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 المملكة العربية السعودية  
 وزارة الداخلية     

 المديرية العامة للدفاع المدني
 اإلدارة العامة للسالمة   

 
 

 
 

تعليمات السالمة بالمشاعر 
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 مقـدمـة 
وقنننالي لمننننا القنننواد  قبننن   إ نننار إليجنننادالسنننالمة فننني كونبنننا تعتبنننر خ نننوا   إجنننرا ا  أهمينننةتكمننن  

 األمروقع  ومخيما  القجاج بالمشاعر عرضة لوقوع قواد  القريق  اذا رهاأثاوقوعبا والتقلي  م  
 بينبم . ال مأنينةالقجيج ونشر  أرواحم  التعليما  للقفاظ على  األدنىاستوجب وضا القد  الذي

 االشتراطات العامة
  علننى مننداخلبا او أمننام مخننارج ال ننوار  وقنفيننا   او المخيمننا السننيارا  داخنن   إيقننا يمنننا

 يق .القر 

  مندربي  علنى سنعوديي الجنسنية وعشنري  سناعة بقنرا  األربناقراسة على مندار  إيجاديجب 
 الموجودة . اإل فا استخدام وسال  

  عرفنة   قسنب  –مزدلفنة  –يمنا منعا باتنا اسنتخدام الزناز المسنا  بالمشناعر المقدسنة   مننى
 السامية الكريمة الصادرة ببذا الخصوص . األوامرما قض  به 

  المواد البترولية الى من قة المشاعر المقدسة اال للجبا  المرخص لبا بذلك . إدخا يمنا 

   علننى  األمننرويقتصننر  الظننرو يمنننا اسننتخدام أي وسننال   ننبل داخنن  المخيمننا  مبمننا كاننن
 استخدامبا في الم ابل المخصصة لذلك .

 تخدام وسننال  تننوفير العمالننة بالنسننبة المقننددة فنني هننذا الكتيننب علننى ا  تكننو  مدربننة علننى اسنن
 . واإلنقاذ اإلخال  وأعما المتوفرة بالموقا  اإل فا 

  ال ننوار  مقفلننة بواسنن ة رب ننا  بالسننتيكية لسننبولة فتقبننا فنني قنناال   أبننوابتكننو   أ يجننب
المعدنية ومراقبة عندم اسنتخدامبا او  واألرب ة واإلقفا ال وار  ويمنا قفلبا بواس ة السالس  

 قاال  ال ارلة .في ال إالفتقبا م  قب  القجاج 

  منواد تعينق الخنروج وتندفق القجناج من  خاللبنا فني  بنأيمخنارج وممنرا  ال نوار   إعاقنةعدم
 القاال  ال ارلة 

  مخارج ال وار  ومداخ  المخيما  وقنفيا  القريق . أمامعدم السماح باالفتراش 

  ة ال بل .عملي أثنا  الشرو  الوقاليةعدم السماح للقجاج بالدخو  للم بل ومراعاة كافة 

  مباشرة ويمننا تقمين   بالمأخذيمنا استخدام التوصيال  الكبربالية وا  يكو  توصي  الجباز
 م   اقتبا . أكثرالمآخذ الكبربالية  االفياش  

  الننوم او عنند مزنادرة  أثننا الكبربالية الزير مسنتخدمة من  المآخنذ  األجبزةو توصيال  ال فص
 .الموقا وبعد االنتبا  م  استخدامبا 

  واالعتماد على المصالد الكبربالية . أنواعباعدم استخدام المبيدا  القشرية بكافة 

 
 لنظافة اشتراطات التخزين وا
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 يمنا تخزي  أي مواد بترولية او اس وانا  غاز داخ  المخيم . -1
عدم استخدام الم بل كمخز  لتكندي  المنواد أثننا  تجبينز او إقامنة المخنيم وينتم توزيعبنا أوال  -2

 بأو  .

 يمنا تخزي  الفرش والب انيا  والز  .... الل داخ  المخيم . -3

يكننو  التخننزي  للمننواد الزذاليننة لالسننتعما  اليننومي فقنن  وفنني المواقننا المخصصننة لكنن  صننن   -4
 وبال رق الصقية السليمة بعيدا ع  الممرا  والمخارج .

 يكو  تخزي  الكيروسي  والق ب والفقم بعيدا ع  مصادر االشتعا  . -5

   النفايا  أوال بأو  .التخلص م -6

 االلتزام بالنظافة والترتيب داخ  المخيم . -7

 
 



 4 

 
 ومشعر مزدلفة  –تعليمات السالمة بمشعر منى 

 
 لبا وجاهزيتبا لالستخدامال فايا  في مواقعبا المخصصة م  وجود  التأكد -1
 مة .ع   ريق الفنيي  المكلفي  ببذه المب واآللياليدوي اإل فا  م  فعالية نظام  التأكد -2

عننندم اسنننتخدام او اسنننتقدا  أي توصنننيال  او تمديننندا  كبربالينننة او مولننندا  اقتيا ينننة غينننر  -3
 في المشروع . أساساالموجود 

منننن  شننننانبا ا  تخنننن  باشننننترا ا   داخنننن  المشننننروع إزالننننةاو  إضننننافةأي تعنننندي  او  إجننننرا عنننندم  -4
نينننة بنننالقج اال بعننند الرجنننوع للجننننة المشنننكلة لبنننذا الزنننر  مننن  الجبنننا  المع ومت لبنننا  السنننالمة

عداد  مخ  ا  بالتعديال  الم لوبة والمصادق عليبا . وا 

وفنني قالنننة ثبنننو  ذلننك يتقمننن  عضنننو او  االوتومننناتيكياو العبننن  بمقنناب  النننرش  إغنننالقعنندم  -5
 يترتب على ذلك م  مسلولية . المكتب ما أعضا 

ة من   القساسن  النرؤؤ عضنو القينام باسنتبدا  تلنك الفعلنى االوتومناتيكي في قالة ان نالق النرش  -6
 قب  إدارة المشروع .

 يمنا منعا باتا القيام بنصب الخيام التقليدية او األشرعة بمشعر منى . -7

 عدم العب  او استخدام مت لبا  السالمة بالمشروع كخرا يم مياه القريق وخالفه . -8

عدم تقمي  مآخذ ال اقة الكبربالية أكثر م   اقتبنا وعندم اسنتقدا  توصنيال  جديندة اال بعند  -9
 ع إلدارة المشروع بمنى ألخذ الموافقة على ذلك .الرجو 
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 تعليمات السالمة في مواقع الحجاج بمشعر مزدلفة المشمولين بقطار المشاعر
 

عر  مخ  ا  الموقا علي الدفاع المدني قب  البد  في التنفيذ لدراسة تقوم وزارة القج ب -أوال :
 -اقتياجا  السالمة علي ا  يقتوي المخ   علي التالي :

 تقديد مكا  ورقم المربا . -1

 المساقة. -2

 عر  الممرا  . -3

 المخارج . -4

 ال رق الرليسية المؤدية للمربا . -5

 ال اقة االستيعابية للمربا . -6

 اسم المؤسسة او الشركة وأرقام االتصا  بالمسلو  األو  ع  الموقا . -7

 توضا هذه المعلوما  علي لوقة عند مدخ  ك  مربا. -8

 ببا التجبيزا  المسموح  -ثانيا :
معتمدة م   أخرىفواص  مقاومة للقريق بي  المربعا  كالفيبرقال  الخفي  أو أي مادة مقاومة  -1

البيلة السعودية للمواصفا  والمقايي  والجودة او م  المختبرا  العالمية المعتمدة الموضقة 
 علي موقا الدفاع المدني االلكتروني  السالمة  .

 دورا  مياه متنقلة. -2

 اومة للقريق للعمالة.  خيمة مق2عدد   -3

 اشترا ا  السالمة الم لوبة  -ثالثا :
 سسا  ال وافة بتعليما  السالمة بالمشاعر المقدسة ع   ريق وزارة القج .ؤ تبلغ م -1
 عدم إشزا  الممرا  الرليسية وممرا  ال وار . -2

 عدم استخدام الموقا او أي جز  منه ألغرا  التخزي  . -3

قض  األوامر السامية الكريمة الصادرة ببذا  عدم استخدام الزاز المسا  قسب ما -4
الخصوص وسو  يتم مصادرة االس وانا  التي يتم ضب با ما ت بيق الزراما  الواردة 

 في تنظيم قيازة واستخدام  منا الزاز .

 ويكتفى بالوجبا  المجبزة مسبقا .ال بل بالموقا يمنا منعا باتا  -5

 خيمتي  للعمالة .عدم إقامة او تشييد أي مخيما  بالموقا عدا  -6

 متر مربا . 222  كجم لك  6تأمي  م فيا  قريق يدوية بودرة كيميالية جافة سعة   -7

 متر . 3يق  عرضه ع   توفير ممر بي  ك  مربعي  بقي  ال -8
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 متر . 32مخرج ع   ألقربا  التزيد مسافة االنتقا  م  أي نق ة بالموقا  -9

استخدام  ديي الجنسية ومدربي  علىة سعو الموقا ورجا  القراس أ  يكو  المشرفي  على -12
 .ومتواجدي  على مدار الساعة  اإلخال بالسالمة وعمليا   إلمام الم فيا  ولديبم

يجب المقافظة علي المداخ  الرليسية للمربعا  وعدم توزيعبا ضم  المخ  ا   -11
 قدر اهلل . الستخدامبا في قاال  ال وار  ال

التصريح  إلنبا الدفاع المدني  لتقديم علىآخر موعد ليكو  يوم الخام  م  ذو القجة  -12
. 

   أربعة 2م2222مالقظة   عدد مخارج ال وار  يتناسب ما ال اقة االستيعابية للمربا ك  
   آخر إضافيمخرج  ي األلفزيادة ع   2م 1222مخارج  وار  وك           
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 تعليما  نصب الخيام التقليدية بمشعر عرفة
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 تنظيمية :االشتراطات ال
او عن   رينق الندخو  علنى موقنا تسلم تعليما  السالمة لمؤسسا  ال وافة بواس ة وزارة القج  - 1

 راب  السالمة .  www.998.gov.saالدفاع المدني  

تقنننوم مكاتننننب خنننندما  القجنننناج ومؤسسننننا  قجنننناج الننننداخ  بوضننننا لوقننننة علننننى منننندخ  المخننننيم  - 2
 المواصفا  التالية :ب

 م م  الصاجx1 م 1المقا   - أ

 اللو  ابي  - ب

 يوضا عليبا المعلوما  التالية : -ج 

 
   

 خدما اسم مكتب ال 

 عدد الخيام 

  عدد ال فايا 

 عدد لقجاج 

         المخيم تق  التجبيز 

           المخيم مكتم  لوسال  السالمة 

منننن  ت بيننننق التعليمننننا  الخاصننننة  للتأكنننندبننننالتفتيش علننننى المخيمننننا  المنننندني يقننننوم رجننننا  النننندفاع  – 3
زالةبالسالمة   ك  مسببا  القريق . وا 

 المصرح به م  قب  شركة الكبربا  .صورة م  فسح القمولة  إبرازيجب  -4
علننى جميننا العنناملي  فنني مؤسسننا  قجنناج الننداخ  ومكاتننب خنندما  القجنناج بمؤسسننا  ال وافننة  -5

للتأكند من  ت بينق التعليمنا   ا المخيمنالتعاو  ما الندفاع المندني وتسنبي  مبمنا  الكشن  علنى 
زالة ك  مسببا  القريق   .الخاصة بالسالمة وا 

القننالمي   النندفاع المنندني رجننا  بنني  قنند يقننا ة الواقننا ببننا المخننيم فنني أي خننال يبنن  قالنند المن قنن - 6
 وبي  العاملي  في مؤسسا  ال وافة . بأعما  الكش  والتفتيش

جميننا الخيننام بمجننرد  إزالننةالخننارج   بمن قننة عرفننة  ومؤسسننا علننى مؤسسننا  ال وافننة   الننداخ   – 7
 . إليوالبمم افيبقى الضروري م  الخيمزادرة القجاج لبا ، وفي قالة بقا  بع  القجاج 
 المخيم اشتراطات سور

http://www.998.gov.sa/
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مثبتنة بشنك  سنبلة الكسنر او التفكينك  تقا  ق عة ار  المخيم بعرفة بسور م  مادة مقاومة للقريق
 . جيد يمنعبا م  القركة بفع  الرياح 

 اشتراطات مدخل المخيم 
سننتثنى منندخ  قجنناج الننداخ  وي أمتننار 6وبعمننق أمتننار  4يقننام منندخ  رليسنني   بوابننه   بعننر   

 تثب  عليبا لوقة اسم المكتب . أمتار 3عرضا على اال يق  ارتفاع المدخ  ع   أمتار 3ليكو  

 
 

   1شكل رقم    

 
 الطوارئ  مخارج

علنى النقنو     2شكل رقم   على  و  السور المقي  بنالمخيم ال وار تخصص فتقا  مخارج  

 التالي: 

  وار اد المخارج ال ولية بالمخيم بقي  يكو  مخرج على امتد ال وار تقا مخارج  -أ 

 وهكذا لبقية المخيم . اآلخرفي ممر ويترك الممر 

بعند   نوار علنى الممنرا  العرضنية بقين  يكنو  هنناك مخنرج  ال وار وتقا مخارج  -ب 

   خيام . 12ك   

 للخارج  ال وار  أبوابيجب ا  تفتح جميا  -ج 

لعرضننية عبنننارة عننن  لننوح خشنننب بعنننر  للممنننرا  ال ولينننة وا ال ننوار مخنننارج  أبننواب -د 

 إلنىسم تقريبا يركب على قنوالم من  الخشنب بمفصنال  ويفنتح 252سم وارتفاع 122

 خارج المخيم .

 . األقمرباللو   ال وار مخارج  أبوابتده   -ه 
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 باللزة العربية وبلزة ساكني   وار عبارة   مخرج  األبي يكتب على الباب باللو   -و 

 المخيم .

 

  اشتراطات المطابخ
علنى ا  تتنرك  أمتنار 3بالقرب م  البوابة الرليسية بارتفناع ال يقن  عن  ينشأ الم بل   1

علنى الخينام بزنر   م لنةوالجنانبي  الزينر   % م  االرتفناع منابي  السنق25مسافة 
 التبوية وتز ى بشبك م  السلك .

 
تبنننى جوانننب الم ننبل وسننقفه منن  مننادة مقاومننة للقريننق   مثنن  الصنناج   بقننوالم منن    2

 يد .القد

 . أمتار 3يبعد جدار الم بل ع  الخيام مسافة   3

 ومساقا  الم بل على النقو التالي :  إعدادتقدد   4

 أبعننادهمتننر مربننا يفضنن  ا  تكننو   24 إجماليننةيخصننص م ننبل واقنند بمسنناقة  -أ 
 قاج . 3222اج به ع  جقلك  مخيم ال يزيد عدد ال 8×3
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القجننناج بنننه عننن  السنننابقة لكننن  مخنننيم ال يقننن  عننندد  باألبعننناديخصنننص م بخننني   -ب 

 قاج . 6222وال يزيد ع   3222

فننني المخيمنننا  التننني يزيننند عننندد  3x8 باألبعننناديمكننن  تخصنننيص ثنننال  م نننابل  -ج 
 قاج . 6222القجاج ببا ع  

قنننندهما رليسنننني يفننننتح علننننى المنننندخ  أمخننننرجي  متقننننابلي  لخننننارج الم ننننبل  إيجنننناد -د 
 . ال وار الرليسي والثاني يفتح على اقد مخارج 

 
 

 



 12 

 



 13 

 
 ) بعرفه ( تالممرانصب الخيام وطريقة توزيع اشتراطات 

وتثب  بشك  جيد يمنعبا سم 182ال يق  ارتفاعبا ع   م  القديد  تشد الخيام على مواسير  1
 .او قركة القجاج م  السقو  او القركة بفع  الرياح 

تنصب الخيام في مجموعا   ولية ال يزيد عددها ع  اثني عشر خيمة في ك  ص    2
 ب ريقتي  : 

 ي  يليبا ممر ال يق  عرضه ع  متر واقد خيمت -أ 

 ثال  خيام يليبا ممر ال يق  عرضه ع  متري   -ب 

 
 

 
 أثنا يمنا استخدام المظال  الخشبية والمز اة بالتيازير او الخيام لما تسببه م  عرقلة   3

 . اإلخال عمليا  
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 اشتراطات التمديدات الكهربائية :
سم بعد معاينة 25سم وسماكة 222ع سم بارتفا152يجب عم  جدار خرساني بعر    1

 . 5شك  رقم شركة الكبربا  لموقا المخيم 

 
  . 5شكل رقم                                

تقوم شركة الكبربا  بوضا عداداتبا وفيوزاتبا على الجدار الخرساني في الجبة المواجبة   2
 للشارع .

السكي    ولوقا  التوزيا قسب  على جبة الجدار المواجبة للمخيم توضا قوا ا التيار    3
 قوة العداد .

 لك  عداد بالمخيم . أوتوماتيكييلزم تركيب قا ا   4

 لألرضي  في التمديد  واألخضر األصفراو  األصفر  ذا  اللو   األسالكيجب استخدام   5
العمود  أسف ويوضا  أمتار 3توص  بق ب ارضي رليسي مدفو  على عمق ال يق  ع  

 األر سم وثال   بقا   ملح وفقم وقلي  م  الما   لتكو  x62سم 62لوح نقا  مقا  
 ر بة .

الكبربالية وال يشترك معه مخيم اخر قتى لو اشتركوا في الجدار  لك  مخيم قوا عه   6
 الخرساني .

على مؤسسا  قجاج الداخ  ومكاتب خدما  القجاج بمؤسسا  ال وافة القيام بمد كيب    7
 باألقجاملي   السكي    الى لوقة التوزيا   ال بلو     م  النوع المر  م  القا ا الكبربا

 التالية :

 فاز 3 أمبير 62ملم لك  عداد   4x 25 -أ 

 فاز 3 أمبير 122ملم لك  عداد  4x 35 -ب 

 فاز 3 أمبير 222ملم لك  عداد  4x 72 -ج 

 فاز 3 أمبير 422ملم لك  عداد  4x 185 -د 

سم للكيب  م  النوع 25بدو  ماسورة بعمق ال يق  ع   األر يجب دف  الكيب  تق    8
 األر سم للكيب  م  النوع العادي على ا  يكو  مسار الكيب  م   ر  52المسلح او 

 ولي  م  وس با .
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لوقة التوزيا   ال بلو    تقم  عددا م  المفاتيح  بقا لعدد الدوالر الكبربالية في نباية   9
با قا ا التيار الكبربالي   ترقيم المفاتيح الخاصة بالتوزيا ويوضا علي مراعاةالكيب  ، ما 

   بقجم مناسب لقوة العداد . السكي 

 4 – 3 لك نو  سماكة السنليكو  ك  خ  على قده على ا  تك واإلضا ةتسليك المراوح   12
 . للخ  الواقد فلوريسن  لمبة 82 أقصاهملم وبقد 

وقدة او ستة  24222ملم   مكي  7تسليك المكيفا  يكو  ك  خ  على قده وبسماكة   11
 كيفا  صقراوي نص  قصا  للخ  الواقد  م

   .6شك  رقم  على المواسير بدو  عز   الفلوريسن تستخدم لمبا    12

 

  
 

  6شكل رقم                              
 

 والبرادا   بأنواعباري  أي جباز كبربالي وخاصة المكيفا  أيجب ت  13

والبرادا  بثال  خ و  التيار   االفياش   الخاصة بالمكيفا   مأخذيجب ا  تكو    14
 ري  الجسم المعدني للجباز على ا  يجرب قب  التسليم باألرضي بجانب تأاقداهما متص  

 .  7 شك  رقم 

 
 .  7شكل رقم                              
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م  سالمة التمديدا  الكبربالية  أوال التأكدفي قالة انق اع التيار ع  المخيم يجب   15
التيار ع   ريق المفتاح  إعادةيمك  ولمرة واقدة فق  مقاولة  الداخلية بالمخيم ثم

 الموجود في صندوق العداد التابا للمخيم  األوتوماتيكي

الكبربا  على   وار في قالة انق اع التيار عليك مراجعة الشركة او االتصا  بعمليا    16
 البات  

 م  البالستيك لقمايتبا  أنابيب  داخ   األسالكيجب مراعاة وضا التمديدا  الكبربالية     17

فوق  األسالكالكبربالية والقم  الكبربالي عليبا قتى ال تقم   األسالكتراعى سماكة   18
  اقتبا 

البد  في نصب الخيام  عندالكبربالية يتواجد  باإلعما يخصص لك  مخيم عام  فني ملم   19
  ار او قدو   وأع الباالكبربا   أعما على  لإلشرا  إزالتباوقتى 

لتوصيال  الكبربالية بقي  يجزأ المخيم الى قسمي  منفصلي  فيمك  فص  التيار تمدد ا  22
 . األخربالقسم  اإلخال اج دو  لكبربالي ع  القسم الذي غادره القجا

 عمومية  ةكبر باليالتي ببا  اقة  األماك ال يسمح باستخدام المولدا  الكبربالية في   21

جاج بمؤسسا  ال وافة بفقص جميا تكل  مؤسسا  قجاج الداخ  ومكاتب خدما  الق  22
 المراوح قب  استخدامبا ويستبعد التال  منبا او التي ببا خل  فني .

او أي شخص مبما  أخرمكتب  ألي الكبرباليالتيار  بإيصا يجب اال يقوم أي مكتب   23
 الجزا ا  . ألشدواال سيعر  نفسه  األسبابكان  

 .تلتزم مؤسسا  ال وافة بالتقيد ببذه التعليما    24
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 الضوابط والتعليمات الخاصة بالمولدات الكهربائية بمشعر عرفة :

 
 ةكهــر بائيــالمتــوفر بهــا طاقــة  األمــاكنال يســمب باســتخدام المولــدات الكهربائيــة فــي 

وفي حالة عدم توفر طاقة كهربائية عامة فيسـمب باسـتخدام المولـدات وفـ   عمومية
 االشتراطات التالية : 

 دـولـــالم:  أوال

   اإلسنننمنتيمننن  منننواد مقاومنننة للقرينننق   ال نننوب  أغرفنننة خاصنننة تنشنننيكنننو  المولننند فننني  أ   1
 . ومعزولة ع  المخيم كوقدة مستقلة 

 .ال يسمح بتخزي  أي مواد بترولية في موقا المولد   2

 .كجم  6بودرة سعة  فايا  قريق  4 توفير  3

 كتيب  .ال ذاه بتعليما  السالمة الخاصة بالتمديدا  الكبربالية الواردة في التقيد  4

 يتواجد فني كبربا  في المخيم على مدار الساعة . أ يجب   5

 

 ثانيًا : خزان الوقود 
ذا األر يكننو  خننزا  الوقننود منندفو  تقنن   أ يجننب  -1 تعننذر ذلننك فيوضننا فنني غرفننة مسننتقلة  وا 

 لقريق .مقاومة لم  البنا  
 يسمح بالتسرب او الرشح . يكو  الخزا  مثب  بشك  جيد ومقكما ال أ  -2

 وموصله بشك  جيد . األر تق   مدفونةتوصي  الوقود  أنابيبتكو   أ  -3

 في قالة قدو  تسرب للوقود . لإلغالقتزويد شبكة توصي  الوقود بصماما  مناسبة  -4

 تكو  تمديدا  الوقود بعيدة ع  مصادر القرارة . -5

 . األر لخزا  الوقود عند تركيبه فوق س ح  الجيدةم  التبوية ؤ ت -6

 
 تشغيل وصيانة المولدات الكهربائيةثالثا : تعليمات 

 :  قب  التشزي 

 الرليسي وسالمة وصولبا لخزا  المولد .م  مستوى الوقود بالخزا   التأكد -1
 ما  الرديتر   . –م  مستوى السوال  الخاصة بالمولد   الزي   التأكد -2

 الوقود . أوللزي   تسربم  عدم وجود  للتأكدفقص المولد  -3

 رليسي للمولد وجميا القوا ا الكبربالية قب  التشزي  .م  قف  القا ا ال التأكد -4

 . بالمولد التأري م  توصي  سلك  التأكد -5
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 : بعد تشزي  المولد 

 . أقما تشزي  المولد بدو   -1
 . فقص ضز  الزي  للمولد -2

 .فقص قرارة المولد  -3

 . التيار وا  القتشزي  القوا ا  -4

 
  المولد : إيقا 

 دريج .فص  جميا القوا ا الكبربالية بالت -1
 فص  قا ا المولد الرليسي . -2

 للسوال  . تسربم  عدم وجود  والتأكدالمولد  إيقا  -3

 
 رابعا : تعليما  هامة

والتشننزي  شننخص متخصننص فنني هننذا المجننا  ويكننو  متواجنند الصننيانة  أعمننا يتننولى  -1
 على مدار الساعة .

 م  نظافة وترتيب غرفة المولد وغرفة خزا  الوقود . التأكد  -2

 داخ  غرفة المولد . أخرى  أي مواد بترولية او مواد ال يسمح بتخزي -3
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   القرا   الشرو  الخاصة بالعمالة
 

بكل مكتب خدمة ميدانية  )سعودي الجنسية( مسئول عن السالمة إيجادسسات الطوافة ؤ على م
 .ويكون متواجد بشكل دائم المخيم بومتطلبات السالمة  أعمالعلى  اإلشرافيتولى 

 

والعشري  ساعة  األرباوعلى مدار    قرا  سعوديي    المخيما  علىوفير قراسة دالمة ت يجب -1
 : ةالتاليا المعدال  مبعدد يتفق 

 قاج . 1522لك  مخيم يق  عدد القجاج به ع   قرا يخصص ثالثة  -أ 
قاج في قالة زيادة عدد القجاج ع   1222واقد لك   قار تزداد العمالة بنسبة   -ب 

 اج .ق 12222وقتى  1522

قاج في قالة زيادة عدد القجاج ع   2222واقد لك   قار تزداد العمالة بنسبة  -ج 
 قاج . 12222

سنه ويفض  م  يجيد  55سنة وال يزيد ع   22ع   القار يق  عمر  إاليشتر   -د 
 . واإل فا  اإلنقاذ وأعما الكبربالية  األعما 

عادةتشييد الخيام  قادري  على القرا كو  ا  ي -ه  كان  عليه في قالة  لى ماع األوضاع وا 
 سقو با .

سسا  ؤ وتقوم م األولية واإل فا السالمة  أعما على  ي الزير مدرب القرا يدرب الدفاع المدني  -2
 لدى اقرب وقدة دفاع مدني . قراسباال وافة بتسجي   لباتبا لتدريب 

تدو  عليبا التدريب في مراكز تدريب الدفاع المدني  واأتم الذي  للقرا تصر  ب اقا  خاصة  -3
 . أرسلتبمهواتفبم ومكاتب خدما  القجاج التي  وأرقاموعناوينبم  أسمالبم

 اإلجمالي% م  العدد 52المتواجدي  بالمخيم في أي وق  ع   القرا يق  عدد  أاليجب  -4
 للعمالة المخصصة للمخيم .
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 تعليمات استخدام البالونات
 

عد الرجوع لرئاسة الطيران المدني للحصول على تصريب ب إاليمنع رفع أي بالون بمنطقة المشاعر 
 موسم الحج حفاظا على السالمة العامة وف  التعليمات المنظمة لذلك . أثناءاستخدامه 

 
 بالمشاعر متطلبات الدفاع المدني عند رفع البالونات

 

   ببا .مزدلفة   التي سيتم رفا البالو  –عرفة  –الدفاع المدني بالمن قة   منى  إشعاريجب  -1
 قدم . 82يجب اال يزيد ارتفاع البالو  الثاب  ع   -2
  ارتفاع البالو   األكبرع  االرتفاع  إنارةالمسافة بي  قاعدة البالو  واقرب عمود  تق  أاليجب  -3

   . اإلنارةارتفاع عمود  أو
 ارتفاعا . األكبرقريب منه ع  ارتفاع البالو   وآخرالمسافة بي  بالو   تق  أال -4
 البالو  بدرجة عالية م  الوضوح م  مسافة بعيدة لتفادي اص دام ال الرا  به .أ  يكو   -5
 عند قدو  قريق ال سمح اهلل بجوار موقا البالو  يجب إنزاله فورا لمنا ان القة . -6
يجب أ  تكو  البالونا  بعيدة ع  أقوا  المياه التي تتزود منبا ال الرا  بالمياه أثنا  قواد   -7

 القريق .
و  البالونا  مثبته باألر  بشك  جيد بقي  تتقم  سرعة الرياح ولتجنب ان القبا يجب أ  تك -8

 في البوا  .
 . متر 32ال تق  ع  يجب أ  تكو  موقا البالو  بعيد ع  مواقا ال بل مسافة  -9
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 21 

 ةـــالخاتم
 

وقاينة وتجننب منا النشا اتبا في توفير سنب   ةبمسؤوليقرصا م  المديرية العامة للدفاع المدني للقيام 
قد يسنبب القنواد  التني تعكنر صنفو الجنو اإليمناني للقجناج . فإنبنا تأمن  أ  تكنو  تلنك االشنترا ا  
والتعليما  قد سلك   ريق تنظيمي نتمنى م  اهلل العلي القندير أ  يشند األزر ويوفنق الخ نى لخدمنة 

 بيته وقجاجه ويقميبم م  ك  شر انه سميا مجيب .
 

____________________________________________________________ 
 SAFETY998@998.GOV.SAالبريد االلكتروني لإلدارة العامة للسالمة  


