الئحة النظر
في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني
قرار وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني رقم (  /2 /21و /5 /دف ) وتاريخ ( 2411 /4 /21هـ )
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تعريفـات

المادة األولى
يقصد بالعبارات واأللفاظ التالية أينما وردت في هذه الالئحة المعاني الموضحة
أمام كل منها ما لم يقتض السياق خالف ذلك-:
نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م)01/
النظام :
0011/5/01هـ وتعديالته .
وتاريخ
الئحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني .
الالئحة :
اللــوائح المتعلقــة بمتتلبــات وا ــتراطات الــدفاع المــدني
اللوائح :
الصادرة عن الجهات ذات العالقة .
مـن اددارة المختصـة بالـدفاع المـدني
كل خص مفـو
المفتش :
بإجراء التفتيش على المنشأة للتأكـد مـن سـالمة تتبيـ
نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني .
دخــو المفــتش أو المفتشــين للمنشــأة محــل التفتــيش
التفتيش :
ً
والتجو في أرجائها وفقا لإلجـراءات المنصـوع عليهـا فـي
هذه الالئحة  ،بهدف التأكد من عدم وجود مخالفـات لنظـام
أو لوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
الجهة التي يتم التفتيش عليها حكومية كانت أم خاصة .
المنشأة :
المســــعو عــــن مدير المنشأة أو المرف أو اددارة الحكومية أو فرعها أو
من يقوم مقامه .
المنشأة :
مسعو السـالمة الشخص المكلـ مـن قبـل المنشـأة بمتابعـة تنفيـذ نظـام
ولوائح الدفاع المدني القرارات الصادرة تنفيـذاً لـه المتعلقـة
في المنشأة:
باألمن والسالمة في المنشأة.
كل تجاوز متعمد أو غير متعمد ألي حكم مـن أحكـام نظـام
المخالفة :
ً
أو لوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذا له .
المخالفـــــــــة ذات هي كل مخالفة يترتب على عـدم ززالتهـا بشـكل عاجـل زضـرار
في األرواح أو الممتلكات أو البيعة  ،ومـن ذلـك مخالفـة القواعـد
الختورة الحَالَّة:
الفنية والنظامية في النقل أو المناولـة أو التخـيين أو التصـنيأ أو
االســتخدام للمــواد الكيميائيــة كــالمواد المتفجــرة  ،وال ــازات
الحارقــة أو المشــتعلة أو الســامة أو المأكســدة أو المشــعة أو
اآلكلــة  ،أو الســوائل المشــتعلة أو القابلــة لال ــتعا أو عــدم
التقيد بضوابط ادنتاج الصناعي المرتبط بالمواقأ عالية الحرارة أو
عالية الض ط أو تستخدم مواد سامة .كما تشمل المخالفة ذات
الختورة الحَالَّة ادخـال بتعليمـات الجهـات المختصـة المتعلقـة
بضــوابط الــتخلص مــن الفضــالت والمخلفــات الصــناعية  ،أو تلــك
التــي يترتــب عليهــا تعــريض العــاملين للختــر بســبب ادخــال
بمعايير السالمة والصحة المهنية كعدم استخدام معدات الوقاية
الشخصية وتوفير البيعة الصحية.

الجياء :

العقوبة المقررة لكل مخالفة لنظام أو لوائح الدفاع المـدني
أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
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لجان النظر في المخالفات

المادة الثانية
ً
 -0يشكل وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني لجانا للنظر في
مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني والقرارات الصادرة تنفيذاً له  ،تتكون
كل لجنة من خمسة أعضاء  ،يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو
النظامي .
 -2تختص اللجنة بما يلي :
 0/2النظر في مخالفـات نظـام ولـوائح الـدفاع المـدني والقـرارات الصـادرة
تنفيذاً له التي تحا زليها بختاب من رئيس قسم ( وحدة ) السـالمة
في زدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نتاقها المكاني.
 2/2زِيقــاع عقوبــة ال رامــة المنصــوع عليهــا فــي الفقــرة (أ) مــن المــادة
الثالثون من نظام الدفاع المدني وفقاً لجدو المخالفات الملح بهـذه
الالئحة.
 3/2زِذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن فتعيد اللجنة
المخالفة زلى قسم ( وحدة ) السالمة في زدارة الدفاع المدني التي
تعمل اللجنة في نتاقها المكاني التخاذ زجراءات زحالة المخالفة زلى
ديوان المظالم وفقاً لنظامه .
 0/2يجوز للجنة في حالة كون المخالفة التي تنظرها ذات ختورة حَالَّة
أن تأمر بإغالق المنشأة أو بوق العمل في الجيء أو القسم منها
الذي يشكل الختورة فوراً حتى يتم ززالة المخالفة.
ُ -3يحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيس اللجنة ونائبه .
 -0يتــولى رئــيس اللجنــة  -أو نائب ـه فــي حالــة غيابــه  -زدارة أعمــا اللجنــة
وجلساتها .
 -5مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات قابلـة للتجديـد ،فـإذا غـاب أي عضـو عـن
خمسة اجتماعات للجنة دون عذر مقبو  ،أو فقد عضويته ألي سبب آخـر،
أو نُقل من مقر عمل اللجنة يعين من يحل محله خال الفترة المتبقية من
عضويته.
 -1تعقد اللجنة جلساتها في مركي زدارة الـدفاع المـدني التـي تعمـل اللجنـة
في نتاقها المكاني  ،ويجوز عند الضـرورة أن تعقـد اللجنـة جلسـاتها فـي
مكان آخر بموافقة مدير الدفاع المـدني فـي المنتقـة  ،وال تعـد جلسـاتها
صحيحة زال بحضور أغلـب أعضـائها ،علـى أن يكـون مـن بيـنهم الـرئيس أو
نائبه  ،ويبلغ األعضاء بموعد كل جلسة قبـل أسـبوع مـن موعـد انعقادهـا،
وتثبت وقائأ جلساتها في محاضر خاصة تعد لهذا ال ر .
 -7تعقد اللجنة جلساتها خال وقت الدوام الرسمي  ،ويجوز عند الضـرورة أن
تعقد اللجنة جلساتها خـارج وقـت الـدوام الرسـمي بموافقـة مـدير الـدفاع
المدني في المنتقة .
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 -8للجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين أو الخبـراء دبـداء الـرأي الفنـي
في أية مسألة معروضة عليها.
 -9للجنة أن تستدعي من ترى ضرورة حضوره من منسـوبي الـدفاع المـدني
لالستعناس برأيه في زحدى المسائل المعروضة عليها.
 -01للجنة مخاطبة الجهات العامة والخاصة زذا دعت الحاجة زلى ذلك ،علـى
أن تكون المخاطبة من طري مدير زدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنـة
في نتاقها المكاني.
 -00للجنــة أن تقــوم بمــا تــراه ضــروريا الســتكما التحقي ـ فــي المخالفــات
المعروضة عليها  ،ولها زجراء المعاينة بهيعتها الكاملة أو ندب أحـد أعضـائها
لهذه المهمة  ،على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة.
 -02تنظر اللجنة في المخالفات المحالة زليها من قسـم ( وحـدة ) السـالمة
في زدارة الدفاع المدني التـي تعمـل اللجنـة فـي نتاقهـا المكـاني وتبلـغ
المخال عن طري أمانة سر اللجنة بالموعد المحدد لنظرها قبـل الموعـد
المحدد بثالثة أيام على األقل  ،ويجب أن يتضمن ادبالغ بيانـا بالمخالفـة ،
والتاريخ المحددة لنظرها ووقتها ومكانهـا  ،وتكليـ المخـال أو مـن ينـوب
عنه نظاما بالحضور لسماع أقواله  ،وتقديم ما لديه من دفوع.
 -03تنظر اللجنة في المخالفة دون تأخير  ،وزذا اقتضـى األمـر نظـر المخالفـة
في أكثر من جلسة  ،وجب على اللجنة زبالغ من يتخل من ذوي الشـأن
عن حضور زحدى الجلسات بموعد الجلسة التالية ووقتها ومكانها.
 -00عند حضور المخال أو من يمثله نظاما تأخذ اللجنة زفادتـه الختيـة عـن
المخالفات المنسوبة زليه المبينة في ختاب قسم ( وحدة ) السالمة في
زدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة فـي نتاقهـا المكـاني وكـذلك فـي
محضر ضبط المخالفة  ،ويوقأ على محضر ضبط الجلسة.
 -05زذا لم يحضـر المخـال أو مـن يمثلـه نظامـا الجلسـة المبلـغ بهـا تبلي ـاً
صحيحاً  ،دون عذر تقبله اللجنة  ،جاز للجنة االستمرار في نظر المخالفـة
 ،ويعد ما يصدر في مواجهته كما لو كان حاضراً .كما يعـد المخـال حاضـرا
زن حضر في جلسة واحدة ولو تخل عن باقي الجلسات.
 -01يحرر أمين سر اللجنة محضر الجلسة تحت ز راف رئـيس الجلسـة  -أو
نائبه في حالة غيابه  ،-على أن يبين فـي المحضـر أسـماء أعضـاء اللجنـة
الذين حضروا الجلسة وتاريخها ومكان انعقادها ووقته  ،وأسـماء الحاضـرين
ممن تنسب زليهم المخالفـة أو وكالئهـم  ،ويبـين كـذلك جميـأ ادجـراءات
التي تتم في الجلسة  ،ويثبت في المحضـر أقـوا المخـال أو مـن ينـوب
عنه وأوجه دفاعه ويوقأ المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين سرها.
 -07زذا رأت اللجنة انتواء المخالفة على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخـرى ،
فعليها أن تحيل النظر فيما يشكل جرما بموجب تلك األنظمة زلى الجهـات
المختصة التخاذ مـا يجـب نظامـا  ،وعليهـا أن تفصـل فـي المخالفـة محـل
النظر ما لـم يتبـين لهـا أنـه ال يمكـن الفصـل فـي زحـداهما دون األخـرى ،
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مدير زدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة فـي

وتكون ادحالة عن طري
نتاقها المكاني.
 -08تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية.
 -09تتخذ اللجنة قراراتها باألغلبية ،وعند تساوي األصوات يكون صوت رئـيس
الجلسة مرجحاً.
 -21يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة ومتضمنة الرد علـى جميـأ الـدفوع
التي أثارها المخال  ،وعلـى عضـو ( أو رئـيس ) اللجنـة الـذي يتبنـى رأيـا
مخالفا أن يضمن محضر الجلسة رأيه الخاع على أن يكون مسببا.
 -20تبلغ أمانة سر اللجنـة المخـال بقـرار العقوبـة بموجـب ختـاب رسـمي
يسلم له أو من يمثله أو من يكون في المنشأة من الموظفين أو العاملين
فيها  ،ويحدد أسم مستلم الختاب مأ قيامه بالتوقيأ علـى صـورة ختـاب
التبليغ  ،فإن رفض المخال أو من يمثلـه أو مـن يكـون فـي المنشـأة مـن
الموظفين أو العاملين فيهـا اسـتالم الختـاب يـتم تسـليم الختـاب لمركـي
الشرطة المختص ليتولى تسليمه للمخال .

أمين سر اللجنة
المادة الثالثة

 -0يكون للجنة أمين سر من بين منسـوبي الـدفاع المـدني ُيسـ ق
مى بقـرار
من مدير زدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نتاقها المكاني .
 -2يقدم أمين السر المساندة الفنية واددارية ألعما اللجنة  ،وعلـى وجـه
الخصوع ما يلي:
 0/2كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها زداريا.
 2/2استقبا المراجعين وادجابة عن استفساراتهم.
 3/2التنسي بين اللجنة وذوي الشأن ،من داخل المديريـة العامـة للـدفاع
المــدني ومــن خارجهــا  ،بمــا فــي ذلــك مواعيــد الجلســات ،والتبيلــغ
باد عارات والقرارات.
 0/2القيام بأعما النسخ ،وحفظ الملفات واسترجاعها.
 5/2زعداد مل ( آلي وورقي ) خاع بالمخالفات ،يسجل فيه ما يلي:
 المخالفات بأرقام متسلسلة. اسم المنشأة المخالفة.ً
 أسم صاحب المنشأة المخالفة رباعيا ورقم سجله المدني . تاريخ ضبط المخالفة وتاريخ ورودها زلى اللجنة . وص المخالفة. العقوبة الصادرة بح المنشأة . حكـم ديــوان المظــالم المتعلـ بهــا متــى مــا تـم الــتظلم منهــا أمــامالديوان .
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المخالفات والعقوبات

المادة الرابعة
يعتبر مخالفة تستوجب الجياء أي زخال بـأي حكـم مـن أحكـام نظـام الـدفاع
المدني أو لوائحه أو القرارات الصادرة تنفيذاً له  ،ويوضح الجدو المرف بهـذه
الالئحة تفاصيل المخالفات حسب كل نشاط .
المادة الخامسة
يجب عند تقدير ال رامة أن يأخذ بعين االعتبار التناسب بينها وبين المخالفة ،
على أن يراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة  ،ويعد من الظروف
المشددة ما يلي :
أ .جسامة المخالفة.
ب .تكرار المخالفة.
ج .تعدد المخالفات .
د .زذا ترتب على المخالفة زضرار باألرواح أو األموا أو بصحة النـاس أو بالنظـام
العام.
هـ .زذا اقترنت المخالفة بمحاولة عرقلـة عمليـات التفتـيش علـى المنشـأة أو
عدم التعاون مأ المفتش .
و .زذا كان ارتكاب المخالفة ناتج عن عمد وليس زهما .
ي -ختورة وطبيعة عمل المنشأة .

إجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها

المادة السادسة
يتم التفتيش على المنشآت وفقاً للضوابط وادجراءات التالية :
 -0يتولى التفتيش وضبط مخالفات أحكام نظام ولوائح الدفاع المدني
والقرارات الصادرة تنفيذاً له مفتشون يـراعى أن يكونوا من ذوي الخبرة
العلمية والعملية في أعما التفتيش وضبط المخالفات تتم تسميتهم
من بين منسوبي قسم السالمة بالدفاع المدني بقرار من مدير اددارة
التي تعمل اللجنة في نتاقها المكاني  ،ويجوز في حاالت الضرورة

االستعانة بآخرين من منسوبي اددارات األخرى في الدفاع المدني ،
أو من غيرهم من ذوي الخبرات الخاصة بعد موافقة مدير عام الدفاع
المدني أو من ينوب عنه.
 -2يجب على المفتش قبل القيام بأعما التفتيش التعري بنفسه
للمسعو عن المنشأة أو من يقوم مقامه أو مسعو السالمة في
المنشأة  ،وعليه أن يرتدي أثناء زجراء التفتيش اليي الرسمي لرجا
الدفاع المدني وأن يضأ في مكان واضح على صدره بتاقة التفتيش
الصادرة من الجهة المختصة بالدفاع المدني.
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 -3في سبيل ضبط المخالفات  ،للمفتش الح في دخو المنشآت الخاضعة
ألحكام نظام ولوائح الدفاع المدني  ،وزجراء التفتيش ،وسأا العاملين
في المنشأة ،وعلى المسعولين في المنشآت ومسعولي السالمة فيها
تقديم جميأ التسهيالت التي تمكن المفتشين من أداء أعمالهم.
 -0يتولى المفتش ضبط المخالفات بموجب محضر رسمي يتضمن اسم
المنشأة المخالفة ،ووص المخالفة ،وتاريخ ووقت ضبتها ،ويوقأ المحضر
من المفتش  ،على أن يمكن المسعو في المنشأة أو من يقوم مقامه أو
المسعو عن السالمة في المنشأة المتواجد وقت ضبط المخالفة من
كتابة ما قد يكون لديه من مرئيات حو المخالفة في الخانة المخصصة
لذلك في محضر الضبط .

 -5يجب على المفتش قبل البدء في التفتيش ادطالع على سجل
السالمة ومكافحة الحري الخاع بالمنشأة ومراجعة البيانات الواردة
فيه والتأكد من سالمتها وتدوين مالحظاته عليها  ،وعليه بعد االنتهاء
من عملية التفتيش زثبات ملخص محضر الضبط في هذا السجل ،
وفي حالة عدم وجود سجل السالمة في المنشأة عليه زثبات ذلك
في محضر الضبط .
 -1يجري التفتيش خال ساعات دوام المنشأة المراد التفتيش عليها ،
ويجوز في حاالت الضرورة وبعد التنسي مأ جهات االختصاع األخرى
زجراء التفتيش في غير أوقات دوام المنشأة.
 -7يكون المسعو عن المنشأة أو من يقوم مقامه أو المسعو عن
السالمة فيها المتواجد أثناء التفتيش مسعوال ً عن مرافقة المفتش
أثناء زجراء التفتيش  ،ويكون له الح في كتابة مالحظاته في حينه
في المكان المخصص لذلك في محضر الضبط مأ توقيعه عليه  .وفي
حالة عدم وجوده  ،أو امتناعه عن مرافقة المفتش أثناء التفتيش أو
زعاقته ألعما التفتيش يقوم المفتش بعد زثبات ذلك في محضر
الضبط باستكما زجراءات التفتيش  ،وال يعتد بعد ذلك بأي مالحظات
تبديها المنشأة محل التفتيش.
 -8زذا أعاق المسعو عن المنشأة أو من يقوم مقامه أو المسعو عن
السالمة فيها المتواجد أثناء التفتيش المفتش من القيام بإجراءات
التفتيش  ،فعلى المفتش االتصا مبا رة باددارة التابأ لها التخاذ ما
تراه مناسباً.
 -9يقوم المفتش بتحديد المخالفات وزثباتها في محضر الضبط وز عار
ززالة
المخال بها بادضافة زلى تحديد مهلة زمنية للمنشأة ب ر
تلك المخالفات متى ما كانت تلك المخالفات غير خترة على األرواح
والممتلكات.
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 -01في حالة ضبط مخالفة ذات ختورة حَالَّة فإن على المفتش  ،بعد
زثبات ذلك في محضر الضبط وفي سجل السالمة الخاع بالمنشأة ،
متالبة المسعو عن المنشأة وق العمل في المنشأة أو الجيء أو
القسم الذي يشكل الختورة فوراً حتى يتم ززالة المخالفة  ،وفي
حالة امتناع المسعو عن المنشأة عن تنفيذ األمر يقوم المفتش
بإثبات ذلك في محضر الضبط ورفأ األمر خال مدة ال تتجاوز()20
ساعة زلى مدير اددارة المختصة في الدفاع المدني .
 -00يقوم مدير اددارة المختصة في الحالة الواردة في الفقرة ( )01من
هذه المادة زذا ما ثبت لديه ختورة المخالفة وتهديدها لألرواح أو
الممتلكات أو البيعة األمر بإغالق المنشأة أو الجيء أو القسم الذي
يشكل الختورة فوراً حتى يتم ززالة المخالفة  ،وفي حالة امتناع
المخال أو تباطأه عن ززالة المخالفة وفقا لألمر الصادر زليه  ،يتم
استدعاؤه أو من يقوم مقامه والتحقي معه حو أسباب امتناعه عن
زغالق المنشأة  ،ويجوز لمدير زدارة الدفاع المدني اتخاذ التدابير
الضرورية دزالة المخالفة فوراً وتحميل نفقات ادزالة على المخال .
 -02زذا أتضح للمفتش أثناء التفتيش وجود جرائم يعاقب عليها في ظل
أنظمة أخرى فعليه ز عار رئيس قسم السالمة عن طري مرجعه بذلك
دحالتها زلى الجهات المختصة للنظر فيها .
 -03يحيل المفتش محضر ضبط المخالفة زلى قسم ( وحدة ) السالمة في
زدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نتاقها المكاني  ،ويقوم
القسم أو الوحدة  -استنادا زلى ما ورد فيه – بإحالة المخالفة زلى اللجنة
المختصة للنظر فيها وزيقاع العقوبة المناسبة .
 -00زذا لم يقم المخال بإزالة المخالفة خال المدة اليمنية المحددة له ،
يعتبر مرتكباً لمخالفة جديدة ويتخذ بشأنها ما ورد في الفقرة ( )03من
هذه المادة .

التفتيش على المنشآت الحكومية
المادة السابعة

مأ عدم ادخال بأحكـام المـادة السادسـة مـن هـذه الالئحـة  ،يراعـى عنـد
التفتيش على المنشآت الحكومية الضوابط التالية :
والمأسسات الحكومية
 -0يتم التفتيش على المنشآت والمراف
وفروعها واددارات التابعة لها بالتنسي مأ تلك الجهات كلما أمكن
ذلك  ،وبمعد زيارة واحدة كل ستة أ هر على األقل.
 -2زذا أظهر التفتيش في المنشأة الحكومية وفروعها واددارات التابعة
لها وجود مخالفات ذات ختورة حَالَّة ويستوجب زغالقها حتى يتم
ززالة المخالفة ،فإن على رئيس قسم ( وحدة ) السالمة في زدارة
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الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نتاقها المكاني أن يتولى التحقي
بنفسه  ،وعليه زذا ما ثبت عجي الجهة اددارية أو امتناعها عن زغالق
المنشأة أو الجيء أو القسم الذي يشكل ختورة رفأ األمر لمدير عام
الدفاع المدني للتفاهم مأ الوزير أو رئيس المصلحة المختص.
 -3زذا ثبت أثناء التفتيش على المنشأة الحكومية وفروعها واددارات
التابعة لها أن المخالفات المضبوطة ناتجة عن زهما أو تقصير فإنه
يجب زثبات ذلك في سجل السالمة الخاع بالمنشأة وكذلك في
التقرير المرفوع زلى الوزير أو رئيس المصلحة المختص مأ تحديد
درجة ادهما والتقصير .
 -0يتم رفأ نتائج التفتيش على المنشأة الحكومية وفروعها واددارات
التابعة لها زلى الوزير أو رئيس المصلحة المختص مأ تحديد
المخالفات المرتكبة والجياءات التي قررتها لجنة النظر لكل مخالفة .
أحكام عامه
المادة الثامنة
تتمتأ ال رامـات المقررة بموجب هذه الالئحة والجداو المرفقة بها
باالمتيازات التي تتمتأ بها ديون الدولة وتسري بشأنها جميأ الضمانات
الخاصة بها  ،وال يجوز ادعفاء منها أو تخفيضها زال وف األنظمة المرعية .
المادة التاسعة

يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام ديوان المظالم خال
من تاريخ زِبالغ صاحب الشأن بالقرار .

ستين يوماً

المادة العاشرة

على المفتش أن يقبل البالغات والشكاوى التي ترد زليه في جميأ
المخالفات المتعلقة بنظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني  ،وأن يقوم بفحصها
وجمأ المعلومات المتعلقة بها في محضر موقأ عليه منه ومن المبلغ ،
وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك  ،مأ زبالغ هيعة التحقي
واالدعاء العام بذلك فوراً.زذا كانت جرائم جنائية  ،ويجب أن ينتقل المفتش
بنفسه زلى محل الحادث للمحافظة عليه  ،وضبط كل ما يتعل بالجريمة ،
والمحافظة على أدلتها  ،والقيام بادجراءات التي تقتضيها الحا  .وعليه أن
يثبت جميأ هذه ادجراءات في المحضر الخاع بذلك.

المادة الحادية عشرة
يعمل بهذه الالئحة بعد ستون يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة
الرسمية .
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المادة الثانية عشرة
تل ي هذه الالئحة الئحة قواعد التفتيش والضبط والتحقي في مخالفات
نظام ولوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة بقرار وزير الداخلية رئيس
مجلس الدفاع المدني رقم (/0/02و/30/دف) وتاريخ 0023/8/28هـ .
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