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و�أمن  و�لأثرية  �ل�سياحية  و�لأن�سطة  �ملر�فق  �ل�سياح يف  �سالمة  و  �أمن  يعترب 
يف  �لأ�سا�سية  �لعنا�سر  من  و�لأثرية  �ل�سياحية  و�لأن�سطة  �ملر�فق  و�سالمة 
�حلكومية  لالأجهزة  م�سرتكًا  وهدفًا  و�لآثار،  �ل�سياحة  قطاع  وتطوير  تنمية 
�ملعنية. ودر��سة �إد�رة �ملخاطر �ملعدة من قبل �لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار 
و�ل�سالمة  لالأمن  �أدلة مرجعية  �إعد�د  �أهمها  من  عنا�سر خمتلفة،  تت�سمن 
�ملفرو�سة،  �ل�سكنية  �لوحد�ت  )�لفنادق،  مثل  �ل�سياحي  �لإيو�ء  مر�فق  يف 
و�ملنا�سبات  و�لفعاليات  و�ملتاحف،  �لأثرية،  و�ملو�قع  �ل�سياحية(،  �ملنتجعات 

و�لأن�سطة �ل�سياحية �لتي تقع �سمن نطاق �لهيئة. 
و�سالمة  �أمن  جمال  يف  �لهيئة  لدور  ��ستكماًل  �لدليل  هذ�  �إعد�د  وياأتي 
�ململكة،  و�لآثار يف  �ل�سياحة  م�سوؤوليتها عن قطاعي  و�لآثار بحكم  �ل�سياحة 
ليكون مرجعًا يت�سمن �أهم معايري و��سرت�طات �لأمن و�ل�سالمة �لو�ردة يف 

�لد�خلية  وز�رة  من  �ل�سادرة  �لعالقة،  ذ�ت  و�ملو��سفات  و�للو�ئح  �لأنظمة 
و�لبلديات  و�لأمانات  و�لقروية  �لبلدية  �ل�سوؤون  ووز�رة  �ملختلفة،  وقطاعاتها 
للمو��سفات  �ل�سعودية  و�لهيئة  و�لآثار  لل�سياحة  �لعامة  و�لهيئة  لها،  �لتابعة 
و�ملتاحف  �لأثرية  �ملو�قع  �لإيو�ء،  من�ساآت  يف  تو�فرها  �لو�جب  و�ملقايي�س 
و�لفعاليات و�ملنا�سبات و�لأن�سطة �ل�سياحية ومدن �ملالهي و�حلد�ئق �لعامة 
يلغي  ل  ��سرت�سادي  دليل  وهو  �لبحرية،  و�لأن�سطة  �ل�سحر�وية  و�ل�سباقات 
�لرجوع  يجب  �لتي  �لأ�سا�سية  و�ملو��سفات  و�ل�سرت�طات  و�للو�ئح  �لأنظمة 
�إليها يف حالة �للب�س و�لختالف، وكذلك لتو�سيح مهام وم�سوؤوليات �لإد�ر�ت 
�ملعنية د�خل �لهيئة و�ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �ملرخ�س لها من قبل �لهيئة للعمل 

يف �لأن�سطة و�ملهن �ل�سياحية و�لآثار وح�سب ما جاء يف تنظيم �لهيئة. 
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يهدف �لدليل �إلى �لتوعية و�لإر�ساد مبتطلبات و��سرت�طات �لأمن و�ل�سالمة �لو�جب تو�فرها 
يف مر�فق �لإيو�ء �ل�سياحي، و�ملو�قع �لأثرية، و�ملتاحف، و�لفعاليات و�ملنا�سبات و�لأن�سطة 
و�ملر�قبة  و�لتفتي�س  �ملتابعة  �إجر�ء�ت  لت�سهيل  �لهيئة،  نطاق  �سمن  تقع  �لتي  �ل�سياحية 

�ملطلوبة من قبل:

1. م�سوؤويل �لهيئة وفروع �لهيئة يف �ملناطق ومكاتب �لآثار يف �ملناطق.

2. �لعاملني يف �لقطاع �ل�سياحي مثل �ملر�سدين �ل�سياحيني ومنظمي �لرحالت، و�مل�سغلني 
للمو�قع �لأثرية، ومن�ساآت �لإيو�ء، وو�سائل �لنقل �ل�سياحي.
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التعريفامل�صطلح

الهيئة العامة لل�صياحة والآثارالهيئة

الأنظمة

ويق�سد بها �لأنظمة �لتالية:
تنظيم �لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )78( وتاريخ 1429/3/16هـ.. 1
نظام �لفنادق �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )38( وتاريخ 1377/10/22هـ ولو�ئحه �لتنفيذية.. 2
نظام �لآثار �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/26( وتاريخ 1392/6/23هـ.. 3
نظام �لدفاع �ملدين �ل�سادر بالأمر �مللكي رقم )م/ 10( وتاريخ 1406/5/10هـ.. 4
نظام �حلر��سات �لأمنية �ملدنية �خلا�سة �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/24( يف 1426/7/8 هـ ولو�ئحه �لتنفيذية.. 5

لوائح وزارة الداخلية

ويق�صد بها لوائح الدفاع املدين وحر�س احلدود والأمن العام التالية:
• لئحة م�سوؤوليات �ملخت�س باأعمال �ل�سالمة و�لأمن �ل�سناعي و�لوز�ر�ت و�مل�سالح �حلكومية و�جلهات ذ�ت �ل�سخ�سية 	

�ملعنوية �لعامة و�ملوؤ�س�سات.
• لئحة ��سرت�طات �ل�سالمة و�سبل �حلماية �لو�جب تو�فرها يف مالعب �لأطفال باحلد�ئق �لعامة ويف مدن مالهي و�ألعاب �لأطفال.	
• �شروط ال�شالمة و�شبل الوق�ية وجتهيزات الإنذار والإطف�ء الواجب توافره� يف الفن�دق وبيوت ال�شب�ب واملن�ش�آت 	

�ملماثلة.
• لئحة �شروط ال�شالمة واحلم�ية من احلريق يف املت�حف الأثرية.	
• والجتم�ع�ت 	 املح��شرات  ق�ع�ت  يف  توافره�  الواجب  والإنذار  واملراقبة  الإطف�ء  وو�ش�ئل  ال�شالمة  �شروط  لئحة 

و�ملوؤمتر�ت و�لأفر�ح و�مل�سارح ومباين �لأن�سطة �ملماثلة.
• لئحة �شروط ال�شالمة واحلم�ية من احلريق يف املب�ين الع�لية.	
• لئحة �لتفتي�س و�ل�سبط و�لتحقيق و�جلز�ء�ت.	
• لئحة �لأمن و�ل�سالمة ملز�ويل �ل�سيد و�لنزهة و�لغو�س.	

لوائح وا�صرتاطات وزارة 
ال�صوؤون البلدية والقروية 

والأمانات والبلديات 

ويق�صد بها التايل:
• �ل�سرت�طات �لبلدية و�لفنية للم�سابح �لعامة و�خلا�سة.	
• �شروط وموا�شف�ت اإن�ش�ء مالعب الأطف�ل.	
• �ل�سو�بط �لالزمة لإقامة �خليام )�ل�سيو�ن( �ملجهزة للمنا�سبات و�لأفر�ح.	
• �ل�سرت�طات �لفنية ملو�قف �ل�سيار�ت.	
• �ل�سرت�طات �لفنية للمطاعم و�ملطابخ.	
• �ل�سرت�طات �لبلدية للوحد�ت �ل�سكنية �ملفرو�سة.	
• �ل�سرت�طات �لبلدية للمر�كز �لرتفيهية.	
• لئحة �لغر�مات و�جلز�ء�ت عن �ملخالفات �لبلدية �ل�سادرة بقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )218( يف 1422/8/6هـ 	

و�لتعليمات �لتنفيذية لالئحة.
• دليل �ملحافظة على �لرت�ث �لعمر�ين.	

�لأماكن �لطبيعية �لعامة )غري �ململوكة ملكية خا�سة( كال�سو�طئ ونحوها.الأماكن ال�صياحية العامة

مرافق الإيواء ال�صياحي
كل حمل معد لإيو�ء �لنزلء مع �لطعام �أو بدونه مقابل �لثمن، �سو�ء �أكان هذ� �ملحل فندقًا عاديًا �أم و�قعًا حتت ��سم 

موؤ�س�سة �أو موؤ�س�سات فندقية، كما يدل على �أي حمل �آخر يوؤدي نف�س �لغر�س.

الفنادق  والوحدات ال�صكنية 
املفرو�صة واملن�صاآت املماثلة

يق�سد بها جميع �أنو�ع �ملن�ساآت و�ملباين �أو �أجز�ئها �ملخ�س�سة و�ملجهزة ل�ستقبال �لنزلء، بغر�س �لإقامة �أو �ملبيت، 
�أو خالفه. وي�سمل هذ� �لتعريف �لفنادق  �أو حالته �لجتماعية  �أو مهنته  �أو نتيجة لع�سويته  مقابل �أجر يدفعه �لنزيل 
بجميع �أنو�عها ودرجاتها و�لنزل )�ل�ساليهات �أو �لكبائن( وفنادق �لطرق خارج �ملدن )�ملوتيالت( و�لوحد�ت �ل�سكنية 

�ملفرو�سة )�لفلل و�ل�سقق( �أو غريها من �ملن�ساآت �ملعدة لذ�ت �لغر�س.
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الأن�صطة واملهن ال�صياحية
�ل�سياحية،  �لرحالت  ومنظمو  �ل�سياحية،  �خلدمات  ومقدمو  �ل�سياحي،  �لرتفيه  و�أن�سطة  و�ل�سياحة،  �ل�سفر  وكالت 
جهات  �خت�سا�س  يف  تدخل  مل  ما  بال�سياحة،  �ل�سلة  �لوثيقة  و�ملهن  �لأن�سطة  من  وغريها  �ل�سياحيون،  و�ملر�سدون 

�أخرى.

الآثار
�لأعيان �لثابتة و�ملنقولة و�ملطمورة و�لغارقة د�خل حدود �ململكة ويف مياهها �لإقليمية �لتي بناها �لإن�سان �أو �سنعها �أو �أنتجها 
�أو كيفها �أو ر�سمها، �أو تكونت لها خ�سائ�س �أثرية بفعل تدخل �لإن�سان عرب �لع�سور، ويدخل حتت ��سم �لآثار �ملو�قع �لتاريخية 

و�لرت�ث �لعمر�ين ومو�قع �لرت�ث �ل�سعبي وقطعه.

املتحف
�أو  �أو �لبيئية �لتي يتم عر�سها  �أو �ملو�د �لعلمية  �أو �خلا�س �ملخ�س�س حلفظ وعر�س �لتحف �لأثرية  هو �ملبنى �لعام 

حفظها يف تلك �ملباين، نظرُ� لقيمتها �لفنية �أو �لعملية �أو �لتاريخية، �أو ملا متثله من �أهمية يف �لرت�ث.

ريا�سة قيادة �ل�سيار�ت و�لدر�جات �لنارية على �لكثبان �لرملية و�لتي يطلق عليها حمليًا )�لتطعي�س(.ال�صباقات ال�صحراوية

الأن�صطة البحرية
�سباقات �لدبابات �لبحرية، و�لغو�س، و�ل�سباحة، و�لتنزه بالو�سائط �لبحرية كالقو�رب و�ليخوت،  و�لتحليق يف �لهو�ء 

با�ستخد�م و��سطة بحرية. 

كل و��سطة ت�ستخدم كو�سيلة نقل على �ملاء تد�ر مبحرك �أو �سر�ع �أو جمد�ف.وا�صطة بحرية

مو��سفات �لهيئة �ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�س.املوا�صفات
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وهذه الأنظمة واللوائح واملوا�صفات هي:
1. نظام �لفنادق �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )38( وتاريخ 1377/10/22هـ ولو�ئحه �لتنفيذية. 

2. نظام �لآثار �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/26( وتاريخ 1392/6/23هـ.
3. نظام �لدفاع �ملدين.

4. نظام �حلر��سات �لأمنية �ملدنية �خلا�سة ولئحتها �لتنفيذية.
5. لو�ئح و��سرت�طات وز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية و�لأمانات و�لبلديات ذ�ت �لعالقة:

• �ل�سرت�طات �لبلدية و�لفنية للم�سابح �لعامة و�خلا�سة.	
• �شروط وموا�شف�ت اإن�ش�ء مالعب الأطف�ل.	
• �ل�سو�بط �لالزمة لإقامة �خليام )�ل�سيو�ن( �ملجهزة للمنا�سبات و�لأفر�ح.	
• �ل�سرت�طات �لفنية ملو�قف �ل�سيار�ت.	
• �ل�سرت�طات �لفنية للمطاعم و�ملطابخ.	
• �ل�سرت�طات �لبلدية للوحد�ت �ل�سكنية �ملفرو�سة.	
• �ل�سرت�طات �لبلدية للمر�كز �لرتفيهية.	
• لئحة �لغر�مات و�جلز�ء�ت عن �ملخالفات �لبلدية �ل�سادرة بقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم )218( يف 	

1422/8/6هـ و�لتعليمات �لتنفيذية لالئحة.
• دليل �ملحافظة على �لرت�ث �لعمر�ين.	

6. لو�ئح �لدفاع �ملدين �لتالية:
• لئحة م�سوؤوليات �ملخت�س باأعمال �ل�سالمة و�لأمن �ل�سناعي و�لوز�ر�ت و�مل�سالح �حلكومية 	

و�جلهات ذ�ت �ل�سخ�سية �ملعنوية �لعامة و�ملوؤ�س�سات.
• لئحة ��سرت�طات �ل�سالمة و�سبل �حلماية �لو�جب تو�فرها يف مالعب �لأطفال باحلد�ئق �لعامة 	

ويف مدن مالهي و�ألعاب �لأطفال.
• �شروط ال�شالمة و�شبل الوق�ية وجتهيزات الإنذار والإطف�ء الواجب توافره� يف الفن�دق وبيوت 	

�ل�سباب و�ملن�ساآت �ملماثلة.
• لئحة �شروط ال�شالمة واحلم�ية من احلريق يف املت�حف الأثرية.	
• لئحة �شروط ال�شالمة وو�ش�ئل الإطف�ء واملراقبة والإنذار الواجب توافره� يف ق�ع�ت املح��شرات 	

و�لجتماعات و�ملوؤمتر�ت و�لأفر�ح و�مل�سارح ومباين �لأن�سطة �ملماثلة.
• لئحة �شروط ال�شالمة واحلم�ية من احلريق يف املب�ين الع�لية.	
• لئحة �لتفتي�س و�ل�سبط و�لتحقيق و�جلز�ء�ت.	
• لئحة �لأمن و�ل�سالمة ملز�ويل �ل�سيد و�لنزهة و�لغو�س.	

7. مو��سفات �لهيئة �ل�سعودية �لقيا�سية ذ�ت �لعالقة:
• �مل�ساعد �لكهربائية لالأفر�د �أو �لب�سائع -)�جلزء �لر�بع : طرق �ختبار تد�بري �لأمان يف 	

�لرتكيبات �لكهربائية للم�ساعد(.
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مع �سرورة �لتقيد بكافة ما ورد يف �لأنظمة و�للو�ئح و�ل�سرت�طات �ل�سادرة، و�لتي �ست�سدر لحقًا من �جلهات �ملعنية )�لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار، ووز�رة 
�لد�خلية وقطاعاتها �ملختلفة، ووز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية و�لأمانات و�لبلديات �لتابعة لها، و�لهيئة �ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�س( وعدم �لإخالل بها، 

ومنه� لئحة �شروط ال�شالمة و�شبل الوق�ية وجتهيزات الإنذار والإطف�ء الواجب توافره� يف الفن�دق وبيوت ال�شب�ب واملن�ش�آت املم�ثلة، فهذه بع�ض ال�شروط 
�لو�ردة يف هذه �لأنظمة و�للو�ئح و�ل�سرت�طات �لتي يجب �حلر�س على �لتقيد بها وتطبيقها:

املبنى واملوقع

ال�صرتاطاتم

توفري �أنظمة �إنذ�ر تلقائية من �حلريق.10
توفري �أنظمة �إنذ�ر يدوية .11
توفري خمارج للطو�رئ وتزويدها بالإ�ساءة �لالزمة.12
عدم و�سع �أو تخزين ما يعيق فتح و��ستخد�م خمارج �لطو�رئ.13
�أن تكون �ملمر�ت �ملوؤدية ملخارج �لطو�رئ �سالكة وو��سحة.14

15
�أو  �ملبنى  خارج  �إلى  وتوؤدي  للخارج،  �لطو�رئ  خمارج  تفتح  �أن 

مكان حممي من �حلريق، ول ت�ستخدم لغري �أغر��س �لإخالء.

16
و�لردهات  و�ملمر�ت  �لنجاة  وطرق  �لطو�رئ  خمارج  تزود 
ت�سري  م�سيئة  و�أ�سهم  �إر�سادية  بلوحات  �إليها  �ملو�سلة  و�ل�سالمل 

�إليها بو�سوح.

17
�تباعها يف  �لو�جب  �ل�سالمة  تعليمات  �إر�سادية تت�سمن  و�سع لوحات 

حالت �لطو�رئ وتثبت يف �أماكن ظاهرة. 
توفري ك�سافات للطو�رئ تعمل عند �نطفاء �لإ�ساءة.18
توفري مولد �حتياطي للطاقة �لكهربائية.19

املبنى واملوقع

ال�صرتاطاتم

توفري نظام �لإخالء. 20
توفري �أنظمة �لك�سف عن �لدخان.21
توفري طفايات حريق متحركة.22

توفري خطط ��ستجابة �ملوظفني للطو�رئ مع تدريبهم على �لتعامل 23
مع حالت �لطو�رئ وفق خطة مكتوبة.

تركيب �أجهزة �إغالق �لغاز ذ�تيًا.24
تخ�سي�س �سجل لل�سالمة معتمد من �لدفاع �ملدين.25
تخ�سي�س �سجل ل�سيانة ومتابعة ت�سغيل �مل�ساعد �لكهربائية.26

توفري مك�ن لهبوط املروحي�ت يف املب�ين التي ارتف�عه� يزيد على 27
30مرتً�.

تزويد �ملبنى بجهاز لمت�سا�س �ل�سو�عق.28

�أن يكون مفتاح �لد�ئرة �لفرعية �أو قاطع �لتيار قريبًا من مدخل 29
�ملبنى �لرئي�سي.

�أن تكون م�سادر �لإمد�د بالوقود موجودة خارج �ملبنى �أو يف مكان 30
مقاوم للحريق. 

املبنى واملوقع

ال�صرتاطاتم

1
من  �ل�سادر  �لرتخي�س  ��سرت�طات  �ملوقع  ي�ستويف  �أن  يجب 

�لبلدية.

2
يجب �أن تكون �ملباين و�لإن�ساء�ت مطابقًة للمو��سفات �لقيا�سية 
غري  مو�د  من  جميعها  ت�سيد  و�أن  �لبلدية،  ومتطلبات  �ل�سعودية 

قابلة لال�ستعال.

3
حتمل �ملبنى �لأوز�ن �لثقيلة و�لكبرية ومقاوم للحر�ئق ملدة �أربع 

�ساعات على �لأقل.

4
تو�فر �لطرق و�ملد�خل �ملنا�سبة �لتي تو�سل �إلى �ملبنى، و�أن ت�ستوعب 

هذه �لطرق مرور �سيار�ت �لإطفاء و�لإنقاذ كبرية �حلجم.

املبنى واملوقع

ال�صرتاطاتم

5
ح�سب  ذلك  تتطلب  �لتي  �ملناطق  )يف  للزلزل  �ملبنى  مقاومة 

متطلبات �لدفاع �ملدين(.

6
يجب توفري و�سائل �لنجاة �لكافية مبا ي�سمح باإخالئه خالل مدة ثالث 

دقائق على �لأكرث يف حالت �لطو�رئ.

7
يجب �أن تكون �ملخارج وطرق �لنجاة متباعدة عن بع�سها بقدر �لإمكان، 
و�أل يقل عدد �ملخارج بكل طابق عن خمرجني يوؤديان �إلى طريقي جناة 

على �لأقل.
توفري نظام لالإطفاء ذ�تيًا.8
توفري نظام ملر�سات مياه �إطفاء �حلريق.9
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املبنى واملوقع

ال�صرتاطاتم

قبل 31 �ل�سيار�ت جمهزً� لال�ستخد�م من  ومو�قف  �ملبنى  يكون  �أن 
ذوي �لحتياجات �خلا�سة.

و�ل�سالمة 32 �لأمن  بعمل مدير  للقيام  �إد�رة  �أو  تخ�سي�س �سخ�س 
يف �ملن�ساأة.

33
يجب على م�سوؤول �لأمن و�ل�سالمة �لتقّيد و�لعمل بكافة ما ورد يف 
�لأنظمة و�للو�ئح ذ�ت �لعالقة، على �أن يعاونه عدد من �لعاملني 

�ملوؤهلني و�ملدربني على �أعمال �ل�سالمة ومكافحة �حلريق.

34

�لفحو�سات  بعمل  �ملن�ساأة  يف  �ل�سالمة  عن  �مل�سوؤول  يقوم  �أن 
�ل�سهرية و�لختبار�ت �لدورية )3 �أ�سهر( للمبنى وجميع �ملعد�ت 
و�لآلت و�لرتكيبات �لكهربائية يف �ملن�ساأة وجميع و�سائل �ل�سالمة 
خلل  �أو  عطل  �أي  و�إ�سالح  و�لإنذ�ر  و�ملر�قبة  �لإطفاء  ومعد�ت 

فورً�.

مواقف ال�صيارات

ال�صرتاطاتم

توفري نظام لالإطفاء ذ�تيًا.1
حتديد مدخل وخمرج م�ستقلني للمو�قف.2

3
�لنزلء  غري  ��ستخد�م  ومنع  �لفندق،  لنزلء  �ملو�قف  تخ�سي�س 

و�ل�سيوف لها.
نظام كامري�ت مر�قبة تلفزيونية تغطي كافة مو�قف �ل�سيار�ت.4

5
�لأمنية  �ملو�قف ب�سكل دوري وم�ستمر من قبل �حلر��سات  مر�قبة 

�خلا�سة.

6
مد�خل  �جتاهات  تو�سح  �ملو�قف  د�خل  �إر�سادية  لوحات  و�سع 

وخمارج �ملو�قف.
و�سع لوحات �إر�سادية مبخارج �لطو�رئ و�مل�ساعد �لكهربائية.7
و�سع لوحات �إر�سادية بامل�سار�ت د�خل مو�قف �ل�سيار�ت.8
�أن تكون درجة �لإ�ساءة منا�سبة للمو�قف.9

توفري ك�سافات للطو�رئ تعمل عند �نطفاء �لإ�ساءة.10
نظام تهوية فعال د�خل �ملو�قف.11
�ملحافظة على نظافة �ملو�قف ب�سكل عام.12
عدم وجود م�ستودعات وتخزين يف �ملو�قف.  13

املدخل

ال�صرتاطاتم

1
تطبيق �لإجر�ء�ت �لأمنية على بو�بة دخول �لنزلء ح�سب متطلبات 

�جلهات �ملعنية بوز�رة �لد�خلية.
تغطية مدخل �لفندق بنظام كامري�ت مر�قبة تلفزيونية.2
توفر طفايات �ل�سجائر، للحث على منع �لتدخني يف �لد�خل.3

البهو

ال�صرتاطاتم
تغطية منطقة بهو �لفندق بنظام كامري�ت مر�قبة تلفزيونية.1
�ملحافظة على نظافة �أر�سيات �لبهو، و�لأثاث �مل�ستخدم.2
�لتاأكد من عدم وجود �أ�سالك كهربائية مك�سوفة.3

4
�لتاأكد من عدم وجود �أي عو�ئق على �أر�سية بهو �لفندق، قد تت�سبب يف 

وقوع �أو �نزلق �لنزلء و�ملرتادين.
نظام تهوية فعال.5

املبنى واملوقع

ال�صرتاطاتم

35
مع  �ملبا�سر  بالتن�سيق  �ملن�ساأة  يف  �ل�سالمة  �لأمن  عن  �مل�سوؤول  يلتزم 
ومكافحة  و�لإخالء  للتدخل  تنفيذية  خطط  لو�سع  �ملدين،  �لدفاع 

�حلريق يف �أوقات �لطو�رئ.

و�لإنقاذ 36 و�لإطفاء  �ل�سالمة  �أعمال  على  �لعاملني  تدريب جميع  يجب 
و�لإ�سعاف يف معاهد متخ�س�سة ومعتمدة.

37
يجب �أن تكون �لإ�ساءة كافية يف جميع �أجز�ء �ملبنى، كما يجب 
لالنفجار  �لقابلة  غري  �ملثبتة  �لأنو�ع  من  �مل�سابيح  تكون  �أن 
وتو�سع د�خل حو�فظ زجاجية، ومينع ��ستخد�م �مل�سابيح �ملدلة 

ب�سلك.

38
و�حلروق،  للجروح  �أدوية  )مطهر�ت،  �لأولية  �لإ�سعافات  توفري 
و�سائل �إنعا�س، وغريها(، ويجب �أن يكون عدد من �لعاملني مدربًا 

وموؤهاًل يف �أعمال �لإ�سعافات �لأولية.
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البهو

ال�صرتاطاتم

6
�ملوؤخرة  باملو�د  معاجلة  و�لأثاث  و�ل�ستائر  �لديكور�ت  تكون  �أن 

لال�ستعال.
درجة �إ�ساءة منا�سبة.7
توفري ك�سافات للطو�رئ تعمل عند �نطفاء �لإ�ساءة.8
و�سع لوحات �إر�سادية ملو�قع �لغرف و�خلدمات �لأخرى.9

دورات مياه الأماكن العامة

ال�صرتاطاتم

�أر�سيات مقاومة لالنزلق.1
نظام تهوية فعال.2
درجة �إ�ساءة منا�سبة.3
�ملحافظة على نظافة دور�ت �ملياه با�ستمر�ر.4
توفري مو�د غ�سل �ليدين و�لتن�سيف ب�سكل د�ئم.5
و�سع جهاز ك�سف �لدخان.6

دورات مياه الأماكن العامة

ال�صرتاطاتم

عدم وجود رو�ئح كريهة.7
تعليق �سجل �لتنظيف يف مكان و��سح.8

ال�صتقبال

ال�صرتاطاتم

و�سع �لرت�خي�س يف مكان و��سح.1
تركيب �أجهزة مر�قبة تلفزيونية تغطي كامل م�ساحة �ل�ستقبال.2
ربط �لفندق بنظام �سمو�س.3
�إجر�ء تدقيق �أمني على موظفي �ل�ستقبال قبل �لتوظيف.4
توفري حقيبة لالإ�سعافات �لأولية جمهزة جتهيزً� �أوليًا.5

6
و�سع �لأرقام �خلا�سة بحالت �لطو�رئ يف مكان و��سح ومعروف 

ملوظفي �ل�ستقبال.

7
عند  للنزلء  �ل�سحية  �لرعاية  لتقدمي  �لأطباء  بع�س  �أرقام  توفري 

�لطلب.

ال�صتقبال

ال�صرتاطاتم

8
توفري نظام �إنذ�ر �حلر�ئق بحيث يتم �لتحكم به وتفعيله من جهة 

�ل�ستقبال.
توفري ك�سافات للطو�رئ تعمل عند �نطفاء �لإ�ساءة.9

توفري �سندوق �أمانات.10
ت�سجيل معلومات �لنزلء ح�سب �لإجر�ء�ت �لر�سمية.11

الغرف/ الوحدات ال�صكنية املفرو�صة

ال�صرتاطاتم
تعليق خطة للخروج يف حال �لطو�رئ خلف باب �لغرفة/ �ل�سقة.1

2
�لغرفة/  باب  خلف  �حلريق  حالت  مع  �لتعامل  تعليمات  تعليق 

�ل�سقة.
�أجهزة ك�سف �لدخان يف كل غرفة/ �سقة.3
نظام �إطفاء �حلريق يف كل غرفة/ �سقة.4
�أجهزة ك�سف �حلر�رة يف مطبخ �ل�سقة.5

6
يجب توفري خمرجني لكل غرفة، �أحدهما باب �لغرفة و�لآخر قد يكون 
بابًا �آخر �أو �سرفة �أو نافذة ميكن لفرق �لإطفاء و�لإنقاذ �لو�سول �إليها.

الغرف/ الوحدات ال�صكنية املفرو�صة

ال�صرتاطاتم
توفر �أجهزة ت�سرب �لغاز يف مطبخ �لوحدة.7

8
�أن تكون مقاب�س وتو�سيالت �لكهرباء من �لنوع �جليد، �لذي يحتوي 

على و�سائل �سمان حلماية �لأطفال.

9
�ملوؤخرة  باملو�د  معاجلة  و�لأثاث  و�ل�ستائر  �لديكور�ت  تكون  �أن 

لال�ستعال.
توفري �سندوق �أمانات يف �لغرف، و�لتنبيه على تو�فرها للنزلء.10

دورات املياه بالغرف /الوحدات ال�صكنية املفرو�صة

ال�صرتاطاتم
�أن تكون �أر�سيتها ل ت�سبب �لنزلق.1
وجود مقاب�س لالإم�ساك بها يف حو�س �ل�ستحمام.2
وجود جهاز ك�سف �لدخان. 3
وجود نظام تهوية فعال.4
�أن تكون درجة �لإ�ساءة منا�سبة.5
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املمرات

ال�صرتاطاتم

1
�ملمـــر�ت يف كل دور بنظـــام كامـــري�ت مر�قبـــة  تغطيـــة منطقـــة 

تلفزيونية.
�أن يكون م�ستوى �لنظافة �لعامة جيدً�.2
توفري �أر�سيات مقاومة لالنزلق.3
�أن تكون درجة �لإ�ساءة منا�سبة.4
وجود نظام تهوية فعال.5
وجود نظام �إطفاء با�ستخد�م خر�طيم �ملياه.6
توفري نظام �إنذ�ر تلقائي من �حلريق.7

8
توفري طفايات حريق �سارية �ل�سالحية، بحيث ل تزيد �مل�سافة بني 

كل طفاية و�لأخرى عن 10 �أمتار.
وجود لوحات �إر�سادية تدل على خمارج �لطو�رئ.9

وجود خمرج طو�رئ.10
توفري �إنارة �حتياطية للطو�رئ.11
توفري لوحات �إر�سادية ملو�قع �لغرف و�ملر�فق �لأخرى.12

املطعم

ال�صرتاطاتم

�أن يكون م�ستوى �لنظافة لالأر�سيات و�جلدر�ن جيدً�.1
�أن يكون م�ستوى �لنظافة لأغطية �لطاولت و�ملناديل جيدً�.2
�لتاأكد من نظافة وتعقيم �أو�ين �لأكل قبل ��ستخد�م �لنزلء لها.3

4
ح�سول جميع �لعاملني يف �ملطعم على �سهاد�ت �سحية �سارية 

�ملفعول.

5
وجود نظام تهوية فعال، ل�سمان عدم دخول �لرو�ئح من �ملطبخ 

�لرئي�سي.
توفري درجة �إ�ساءة منا�سبة.6
نظافة �لعاملني يف �ملطعم.7
توفري �أجهزة لك�سف �لدخان.8
توفري طفايات حريق �سارية �ملفعول.9

املطبخ الرئي�س

ال�صرتاطاتم
توفري �لإ�ساءة �جليدة جلميع مر�فق �ملطبخ.1

2
يجب �أن تكون جميع �لتو�سيالت �لكهربائية منفذة طبقًا 

للمو��سفات و�لأ�سول �لفنية.
وجود نظام تهوية فعال.3
وجود لفتات �إر�سادية تو�سح طرق مكافحة �حلريق.4
وجود لفتات �إر�سادية ملخارج �لطو�رئ.5
توفري طفايات حريق �سارية �ملفعول.6

7
تعليق طفايات �حلريق قرب �أبو�ب �ملد�خل و�ملخارج، ويف �أماكن 

ظاهرة ي�سهل �لو�سول �إليها.

8
وجود �سندوق لالإ�سعافات �لأولية، يحتوي على �ملو�د �ل�سرورية، 

مثل �لأربطة �لطبية و�لقطن و�ل�سا�س و�ملو�د �ملطهرة ومو�د 
�لعناية باجلروح.

�لنظافة �لعامة للمطعم وجميع مر�فقة.9
تعليق ترخي�س �لبلدية يف مكان و��سح.10
ح�سول جميع �لعاملني على �سهاد�ت �سحية �سارية �ملفعول.11
�ملظهر �لنظيف جلميع �لعاملني باملطبخ.12

املطبخ الرئي�س

ال�صرتاطاتم
�أجهزة لك�سف �لدخان.13
�أجهزة لك�سف �حلر�رة.14
توفري �أجهزة للك�سف عن ت�سرب �لغاز وكذلك بطانيات �لإطفاء.15
حفظ �لأطعمة و�خل�سار و�للحوم يف ثالجات منف�سلة.16

17
�لتاأكد من ت�سجيل �لتو�ريخ على �لأطعمة وغريها حال حفظها يف 

�لثالجات. 

النادي ال�صحي

ال�صرتاطاتم
توفري نظام تهوية فعال.1
توفري درجة �إ�ساءة منا�سبة.2
�أن تكون �لأر�سية مانعة لالنزلق.3
�ملحافظة على نظافة �لأر�سيات و�جلدر�ن.4
تنظيف وتعقيم �لأجهزة �لريا�سية با�ستمر�ر.5
تعليق طفايات �حلريق يف �أماكن ظاهرة ي�سهل �لو�سول �إليها.6
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7
�ل�سرورية،  �ملو�د  على  يحتوي  �لأولية،  لالإ�سعافات  �سندوق  وجود 
مثل �لأربطة �لطبية و�لقطن و�ل�سا�س و�ملو�د �ملطهرة ومو�د �لعناية 

باجلروح.
�لنظافة �لعامة للنادي وجميع مر�فقه.8

9
�سارية  �سحية  �سهاد�ت  على  �لنادي  يف  �لعاملني  جميع  ح�سول 

�ملفعول.
�ملظهر �لنظيف جلميع �لعاملني.10
توفري �أجهزة لك�سف �لدخان.11
توفري �أجهزة لك�سف �حلر�رة.12
توفري خمارج للطو�رئ.13

�لكهربائية 14 و�لأجهزة  و�لأدو�ت  �لأعمال  جميع  ت�ستويف  �أن  يجب 
�شروط الأمن وال�شالمة املهنية اخل��شة ب�لأفراد واملعدات.

امل�صبح

ال�صرتاطاتم

1
�أن تكون �أر�سيات �ملمر�ت و�ملنطقة �ملحيطة بامل�سبح من مو�د مانعة 

لالنزلق.

2
مقاومة  مو�د  من  �مل�ساندة  و�ملباين  �لإن�ساء�ت  جميع  تكون  �أن 
�إحدى  �أو  �ل�سعودية  �لقيا�سية  للمو��سفات  ومطابقة  للحريق، 

�ملو��سفات �لعاملية.

مر�عاة نو�حي �ل�سالمة �لعامة و�لإ�ساءة و�لتهوية ل�سالت �مل�سابح 3
�ملغلقة، وعدم ��ستخد�م �لأبو�ب �لدو�رة يف �لدخول و�خلروج.

�أن تكون جميع �لأركان و�حلو�ف �لتي حتت �سطح �ملاء ذ�ت زو�يا 4
غري حادة.

للم�سبح 5 �لعلوية  �لأطر�ف  على  معدنية  )مقاب�س(  م�ساكات  و�سع 
من �لد�خل وتكون من مادة غري قابلة لل�سد�أ مثل �لكروم.

6
عمل �سلم معدين �أو �أكرث يف جانبي �جلزء �لعميق للم�سبح �أو �أحد 
�جلانبني من مادة غري قابلة لل�سد�أ مثل �لكروم وكذلك يف �جلزء 

�ل�سحل.

7
تغطية �مل�سبح �أثناء عدم �ل�ستخد�م مبو�د تتحمل �لأوز�ن �خلفيفة 
�أو توفري �سياج منا�سب حول �مل�سبح بارتفاع ل يقل عن  �ملتحركة، 

)1،20 مرت( على �أن يكون �سفافًا ول ي�سمح بدخول �لأطفال.

امل�صبح

ال�صرتاطاتم

8
يف �مل�سابح �ملغطاة ير�عى �أن تكون هناك �إ�ساءة كافية يف جميع �أجز�ئها، 
و�أن تكون �لإ�ساءة م�سممة بحيث تتيح روؤية كل جزء من �أجز�ء �مل�سبح 

و�ملاء فيه.

�شروط 9 الكهرب�ئية  والأجهزة  والأدوات  الأعم�ل  جميع  ت�شتويف  اأن 
�لأمن و�ل�سالمة �ملهنية �خلا�سة بالأفر�د و�ملعد�ت.

10
من  بالتاأكد  وذلك  �ملياه،  ونقاء  �مل�سابح  نظافة  على  �ملحافظة 
�سالحية معد�ت حو�س �ل�سباحة وفح�سها ب�سفة دورية، وفح�س 
�ملحتوى �لكيماوي )�ملعقم( للمياه يوميًا ح�سب �حلاجة با�ستعمال 

كافة �أنو�ع �لكيماويات �ملنا�سبة.
ح�سول جميع �لعاملني على �ل�سهاد�ت �ل�سحية �لالزمة.11

12
�إ�سر�ف  حتت  يتم  �أن  يجب  �ل�سباحة  حلو�س  �لأطفال  ��ستخد�م 
�ملوؤهلني  �لعاملني  من  �أو  ذويهم  من  بالغني  �أ�سخا�س  ومر�قبة 

�ملكلفني بذلك.
حتقيق �لإ�سر�ف و�لرقابة وتوفري �لإ�سعافات �لأولية.13

�مل�سبح 14 عمق  تبني  �ملوقع  د�خل  و��سحة  �إر�سادية  لوحات  عمل 
و�ملناطق �خلا�سة بالأطفال و�أماكن �خلدمات �ملتو�فرة باملوقع.

امل�صبح

ال�صرتاطاتم

15
توفري و�سيلة �ت�سال هاتفية، وو�سع لوحات باأرقام هو�تف �لدفاع 
�ملدين و�ل�سرطة وخدمات �لطو�رئ يف �أماكن منا�سبة وقريبة من 

�لهاتف؛ لالإبالغ عن �أي حادث.

حدوث 16 عند  و�لإنقاذ  �لوقائية  للمتابعة  موؤهلني  م�سرفني  توفري 
حالت غرق.

17
�لتي  �ل�سالمة و�لإنقاذ، مثل قو�ئم �خليزر�ن  و�أدو�ت  توفري و�سائل 
ي�سرفون  �مل�سبح لنت�سال من  �أعمق منطقة يف  �إلى  �لو�سول  ميكنها 
على �لغرق، و�لأطو�ق �لطافية للنجاة، و�أن تكون م�ساهدة قريبة من 

�مل�سبح.

�لتيار 18 �نقطاع  عند  تعمل  �حتياطية  �إ�ساءة  ك�سافات  وجود 
�لكهربائي.

وجود خمارج �لطو�رئ �لالزمة، على �أن تظل �إ�سار�ت هذه �ملخارج 19
م�ساءة ب�سفة م�ستمرة طو�ل فرت�ت �لدو�م وتو�جد �لزو�ر.

20
توفري جتهيز�ت �لإ�سعافات �لطبية �لأولية، وو�سع لوحات �إر�سادية 
حالت  يف  �ل�سحيحة  �لإ�سعاف  طرق  تو�سح  منا�سبة  �أماكن  يف 

�لإنقاذ من �لغرق وحالت �حلو�دث �لأخرى �أو �سيارة �إ�سعاف.
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الإدارة واملوظفون

ال�صرتاطاتم

1
وجود موظف متخ�س�س يف �لأمن و�ل�سالمة يف �لفنادق، ووجود موظف 
و�حد على �لأقل يحمل �سهادة تدريب يف جمال �لأمن و�ل�سالمة يف �ل�سقق 

�ملفرو�سة.

2
�طالع جميع �ملوظفني يف �لإد�رة على جميع �أنظمة وتعليمات �جلهات 

�حلكومية ذ�ت �لعالقة بقطاع �لإيو�ء.
توفري حر��سات �أمنية خا�سة.3
وجود �سخ�س م�سوؤول ميكن �لت�سال به لياًل.4
�إجر�د تدقيق �أمني على �ملوظفني و�لعاملني قبل �لتوظيف.5

امل�صاعد الكهربائية

ال�صرتاطاتم

تزويد جميع �مل�ساعد بهاتف للطو�رئ.1
نظام تهوية �آيل وفعال.2
�ملحافظة على نظافة �مل�سعد.3
عدم وجود �أي �أ�سالك كهربائية مك�سوفة.4
عمل �سيانة دورية من قبل جهة متخ�س�سة يف �سيانة �مل�ساعد.5

6
و�سع لوحة عند باب �مل�ساعد من �خلارج بعدم �ل�ستخد�م يف حال 

�حلريق. 

7
�إر�سادية د�خل �مل�سعد تو�سح �لعدد و�لوزن �لإجمايل  و�سع لوحة 

�مل�سموح به. 

8
و�جتاهات  �لدور  تو�سح  �مل�سعد  بو�بة  �أمام  �إر�سادية  لوحة  و�سع 

�لغرف و�ملر�فق �لأخرى.
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ال�صرتاطاتم

توفري نظام لالإطفاء ذ�تيًا.1

توفري حر��سات �أمنية خا�سة.2

3
و�ل�سالمة  �لأمن  مدير  بعمل  للقيام  �إد�رة  �أو  �سخ�س  تخ�سي�س 

يف �ملن�ساأة.

وجود لوحات �إر�سادية تدل على �ملوقع �لأثري.4

5
توفري خطط للطو�رئ وتدريب �ملوظفني للتعامل مع حالت �لطو�رئ، 

وخطط لالإخالء يف �حلالت �لطارئة.

ال�صرتاطاتم

6
توفـــري نظـــام كامـــري�ت مر�قبـــة تلفزيونيـــة تغطـــي كافـــة �ملوقع 

�لأثري.

تخ�سي�س م�سار حمدد لزيارة وم�ساهدة �ملوقع.7

و�سع لوحات �إر�سادية تو�سح بد�ية م�سار �لزيارة.8

9
و�ســـع لوحات حتذيرية بعدم �للم�س �أو �لتخريب �أو �لردم �أو �لنقل 

�أو �لأخذ من �لآثار �ملوجودة يف �ملوقع.

�أن تكون درجة �لإ�ساءة منا�سبة للموقع.10

ال�صرتاطاتم

وجود نظام تهوية فعال.11

�ملحافظة على نظافة �ملوقع عمومًا.12

جتهيز �ملوقع ل�ستخد�م ذوي �لحتياجات �خلا�سة.13

14
توفري جتهيز�ت �لإ�سعاف �لطبي �لأولية، وو�سع لوحات �إر�سادية 

يف �أماكن منا�سبة تو�سح طرق �لإ�سعاف �ل�سحيحة.

15
�لتيار  �نقطاع  عند  تعمل  �حتياطية  �إ�ساءة  ك�سافات  و�سع 

�لكهربائي.

16
توفري طفايات �حلريق وتعليقها يف �أماكن ظاهرة ي�سهل �لو�سول 

�إليها.

ال�صرتاطاتم

17
م�سدر  �أي  �إ�سعال  وح�سر  �لتدخني،  ملنع  �إر�سادية  لوحات  و�سع 
تعليمات  ون�سر  �لنجاة  وطرق  �ملخاطر  عن  و�لإر�ساد  للنري�ن، 

�لأمن �ل�سالمة.

18

و�ل�سالمـــة  �لأمـــن  م�ســـوؤول  برئا�ســـة  لل�سالمـــة  فريـــق  ت�سكيـــل 
 لتنفيـــذ متطلبـــات �ل�سالمة بالت�سامـــن مع مدير �ملوقـــع �لأثري، 

وتكون مهام �لفريق �لتايل:
و�ســـع خطـــة متكاملـــة للتدخـــل و�لإخالء يف حـــالت �حلو�دث 	•

و�لطو�رئ و�عتمادها من �إد�رة �لدفاع �ملدين �ملخت�سة.
 تنظيم مر�قبي �ل�سالمة وخا�سة �أوقات �لعمل و�لت�سغيل.	•
 و�ســـع تعليمات معلنـــة تو�سح و�سائل �لإنـــذ�ر و�لإطفاء باملوقع 	•

وطرق ت�سغيلهـــا، و�أرقام هو�تف �لطو�رئ و�لإجر�ء�ت �لو�جب 
�تخاذها لأمن و�سالمة �لزو�ر و�ملوظفني و�ملتحف وحمتوياته.

و�لتي �ست�سدر لحقًا من  و�للو�ئح و�ل�سرت�طات �ل�سادرة  �لأنظمة  �لتقيد بكافة ما ورد يف  مع �سرورة 
�ل�سوؤون  ووز�رة  �ملختلفة،  وقطاعاتها  �لد�خلية  ووز�رة  و�لآثار،  لل�سياحة  �لعامة  )�لهيئة  �ملعنية  �جلهات 
وعدم  و�ملقايي�س(  للمو��سفات  �ل�سعودية  و�لهيئة  لها،  �لتابعة  و�لبلديات  و�لأمانات  و�لقروية  �لبلدية 
�لإخالل بها، ومنها نظام �لآثار �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم )م/26( وتاريخ 1392/6/23هـ ولئحته 
التنفيذية، فهذه بع�ض ال�شروط الواردة يف هذه الأنظمة واللوائح وال�شرتاط�ت التي يجب احلر�ض على 

�لتقيد بها وتطبيقها يف �ملو�قع �لأثرية:
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ال�صرتاطاتم

1
يجب �أن تكون �ملباين مطابقة للمو��سفات �لقيا�سية �ل�سعودية، و�أن 

ت�سيد من مو�د غري قابلة لال�ستعال.

توفري نظام لالإطفاء ذ�تيًا.2

توفري �سبكة حماية من �ل�سو�عق.3

توفري حر��سات �أمنية خا�سة.4

5
من  م�سنوعة  و�خلز�ئن  و�لأرفف  و�ملن�سات  �لقو�عد  تكون  �أن 

مو�د مقاومة للحريق.

ال�صرتاطاتم

6
ت�ستخدم  و�أن  و�ملوكيت،  �لديكور  عنا�سر  يف  �لقت�ساد  ير�عى  �أن 

�ملو�د �ملقاومة للحريق و�ملوؤخرة لال�ستعال.

7
منظمة،  بطرق  و�خلز�ئن  �خلفيفة  �ملعرو�سات  و�سع  ير�عى  �أن 

و�أن تكون �ملمر�ت خالية من �لعو�ئق.

8
�ملعرو�سات و�خلز�ئن �لقريبة من �ملخارج، يجب �أن تكون مثبتة على 
التحرك  اأو  لل�شقوط  تتعر�ض  لكيال  اأو على اجلدران،  ث�بتة  دع�ئم 

من مكانها.

ال�صرتاطاتم

9

�لأ�سياء  من  وغريها  و�لتحف  �لفنية  �للوحات  قاعات  تكون  �أن 
�لتي  و�ملمر�ت  و�ل�سالمل  �ملنافذ  عن  بعيدًة  لال�ستعال  �لقابلة 
ي�سلكها �لزو�ر و�لرو�د، و�أن تكون معزولة عن بقية �ملتحف بجدر�ن 

�أو قو�طع مقاومة للحريق ملدة �ساعتني.

�أن تفتح �لأبو�ب يف �ساعات �ل�ستقبال باجتاه �ملخارج.10

11
فتحها  ي�سهل  عر�سي  بق�سيب  �لطو�رئ  خمارج  جتهز  �أن  يجب 

عند �للزوم.

12
حتدد �لطاقة �ل�ستيعابية للموقع مبعدل )2 �إلى 3 مرت مربع( لكل 

ز�ئر.

13
يجب عمل تدريب �سنوي �أو ن�سف �سنوي على كيفية �إطفاء �حلريق 

و�لإخالء و�إبالغ �جلهة �ملعنية مقدمًا مبوعد �لتدريب.

14
يجب تركيب �أنظمة حتديد �لأعطال و�لتحكم يف جميع �لأجهزة 

�آليًا.

ال�صرتاطاتم

15
توفري و�سائل �لنجاة �لكافية مبا ي�سمح باإخالئه خالل مدة ثالث 

دقائق على �لأكرث يف حالت �لطو�رئ.

16
وهو  �ل�ستيعابية،  للطاقة  وفقًا  �لالزمة  �ملخارج  عدد  توفري 
خمرج  و�لأخر  �لرئي�سي  �لباب  �أحدهما  خمرجان،  �أدنى  بحد 

للطو�رئ.

17
�أل تزيد �مل�سافة �لتي يقطعها �ل�سخ�س من �أي نقطة يف �ملوقع �إلى 

�أقرب طريق جناة عن )20 مرتً�(.

تخ�سي�س خمارج للطو�رئ مع تزويدها باإنارة �لطو�رئ.18

19
�أن يزود كل ق�سم من �ملبنى مبخرج طو�رئ جمهز بق�سيب عر�سي 
يفتح للخارج ل�سرعة �لإخالء، و�أن يوجه له باأ�سهم منارة، ويكتب 

و�لإجنليزية. �لعربية  �لطو�رئ” باللغتني  “خمرج 

20
توفري م�سدر ثانوي للطاقة �لكهربائية لت�سغيل �لأجهزة و�لإ�ساءة 

�أثناء �لطو�رئ.

مع �سرورة �لتقيد بكافة ما ورد يف �لأنظمة و�للو�ئح و�ل�سرت�طات �ل�سادرة، و�لتي �ست�سدر لحقًا من 
�ل�سوؤون  ووز�رة  �ملختلفة،  �لد�خلية وقطاعاتها  ووز�رة  و�لآثار،  لل�سياحة  �لعامة   �ملعنية )�لهيئة  �جلهات 
�لبلدية و�لقروية و�لأمانات و�لبلديات �لتابعة لها، و�لهيئة �ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�س( وعدم �لإخالل 
به�، ومنه� لئحة �شروط ال�شالمة واحلم�ية من احلريق يف املت�حف الأثرية ال�ش�درة من املديرية الع�مة 
للدف�ع املدين، فهذه بع�ض ال�شروط الواردة يف هذه الأنظمة واللوائح وال�شرتاط�ت التي يجب احلر�ض 

على �لتقيد بها وتطبيقها يف �ملتاحف �لعامة و�خلا�سة:
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ال�صرتاطاتم

21
عن  �ملبكر  و�لك�سف  �لإنذ�ر  باأجهزة  جمهزة  �ملن�ساأة  تكون  �أن 

�حلريق.

22
تزويد �ملن�ساأة ب�سبكة �إطفاء مائية ذ�ت �سغط ثابت لتتيح �لتدخل 

�لفوري حال ن�سوب �حلريق.

23

عمل  عن  مبا�سرًة  م�سوؤوليًة  و�ل�سالمة  �لأمن  عن  م�سوؤول  توفري 
و�لآلت  �ملعد�ت  وجميع  للمن�ساأة  �لدورية  و�لختبار�ت  �لفحو�سات 
�ل�سالمة  ومعد�ت  و�سائل  جميع  وكذلك  و�مليكانيكية،  �لكهربائية 
�أو خلل فورً�.  �أي عطل  ومكافحة �حلريق و�ملر�قبة و�لإنذ�ر و�إ�سالح 
و�إعد�د خطة �لتدخل و�لإخالء يف حالت �لطو�رئ بالتن�سيق مع مركز 
�لدفاع �ملدين �ملخت�س، مع حتديد �لإجر�ء�ت �لتي يجب �تخاذها �إلى 

حني ح�سور فرق �لدفاع �ملدين.

24
م�سدر  �أي  �إ�سعال  وح�سر  �لتدخني  ملنع  �إر�سادية  لوحات  و�سع 
تعليمات  ون�سر  �لنجاة  وطرق  �ملخاطر  عن  و�لإر�ساد  للنري�ن، 

�لأمن �ل�سالمة.

ال�صرتاطاتم

25
و�لإنقاذ  و�لإطفاء  �ل�سالمة  �أعمال  على  متدربني  توفري موظفني 
من  �ملعتمدة  �لتدريب  ومعاهد  مد�ر�س  من  وموؤهلني  و�لإ�سعاف 

قبل �ملديرية �لعامة للدفاع �ملدين.

26

لتنفيذ  و�ل�سالمة،  �لأمن  م�سوؤول  برئا�سة  لل�سالمة  فريق  ت�سكيل 
مهام  وتكون  �ملتحف،  مدير  مع  بالت�سامن  �ل�سالمة  متطلبات 

�لفريق �لتايل:
�حلو�دث  حالت  يف  و�لإخالء  للتدخل  متكاملة  خطة  و�سع 

و�لطو�رئ و�عتمادها من �إد�رة �لدفاع �ملدين �ملخت�سة.
 تنظيم مر�قبي �ل�سالمة وخا�سة �أوقات �لعمل و�لت�سغيل.

 و�سع تعليمات معلنة تو�سح و�سائل �لإنذ�ر و�لإطفاء باملوقع وطرق 
�تخاذها  �لو�جب  و�لإجر�ء�ت  �لطو�رئ  هو�تف  و�أرقام  ت�سغيلها 

لأمن و�سالمة �لزو�ر و�ملوظفني و�ملتحف وحمتوياته.

41
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ال�صرتاطاتم

�حل�سول على مو�فقة �جلهات �ملخت�سة لإقامة �لفعالية.1

2

ت�سكيل فريق عمل مكون من �أع�ساء �جلهات �حلكومية و�خلا�سة 
ذ�ت �لعالقة يف �ملنطقة ومنها )�ل�سرطة، و�ملرور، و�لدفاع �ملدين، 
وحر�س �حلدود، و�ملباحث، �لبلدية، و�لغرفة �لتجارية، و�لإمارة، 
�لهيئة  وم�سوؤولو  �لفعالية،  ومنظم  �ل�سعودي،  �لأحمر  و�لهالل 

�لعامة لل�سياحة و�لآثار(.

3
تقدمي �ملخططات �لتف�سيلية للموقع مو�سحًا عليها مو�قف �ل�سيار�ت 
�ملر�فق  ومو�قع  �لطو�رئ  وخمارج  �لزو�ر  وخروج  دخول  ومكان 

و�لفعاليات، ومكان تو�جد �آليات �لدفاع �ملدين و�سيار�ت �لإ�سعاف.

4
للدفاع  �لعامة  �ملديرية  من  �لالزمة  �لرت�خي�س  على  �حل�سول 

�ملدين.

ال�صرتاطاتم

5
و�ل�سالمة وحتديد �سخ�س يكون  �لأمن  تخ�سي�س م�سوؤولني عن 

م�سوؤوًل عن �إد�رة �لأمن و�ل�سالمة.

6
�حلو�دث  حالت  يف  و�لإخالء  للتدخل  متكاملة  خطة  و�سع 

و�لطو�رئ و�عتمادها من �إد�رة �لدفاع �ملدين �ملخت�سة.

7
تقدمي �ملخططات �لتف�سيلية للموقع مو�سحًا عليها �لطرق �لرئي�سة 
�ل�سيار�ت،  ومو�قف  �لإر�سادية،  و�للوحات  وجاهزيتها،  للموقع 

و�ملد�خل و�ملخارج.

8
�لإر�ساد  و�سائل  فيها  مبا  �ملوقع  �إد�رة  و�سائل  تقدمي  من  �لتاأكد 
�لالزمة  و�لعمالة  �لنظافة،  وحاويات  و�سخ�سية(،  )معلوماتية 

ملتابعة نظافة �ملوقع، ودور�ت �ملياه.

ال�صرتاطاتم

حتديد مدير للفعالية وحتديد �لأدو�ر و�ملهام لكل ع�سو يف �لفريق.9

و�سع خطة حركة للزو�ر ولوحات �إر�سادية للم�سار�ت.10

متطلبات الأمن وال�صالمة اأثناء اإقامة اأي فعالية:

ال�صرتاطاتم

1
وجود م�سوؤولني عن �لأمـــن و�ل�سالمة، و�سخ�س يكون م�سوؤوًل عن 

�إد�رة �لأمن و�ل�سالمة.

2
تفتي�ـــس �ملوقع ب�سكل دوري مبا ل يقل عن مرتني يوميًا خالل فرتة 

�لفعالية.

�إثبات �لهوية �أثناء �إجر�ء�ت ت�سجيل �لدخول ح�سب نوع �لفعالية.3

و�سع خطة حركة للزو�ر ولوحات �إر�سادية للم�سار�ت.4

وجود حر��سات �أمنية خا�سة عند �لبو�بات ود�خل �لفعالية .5

مع �سرورة �لتقيد بكافة ما ورد يف �لأنظمة و�للو�ئح و�ل�سرت�طات �ل�سادرة و�لتي �ست�سدر 
وقطاعاتها  �لد�خلية  ووز�رة  و�لآثار،  لل�سياحة  �لعامة   )�لهيئة  �ملعنية  �جلهات  من  لحقًا 
�ملختلفة، ووز�رة �ل�سوؤون �لبلدية و�لقروية و�لأمانات و�لبلديات �لتابعة لها، و�لهيئة �ل�سعودية 
للمو��سفات و�ملقايي�س( وعدم �لإخالل بها، فهذه بع�س �ل�سرت�طات �لتي يجب �حلر�س على 

�لتقيد بها وتطبيقها يف �لفعاليات:
متطلبات الأمن وال�صالمة قبل اإقامة اأي فعالية:

ال�صرتاطاتم

توفري لفتات ملخارج �لطو�رئ ب�سكل دقيق وو��سح.6

�لتاأكد من نظافة دور�ت �ملياه �لعامة ب�سكل م�ستمر.7

8
عـــدم �ل�سمـــاح با�ستخـــد�م �ملمـــر�ت �ملوؤدية ملخـــارج �لطو�رئ يف 

�لتخزين وخالفه.

9
�لتو��سل مع مر�كز �ل�سرطة، و�لتو��سل مع ممثل �ل�سرطة خالل 

وقت �لفعالية.

�إبقاء خمارج �لطو�رئ مفتوحة وو��سحة.10

و�سع ر�سم تو�سيحي ير�سد �إلى �أقرب خمرج طو�رئ.11

�إز�لة �أي عو�ئق يف �لطريق �إلى خمارج �لطو�رئ12

13
تطبيـــق �إجـــر�ء�ت �لأمـــن و�ل�سالمـــة ح�ســـب متطلبـــات �جلهات 

�ملعنية.

14
توفري طبيب عام، �أو توفري رقم هاتف طبي لالت�سال به يف 

حالت �لطو�رئ.
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متطلبات الأمن وال�صالمة بعد نهاية اأي فعالية:

ال�صرتاطاتم

�إعادة �ملوقع لو�سعه �لطبيعي.1

�لتاأكد من تنظيف �ملوقع وخلوه من �ملخلفات بعد �نتهاء �لفعالية.2

3
و�لإجر�ء�ت،  �لو�سائل،  يو�سح  بالفعالية  خا�س  تقرير  تقدمي 

و�ل�سلبيات و�لإيجابيات.

ال�صرتاطاتم

1
لإقامة  �لعالقة  ذ�ت  �لر�سمية  �جلهات  مو�فقة  على  �حل�سول 

�ل�سباق مثل �لإمارة �أو �ملحافظة ورعاية �ل�سباب.

2

�لعالقة  ذ�ت  �لر�سمية  �جلهات  مع  �مل�سبق  و�لتن�سيق  �لت�سال 
ويف�سل  �لأحمر،  و�لهالل  و�ملرور  و�ل�سرطة  �ملدين  �لدفاع  مثل 
�إ�سر�ك ممثلي هذه �جلهات يف جلان تن�سيقية للفعالية خ�سو�سًا 

�لفعاليات �لكبرية �لتي ت�ستمر لعدة �أيام.

3
يجب �أن ل يقل عر�س م�سمار �ل�سباق عن )40( �أربعون مرتً� مع 
�إ�سافة )10( ع�سرة �أمتار على �لأقل يف �لطرفني كم�سافة فا�سلة 

بني �جلمهور وم�سار�ت �ل�سباق.

ال�صرتاطاتم

15
جتهيزً�  جمهزة  تكون  بحيث  �لأولية  �لإ�سعافات  حقائب  توفري 

كاماًل بالتعاون مع هيئة �لهالل �لأحمر �ل�سعودي.

16
توفري طفايات حريق بحيث ل تزيد �مل�سافة بني كل طفاية و�لأخرى 

عن )10( �أمتار.

اأن ت�شتويف جميع الأعم�ل والأدوات والأجهزة الكهرب�ئية  �شروط 17
�لأمن و�ل�سالمة �ملهنية �خلا�سة بالأفر�د و�ملعد�ت.

18
وهو خمرجان  �ل�ستيعابية،  للطاقة  وفقًا  �لالزمة  �ملخارج  توفري 

بحد �أدنى، �أحدهما �لباب �لرئي�سي و�لآخر خمرج للطو�رئ.

19
توفري م�سدر ثانوي للطاقة �لكهربائية لت�سغيل �لأجهزة و�لإ�ساءة 

�أثناء �لطو�رئ.

20
قيام دوريات �لأمن بجولت تفقدية يف مو�قف �ل�سيار�ت و�ملنطقة 

�ملحيطة بالفعالية با�ستمر�ر.

فح�س �أنظمة �لإ�ساءة يف حالت �لطو�رئ.21

ال�صرتاطاتم

توفري �لإ�ساءة يف منطقة مو�قف �ل�سيار�ت.22

23
�لتي  �ل�سياحية جميَع �حلو�دث  و�ل�سالمة  �لأمن  م�سوؤول  ت�سجيل 
�لنهائي �خلا�س  �لتقرير  �لفعالية وت�سمينها يف  �إقامة  �أثناء  تقع 

بالفعالية.

مع �سرورة �لتقيد بكافة ما ورد يف �لأنظمة و�للو�ئح و�ل�سرت�طات �ل�سادرة و�لتي �ست�سدر لحقًا من �جلهات 
و�لقروية  �لبلدية  �ل�سوؤون  ووز�رة  �ملختلفة،  وقطاعاتها  �لد�خلية  ووز�رة  و�لآثار،  لل�سياحة  �لعامة  )�لهيئة  �ملعنية 
�سو�بط  ومنها  بها،  �لإخالل  وعدم  و�ملقايي�س(  للمو��سفات  �ل�سعودية  و�لهيئة  لها،  �لتابعة  و�لبلديات  و�لأمانات 
يجب  التي  ال�شرتاط�ت  بع�ض  فهذه  والآث�ر،  لل�شي�حة  الع�مة  الهيئة  من  ال�ش�درة  التطعي�ض  �شب�ق�ت  و�شروط 

�حلر�س على �لتقيد بها وتطبيقها يف فعاليات �لأن�سطة �ل�سحر�وية:

ال�صرتاطاتم

4
جتهيز م�سمار �ل�سباق بالعالمات �خلا�سة، مع حتديد م�سار�ت 
�ل�سيار�ت �ملت�سابقة و�لتي ل يجوز جتاوزها خ�سو�سًا تلك �لفا�سلة 

بني م�سار�ت �ل�سباق و�جلمهور.

5
�نتظار  و  وجتهيز  فح�س  منطقة  عن  �ل�سباق  م�سمار  عزل 

�ل�سيار�ت ب�سياج حديدي.

6

ي�سمح فقط بدخول �حلكام و�ملت�سابقني وم�سوؤويل �ل�سباق ورجال 
�لأمن و�لإ�سعاف مل�سمار �ل�سباق مع حتديد �أماكن خا�سة لتو�جد 
�إلى  �لأفر�د  من  وغريهم  �ل�سحفيني  دخول  ومينع  �مل�سورين، 

م�سمار �ل�سباق للمحافظة على �سالمتهم. 
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ال�صرتاطاتم

7
مينع تو�جد �أو عبور �أي �سخ�س مل�سمار �ل�سباق يف جميع �لأوقات 

�إل باإذن مدير �ل�سباق.

8

توفـــري �حلمايـــة مل�سمـــار �ل�سبـــاق و�لأماكـــن �لتي يتو�جـــد فيها 
�جلمهـــور بعمـــل �سياج ل يقـــل �رتفاعه عن 2 مـــرت بحيث ل ميكن 
للجمهور جتاوزه، ول ي�سمح با�ستخد�م �أية حو�جز ميكن للجمهور 

عبورها.

9
من  م�سمار  طول  على  متفرقة  �أماكن  يف  �لأمن  حر��س  تو�جد 

�ل�سباق للمر�قبة ومنع �جلمهور من �لقرت�ب.

10
توفـــري خدمـــات �لإ�سعـــاف �لطبي وعدد مـــن �سيـــار�ت �لإ�سعاف 
تتنا�ســـب مـــع عـــدد �سيـــار�ت �ل�سبـــاق �مل�ساركة وعـــدد �جلمهور 

�ملتوقع.

11
لت�سهيل  �ملوقع  ود�خل  للموقع  للو�سول  �لإر�سادية  �للوحات  و�سع 

حترك �جلميع ب�سالمة و�أمان.

ال�صرتاطاتم

12
�إجر�ء �لفح�س لل�سيار�ت �مل�ساركة يف �ل�سباق للتاأكد من �سالمتها 

ومط�بقته� لل�شروط.

13
�لتاأكد من لياقة �ملت�سابقني وقدر�تهم �ل�سحية من خالل �إجر�ء 

فح�س طبي �أو طلب نتيجة ك�سف طبي من جهة طبية معتمدة.

14
بالإنارة  �لفعالية  يتم جتهيز موقع  لياًل،  �لفعالية  �إقامة  يف حالة 

�لالزمة وو�سائل �ل�سالمة �لليلية.

15
وم�ساعديهم  �ل�سائقني  جلميع  �إلز�مي  �ملالئمة  �خلوذة  �رتد�ء 

حني تكون �لعربة على م�سمار �ل�سباق. 

16
�ل�سباق على  �مل�ساركة يف  و�لدر�جات  �ل�سيار�ت  �أن حتتوي  يجب 
مطفاأة حريق معبئة بالكامل و�سارية �ملفعول، ويكون �لو�سول لها 

�سهل وب�سكل �آمن من قبل �ل�سائق.

17
تخطيـــط وو�ســـع عالمـــات للمو�قـــف وتوفـــري �أ�سخا�ـــس لتنظيم 
دخـــول ووقوف �ل�سيـــار�ت ل�سمان �سهولة �لو�ســـول للموقع للزو�ر 

و�مل�ساركني.

ال�صرتاطاتم

1
تنظيم �ل�سباقـــات �لبحرية من قبل �لأندية �لبحرية �ملرخ�س لها 

حتت �إ�سر�ف �لرئا�سة �لعامة لرعاية �ل�سباب.

يجب تو�فر معد�ت �ل�سالمة �لبحرية على كل و��سطة بحرية.2

3
يجـــب تو�فـــر جهـــاز ��ستغاثـــة لتحديد �ملوقـــع �آليـــًا يف كل و��سطة 

بحرية.

يجب تو�فر جهاز �ت�سال ل�سلكي يف كل و��سطة بحرية.4

5
يجب تو�فر �لأنو�ر �ملالحيـــة يف كل و��سطة بحرية، و�إ�ساءتها من 

غروب �ل�سم�س حتى �ل�سروق �أو متى دعت �حلاجة لذلك.

مع �سرورة �لتقيد بكافة ما ورد يف �لأنظمة و�للو�ئح و�ل�سرت�طات �ل�سادرة و�لتي �ست�سدر لحقًا من �جلهات 
و�لقروية  �لبلدية  �ل�سوؤون  وز�رة  �ملختلفة،  وقطاعاتها  �لد�خلية  وز�رة  و�لآثار،  لل�سياحة  �لعامة  )�لهيئة  �ملعنية 
و�لأمانات و�لبلديات �لتابعة لها، و�لهيئة �ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�س( وعدم �لإخالل بها، ومنها لئحة �لأمن 
و�ل�سالمة ملز�ويل �ل�سيد و�لنزهة و�لغو�س يف مياه �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سادرة عن �ملديرية �لعامة حلر�س 

�حلدود ، فهذه بع�س �ل�سرت�طات �لتي يجب �لتقيد بها وتطبيقها يف فعاليات �لأن�سطة �لبحرية:

ال�صرتاطاتم

يجب �حل�سول على ت�سريح �إبحار لدخول �لبحر.6

�أل يقل عمر قائد �لدباب �لبحري عن )14( �سنة.7

8
��ستخـــد�م �أدو�ت �ل�سالمـــة )�ســـرتة �لنجـــاة، و�خلـــوذة( �أثنـــاء 

�مل�سابقات �لبحرية.

و�سع لوحات حتذيرية منا�سبة9
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ال�صرتاطاتم

1

�لتاأكـــد مـــن تقيُّد جميـــع �ملر�فق و�ملن�ســـاآت و�لأن�سطـــة و�لفعاليات 
ال�شي�حية والأثرية التي تقع حتت اإ�شراف الهيئة ب�شروط ومتطلب�ت 
�لأمـــن و�ل�سالمـــة �لـــو�ردة يف هـــذ� �لدليـــل، و�لأنظمـــة و�للو�ئـــح 
و�ملو��سفـــات و�ل�سرت�طات �ل�سادرة و�لتـــي �ست�سدر عن �جلهات 
�ملعنية )�لهيئة �لعامة لل�سياحة و�لآثار، ووز�رة �لد�خلية وقطاعاتها 
�ملختلفة، ووز�رة �ل�ســـوؤون �لبلدية و�لقرويـــة و�لأمانات و�لبلديات، 

و�لهيئة �ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�س(.

2
�لتن�سيق �لد�ئم مع �جلهات �حلكومية ذ�ت �لعالقة، و�لإبالغ عن 

�ملخالفات، و�إعد�د حما�سر �سبط �ملخالفات.

3
�لقيـــام بزيـــار�ت ميد�نيـــة تفتي�سيـــة ملر�فـــق �لإيـــو�ء، و�لأن�سطـــة 

�ل�سياحية، و�ملو�قع �لأثرية و�ملتاحف �خلا�سة.

999 دوريات ال�شرطة 

996 اأمن الطرق

993 دوريات املرور

997 الهالل الأحمر ال�شعودي

998 الدفاع املدين

992 اجلوازات  

994 حر�س احلدود  

8007550000 مركز الإت�شال ال�شياحي

                             
  الهيئة العامة لل�صياحة والآثار

اململكة العربية ال�صعودية - الريا�س - حي ال�صفارات
�س.ب 6668 الرمز الربيدي 11586

هاتف: 0096618808855 
فاك�س: 0096618808844
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