويد المخيم بالكهرباء فيجبكهربائية أو أ ا 

  0(30 -ورقم  29 -الواردة في ) الضوابط والتعليمات الخاصة بالمولدات الكهربائية في الصفحة رقم  

أشةةةكال الةةةديكور والزينةةةة كالشةةةيفون والسةةةتائر واألشةةةجار البالسةةةتيكية أو الورقيةةةة أو يمنةةةع إضةةةافة أي شةةةكل مةةةن  .10
 0المجففة بمختلف أنواعها

يمنةةع إضةةافة أي مةةواد مةةن شةةأنها تغطيةةة عةةدادات الكهربةةاء الرئيسةةية الخارجيةةة او التةةأثير علةةى لوحةةات التوزيةةع  .11
 0الداخلية

 خيمات وحنفيات الحريق .عدم السماح باالفتراش أمام مخارج الطوار  ومداخل الم .12

 يمنع إيقاف السيارات داخل المخيمات او على مداخلها او أمام مخارج الطوار  وحنفيات الحريق . .13

 عدم السماح للحجاج بالدخول للمطبخ ومراعاة كافة الشروط الوقائية أثناء عملية الطبخ . .14
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بالمأخةذ مباشةرة ويمنةع تحميةل المآخةذ الكهربائيةة يمنع استخدام التوصيالت الكهربائيةة وان يكةون توصةيل الجهةاز  .15
 )االفياش( أكثر من طاقتها .

فصل التوصيالت واألجهزة الكهربائية الغير مستخدمة من المآخذ أثناء النوم او عند مغةادرة الموقةع وبعةد االنتهةاء  .16
 من استخدامها .

 الكهربائية . عدم استخدام المبيدات الحشرية بكافة أنواعها واالعتماد على المصائد .17
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 اشرتاطات التخزين والنظافة

 يمنع تخزين أي مواد بترولية او اسطوانات غاز داخل المخيم . .1
فةي حةال عةدم وجةود مخةزن  ويسةمض للمطةوفين بعرفةة 0 أو الممةرات فةي أعمةال التخةزيناستخدام المطةبخ  يمنع .2

 0إستخدام المطبخ لتخزين المواد التموينيةمستقل ب

 الفرش والبطانيات والزل .... الخ داخل المخيم .يمنع تخزين  .3

 0فقط وفي المواقع المخصصة لكل صنف وبالطرق الصحية السليمةوالتموينية يكون التخزين للمواد الغذائية  .4

 . وفي مواقع معتمدة من الدفاع المدني يكون تخزين الكيروسين والحطب والفحم بعيدا عن مصادر االشتعال .5

 0التخزين من مواد غير قابلة لإلحتراقأن تكون أرضية موقع  .6

 التخل  من النفايات أوال بأول . .7

 المخيم . داخلااللتزام بالنظافة والترتيب  .8
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 تعليمات 
 ومشعر مزدلفة –السالمة بمشعر منى 
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 10الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 

 مبشعر منىاسكان احلجاج مبشروع  تعليمات السالمة

 

 0 المخصصة لها وجاهزيتها لالستخدامالتأكد من وجود الطفايات في مواقعها  -1
 0التأكد من فعالية نظام اإلطفاء اليدوي واآللي عن طريق الفنيين المكلفين بهذه المهمة  -2

و مولدات احتياطية غير الموجود أساسا في عدم استخدام أو استحداث أي توصيالت أو تمديدات كهربائية أ -3
 0ثر من طاقتهاعدم تحميل مآخذ الطاقة الكهربائية أك 0المشروع 

ال بعد تخل باشتراطات ومتطلبات السالمة إو إزالة داخل المشروع من شانها ان عدم إجراء أي تعديل أو إضافة أ -4
عداد مخططات بالتعديالت المطلوبة والمصادق  الرجوع للجنة المشكلة لهذا الغرض من الجهات المعنية بالحج وا 

 0عليها 

  وتوماتيكي وفي حالة ثبوت ذلك يتحمل عضو او أعضاء المكتبدم إغالق أو العبث بمحابس الرش األ ع -5

 0ما يترتب على ذلك من مسئولية  ( مؤسسات الطوافة) 

الحساسة من   الرؤوسالقيام باستبدال  ( مؤسسات الطوافة) وتوماتيكي فعلى العضوفي حالة انطالق الرش األ  -6
 0قبل إدارة المشروع

 0و األشرعة بمشعر منى تقليدية أا القيام بنصب الخيام اليمنع منعا بات -7

، أو إضافة مواد من شأنها و استخدام متطلبات السالمة بالمشروع كخراطيم مياه الحريق وخالفه عدم العبث أ -8
 0حجب أو التأثير على كفاءة نظام اإلطفاء التلقائي أو صناديق الحريق أو قواطع الكهرباء

للفصل  للمخيمات أو إضافة قواطع جبسية في الممرات سواءً لواح جبسية على السياج الخارجي أيمنع إضافة  -9
 0بين المخيمات أو األقسام الداخلية للمخيم الواحد

الموافقة من إدارة المشروع للمشروع إال بعد الحصول على (  نشائية أو كهربائيةإضافات ) إ أي عدم استحداث -10
 0حاضر ضبط المخالفاتتحرير مإيقاف األعمال الغير موافق عليها و  يتمسوف ، و بذلك 

التعاقد مع مكتب هندسي استشاري لمتابعة التنفيذ حسب التي ترغب في تنفيذ إضافات  على مؤسسات الطوافة -11
 0المخططات والتصاميم والشروط المطلوبة 

وأن ال تؤثر على  0تكون االستحداثات اإلضافية من مواد مقاومة للحريق وبنفس مقاومة مكونات المشروعأن  -12
 0الممرات ومخارج الطوار  ( –لسالمة والحماية من الحريق ) أنظمة اإلطفاء أنظمة ا

  -التالي :ك وهيمن الدفاع المدني  دون الحصول على الترخي  دناهالتجهيزات واإلنشاءات أ ضافةإيمنع  -13

 0لواح جبسية غير مقاومة للحريق أو غير مرخصة في نموذج اإلضافات أ 

  0المعتمدأجهزة للطبخ خارج المطبخ أي 

 0المواضئ ودورات المياه  

  0أي مواد لتغطية المداخل والممرات 

 0مواقع التخزين 
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 11الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 
 

 0التمديدات واألجهزة الكهربائية والمولدات اإلحتياطية  

( الخ  00سالك كهربائية أ –وحدات إنارة  –مقابس  –مكيفات  –غاليات  –أفران  –ثالجات أجهزة كهربائية ) أي 
  0موافقة رسميةدون الحصول على 

 0كان نوعها وشكلها يمنع إضافة أسقف مستعارة أياً  -14

 0أو الزنك في أي موقع من المخيمات ( cladding) يمنع إضافة مادة الكالدنق -15

 0يمنع إضافة أي أشرعة أو تيازير غير مقاومة للحريق -16

للمداخل أو في مواقع اخرى داخل  يمنع إضافة أبواب من الحديد المشغول أو اللكسان أو الخشب سواءً  -17
 0المخيمات

من قنوات ومجاري  االستفادةمن شأنها تعطيل أو التأثير على  استخداماتيمنع إضافة أو إنشاءات أو مواد أو  -18
 0تصريف السيول

 0ي مواقد إضافية للمطبخ دون الحصول على موافقة رسمية بذلكضافة أإيمنع  -19

 0أو التأثير على نظام التهوية في المطبخي مواد من شأنها تعطيل يمنع إضافة أ -20

 0ي بدائل أخرى للطبخ خالف مادة الكيروسين المعتمد في مطابخ المشروع أ استخداميمنع  -21

 
جراءات اإلضافات 18 – 12راجع اواًل وثانيًا بالصفحة )مالحظة :   0( لمعرفة شروط وا 
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 12الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 
 

 

 

 

 ضوابط اإلضافات
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 13الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 

  -احلصول على الرتخيص باإلضافات املعتمدة :اواًل : ضوابط 

كراسة طلب اإلضافات ومن ثم مراجعة وزارة الحج لتدوين  الستالمفي البداية مراجعة إدارة مشروع اإلسكان  -1
 0المعلومات الالزمة قبل التقديم على الدفاع المدني

ة ةةةةات التاليةةبمشعر منى مرفقًا بها المسوغي ةةات بقيادة الدفاع المدنةةةةة اإلضافة لمكتب اإلضافةيتم تقديم كراس -2
 –الخاصة به  االتصال) صورة من بطاقة الهوية الوطنية لصاحب المؤسسة أو الشركة موضحًا بها أرقام 
 0صورة من الهوية الوطنية للشخ  المفوض إن وجد مع إثبات تقديم إثبات التفويض (

 0ع المدنيبالدفا تعبئة نماذج اإلضافات لدى مكتب اإلضافات -3
على أن يشتمل التوضيحات لدى الدفاع المدني  معتمدهندسي تقديم مخطط من واقع الطبيعة من مكتب  -4

 التالية :
 0جدول الرموز - أ
 –مخيم حجاج  –مخيم حكومي  -مني توضيض نوعية المجاورين للمخيم من جميع الجهات ) مقر أ  - ب

 0الخ (00مجاري سيول  –أنفاق  –ساللم  –جبل  –شارع 
 0توضيض حدود المخيم وجميع الممرات ومخارج الطوار  على الشوارع  -ج
 0تحديد موقع اإلضافة المطلوبة حسب نوعها وتكون كل إضافة بلون مختلف عن األخرى - د
 0بعاد الخيام ، وتحديد مواقع أبواب الخيام في مواقعها األصلية حسب التصميم الرئيسيأتوضيض  -هة
 0اء اآللي في الخيام وصناديق بكرات الخراطيم لكل مخيمتوضيض موقع رؤوس اإلطف  -و

بالصورة الملونة من المخطط الموافق عليه مع الشخ  المسئول  االحتفاظبعد الحصول على الترخي  يلزم  -5
 0في المخيم على مدار الساعة لتقديمه لضابط المتابعة الميدانية عند متابعة أعمال اإلضافات

على ثالث فترات على النحو بالدفاع المدني ودراستها من قبل مكتب اإلضافات  الطلبات استقبالسيكون وقت  -6
 -التالي :

 0صباحًا حتى أذان صالة الظهر ( : إستقبال ودراسة مخططات 7الفترة األولى ) من الساعة  - أ
 0ودراسة مخططات استقبالالفترة الثانية ) من بعد صالة العصر حتى صالة العشاء ( :  - ب
  0مساًء ( : معاينة ميدانية 10) من بعد صالة العشاء وحتى الفترة الثالثة  - ت
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 14الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 
 -ضوابط إضافة األلواح اجلبسية ) يف حال عدم توفر البديل املناسب ( : - أ

 
بسماكة يماثلها  أو مالواح الجبسية من النوع المقاوم للحريق من صناعة شركة الجبس األهلية تكون األ  -1

 ( دقيقة 45( سم أو األلواح الجبسية الفرنسية أو األلمانية المقاومة للحريق لمدة ال تقل عن )12.7)
 0(fire resistance –) عادة تكون األلواح المقاومة للحريق مدون عليها من الجانب عبارة 

 0يتم توضيض اإلضافة في المخططات بلون مختلف عن بقية القواطع في المخيم  -2
% من أطوال 20تكون اإلضافات في أضيق الحدود وحسب الحاجة الضرورية على أن ال تتجاوز نسبة أن  -3

 0) ال يتم احتساب األسوار الخارجية ( ويمنع تغطية األسوار الخارجية المخيم الداخلية فقط 
  -لتحديد مجموع أطوال األلواح الجبسية المسموح بها كما في المثال التالي :وتتم العملية الحسابية  -4

  2م4x4 =16مساحة الخيمة = 
عرض )م  1 -م   16= 4+4+4+4لحساب اإلحتياج البد من حساب محيط الخيمة والذي يساوي = 

 0متر  15=  (الباب
   

 

 

 

 طولي من األلواح متر x20  % = )300 (  متر x  15خيمة  100في حالة كون عدد الخيام =  -5
الخيام التي تقع على األسوار الخارجية حيث تحتسب من ثالثة أضالع فقط  استثناءالجبسية المقاومة مع 

 0 متر 15( = عرض الباب ) 1- 4+4+4+4) ليكون مجموع أطوال خيمة 
 
 
 
 
 
 

 0تقتصر اإلضافة على عمل فواصل داخلية بين الخيام أو بين المواقع -6
يتم تركيب القواطع الجبسية الداخلية في مواقع القواطع الرئيسية بين األعمدة فقط ويمنع التركيب خالف ذلك  -7

 0اإلطفاء (نظمة ام بممرات داخلية إلى حجب أ) يؤدي الفصل بين الخي
 0 2م 16يجب أن يخص  مخرجين على األقل لكل موقع مستقل تزيد مساحته عن  -8
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 15الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 
على الممرات  المعتمدة في جميع األحوال يجب المحافظة على عدد األبواب في التصميم األصلي وفي مواقعها -9

 0مع توضيحها في المخطط
 0للفصل بين المخيمات أو األقسام الداخلية للمخيم الواحد يمنع وضع قواطع جبسية في الممرات سواءً  -10
  0يمنع تركيب األبواب التي تفتض باتجاه الممرات ) يسمض فقط بأبواب السحاب ( -11

 

  ب / ضوابط إضافة املطابخ :

وقود الكيروسين وحسب  باستخدامتكون المطابخ ومكوناتها مطابقة لمواصفات المطابخ المعتمدة في المشروع  .1
 0تنشأ من مواد مقاومة للحريقو الشروط والمواصفات اإلنشائية 

ابخ يتم التقدم إلدارة المشروع بطلب إضافة المطبخ وفي حالة الموافقة على الطلب يتم تسليمه مواصفات المط .2
 0سماء الشركات المعتمدة للتنفيذالمعتمدة من إدارة المشروع وأ

 0مواصفات المطابخ الرئيسية في المشروع لمدخل الرئيسي يكون الموقع مجاور لل .3
 0تغطية المطبخ بنظام اإلطفاء اآللي حسب المعتمد في المشروع .4
 0تقديم شهادة من الجهة المنفذة تفيد بسالمة التنفيذ وااللتزام بالمواصفات المعتمدة .5
 

 ء ودورات املياه :إضافة املواضىج / 

 0مقاومة للحريقأن تنشأ دورات المياه من مواد  .1
 0يجب أن ال يؤثر إنشاء دورات المياه والمواضئ على سعة الممرات ومخارج الطوار  أو يعيق إستخدامها .2
 0يجب توضيض موقع اإلضافة المطلوبة مع عمل التفصيالت الالزمة واألبعاد في المخطط .3
ر شهادة بسالمة األعمال تتم التغذية بالطاقة الكهربائية الالزمة من القاطع الرئيسي مباشرة مع إحضا .4

 0الكهربائية مصدقة من استشاري المشروع
 0إحضار شهادة من مكتب هندسي يثبت سالمة األعمال اإلنشائية والكهربائية .5

 

 -ثانيًا : ضوابط احلصول على الرتخيص باإلضافات املستجدة :

مستقل يوضح اإلضافة  يقدم ضمنها مخطط 0يلزم التقدم إلدارة المشروع بطلب اإلضافة بكراسة مستقلة 

 0( من اوالً 2المطلوبة مع اإللتزام بالضوابط المتعلقة بمحتويات المخطط السابق ذكرها في الفقرة ) 
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 16الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 

 -أ / ضوابط إضافة وسائل تغطية املمرات :

 -ال يجوز تغطية الممرات إال في الحاالت الضرورية وألسباب تستدعي ذلك ويشترط للموافقة اآلتي :

 0الميداني لالحتياج من خالل وقوف ضابط الدفاع المدني لتوثيق وجود مبرر الطلبالتقييم  -1

أن تكون المواد المستخدمة في التظليل مقاومة للحريق بنفس درجة مقاومة خيام المشروع مع تقديم  -2

 0شهادة اإلعتماد

 0يمنع استخدام األلواح الجبسية أو مادة الجبس في التنفيذ  -3

 0ى مكونات المشروعأن ال يؤثر التنفيذ عل -4

 0سم ( من العارض األفقي للمخيمات 60ترك مسافة للتهوية بارتفاع ال يقل عن ) -5

 0تتم عملية التنفيذ بشكل مقوس أو هرمي -6

 . متر(1ن ثم يفصل بمسافة فارغة بدون تغطية بطول )ــمتر( وم 5ال يزيد طول التظليل المستمر عن ) -7

 0ةيمنع إضافة أي مصادر لإلضاءة أو كهربائي -8

 0الحصول على موافقة إدارة المشروع قبل التنفيذ -9

 0يجب تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت سالمة التركيب -10

 

 -ب / ضوابط إضافة وسائل تغطية املداخل:

أن تكون المواد المستخدمة في تنفيذ التظليل للمداخل مقاومة للحريق وبنفس درجة مقاومة المشروع  -1

 0وتقديم شهادة تثبت ذلك

 0يتجاوز عمقها حد الخيمة الموازية للمدخل حتى الممر العرضيأن ال  -2

 0يمنع استخدام األلواح الجبسية أو مادة الجبس في التنفيذ -3

 0أن ال يؤثر التنفيذ على مكونات المشروع -4

 0سم ( من العارض األفقي للمخيمات 60ترك مسافة للتهوية بارتفاع ال يقل عن )  -5

 0رميتتم عملية التنفيذ بشكل مقوس أو ه -6

يجب تقديم تقرير من مكتب هندسي معتمد يثبت سالمة التركيب وعدم التأثير على الخيام المالصقة  -7

 0جراء الحمل المصاحب إلنشاء المظلة

ائمة األحمال مع تقديم تقرير فني يفيد بمو في حالة تنفيذ تمديدات كهربائية فيجب أن تكون معزولة -8

 0وسالمة التنفيذ
 

 -التخزين : ج / ضوابط إضافة مواقع

 0  8 –التقيد باشتراطات التخزين الواردة في الصفحة رقم  - أ
 -يمنع التخزين في المخيمات إال في حاالت الضرورة ويشترط لقبول ذلك التالي : - ب
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 17الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 
 

تقوم المؤسسة طالبة الترخي  بتحديد موقع مقترح للتخزين يكون قريب من المدخل الرئيسي قدر اإلمكان وأخةذ  -1
 0المدني عليه قبل اإلنشاءموافقة الدفاع 

 -في حالة كون الموقع المقترح خيمة فيجب تنفيذ اآلتي : -2

 ( عن بقية الخيام 20أن تفصل بحائط من البلك عرض ) 0سم 

  أن يتم تغطية المنطقة المخصصة للتخزين بنظام الرش اآللي يرتبط بلوحة التحكم توضةع فةي مكتةب اإلسةتقبال
 0الساعةوتكون خاضعة للمراقبة على مدار 

  متةةر ويكةةون التخةةزين بشةةكل مرتةةب ومةةنظم علةةى شةةكل  2.5أن ال يزيةةد ارتفةةاع األرفةةف الخاصةةة بةةالتخزين عةةن
 0رصات على أطراف الموقع مع وجود ممرات تسمض بالدخول والخروج بشكل آمن

اسةتخدامه ومةن الدفاع المةدني لتحديةد إمكانيةة من في حال كون الموقع المقترح خارج الخيام فيتم وقوف ضابط  -3
 0ثم تحديد المتطلبات الالزمة له

 0يمنع إستخدام مجاري السيول أو المطابخ أو الممرات في أعمال التخزين -4
 

 د / ضوابط إضافة التمديدات واألجهزة الكهربائية واملولدات االحتياطية :

ة الكهربائية التي يجب أن تقوم المؤسسة طالبة اإلضافة بتقديم توضيض خطي بجميع التمديدات أو األجهز  -1
سيتم إضافتها ومواقعها مشفوعًا بتقرير هندسي من مكتب معتمد يوضض األعمال الكهربائية المزمع تنفيذها 
شاماًل دراسة توضض مصادر التغذية ومدى موائمة األحمال الجديدة وضابط التنفيذ ومواصفات المواد 

 0ال الكهربائيةالمستخدمة ، على أن يقدم تقرير نهائي يضمن سالمة األعم

 0( عند الحاجة إلضافة مولد إحتياطي  30 – 29يجب إتباع اإلجراءات الواردة في الصفحة رقم )  -2
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 18الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 
 
 

 

 

 

  
 وزارة الحج 1 إدارة المشروع

تقديم مخطط للموقع 

ومسجل عليه 

وجميع  اإلضافات

األعمال الكهربائية 

 المراد تنفيذها

قيادة الدفاع المدني 

 بمشعر منى

اإلجراءات مرفق يه 

المطلوبة للحصول على 

 الترخيص

الستالم الكراسة 

  وتسجيل اإلضافات

 للكهرباء 2

لحصول ل

على 

 الترخيص

 3 صاحب الطلب

لتدوين المعلومات 

وأخذ الموافقة الالزمة 

 عليها

لتدوين المعلومات 

الالزمة وأخذ الموافقة 

 عليها

 للمياه
لتدوين المعلومات 

الالزمة وأخذ الموافقة 

 عليها

 إدارة المشروع

4 

5 

6 

دورة إجراءات الترخيص لإلضافات  –مخطط يوضح 

 مشروع إسكان الحجاج بمشعر منىب
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 19الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 
 السالمة  متطلبات

 يف مواقع احلجاج مبشعر مزدلفة املشمولني بقطار املشاعر
 

 

وزارة الحج بعرض مخططات الموقع علي الدفاع المدني قبل البدء في التنفيذ لدراسة احتياجات السالمة تقوم  -أوال :
 -علي ان يحتوي المخطط علي التالي :

 تحديد مكان ورقم المربع . -1

 المساحة. -2

 عرض الممرات . -3

 المخارج . -4

 الطرق الرئيسية المؤدية للمربع . -5

 الطاقة االستيعابية للمربع . -6

 او الشركة وأرقام االتصال بالمسئول األول عن الموقع . اسم المؤسسة -7

 توضع هذه المعلومات علي لوحة عند مدخل كل مربع. -8

 التجهيزات المسموح بها  -ثانيا :

الخفيف أو أي مادة مقاومة أخرى معتمدة ( Viper glass ) فواصل مقاومة للحريق بين المربعات كالفيبرقالس -1
والمقاييس والجودة او من المختبرات العالمية المعتمدة الموضحة علي موقع  من الهيئة السعودية للمواصفات

 الدفاع المدني االلكتروني )السالمة( .

 دورات مياه متنقلة. -2

 ( خيمة مقاومة للحريق للعمالة.2عدد ) -3

 اشتراطات السالمة المطلوبة  -ثالثا :

 ريق وزارة الحج .تبلغ مؤسسات الطوافة بتعليمات السالمة بالمشاعر المقدسة عن ط -1
 عدم إشغال الممرات الرئيسية وممرات الطوار . -2

 عدم استخدام الموقع او أي جزء منه ألغراض التخزين . -3

عدم استخدام الغاز المسال حسب ما قضت األوامر السامية الكريمة الصادرة بهذا الخصو  وسوف يتم  -4
 ة في تنظيم حيازة واستخدام  منع الغاز .مصادرة االسطوانات التي يتم ضبطها مع تطبيق الغرامات الوارد

 يمنع منعا باتا الطبخ بالموقع ويكتفى بالوجبات المجهزة مسبقا . -5

 عدم إقامة او تشييد أي مخيمات بالموقع عدا خيمتين للعمالة . -6
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 20الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 
 

 متر مربع . 200( كجم لكل 6تأمين مطفيات حريق يدوية بودرة كيميائية جافة سعة ) -7

 متر . 3مربعين بحيث ال يقل عرضه عن توفير ممر بين كل  -8

 متر . 30ان التزيد مسافة االنتقال من أي نقطة بالموقع ألقرب مخرج عن  -9

أن يكون المشرفين على الموقع ورجال الحراسة سعوديي الجنسية ومدربين على استخدام المطفيات ولديهم  -10
 إلمام بالسالمة وعمليات اإلخالء ومتواجدين على مدار الساعة .

ب المحافظة علي المداخل الرئيسية للمربعات وعدم توزيعها ضمن المخططات الستخدامها في حاالت يج -11
 الطوار  ال قدر اهلل .

  0يكون يوم الخامس من ذو الحجة آخر موعد للتقديم على الدفاع المدني إلنهاء التصريض -12

أربعة مخارج طوار   2م2000عدد مخارج الطوار  يتناسب مع الطاقة االستيعابية للمربع كل  - مالحظة
 .زيادة عن األلفين مخرج إضافي آخر  2م 1000وكل
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 21الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 

 

 

 

 املتطلبات

 الوقائية يف بناء املخيمات  

 مبشعر عرفة
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 22الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 

 االشتراطات التنظيمية 

تسلم تعليمات السالمة لمؤسسات الطوافةة بواسةطة وزارة الحةج او عةن طريةق الةدخول علةى موقةع الةدفاع المةدني   - 1
www.998.gov.sa  . رابط السالمة 

 تقوم مكاتب خدمات الحجاج ومؤسسات حجاج الداخل بوضع لوحة على مدخل المخيم بالمواصفات التالية : - 2

 م من الصاجx1 م 1المقاس  - أ

 اللون ابيض - ب

 يوضع عليها المعلومات التالية : -ج 

 
 اسم مكتب الخدمات 

  الخيامعدد 

 عدد الطفايات 

 عدد الحجاج 

 )     ( المخيم تحت التجهيز 

 )       ( المخيم مكتمل لوسائل السالمة 

زالةةة كةةل  – 3 يقةةوم رجةةال الةةدفاع المةةدني بةةالتفتيش علةةى المخيمةةات للتأكةةد مةةن تطبيةةق التعليمةةات الخاصةةة بالسةةالمة وا 
 مسببات الحريق .

 قبل شركة الكهرباء . يجب إبراز صورة من فسض الحمولة المصرح به من -4
مفتشةي على جميع العاملين في مؤسسات حجاج الداخل ومكاتب خدمات الحجاج بمؤسسات الطوافةة التعةاون مةع  -5

 .المتطلبات الوقائيةالدفاع المدني وتسهيل مهمات الكشف على المخيمات للتأكد من تطبيق 
الةدفاع المةدني مفتشةي  خةالف قةد يقةع بةين فةي أيعلى ضةباط التنسةيق تسةهيل أعمةال الكشةف الوقةائي والتةدخل  – 6

 .ومكاتب الحجاج القائمين بأعمال الكشف وبين العاملين في مؤسسات 
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 23الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 

على مؤسسات الطوافة ) الداخل ومؤسسات الخارج ( بمنطقة عرفة إزالة جميع الخيام بمجةرد مغةادرة الحجةاج لهةا   – 7
 يوائهم .وفي حالة بقاء بعض الحجاج فيبقى الضروري من الخيام إل

 

 اشتراطات سور المخيم

تحاط قطعة ارض المخيم بعرفة بسور من مادة مقاومة للحريق سهلة الكسةر او التفكيةك مثبتةة بشةكل جيةد يمنعهةا مةن 
 الحركة بفعل الرياح  .

 

 اشتراطات مدخل المخيم 

أمتةةار  3أمتةةار ويسةةتثنى مةةدخل حجةةاج الةةداخل ليكةةون  6أمتةةار وبعمةةق  4يقةةام مةةدخل رئيسةةي ) بوابةةه ( بعةةرض  
 أمتار تثبت عليها لوحة اسم المكتب . 3عرضا على اال يقل ارتفاع المدخل عن 

 
 

 ( 1شكل رقم )  
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 24الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 مخارج الطوار  

 (  على النحو التالي:  2تخص  فتحات مخارج الطوار  على طول السور المحيط بالمخيم )شكل رقم  

تقع مخارج الطوار  على امتداد المخارج الطولية بالمخيم بحيث يكون مخةرج طةوار  فةي ممةر ويتةرك  -أ 

 الممر اآلخر وهكذا لبقية المخيم .

 ( خيام . 10هناك مخرج طوار  بعد كل )وتقع مخارج الطوار  على الممرات العرضية بحيث يكون  -ب 

 يجب ان تفتض جميع أبواب الطوار  للخارج  -ج 

سةةم وارتفةةاع 120أبةةواب مخةةارج الطةةوار  للممةةرات الطوليةةة والعرضةةية عبةةارة عةةن لةةوح خشةةب بعةةرض  -د 

 سم تقريبا يركب على قوائم من الخشب بمفصالت ويفتض إلى خارج المخيم.250

 األحمر .تدهن أبواب مخارج الطوار  باللون  -ه 

 يكتب على الباب باللون األبيض عبارة ) مخرج طوار  (باللغة العربية وبلغة ساكني المخيم . -و 
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 25الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 

 اشتراطات إنشاء الخيام وطريقة توزيع الممرات ) بعرفه (

سم وتثبت بشكل جيد يمنعها من السقوط او 180تشد الخيام على مواسير من الحديد  ال يقل ارتفاعها عن  (1
 بفعل الرياح او حركة الحجاج .الحركة 

 تنصب الخيام في مجموعات طولية ال يزيد عددها عن اثني عشر خيمة في كل صف بطريقتين :  (2

 خيمتين يليها ممر ال يقل عرضه عن متر واحد  -أ 

 ثالث خيام يليها ممر ال يقل عرضه عن مترين  -ب 

 
 لما تسببه من عرقلة أثناء عمليات اإلخالء .يمنع استخدام المظالت الخشبية والمغطاة بالتيازير او الخيام  (3
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 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 26الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 

 اشتراطات التمديدات الكهربائية :

سم بعد معاينة شركة الكهرباء لموقع 25سم وسماكة 200سم بارتفاع 150يجب عمل جدار خرساني بعرض  -1
 . 5المخيم شكل رقم 

 

 (. 5شكل رقم )                              

 عداداتها وفيوزاتها على الجدار الخرساني في الجهة المواجهة للشارع .تقوم شركة الكهرباء بوضع  -2

وحاجة  على جهة الجدار المواجهة للمخيم قواطع التيار ) السكين ( ولوحات التوزيع حسب قوة العدادتوضع  -3
 . المخيم

 يلزم تركيب قاطع أوتوماتيكي لكل عداد بالمخيم . -4

 (.L.P.Cلفصل التيار الكهربائي في حالة تسرب التيار )استخدام القواطع الكهربائية المخصصة يجب  -5

 لكل مخيم قواطعه الكهربائية وال يشترك معه مخيم اخر حتى لو اشتركوا في الجدار الخرساني . -6

على مؤسسات حجاج الداخل ومكاتب خدمات الحجاج بمؤسسات الطوافة القيام بمد كيبل من النوع المرن من  -7
 ( الى لوحة التوزيع ) الطبلون (  باألحجام التالية :القاطع الكهربائي ) السكين 

 . فاز 3أمبير  60ملم لكل عداد   4x 25 - أ

 .فاز 3أمبير  100ملم لكل عداد  4x 35 - ب

 .فاز 3أمبير  200ملم لكل عداد  4x 70 -ج

 .فاز 3أمبير  400ملم لكل عداد  4x 185 - د

سم 50للكيبل من النوع المسلض او  سم25يجب دفن الكيبل تحت األرض بدون ماسورة بعمق ال يقل عن  -8
 للكيبل من النوع العادي على ان يكون مسار الكيبل من طرف األرض وليس من وسطها .

لوحة التوزيع ) الطبلون ( تحمل عددا من المفاتيض طبقا لعدد الدوائر الكهربائية في نهاية الكيبل ، مع  -9
قاطع التسرب األرضي ي ) ةةةةةع التيار الكهربائةةةةويوضع عليها قاط عةةةة بالتوزيةض الخاصةةةةم المفاتيةةةاة ترقيةةةمراع
 (L.P.C  ) )يتساوى أو أقل من قوة العداد حجم ب. 

ملم  4 – 3المراوح واإلضاءة ليكون كل خط على حده على ان تكةون سماكة السةلك  مدد خطوط تغذية ت -10
 لمبة فلوريسنت للخط الواحد . 80وبحد أقصاه 
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وحدة او ستة مكيفات صحراوي  24000ملم ) مكيف 7المكيفات كل خط على حده وبسماكة تمدد خطوط  -11
 .نصف حصان للخط الواحد (

 ( .6تستخدم لمبات الفلوريسنت على المواسير بدون عزل )شكل رقم   -12

 األجهزة الكهربائية – البرادات –جميع األجهزة الكهربائية ) المكيفات بأنواعها و كامل المخيم والسور لتأريض  -13
أمتار ويوضع أسفل العمود  3..الخ ( من خالل توصيلها بقطب ارضي رئيسي مدفون على عمق ال يقل عن 

جراء x60سم 60لوح نحاس مقاس  سم وثالث طبقات ملض وفحم وقليل من الماء  لتكون األرض رطبة وا 
 0االختبار الالزم للتأكد من ذلك

 

  

     

 (6شكل رقم ) 

تكون مأخذ التيار ) االفياش ( الخاصة بالمكيفات والبرادات بثالث خطوط احداهما متصل باألرضي يجب ان  -14
فعالية نظام التأريض وفصله ألي تسرب ارضي  بجانب تأريض الجسم المعدني للجهاز على ان يجرب

 (.7شكل رقم قبل التسليم )للكهرباء 

 

 (. 7شكل رقم ) 
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إستدعاء الفني ) الكهربائي ( لفح  التمديدات والقواطع الكهربائية في حالة انقطاع التيار عن المخيم يجب   -15
يمكن ولمرة واحدة فقط محاولة إعادة التيار عن طريق المفتاح األوتوماتيكي الموجود في تها و لتأكد من سالمل

  .صندوق العداد التابع للمخيم

وتدفن التمديدات هربائية ) األسالك ( داخل أنابيب من البالستيك لحمايتها يجب مراعاة وضع التمديدات الك -16
 ( سم . 25األرضية على عمق ال يقل عن ) 

 تراعى سماكة األسالك الكهربائية والحمل الكهربائي عليها حتى ال تحمل األسالك فوق طاقتها   -17

لبدء في نصب الخيام وحتى إزالتها باإلعمال الكهربائية يتواجد عند امتخص  يخص  لكل مخيم عامل فني  -18
 لإلشراف على أعمال الكهرباء وأعطالها او حدوث طار 

يمكن فصل التيار الكهربائي عن لمنفصلين  قسمأكثر من  تمدد التوصيالت الكهربائية بحيث يجزأ المخيم الى -19
 القسم الذي غادره الحجاج دون اإلخالل بالقسم األخر .

إال بموافقة الدفاع عمومية  ةلكهربائية في األماكن التي بها طاقة كهر بائيال يسمض باستخدام المولدات ا -20
 المدني.

تكلف مؤسسات حجاج الداخل ومكاتب خدمات الحجاج بمؤسسات الطوافة بفح  جميع المراوح قبل  -21
 استخدامها ويستبعد التالف منها او التي بها خلل فني .
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 الكهربائيةالضوابط والتعليمات الخاصة بالمولدات 
 

عموميةة وفةي حالةة عةدم تةوفر طاقةة  ةال يسمض باستخدام المولةدات الكهربائيةة فةي األمةاكن المتةوفر بهةا طاقةة كهربائية
 -أو أنها ال تكفي لتزويد المخيم بالكهرباء فيجب إتباع التالي : كهربائية عامة

 اواًل : المتطلبات :

التةي تحةدد االحتيةاج للمولةد اإلحتيةاطي ليةتم فةي حينةه الوقةوف علةى  تقديم الطلب إلى الدفاع المدني وتوضيض المبةررات
 0الموقع ودراسة الطلب وتحديد المتطلبات الالزمة بناًء عليه 

 : المةةةولةدثانياً 

أن يكون المولد في غرفة خاصة تنشأ من مواد مقاومة للحريق ) الطوب اإلسمنتي ( ومعزولة عن المخيم كوحدة  .1
 مستقلة  .

 خزين أي مواد بترولية او مواد قابلة لالشتعال في موقع المولد خالف المواد المستخدمة في تشغيله .ال يسمض بت .2

 كجم . 6( طفايات حريق بودرة سعة  4توفير عدد )  .3

 التقيد بتعليمات السالمة الخاصة بالتمديدات الكهربائية الواردة في هذا الكتيب  . .4

 مدار الساعة .يجب أن يتواجد فني كهرباء في المخيم على  .5

 

 : خزان الوقود  ثالثاً 

ذا تعةةذر ذلةةك فيوضةةع فةةي غرفةةة مسةةتقلة مةةن البنةةاء سةةطض يجةةب أن يكةةون خةةزان الوقةةود مةةدفون تحةةت  -1 األرض وا 
 مقاومة للحريق .

 أن يكون الخزان مثبت بشكل جيد ومحكما ال يسمض بالتسرب او الرشض . -2

 بشكل جيد . أن تكون أنابيب توصيل الوقود مدفونة تحت األرض وموصله -3

 تزويد شبكة توصيل الوقود بصمامات مناسبة لإلغالق في حالة حدوث تسرب للوقود . -4

 تكون تمديدات الوقود بعيدة عن مصادر الحرارة . -5

 تؤمن التهوية الجيدة لخزان الوقود عند تركيبه فوق سطض األرض . -6

 حماية الخزان من اشعة الشمس بوضع مظلة من مواد مقاومة للحريق . -7
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 : تعليمات تشغيل وصيانة المولدات الكهربائية رابعاً 

 : قبل التشغيل 

 التأكد من مستوى الوقود بالخزان الرئيسي وسالمة وصولها لخزان المولد . -1
 ماء الرديتر ( . –التأكد من مستوى السوائل الخاصة بالمولد ) الزيت  -2

 فح  المولد للتأكد من عدم وجود تسرب للزيت أو الوقود . -3

 التأكد من قفل القاطع الرئيسي للمولد وجميع القواطع الكهربائية قبل التشغيل . -4

 التأكد من توصيل سلك التأريض بالمولد . -5

 

 : بعد تشغيل المولد 

 تشغيل المولد بدون أحمال . -1
 فح  ضغط الزيت للمولد . -2

 فح  حرارة المولد . -3

طالق التيار . -4  تشغيل القواطع وا 
 

 : إيقاف المولد 

 فصل جميع القواطع الكهربائية بالتدريج . -1
 فصل قاطع المولد الرئيسي . -2

 . إيقاف المولد والتأكد من عدم وجود تسرب للسوائل -3

 

 : تعليمات هامة خامساً 

 يتولى أعمال الصيانة والتشغيل شخ  متخص  في هذا المجال ويكون متواجد على مدار الساعة . -1
 التأكد من نظافة وترتيب غرفة المولد وغرفة خزان الوقود .  -2

 . ال يسمض بتخزين أي مواد بترولية او مواد أخرى داخل غرفة المولد -3
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 اشتراطات المطابخ

% مةةن 25أمتةةار علةةى ان تتةةرك مسةةافة  3ينشةةأ المطةةبخ بةةالقرب مةةن البوابةةة الرئيسةةية بارتفةةاع ال يقةةل عةةن  -1
 والجانبين الغير مطلة على الخيام بغرض التهوية وتغطى بشبك من السلك .االرتفاع مابين السقف 

 
 تبنى جوانب المطبخ وسقفه من مادة مقاومة للحريق ) مثل الصاج ( بقوائم من الحديد. -2
 أمتار . 3يبعد جدار المطبخ عن الخيام مسافة  -3
 0منع وجود أي فتحات بإتجاه الخيام -4
مةةابين السةةقف والجوانةب المطلةةة علةى الشةةارع للتهويةة وتغلةةق بشةةبك  ( سةم 70يتةرك فتحةةة بةالمطبخ بإتسةةاع ) -5

 0حديدي دقيق جدًا 
 0تزويد المطبخ بمراوح شفط في الجهات المطلة على الشارع لمنع تكدس األبخرة والدخان داخل المطبخ  -6
 تحدد إعداد ومساحات المطبخ على النحو التالي :  -7

لكةل مخةيم ال يزيةد عةدد  8×3يفضل ان تكون أبعاده  متر مربع 24يخص  مطبخ واحد بمساحة إجمالية  - أ
 حاج . 3000الحجاج به عن 

 6000وال يزيةةد عةةن  3000يخصةة  مطبخةةين باألبعةةاد السةةابقة لكةةل مخةةيم ال يقةةل عةةدد الحجةةاج بةةه عةةن  - ب
 حاج .

 حاج . 6000في المخيمات التي يزيد عدد الحجاج بها عن  3x8يمكن تخصي  ثالث مطابخ باألبعاد  -ج
مخرجين متقابلين لخارج المطبخ أحدهما رئيسي يفتض على المةدخل الرئيسةي والثةاني يفةتض علةى احةد إيجاد  - د

 مخارج الطوار  .

 

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6ee6mNDMAhXHMhoKHd_aAkUQjRwIBw&url=http://www.girls-lly.com/vb/girls-ly46005/&psig=AFQjCNHj5VNXJz-xl2r4mFXs47_MeuwBaA&ust=1462993184697854


 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 32الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 

 

 

 
 إستخدام الفحم واحلطب يف املطابخ عند الشروط الوقائية 

وتستخدم فقط في تمنع التعليمات بيع وتداول الحطب والفحم وكذلك الكيروسين داخل منطقة المشاعر المقدسة :  اواًل
 0 بذلك مطابخ مخيمات الحجاج المصرح لها

 
 -ثانيًا : نقل احلطب والفحم :

 0كجم 6تكون السيارة مجهزة بمطفيات حريق بودرة كيميائية جافة وزن  .1
 0تخصي  سيارات مخصصة لنقل الحطب والفحم إلى داخل منطقة المشاعر .2
( مةةن منتصةةف الليةةل  12المخيمةةات بعةةد السةةاعة ) يكةةون دخةةول السةةيارات المخصصةةة لنقةةل الحطةةب والفحةةم إلةةى  .3

 0وحتى الساعة السادسة صباحًا 
أو مداخل ومخةارج المخيمةات وتحةت  المشاةوقوف سيارات نقل الفحم والحطب في مكان ال يعيق حركة المرور أو  .4

 0منطقة المشاعر فوراً  ةغادر ممراقبة اصحاب المخيم حتى تنتهي و 
 0منطقة المشاعر فوراً  السيارة كل مخيم ومغادرةيتم نقل اإلحتياج اليومي فقط ل .5
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-ثالثًا : املخزن :  

( متر من المطبخ أو اقةرب خيمةة مةن هةذا  3يخص  موقع مناسب لتخزين الحطب والفحم بمسافة ال تقل عن )  .1
 0الموقع وأن يحاط بجدار من البلك من جميع الجهات ويغطى بالصاج ويقفل مفتاحه لدى المسئول عن المخيم

 0ويمنع تخزين أي مواد اخرى في المخزن أن يقتصر التخزين بهذه المواقع على الحطب والفحم فقط .2
 تحديد شخ  يكون مسئول عن تخزين الحطب والفحم داخل المخيم .3

 
 -: إتباع اإلجراءات التالية عند إستخدام احلطب والفحم: رابعًا

 0تجنبَا لحدوث إختناقيجب أن تكون فتحات التهوية ومراوح شفط الدخان مفتوحة  .1
 0يمنع منعًا باتًا إخراج الجمر من داخل المطبخ باي حال من األحوال إلستخدامه في اغراض اخرى .2
شةعال الحطةب أو الفحةم وتهيئةة المطةبخ للحجةاج بحيةث إيحدد شخصين مةن العمالةة المدربةة لتكةون مسةئولة عةن  .3

 0ك تتوقف عملية الطبخ( مساءًا بعد ذل10تبدأ مهمتهم فجر كل يوم وحتى الساعة ) 
 يمنع دخول الحجاج إلى المطبخ اثناء عملية إشعال الحطب والفحم   .4
 0يجب إيقاف عملية الطبخ وبشكل فوري في حالة هبوب الرياح بشكل قوي  .5
 0يمنع إخراج الفحم من داخل المطبخ سواء إلطفائه أو لي غرض آخر .6
ومربوطةة علةةى هيئةة حزمةةة صةغيرة باسةةالك حديةةد  وأن يكةون كميةةات الحطةب المخزنةةة مقصوصةة بةةأطوال متسةةاوية .7

 0حتى يمكن حملها بسهولة وتخزينها بطريقة منظمة
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 م1
 سم 10

 
 أنواع املواقد وأشكاهلا 

 وطرق وضعها يف املطابخ ونظام التهوية
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 درج منزلق

 مقبض

 غطاء من الفوالذ متحرك

 للخارج

 فتحة تهوية

 م1 م1

 سم 30

 سم 30

 سم 30

 سم  60

 مفصلة

 سم 20

 شبك

 (:  توضيحي لموقد يعمل بالفحم 1شكل )
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 مدخنة

 مروحة شفط

 موقد

 مدخل

( من األعلى :  توضيحي للمطبخ موضح 2شكل )

 مواقد الفحم 
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مدخنة

 
 مدخنة 

بناء من الطوب 

 األحمر

 قمع المدخنة

 موقد النار

إناء طبخ

 
 مدخنة 

 محبس

( :رسم توضيحي لعملية الطبخ بالفحم 3شكل )

 والحطب بالحطب أو الفحم

مدخنة

 
 مدخنة 

بناء من الطوب 

 األحمر

 قمع المدخنة

 موقد النار

وعاء

 
 مدخنة 

 محبس

 غطاء

 ماسورة مياه

 ماسورة مياه

صنبور

 
 مدخنة 

 ( :رسم توضيحي لتسخين الماء بالفحم4شكل )

 لعملية الطبخ بالحطب أو الفحم والحطب
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 الشروط الخاصة بالعمالة ) الحراس(

 

حراسة دائمة على المخيمات ) حراس سعوديين ( وعلى مدار األربع والعشرين ساعة بعدد يتفق مع يجب توفير  -1
 : ةالمعدالت التالي

 حاج . 1500يخص  ثالثة حراس لكل مخيم يقل عدد الحجاج به عن  -أ 
وحتى  1500حاج في حالة زيادة عدد الحجاج عن  1000تزداد العمالة بنسبة حارس واحد لكل   -ب 

 حاج . 10000

 حاج . 10000حاج في حالة زيادة عدد الحجاج عن  2000تزداد العمالة بنسبة حارس واحد لكل  -ج 

سنه ويفضل من يجيد األعمال الكهربائية  55سنة وال يزيد عن  20يشترط إال يقل عمر الحارس عن  -د 
 وأعمال اإلنقاذ واإلطفاء .

عادة األوضاع على ما -ه   كانت عليه في حالة سقوطها . ان يكون الحراس قادرين على تشييد الخيام وا 

يدرب الدفاع المدني الحراس الغير مدربين على أعمال السالمة واإلطفاء األولية وتقوم مؤسسات الطوافة بتسجيل  -2
 طلباتها لتدريب حراسها لدى اقرب وحدة دفاع مدني .

عليها أسمائهم تصرف بطاقات خاصة للحراس الذين أتموا التدريب في مراكز تدريب الدفاع المدني تدون  -3
 وعناوينهم وأرقام هواتفهم ومكاتب خدمات الحجاج التي أرسلتهم .

% من العدد اإلجمالي للعمالة المخصصة 50يجب أال يقل عدد الحراس المتواجدين بالمخيم في أي وقت عن  -4
 للمخيم .
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 تعليمات استخدام البالونات

 وع لرئاسة الطيران المدني للحصول على تصريض يمنع رفع أي بالون بمنطقة المشاعر إال بعد الرج
 استخدامه أثناء موسم الحج حفاظا على السالمة العامة وفق التعليمات المنظمة لذلك .

 

 متطلبات الدفاع المدني عند رفع البالونات بالمشاعر
 

 مزدلفة ( التي سيتم رفع البالون بها . –عرفة  –يجب إشعار الدفاع المدني بالمنطقة ) منى  -1
 قدم . 80يجب اال يزيد ارتفاع البالون الثابت عن  -2
يجب أال تقل المسافة بين قاعدة البالون واقرب عمود إنارة عن االرتفاع األكبر ) ارتفاع البالون أو ارتفاع عمود  -3

 اإلنارة ( .
 أال تقل المسافة بين بالون وآخر قريب منه عن ارتفاع البالون األكبر ارتفاعا . -4
 بدرجة عالية من الوضوح من مسافة بعيدة لتفادي اصطدام الطائرات به . أن يكون البالون -5
 عند حدوث حريق ال سمض اهلل بجوار موقع البالون يجب إنزاله فورا لمنع انطالقة . -6
 يجب أن تكون البالونات بعيدة عن أحواض المياه التي تتزود منها الطائرات بالمياه أثناء حوادث الحريق . -7
 لونات مثبته باألرض بشكل جيد بحيث تتحمل سرعة الرياح ولتجنب انطالقها في الهواء .يجب أن تكون البا -8
 . متر 30ال تقل عن يجب أن تكون موقع البالون بعيد عن مواقع الطبخ مسافة  -9
 

  

https://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6ee6mNDMAhXHMhoKHd_aAkUQjRwIBw&url=http://www.girls-lly.com/vb/girls-ly46005/&psig=AFQjCNHj5VNXJz-xl2r4mFXs47_MeuwBaA&ust=1462993184697854


 دليل الشروط الوقائية بالمشاعر المقدسة
 

 41الصفحة   هـ1437 -شئون السالمة
 

 

 الخاتمةةةة

لوضع إجراءات عمل معتمةدة طبقةًا للمعةايير  من خالل إعداد هذا الدليل المديرية العامة للدفاع المدنيحرصت 
للقيةةام بمسةةؤوليتها تجةةاه حمايةةة األرواح والممتلكةةات ، وتأمةةل المديريةةة العامةةة للةةدفاع المةةدني أن  المعتمةةدة

ورد فةةي هةةذا الةدليل مةةن تعليمةات وشةةروط لرفةةع  تضةطلع جميةةع الجهةات المعنيةةة بمسةةؤوليتها للتقيةد بتنفيةةذ مةا
بيئةة آمنةة خاليةة مةن األخطةار .. وتسةأل المةولى جلةت قدرتةه أن  المقدسةة وخلةق وى الوقائي بالمشاعرالمست

يوفةةق جميةةع القةةائمين علةةى خدمةةة ضةةيوف الةةرحمن .. وأن يجةةزل لهةةم الثةةواب .. وأن يمكةةن للحجةةاج مةةن أداء 
 وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين إنه سميع مجيب . مناسكهم بيسر وسهولة ..
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 المراجع

 7022/ب/7هـ  واألمر السامي الكريم رقم 2/8/1418وتاريخ  11460/ب/7السامي الكريم رقم األمر  -1
 0هـ  بشأن حظر الغاز البترولي المسال بمنطقة المشاعر المقدسة بموسم الحج14/2/1422وتاريخ 

 –ات البترولية المسالة ضمن الحدود الجغرافية للمشاعر ) عرفات الغاز حيازة أو إستخدام تنظيم حظر  -2
    منى ( خالل موسم الحج . –مزدلفة 

 الجزء األول. –متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المباني  -3
 المتطلبات الفنية العتماد توفير الطاقة الكهربائية االحتياطية.. -4
 دفاع المدني والتي تنظم أعمال السالمة بالمشاعر المقدسة.التعليمات الصادرة عن المديرية العامة لل -5
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