
  المملكة العربية السعودية وزارة الداخليـة

  المجهزة للمناسبات واألفراح) الصيوان(الضوابط الالزمة إلقامة الخيام 

   -:الخيـام الدائمـة : أوًال 

  .يمنع منعًا باتًا نصب الخيام التي تقام بصفة دائمة بغرض تأجيرها على المواطنين إلقامة المناسبات واألفراح 

   - : المؤقتـة الخيام: ثانيًا 

وهي الخيام التي يتم إقامتها من قبل المواطنين لفترة محدودة للمناسبات واألفراح ، ويتم الترخيص بإقامتها من 
قبل الدفاع المدني والبلدية المعنية بالمنطقة ثم تزال بعد انتهاء الغرض المقامة من أجله ، وتقام هذه الخيام وفق 

  -:الضوابط التالية 

  -:ت الموقع  اشتراطا– ١

  . يلزم الحصول على موافقة الدفاع المدني والبلدية المختصة قبل إقامة الصيوان ١ – ١
  .  تنظيم مواقف السيارات بالمواقع بحيث تسهر حرآة الدخول والخروج من وإلى الموقع ٢-١
  .بناء بالمنطقة  أال تقل ارتدادات الخيام على الشوارع المحيطة عن المسافات المسموح بها في نظام ال٣-١
 يراعى إقامة الخيام بعيدًا عن محطات الوقود وأماآن بيع الغاز وما شابهها من أماآن قد تنشأ عنها خطورة ٤-١

  .ثالثين مترًا ) م٣٠(بحيث يفصل موقع الصيوان عن هذه المنشآت مسافة ال تقل عن 
يقل البعد األفقي لحدود الموقع عن خط  يمنع نصب الخيام بالقرب من خطوط آهرباء الضغط العالي بحيث ال ٥-١

الضغط العالي عن عشرين مترًا ويجب أخذ موافقة مرفق الكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة 
  .اختصاصها 

داخل أسوار االستراحات والمنازل والفنادق ) ٢م٤٠الخيام التي تزيد مساحتها عن ( يمنع إقامة الصيوان ٦-١
  .وق األسطح وقصور األفراح وف

  . يمنع نصب الصيوان ببطون األدويه أو القرب من السدود واآلبار ٧-١

  -: اشتراطـــات نصب الخيـام - ٢

 ينصب الصيوان بحيث يكون مفتوح بشكل آامل من الجهة األمامية والخلفية حسب تعليمات الدفاع المدني ١– ٢
ب أبواب المخارج أية إعاقة لدى استعمالها في حاالت ومراعاة أال تسب" مخرج طوارئ " وتمييز المخارج بعبارة 

  .الطوارئ 
 في حالة استخدام الصيوان للنساء يوضع ساتر عالي من الجهة المقابلة للواجهة المفتوحة على أن ال تقل ٢– ٢

مع مراعاة الخصوصية بفضل الخيام المخصصة للنساء عن خيام ) م٢٠(المسافة بين الساتر والصيوان عن 
  . وأن يكون مدخل مخيم النساء في موقع غير مكشوف للغير الرجال

 التأآد من سالمة األعمدة الرئيسية للصيوان وتثبيتها بشكل جيد بحيث تكون من الحديد و تكون مقاومة ٣ – ٢
  .للحريق لمدة ال تقل عن ساعة ويعمل على تثبيتها جيدًا وتجنب استخدام األطناب في الممرات والمخارج 

  -:طــات التمديدات الكهربائية  اشترا- ٣



  . تكون جميع المواد والترآيبات الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ١ – ٣
سم وآذلك التمديدات الكهربائية الداخلية للصيوان ٥٠ دفن الكيبل الرئيسي تحت األرض بعمق ال يقل عن ٢ – ٣

  .سم ٢٥بعمق ال يقل عن 
 تكون جميع التمديدات الكهربائية داخل مواسير عازلة وأن تتناسب سماآة األسالك مع الحمل  أن٣ – ٣

  .الكهربائي 
 ترآيب لوحة قواطع فرعية بسعات تيار مناسبة لألحمال الفردية المطلوبة ولها قاطع عمومي من النوع ٤ – ٣

  .المزود بحماية ضد التسرب األرضي للتيار 
جية للموقع عن اإلنارة الداخلية للصيوان مع توفير إنارة طوارئ موزعة في الصيوان  فصل اإلنارة الخار٥ – ٣
  .وخاصة على المخارج ) ٢م٥٠واحدة لكل (
 جميع المواد والترآيبات الكهربائية الخارجية يجب أن تكون من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ٦ –٣

  .ضد تسرب الرطوبة والغبار ومياه األمطار 
واألجهزة الكهربائية ، آما يجب عمل أرضي للوحة )  قوى–إنارة ( يجب تأريض جميع دوائر الكهرباء ٧ – ٣

  .وتوزيع الكهرباء وآذلك تأريض جميع األعمدة والدعائم الحديدية المستخدمة 
  . مراعاة عدم مالمسة المصابيح الكهربائية لسقف أو جدار الصيوان ٨ – ٣
  ) .األفياش(األجهزة مباشرة مع الصدر الرئيسي وليس عن طريق المآخذ العادية  أن يكون الربط لجميع ٩ – ٣
  .م ٥٠ في حالة استخدام مولد آهربائي يجب أال تقل المسافة بينه وبين الصيوان عن ١٠– ٣
 أن يتم عمل التمديدات الكهربائية من قبل أشخاص مؤهلين بإشراف مهندس من شرآة الكهرباء ١١– ٣

  .المدني ومندوب الدفاع 

  : تعليمات عامة للسالمة - ٤

 يتم أخذ التعهد الالزم على صاحب الترخيص بعدم إشعال الحطب أو استخدام الشيش داخل الصيوان أو ١ – ٤
  .بالقرب منه ، وآذلك عدم استخدام األلعاب النارية داخل أو بالقرب من الصيوان 

  . فترة إقامته  يلتزم صاحب الترخيص بإيجاد حراسة للصيوان طيلة٢ – ٤
بحيث ) ٢م١٠٠/آجم ٦طفاية ثاني اآسيد الكربون ( يتم تأمين طفايات حريق مناسبة مع مساحة الصيوان ٣ – ٤

  .تكون جميع الطفايات في مكان آمن بجوار البوابة الرئيسية تحت إشراف الحارس مباشرة 
راسي للجلوس بحيث ال تعيق الخروج  يراعى التنظيم الجيد وإيجاد ممرات فسيحة خاصة عند استخدام الك٤ – ٤

  .والدخول وأن تكون بإعداد مناسبة وغير زائدة عن العدد المحدد 
  . يفضل أن تكون جميع الخيام مقاومة للحريق أو معالجة ٥– ٤
 يلزم أخذ تصريح تشغيل من قبل الدفاع المدني بعد تنفيذ أية تعديالت أو إضافات خالف ما هو مصرح به ٦ – ٤

  .وف يكون على مسئوليته الكاملة وأن ذلك س
  . يمنع استخدام الخيام آمجمعات تجارية ٧ – ٤

  واهللا ولي التوفيق
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