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 الئحــة

 المكتباتشروط السالمة من الحريق في 
 

 
 وتاريخ )دف/١٥/و/١٢/٢(مو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم قرار سب ةدراصال

وتاريخ ) ٣٨٧٣( في جريدة أم القرى في عددها رقم رونشالمو .هـ١٧/٩/١٤٢٢

 .هـ١٣/١٠/١٤٢٢



 المملكة العربية السعودية

 وزارة الداخلية     

 مجلس الدفاع المدني
     األمانة العامة

 

 هـ١٧/٩/١٤٢٢وتاريخ دف /١٥/و/١٢/٢قرار رقم 

 

 إن مجلس الدفاع المدني

المرسوم الملكي ب من المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني الصادر) ج( الفقرة بعد اإلطالع على

 هـ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/رقم مالكريم 
 

 :يقرر ما يلي
 

 .يغة المرفقةالئحة شروط السالمة والحماية من الحريق في المكتبات بالص الموافقة على: أوالً

 .ية تنفيذ ما يخصها من هذه الالئحةعلى الجهات ذات العالقة حكومية أو أهل :ثانياً

 .ة هذه الالئحىتنفيذ مقتضلمتابعة  التنسيق والعلى المديرية العامة للدفاع المدني: ثالثاً

 . تاريخ نشرها والعمل بها منفي الجريدة الرسمية المرفقة به ة نشر هذا القرار والالئحيتم: رابعاً
 

 

 نايف بن عبد العزيز          

 وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني      



 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

  األولفصلال

 "تعريفات"

 

 :التعريفات
 :يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه الالئحة ما يلي

 :المكتبة .١

 بأشكالها جميع مصادر المعلومات مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية تهدف إلىعبارة عن 

) الشراء ـ اإلهداء ـ اإليداع(وبالطرق المختلفة ) المطبوعة وغير المطبوعة(المختلفة 

اإلعارة ـ (بأيسر وأسهل الطرق من خالل عدد من الخدمات المكتبية وتنظيم هذه المصادر 

مجال المكتبات وذلك عن طريق المكتبيين المتخصصين والمدربين في ) اإلرشاد ـ التصوير

 .والمعلومات

 :المكتبة العامة )أ 

هي المكتبة التي تقدم خدماتها بالمجان لجميع فئات الشعب بدون تميز ولجميع األعمار 

رجاالً ونساء وتقدم خدماتها لجميع المستويات ) األطفال ـ الشباب ـ الكبار ـ الشيوخ(

وغيرها من ) تكتب ـ موسوعات ـ محفوظات ـ دوريات ـ نشرا(الثقافية وتضم 

 .مصادر المعلومات وسبل المعرفة

 :المكتبة المتخصصة )ب 

هي المكتبة التي تقتني مجموعة من المواد والمصادر المتخصصة في موضوع معين أو 

عدة موضوعات ذات عالقة، وتقوم بتقديم خدماتها المكتبية المتقدمة والمتعمقة 

تخصصة وتشمل والمتخصصة ألشخاص معينين متخصصين يعملون في مؤسسة م

 .مكتبات مراكز البحوث العلمية والزراعية والدوائر الحكومية المتخصصة

 :المكتبة الوطنية )ج 

هي المكتبة التي تقوم بجمع وتنظيم التراث الفكري الوطني للدولة وحفظه وتنظيمه 

واإلعالم عنه ونقله لألجيال القادمة وجميع اإلنتاج الفكري األجنبي الذي يعالج 



الوطن أو كتب بواسطة أبناء البلد ونشره في الخارج وتقدم خدماتها موضوعات عن 

 ).الوزارات، الباحثين: (للدولة ومؤسساتها

 :المكتبة األكاديمية )د 

 .وتشمل مكتبات الجامعات والكليات والمعاهد العليا وطابعها العام التعليم والبحث العلمي

 :مدير المكتبة .٢

ة والمحافظة على محتوياتها وهو المسئول األول تجاه هو الشخص المكلف بإدارة المكتبة العام

 .الدفاع المدني عن أي تقصير في مراعاة التعليمات الوقائية

 :المخارج .٣

 .هي األبواب التي تؤدي إلى الخروج المعتاد من المكتبة

 :مخارج الطوارئ .٤

 .هي األبواب المعدة للخروج غير المعتاد في مواجهة الحاالت الطارئة

 :النظام .٥

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

 .األنظمة األخرى ذات العالقة

 :الجهة المختصة .٦

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

 .بترخيص المنشأة ونشاطها

 : السالمة عنمسئولال .٧

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

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 ومسئولياتهلالباطن مسئوالً في جميع األحوا

 :يقصد بها: المواصفات .٨

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

 .السعودية للمواصفات والمقاييس

ة وهي المواصفات األجنبية المعتمدة من الهيئة العربي: 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
 :مندوب الدفاع المدني .٩

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

بالقيام بالتفتيش، وضبط، وتحقيق المخالفات، والتجاوزات وفقا للقواعد، واإلجراءات المحددة 

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

 .الحريق
 



  الثانيالفصل

---------- 

 "ام العامةالشروط واألحك"
 

 )المادة الثانية(
على المكتبات العامة والوطنية والمتخصصة واألكاديمية تطبق هذه الالئحة : مجال تطبيق الالئحة

بل تطبق عليها الئحة السالمة ) مكتبات(وال يدخل في ذك بيع الكتب التي يطلق عليها مجازاً لفظ 

 . مستقلة تنظم هذا النشاطفي محال األنشطة الفنية والتجارية إلى أن يصدر الئحة

 

 )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(
أو توسيعها أو  بإنشاء مكتبة جوز الترخيصوفقاً لنص المادة العشرين من نظام الدفاع المدني ال ي

 بتقديم دراسة معدة من قبل أحد المكاتب أو ترميمها أو تحديثها قبل أن يقوم طالب الترخيص

الجهات الفنية بأعمال السالمة واإلنذار ومكافحة الحريق المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع 

 .ليمات الواردة بهذه الالئحةالمدني توضح مدى االلتزام بالمواصفات والتع

 

 )المادة الخامسة(
يكون المكتب الذي أعد الدراسة مسئوالً أمام الدفاع المدني والجهات األخرى ذات العالقة عن 

جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات 

 .ئحةواالشتراطات الواردة بهذه الال

 



 )المادة السادسة(
يعتبر المسئول عن السالمة مسئوالً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية : المسئول عن السالمة

، وذلك بالنسبة للمكتبة وتجهيزاتها ، وكذلك جميع وسائل ) كل ثالثة أشهر(واالختبارات الدورية 

.  ، وإصالح أي عطل أو خلل فوراًالسالمة ومعدات اإلطفاء والمراقبة واإلنذار الخاصة بالمكتبة

ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل اإلهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه 

 .للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً

 

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

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

لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية واالختبارات الدورية لوسائل ومعدات اإلطفاء والمراقبة 

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

نة المكتبة واألجهزة والتمديدات الكهربائية من السجل لعمليات فحص وصياتخصيص جزء 

بالسجل في إدارة المكتبة ليكون في جميع األوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني ويحتفظ 

 .لإلطالع وتدوين المالحظات والمخالفات والجزاءات

 

 )المادة الثامنة(
دث ينطوي على درجة عالية من الخطورة يلتزم مسئول السالمة عند حدوث أي عارض أو حا

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

 ، وإبالغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً ، للنظر في كتبةالعاملين من أماكن الخطورة في الم

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

 .يعرض للمسئولية الجنائية عالوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً

 



 )المادة التاسعة(
يجب تدريب جميع العاملين أو النسبة من العاملين التي تحددها المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً 

ل السالمة واإلطفاء واإلنقاذ واإلسعاف في مدارس ومعاهد ، على أعماالمكتبةلموقع وطاقة كل 

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

العامة للدفاع المدني في حالة عدم وجود تلك المدارس أو المعاهد لعقد دورات لهذا الغرض بحيث 

 .تكاليفالريب تتحمل الجهة الطالبة للتد

 

 )المادة العاشرة(
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"
 

 ) عشرةحاديةالمادة ال(
 :الموقع واإلنشاءات

تخضع إقامة المكتبة والموافقة على إنشائها لترخيص مسبق من وزارة الشئون البلدية  .١

 .والقروية والجهات ذات العالقة

 .أن يكون موقع المكتبة بعيد عن مصادر الخطر .٢

أن تشيد كافة مباني المكتبة من مواد غير قابلة لالشتعال ومقاومة للحريق لمدة ال تقل عن  .٣

 .اعاتث سثال

 أمتار ١٠(أن تكونن المكتبة معزولة عن كافة المباني واألماكن المشغولة من قبل الجمهور  .٤

 ).من جميع جوانب المبنى

 .ضرورة توفير مداخل ومخارج مختلفة االتجاه من وإلى المكتبة .٥

 

 )لمادة الرابعة عشرةا(
 

 :)مخارج الطوارئ(المتطلبات العامة لسبل الهروب 

 عدد المخارج واتساعها مع عدد رواد المكتبة من الجمهور وفقاً للطاقة يتناسبيجب أن  .١

 :االستيعابية للمكتبة على النحو التالي

 

 الحد األدنى لصافي عرض سبل الهروب باألمتار أجزاء سبل الهروب

 عدد األشخاص 

    ٣٠٠          ٢٥٠          ٢٠٠       ١٥٠      ١٠٠ 

 ٣           ١,٢٥           ١          ١          ١      األبواب والممرات

 ٣           ١,٦٥          ١,٣٠       ١          ١      الــــدرج

 )١(جدول رقم 

 



 :تحسب عدد المخارج وفق المعادلة التالية

 . شخص في الدقيقة٤٠=  دقيقة، معدل التدفق ٢,٥= زمن اإلخالء 

 )زمن اإلخالء بالدقائق× معدل تدفق األشخاص (÷ لمبنى عدد األشخاص با= عدد الوحدات 

 ١) + ٤÷ عدد وحدات االتساع = (عدد المخارج 

 عدد المخارج عدد األشخاص

١٠٠ 

٢٠٠ 

٣٠٠ 

٤٠٠ 

٥٠٠ 

٦٠٠ 

١ 

٢ 

٢ 

٢ 

٢ 

٢ 

 )٢(جدول رقم 
 
في ) مخرجين( حال عن بأيةيجب أن تكونن المخارج في اتجاهات مختلفة وأال يقل عددها  .٢

 .ختلفين مناتجاهي

ال يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع األثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شئ ثابت  .٣

 .أو متحرك من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله

تثبت حواجز واقية من السقوط في مسارات سبل الهروب كالطرف الخالي من الدرج أو  .٤

طح وما إلى ذلك، وال تعتبر ألواح الزجاج وما يماثلها الجسر أو الرفة أو على حافة األس

 .حواجز واقية

الحد األعلى من طاقته دي يبقى مخرج الهروب دائماً في حالة صالحة لالستعمال ليؤ .٥

 .االستيعابية ويحظر استعماله ألي غرض غير الغرض المصمم من أجله

روج توضح اتجاه بشكل كاف في مسار طريق الخ) مضاءة(تثبت لوحات إشارة وأسهم  .٦

الطريق وإذا اعترض المسار أي باب يؤدي إلى مكان خطر أو نهاية مغلقة فيجب أن توضع 

 .على ذلك الباب لوحة تحذير واضحة

 . أو التعثراالنزالقال يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة لالحتراق أو قد تسبب  .٧

طابق على المسافة الواردة في الجدول تحدد مسافة االنتقال بين أية نقطة وأقرب مخرج في ال .٨

 :التالي



 اتجاه االنتقال
 نوع المنطقة

 اتجاهان أو أكثر اتجاه واحد

 منطقة مفتوحة

 منطقة مقسمة

 م١٥

 م١٠

 م٤٠

 م٣٠

 )٣(جدول رقم 
 

شخص من شاغلي المبنى، فيتم زيادة العرض الصافي بمقدار ) ٣٠٠(في حالة وجود أكثر من  .٩

أشخاص ) وثمانية(أشخاص الستخدام الممرات، ) عشرة(ارها لكل زيادة مقد) م٠,٠٥(

 .الستخدام الدرج

 .متراً) ٢,٢(عن ) مخارج الطوارئ( الصافي لسبل الهروب االرتفاعيجب أال يقل  .١٠

 .يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة الجدران واألعمدة .١١

 

 )ة عشرةالمادة الثالث(
 :لكهربائيةالتكييف والتمديدات ا

 :التهوية والتكييف المركزي )أ 

يراعى عند اختيار مواقع مآخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاورها مع  .١

 .أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطر نشوب حريق

 .يجب أن يجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المكتبات .٢

 منشأة من أفقيةخالل ممرات رأسية أو يجب أن تمر القنوات الرئيسية لجهاز التكييف من  .٣

مواد غير قابلة لالحتراق كوحدة مانعة للحريق مع وجود فتحات مناسبة ذات أبواب مانعة 

 .للحريق لتسهيل إجراءات الصيانة

عند اختراق قنوات التكييف للجدران واألسقف المانعة للحريق في البناء يجب أن تكون  .٤

 .لجدرانمقاومة للحريق بنفس درجة مقاومة ا

 .يجب أن يوجد نوافذ أو فتحات خاصة في واجهات المبني .٥

 :التمديدات الكهربائية )ب 

يجب أن تكون مواصفات التمديدات الكهربائية واألجهزة واألدوات مطابقة للمواصفات  .١

 .القياسية السعودية



 .يجب أن تمدد األسالك داخل أنابيب واقية من الصدمات الكهربائية المكشوفة .٢

 .حماية الصواعق للمبنىإنشاء شبكة  .٣

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

 .واليدوية

 .يجب أن تكون اإلضاءة كافية في جميع أجزاء الموقع .٥

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

 .لهافنية متخصصة مرخص 

 .توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسرة الوصول .٧

يوضع المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسية في مكان مناسب يوافق عليه الدفاع  .٨

 .المدني

 

 )ة عشرةرابعالمادة ال(

 
 :المصاعد الكهربائية

قياسية السعودية للمصاعد تركب وتستخدم وتصان المصاعد الكهربائية وفقاً للمواصفات ال

 .الكهربائية لألفراد والبضائع بجميع أجزائها والشروط الخاصة التي يشترطها الدفاع المدني

 

 )المادة الخامسة عشرة(

 
 :احتياطات وقائية

يجب إشعار فرع البلدية بالمنطقة عند إجراء أي تعديالت أو توسعة في المكتبة والقطع وأخذ  .١

 .الجهاتتصريح عمل بذلك من هذه 

يجب وضع حواجز إنشائية بين منطقة اإلنشاء والتعديالت التي تجري في المكتبة وبقية  .٢

 .أجزائها

يحظر استعمال المواقد التي تعمل بالغاز أو الكيروسين أو الفحم في مبنى المكتبة أو أي  .٣

 .مصدر لالشتعال



باللغتين العربية يحظر التدخين قطعياً في المكتبة وتعلق الفتات بذلك في أماكن بارزة  .٤

 .واإلنجليزية

يجب إزالة المخلفات والنفايات واألوراق بصفة مستمرة ومنتظمة كما يحظر تكديسها أو  .٥

 .تراكمها داخل مبنى المكتبة أو بالقرب منها

 األولية لالزمة من المواد الطبية والمضادات ويستخدم لإلسعافاتيجهز الموقع بصندوق  .٦

 .ات األوليةبمعرفة شخص مدرب على اإلسعاف

 

 )ة عشرةسادسالمادة ال(
 :معدات ووسائل مكافحة الحريق واإلنذار

 :طفايات الحريق اليدوية .١

بودرة كيميائية طفاية ) ٢(تزود المكتبة بعدد كاف من الطفايات بحيث تخصص عدد  -

 .متر مربع) ١٠٠(لكل )  كجم١٢(جافة وثاني أكسيد الكربون بسعة 

المخارج ، بيت (مكان مناسب يسهل الوصول إليه يتم اختيار مواقع المطفيات في  -

 ).الدرج

 .ترتفع المطفيات عن مستوى األرض مسافة متر واحد -

 .تفحص المطفيات بصفة دورية من قبل جهة فنية متخصصة -

 . اإلرشادات والتعليمات الملصقة على الطفايةإتباعيجب  -

 ).شبكة فوهات رطبة(تزود المكتبة بمرشات مياه تلقائية  .٢

 :اإلنذارأنظمة  .٣

 .تجهز ممرات الهروب وفسحة بيت الدرج بشبكة إنذار يدوي -

تجهز جميع الطوابع بشبكة إنذار تلقائي بواسطة الرؤوس الحساسة التي تعمل نتيجة  -

االرتفاع غير العادي في درجة الحرارة أو بتصاعد الدخان وتعطي إنذاراً صوتياً 

 .وضوئياً

 



 )المادة السابعة عشرة(

 
 :وليةاإلسعافات األ

يجهز الموقع بصندوق لإلسعافات األولية يضم المواد الطبية والضمادات الالزمة لذلك ويستخدم 

بمعرفة شخص مدرب على اإلسعافات األولية لمواجهة ما قد يتعرض له العاملون بالمكتبة 

 .والمترددون عليها من إصابات بسيطة

 

 )المادة الثامنة عشرة(

 
 :قأسلوب التصرف في حالة الحري

 :ونه القيام بالمهام التاليةعند نشوب حريق في المكتبة، على مسئول السالمة ومن يعا

إطالق اإلنذار والعمل على إطفاء الحريق عند بدء نشوبه باستخدام الطفايات اليدوية ووسائل  .١

 .اإلطفاء المتاحة

 .إبالغ الدفاع المدني وخدمات الطوارئ األخرى كاإلسعاف والشرطة وغيرها .٢

 . المبنى وتقديم اإلسعافات الالزمة للمصابينإخالء .٣

 .التأكد من خروج جميع الموجودين من المبنى .٤

 .التعاون مع رجال الدفاع المدني .٥

 .تقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق .٦

 .البدء في أعمال التنظيف تمهيداً الستئناف قيام المكتبة بنشاطها العادي .٧

 

 


