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(272/3/3/1)  
  

    قرار مجلس الدفاع المدني
  (5108رقم )

  هـ5/3/0338 تاريخ
  إن مجلس الدفاع المدني .

بعد اإلطالع على الفقرة )ج( من المادة التاسعة من نظام الدفاع المدني الصادر      
   هـ (.01/8/0311( وتاريخ )01بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/

( من البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم 8الفقرة رقم ) وبعد اإلطالع على     
  هـ ( .01/3/0333( وتاريخ )001)

  يقرر ما يلي :     
    : الموافـقة على لئـحـة فـرق اإلطـفـاء الـخـاصـة بالصيغة المرفـقة .  أولً 

    ثانياً : على الجهات ذات العالقة حكوميـة أو أهلية تنفيذ ما يخصهـا من
    هذه الالئحة .       

  

 ًً    : تتولى الـمديريـة العامـة للدفـاع الـمدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ  ثالثاً
  مقتضى هذه الالئحة .        

    في الجريدة الرسمية ويعمل به رابعاً : يتم نشر هذا القرار والالئحة المرفقة
  يوم من صدوره . (11بعد ) به       

  وزير الداخلية                                                     
  رئيس مجلـس الدفاع المدنـي                                   

  

  عبدالعزيز بن نايف محمد بن                                   
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 الهدف :

 ضوابط وإجراءات إنشاء وتكوين فرق اإلطفاء واإلنقاذ الخاصة الالئحة إلى وضعتهدف 

 0وفق مواد هذه الالئحة وآلياً في المنشآت مكتملة التجهيز بشرياً 
  

 :(1) مادة

 : التعاريف
حيثما وردت في هذه الالئحة  المعاني المبينة أمامهاا  –والعبارات اآلتية  يقصد باأللفاظ 

 .ما لم يقتض السياق خالف ذلك 
 النظام : -1     

( هـ00/5/0001)وتاريخ    (00م/ )نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم      

.  
 الالئحة :  -2

فااي المنشااآت  خاصااةال اء واإلنقاااذالئحااة ضااوابط وإجااراءات إنشاااء تكااوين فاارق اإلطفاا

وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع صاحب السمو الملكي  المعتمدة من,العامة والخاصة 

 .المدني 
 المواصفات والمقاييس : -3
 والمقاااييس الصااادرة  اان الهيلااة السااعودية للمواصاافاتوالمقاااييس هااي المواصاافات  

 مده من مواصفات.أو ما تعت الواجب مرا اتها واألخذ بهاوالجودة 

 اإلطفاء : ةفرق -4
استخدام وساائ  لقيام بأ مال اإلطفاء وومرخص لهم با مؤهلينمجمو ة من األشخاص  

 .المتاحةاإلطفاء المنقولة و الثابتة 
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 :فرقة اإلنقاذ  -5

 اساتخدام وساائ  و لقيام بأ ماال اإلنقااذومرخص لهم بامجمو ة من األشخاص مؤهلين  

 المتاحة. ة و الثابتةاإلنقاذ المنقول

 

 : الشخص المؤهل -6

 Knowledge)هو الشخص الذي أجتاز بنجاا  اختباارات المعرفاة والمهاارة المهنياة  

& Skills)  الخاصااة بتخصصااق وفقاااً لوااوابط ومعااايير الهيلااة الوطنيااة للحمايااة ماان

مديرياة من جهة معتمدة لدى شلون العمليات بالوتقييمها  االختباراتيتم إجراء الحريق، 

 : العامة للدفاع المدني كالتالي

                واإلنقااااذ رق اإلطفااااءر الخاصاااة بالتأهيااا  المهناااي لقاااادة فاااالواااوابط والمعاااايي -0

(NFPA 1021) . 

        الواااااوابط والمعاااااايير الخاصاااااة بالتأهيااااا  المهناااااي ألفاااااراد فااااارق اإلطفااااااء -2

(NFPA 1001)  . 

 NFPA) اإلنقاذ       ي ألفراد فرق هنالووابط والمعـايير الخاصة بالتأهي  الم  -3

1006) . 

 
 (:2) مادة

 نطاق تطبيق الالئحة

 -تطبق هذه الالئحة على المنشآت التالية: -أ
 منشأة صحية ) مستشفيات أو مدن طبية(. -0

  منشأة سكنية ) مجمع سكني حكومي أو خاص(. -2

  مساااااانين دور ال –الر ايااااااة االجتما يااااااة ) دور الر ايااااااة االجتما يااااااة  منشاااااآت -0

 . (اإلصالحيات
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   ) مدارس ـ جامعات ـ كليات ـ مؤسساات تدريبياة ـ مادارس  ساكرية  منشأة تعليمية -0

 . للتدريب (

 صغيرة . منشأة صنا ية -5

 المجمعات الحكومية ) جميع الدوائر الحكومية(. -1

 . قتصاديةالمدن اال -7

 النوادي والمدن الرياضية . -8

 .المدن الترفيهية  -9

 المستود ات الكبرى . -00

 المؤسسات والهيلات العامة . -00

 المزارع الكبرى ذات األنشطة الزرا ية. -02

 . والمدن والقوا د العسكرية محطات القطارات والمطارات -03

 . أي منشآت أخرى يحددها الدفاع المدني كالمنشآت  الية الخطورة مثالا  -00

صتتناعية والخيميتتة الخاإلتتاة إلشتترا  الليئتتة الاليتتا ل متت  تستتتىنى المنشتتآت البتروليتتة وال –ب 
الصتتناعم متت  تطبيتتق هتتذه الالئحتتة لتتتوفر أقستتام خاصتتة باإلطفتتاء فتتم رتتل منشتت   وفقتتا  للقتترار 

 هت . 22/11/1311وتاريخ  11111الوزاري رقم 
ه أعتاله مت  هتذ (  أ ) مة والخاصتة التواري  فتم الفقتر تطبق هذه الالئحة على المنش   الاا – ج

 : الماايير التالية والتم تنطبق عليلا إحيىالماي  
 .2م(0.000000 ) ، والمزارع 2(م500.000للمنشآت ) المساحة  ندما تكون  -0

  م( ك 5 ندما تزيد المسافة بين المنشأة وأقرب فرقة دفاع مدني  ن )  -2

 ( شخص ما  ادا2000أن يوجد في هذه المنشأة في األحوال العادية ما ال يق   ن) -3

 . المزارع

 المدني . في المنشآت العالية الخطورة والمنشآت الهامة والتي يحددها الدفاع  -3
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 -يتم تطبيق هذه الالئحة على : -ي
الالئحااة   ا تمااادالمنشااآت القائمااة : تماانش المنشااآت القائمااة ماادة أقصاااها ساانتين ماان  -1

 .نصت  ليق مواد وفقرات هذه الالئحة  لتطبيق  ما

 نصت  ليق مواد وفقرات بتطبيق ما ةتلتزم المنشآت الجديد الجديدة : المنشآت -2

 . هذه الالئحة    
 

 :(3) مادة

  تصنيف الفرق

 (02)الفرقااة حسااب نشاااط المنشااأة بحيااد يكااون الحااد األدنااى لتشااغي  الفرقااة  تصاان  

العما   توزياـعة ـذ  ملياات اإلطفااء واإلنقااذ ويتارم للمنشاأة حرياـمؤهلين لتنفي شخصاً 

فاي كا   أشاخاص (0 )ة بمعادلـسا ا (20 )   ان الاالو وردياات خاالل تزيدحيد ال ب

 . كحد أدنى وردية
 

 (:4مادة )

 مقر الفرق

إلاى جمياع الوصاول  من تتمكن الفرقة حيدب المنشآتداخ   قع مناسبيجب اختيار مو     

 كـت ممكن وأن تكاون الطارق المؤدياة لجمياع تلاـقفة بأسرع وــمرافق المنشآت المختل

المرافق خاصة المتوقع حدوو طارئ فيها خالية تماماً من أي  ائق طبيعاي وصانا ي 

 مع مرا اة أن يكون موقع الفرقة :  

 . المنشأةفي منطقة تتوسط  -0

 . المنشأةأن تكون  لى شارع رئيسي داخ   -2

 .االتجاهات جميعفي  تهاما يعيق حركخالياً من ك   الفرقةمقر أن يكون موقع  -3

 

 

 

 

 . (الخاصة) فرقة اإلطفاء  أسم يطلق  لى المقر أنـ 0
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 :(5مادة )

 المواصفات اإلنشائية لمقر الفرقة

ت كود البناء السعودي  لى مباني تلاك الفارق بماا فاي ذلاك تطبياق طاتطبيق اشترا يحب    

وفق ماا ورد باالجزء األول مان متطلباات الساالمة الوقائياة  شروط ومواصفات السالمة 

حالااة  اادم تااوفر المواصاافات السااعودية فااي و فااي مجلااس التعاااون الخليجاايماان الحريااق 

  . ( البند الثالد0والخليجية يتم اللجوء إلى المواصفات العالمية الواردة بالمادة رقم )

 يلي: تومن مقر الفرقة مايـ 

 . مكاتب اإلداريةال -0

 . مقر للمبيت -2

 . مطبخ وصالة الطعام -3

 . غرفة  مليات -0

 .   للصيانة والتدريبجنا -5

 . أل واء الفرقاستراحة  -1

 . لسيارات اإلطفاء واإلنقاذ مواق  -7

 . (3م00 ن ) سعتق ماء ال تق خزان  -8

يات ـااـأن تكااون هااذه المنشااأة مصااممة تصااميماً هندسااياً يسااه   مليااة وصااول اآلل -9

اإلطفاااء ( إلااى كافااة أجاازاء المنشااأة ويمكاان أن تقااوم فرقااة 1الموضااحة بالمااادة رقاام )

( من خالل 2المنصوص  ليها في المادة رقم ) المنشآتبعملها في إطفاء الحرائق في 

حنفيااات الحريااق وخااراطيم المياااه فااي )مثاا    تجهياازات الثابتااة للاسااتخدام العاااملين 

 . الورورية مع العم   لى القيام بأ مال اإلنقاذ (المنشآت

 

 

 
 
 
 

  :(6مادة )
  اآلليات 
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مان ( 3البناد)  جااء فاي المواصافات الاواردة فاي  حساب ماا ات التالياةاآلليتأمين  يجب  

  وتكون كالتالي: ( 0) المادة 
الماادني  لاادفاعباساايارات اإلطفاااء مجهاازة بالكاماا  طبقاااً لمواصاافات  :إطفاااءساايارة  -0

 .السعودي

 لاادفاع الماادنيبا ساايارات اإلنقاااذ  لمواصاافاتمجهاازة بالكاماا  طبقاااً  :ساايارة إنقاااذ -2

 السعودي .

 .3م02ال تق  سعتق  ن  : )وايت( يج ماءصهر -3

 .وأهمية المنشأة وارتفاع مبانيها يتم توفيرها حسب نشاط:  سيارة ساللم -0

 
  :(7مادة )

 التدريب 

يجب  لى المنشأة تدريب العاملين وتأهي  فرق اإلطفااء واإلنقااذ بالتنسايق ماع الجهاات  

 ن قب  الدفاع المدني . التدريبية المتخصصة ذات العالقة المرخص لها بالتدريب م

  
  (:8مادة )

 الترخيص 

تشاغي  للمنشاآت الاواردة و بناء خيصتر أو تجديد أي  منش دم   لى الجهات المختصة 

وفقاً لما جاء فاي هاذه استيفاء مخططاتها الهندسية  دإال بعالالئحة  هذهمن  (2في المادة )

 الالئحة وبعد موافقة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.
 

 

 

  (:9مادة )

 تجهيزات أفراد فرق اإلطفاء واإلنقاذ الميدانية :

تلتااازم المنشاااأة بتجهياااز فااارق اإلطفااااء واإلنقااااذ الميدانياااة بكافاااة المالباااس والمعااادات 

لفرق بواجباتهاا  لاى أكما  وجاق وفقاا والتجهيزات الوقائية الشخصية الالزمة لقيام تلك ا

 . (0( من المادة )2البند )
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  (:11مادة )

شررروا اختيررار أفررراد فرررق اإلطفرراء واإلنقرراذ * 

 الميدانية :

 يجب اختيار أفراد فرق اإلطفاء واإلنقاذ الميدانية وفق الشروط التالية :   

ال يكون قد حكم  ليق بحد شر ي أو بالسجن في جريمة تخا  بالشارف واألماناة  أن -0

 .ما لم يكن قد رد إليق ا تباره 

 . الئقاً صحياً  -2

  . سنة08 ن أن ال يق  العمر  -3

 . أو ما يعادلها وية العامةناالثأن ال يق  المستوى التعليمي  ن  -0

 & Knowledge)قد أجتاز بنجا  اختبارات المعرفة والمهارة المهنياة   أن يكون -5

Skills)  الخاصااة بتخصصااق وفقاااً لوااوابط ومعااايير الهيلااة الوطنيااة للحمايااة ماان

مادة لادى شالون العملياات بالمديرياة من جهاة معت وتقدم اإلختبارات وتقيم،  الحريق

 العامة للدفاع المدني .

 االلتزام بنسب السعودة وفق األنظمة المطبقة في وزارة العم  . -1

 
 
 
 
 
 

  (:11مادة )

 واجبات ومهام الفرق

 :الواجبات اإليارية  - أ
   ى أنشطـةعرف  لللتـ المنشأة  ق داخـالواقعة تحت إشراف الفـردراسة المنطقة  -0

   المياه ، والطرق اقعـوادر وممصـو ، ةشطلك األنـلت تملـةر المحالمخاطو أةشالمن    

   وغرفة في المنشأة التحكم ى خارطة توضع في غرفةوتحديدها  ل ةالمنشأداخ      

 . مليات فرقة اإلطفاء واإلنقاذ الميدانية     
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 التأكد من جاهزية واستعداد تلك الفرق بصفة يومية. -2

   أة ــالمنش قــاإلطفـاء واإلنـقاذ بمـرافعمليات لـ مةالتفـصيلية الالز ـطوضع الخـط -3

 المختلفة .    

   رئيس منمهام ومسلوليات ك  بالمنطقة لتحديد وتنفيذ  يالدفاع المدنالتنسيق مع  -0

 مجمو ات ورؤساءونائبيهما كالً  لى حده   اإلنقاذ قةورئيـس فـر ءاإلطفـافرقة     

 واإلنقاذ قب  وأالناء وبعد وقوع الحدو . اإلطفاء    

 يةـفرض طة طوارئالمنـطقة ، لرسـم وتنفيذ خـدني في الـدفـاع المـمع  الـتنسيـق -5

 فاء ) مكافحة الحريق ( واإلنقاذ .شاملة لعمليات اإلط    

   جـبرام يذإل ــداد وتنفـالمصر  لها ،  المتخصصةالتنسيق مع الجهات التدريبية  -1

 . المنشأةدريبية  لى رأس العم  لفرق اإلطفاء واإلنقاذ في ت    

  للمشاركةالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في المنطقة لرسم آلية للتدخ  السريع  -7

 .إذا لزم األمر في مواجهة حاالت طوارئ اإلطفاء واإلنقاذ     

 

 الواجبات الفنية: - ب
 د المنشأة.مباشرة  مليات اإلطفاء واإلنقاذ داخ  حدو -1

 الـجهة مع ـقنسيل السالمة في المنشأة بالتــاسة أ مالمشاركة في مراجعة ودرا -2

 

 

 

 

 . المعنية بالمنشأة ) إدارة األمن والسالمة (    

   طبقاً  الفرقة هيزات المتوفرة لدىوالتج اتدالتشغي  الدوري لآلليات والمع م   -3

 دات .لتشغي  الخاصة لآلليات والمعلبرامج ا    

 الصيانـة  امجرطبقاً لب ـةقريـزات الفهآليات وتج كافـةل ريـةوـدال صيـانـة  ال مـ 0

 والمعدات .لآلليات     

 . المتوفرة إتـقان العم  والتـشغي   لى كافـة آليات وتجهيزات الـفرقـةـ 5

  ةـرقــفراد ـتأكد من قدرة أفـة والـرات المتوفيات اآلليات والتجهيـزإمكان ـةمعرف -1

  ةـرالمتوف والتجهيزاتات ـدعمات والغي  اآلليشى تـانية  لداذ المياإلطفاء واإلنق    
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 . بالمنشأة    

  يـنروالتما وادوالـح مـن ءاالنتهـا بعـد بيعيـةإ ـادة أوضاع الفرقـة لحالتهـا الـطـ 7

 لفرضية .ا   

   محددةآلية ق ـذلك وف إسناد فرق الدفاع المدني في الحوادو  ندما يتطلب األمرـ 8

 . متفق  ليها مسبقاً     

  ارئوط ةلـاة أي حـرومباش ةريـة الفـوتجاباالس ـنظيمات التي تومتنــال عوضـ 9

   مكلفين أو نغيرمفق رالف ذهبه نوالعاملسواًء كان األشخاص  ة ادار السم لى    

 . بالعم    

 

 

  (:12مادة )

 رواالرتباا المباش الهيكل التنظيمي

 الليرل التنظيمم للفرق : - أ

   المعتمدة نظيمي لهذه الفرق يتم الرجوع للجداول التنظيمية ند إ ـداد الهيك  الـت    

 .في المديرية العامة للدفاع المدني    

 

 

 

 

 

 اإلشرا  واالرتباط المباشر: -ب

 يم  التنظااااافاااااي هيكااااا ياااااةميداناء واإلنقااااااذ الـرق اإلطفاااااـفااااا يجاااااب أن ترتباااااـط

 أةللمنشااا االعليااا نباااردارة األمااا طتبرالتاااي تااا آتشااابالمن ةمااان والساااالماأل باااردارات

 . إشرافها المباشر وتحت

 

  (:13مادة ) 

 وليات الجهة التي تتبعها الفرق مهام ومسئ
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فاي المنشاآت أن تلتازم بالتعليماات   لى الجهاة المشارفة  لاى فارق اإلطفااء واإلنقااذ

 التالية :

 . ئحةهذه الالمواد وفقرات التقيد بما ورد ب -0

 وآلليااات للمنشااأةوالصاايانة الدوريااة   واإلشااراف  لااى  مليااات التشااغيالمتابعااة  -2

 .ومعدات وتجهيزات فرق اإلطفاء واإلنقاذ الميدانية 

 .وتأهي  وتطوير مهارات أفراد فرق اإلطفاء واإلنقاذ الميدانية تدريب  -3

 إلطفاااءافاارق بااأي تغيياارات تطاارأ  لااى  إبااالم مديريااة الاادفاع الماادني فااي المنطقااة -0

 . المنشأةواإلنقاذ الميدانية ، ومكان 

 دانياااةالمياذ قاااء واإلنافااافااارق اإلطات وتجهيااازات دت ومعااااياااضااامان جاهزياااة آل -5

 .للعم   لى مدار السا ة  اوصالحيته

 ا والساالكياا ساالكي المنشااأةالميدانيااة فااي ذ قاااق اإلطفاااء واإلنربااط غاارف  مليااات فاار -1

     المدني بالمنطقة .ع دفايرية البمدة سيطرمركز القيادة والالعمليات وبغرف 

مجاال في  جديد  حول كع المدني بالمنطقة امستمر مع مديرية الدفالالتنسيق الدائم  -7

 .  مليات اإلطفاء واإلنقاذ

وفاق  واإلنقاذ الخاصة بفرق اإلطفاءوالتجهيزات والمعدات باآلليات المنشأة  تجهيز -8

 . الالئحةمواد وفقرات هذه  ما نصت  ليق

 

 

 

 

 

 المرشاحين ادبالمنطقـة بما يثبت اجتياز األفاـرع المدني اوافاة المديرية العامة للدفم -9

ماان  والمعتماادة المطلوبااة اجباااتوط والورشاالل ذاقاانء واإلـافااطرق اإلفاافااي  للعماا 

 .المديرية العامة للدفاع المدني 

 

  (:14مادة )

     فرقة يرـوف( ت2) يجوز ألي منشأة ال تنطبق  ليها المعايير الواردة بالمادة رقم   

 .الالئحة  تراطات الواردة بهـذهـباالش زامـااللتقاذ خاصة بها مع ـإطفاء وإن   
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 :(15) مادة  

الادفاع المادني إلازام المنشاآت التاي لام تتاوفر فيهاا شاروط تطبياق الالئحاة  ملمدير  ا 

 . لذلكبتوفير فرق اإلطفاء واإلنقاذ إذا رأى أن هنام ضرورة 
 

  (:61مادة )

 المخالفات

يااتم تطبيااق الئحااة النظاار فااي مخالفااات نظااام ولااوائش الاادفاع الماادني الصااادرة بقاارار  

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلاس الادفاع المادني رقام 

لمااااا ورد  لااااى المنشااااآت المخالفااااة  (هااااـ08/0/0028 )وتاااااريخ (/دف5/و/02/0)

 .بنصوص هذه الالئحة 

 
 
 
 
 
 

  (:71ة )ماد

وتشاك  لجناة  يومااً مان تااريخ صادورها( 90)يتم البادء فاي تطبياق هاذه الالئحاة بعاد 

 . ( سنوات5فر ية من الدفاع المدني لمراجعة الالئحة ك  )
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 : المراجع

 

المطابع الحكومية  ، لس الوزراء نظام الدفاع المدني ولوائحقهيلة الخبراء بمج -

 . (هـ0001 ) - الرياض

أمانااة مجلااس الاادفاع الماادني وزارة الداخليااة شااروط السااالمة وسااب  الحمايااة  -

 المسااالةبيااع وتخاازين أسااطوانات الغاااز البتروليااة  محااالالواجااب توفرهااا فااي 

 -الرياااااض  , ووسااااائ  نقلهااااا وخزانااااات الغاااااز المسااااال المطااااابع الحكوميااااة

 . (هـ0000)

 .( هـ0008، ) معجم مصطلحات الحماية المدنية,  ،  لي أورفلي -

 . خبرة  لمية وزيارات ميدانية ،  بد هللا ، القرني -
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 الفلرس
 

 رقم الصفحة الموإلوع رقم الماي 
 2 التااري  (1)
 3 نطاق تطبيق الالئحة (2)
 5 تصني  الفرق (3)
 5 مقر الفرق (4)
 6 المواصفات اإلنشائية لمقر الفرق (5)
 7 اآلليات (6)
 7 التيريب (7)
 7 الترخيص (8)
 8 تجليزات أفراي فرق اإلطفاء واإلنقاذ المييانية  (9)
 8 المييانية ذشروط اختيار أفراي فرق اإلطفاء واإلنقا (11)
 9 واجبات وملام الفرق (11)
 11 الليرل التنظيمم واالرتباط المباشر (12)
 11 ملام ومسؤوليات الجلة التم تتبالا الفرق (13)
نقاذ خاصة  اشتراطات (14)  12 فرق إطفاء وا 
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 12 إلزام المنشآت بتوفير فرق اإلطفاء واإلنقاذ (15)
 12 المخالفات  (16)
 13 وقت تطبيق الالئحة (17)

 14 المراجع 
 15 الفلرس 

 


