
  
  

  هـ٢٢/٧/١٤٢٢دف وتاريخ /٩/و/١٢/٢قرار رقم 
  

  إن جملس الدفاع املدين 
الصادر باملوافقة علـى    ) هـ١٠/٥/١٤٠٦(وتاريخ  ) ١٠/م(بعد االطالع على املرسوم املكي رقم       

  .نظام الدفاع املدين
  .من املادة التاسعة من نظام الدفاع املدين) ج(وبعد االطالع على الفقرة 

وتـاريخ  ) ١٠٦٣٥/ب   /٧(رقية موالي خادم احلـرمني الـشريفني رقـم          وبعد االطالع على ب   
املوافقة على إصدار الئحة الضوابط املنظمة السترياد األلعاب        : واملتضمنة) هـ٦/٦/١٤٢٢(

  .النارية املضيئة واستخدامها يف املناسبات
  

  )يلي يقرر ما(
لعاب النارية املضيئة واستخدامها يف     الئحة الضوابط املنظمة السترياد األ    "املوافقة على إصدار      :أوالً

  .بالصيغة املرفقة" املناسبات
  . هذه الالئحة كل ما يتعارض معها من أحكام أو قراراتتلغي  :ثانياً
  .على اجلهات ذات العالقة حكومية أو أهليه تنفيذ ما خيصها من هذه الالئحة  :ثالثاً
  .املتابعة لتنفيذ مقتضى هذه الالئحةعلى املديرية العامة للدفاع املدين التنسيق و  :رابعاً
  .يتم نشر القرار والالئحة املرفقة به يف اجلريدة الرمسية ويعمل ا من تاريخ نشرها :خامساً

  
    
    

  

  نايف بن عبدالعزيز  
    

  
  وزير الداخلية رئيس جملس الدفاع املدين  



   يف املناسباتالئحة الضوابط املنظمة السترياد األلعاب النارية املضيئة واستخدامها
  

على اجلهة اليت ترغب يف إقامة عروض لأللعاب النارية املضيئة التقدم بطلـب إىل                :املادة األوىل
إمارة املنطقة للحصول على املوافقة الالزمة بإقامة العرض ومبوجب املوافقة تتقـدم            

بطلـب  ) قسم األسلحة وإبطال املتفجـرات    (إىل اجلهة املختصة يف شرطة املنطقة       
  :اد وفسح الكمية املطلوبة، على أن يرافق الطلب ما يأيتاستري
  .أصل املوافقة الصادرة من إمارة املنطقة باسم اجلهة صاحبة العرض  - أ
سجل جتاري ساري املفعول بالنسبة للقطاع اخلاص، أو موافقـة اجلهـة              - ب

 .احلكومية طالبة العرض
وقع الذي سيجري   ة الدفاع املدين على موقع االحتفال موضحاً به امل        قأصل مواف -ج

فيه اإلطالق واهلبوط ومنطقة مشاهدة املتفرجني ومناطق اإلنتظار ومستودعات         
 .التخزين

بيان يوضح الكميات املطلوب استريادها من األلعاب النارية وأنواعها وأمساءهـا           -د
 .والدولة املستوردة منها والشركة املنتجة وميناء الوصول

لها بسيارات هلا خاصية ومواصفات نقـل       أن تتعهد اجلهة صاحبة العرض بنق     -هـ
 .املتفجرات بإشراف األمن العام

التوقيع على تعهد يتضمن مطابقة األلعاب النارية للمواصـفات املعتمـدة، وأن            -و
تكون الكمية املطلوبة حمددة بأيام العرض فقط، وأن يتلف ما مل يستخدم منه،             

ن يقوم بتطبيـق مجيـع      وأن يحضر خمتصني ذوي خربة يف عملية التشغيل، وأ        
  .احتياطات األمن والسالمة

تقوم إدارة األسلحة وإبطال املتفجرات، بعد التأكد من مطابقة األلعاب النارية             :املادة الثانية
املستوردة للمواصفات املعتمدة، وإستكمال اإلجراءات املنـصوص عليهـا يف          

يع مدير األمـن     بإصدار أمر فسح الكميات املطوبة، حتت توق       -)األوىل(املادة  
العام، أو من ينيبه، موضحاً فيه زمان االحتفال ومكانه، على أن تـزود وزارة              
الصحة، واملباحث العامة، والدفاع املدين، ومصلحة اجلمارك، ومجعية اهلـالل          

   .زمة، كل فيما خيصهاألمحر السعودي، بصورة منه، الختاذ اإلجراءات الال
  :على إدارة الدفاع املدين املشرفة على العرض اختاذ ما يأيت  :املادة الثالثة

عـن منـاطق    ) مدافع اإلطالق وغريها  (التأكد من بعد موقع معدات العرض         - أ
، ومواقف اليسارات، ومنـاطق الرعايـة       مشاهدة املتفرجني، واملناطق السكنية   



الصحية، والسجون ومناطق ختزين املواد اخلطرة، وحمطات الوقـود وحمطـات           
  .لتوليد الكهربائي، وأبراج الضغط العايل ـ مبسافة أمان كافيةا
 .تاالجتاهاالتأكد من خلو جمال القذائف اهلوائية من أي عائق يف مجيع   - ب
 التأكد من توفر املعدات واآلليات الكافية ضد احلريق يف منطقة العـرض، وأن              -ج

عـن أمـاكن    تكون مسافة األمان يف املنطقة احملتملة للهبوط كافية وبعيـدة           
  .هات واحلدائق العامةرتاملت

 التأكد من توفر وسائل احلماية املناسبة من معدات وغريها حسب طبيعة العرض             -د
  .لتأمني السالمة العامة

 إيقاف العرض فوراً يف حالة تغري اجتاه الرياح أو شدا بدرحة تـؤدي ـ يف   -هـ
 خطـورة  رأي مندوب الدفاع املدين املشرف على العـرض ـ إىل وجـود   

واضحة، وتأجيله إىل حني حتسن األحوال اجلوية، أو يف حالة تبني عدم إمكانية             
  .السيطرة على اجلمهور

على شرطة املنطقة ختصيص قوة كافية من أمن املناسـبات ملراقبـة اجلمهـور               :املادة الرابعة
  .والسيطرة عليهم حول منطقة اإلطالق

ا حيظر إشعال أي نوع آخر من اللهب يف األماكن اليت   حيظر التدخني هنائياً، كم     :املادة اخلامسة
. تخزن فيها قذائف األلعاب النارية، أو معدات إطالقها، أو أي من مكوناـا            

اعديهم استخدام وسائل اإلضاءة اآلمنة     سوجيب على القائمني على تشغليها وم     
 وضع  الكشافات احملمولة، أو األنوار الكهربائية غري املشتعلة، مع وجوب        : مثل

  .لوحات إرشادية واضحة ذا اخلصوص
يغلق املستودع اخلاص بتخزين القذائف بقفلني، أحدمها مع منـدوب اجلهـة              :املادة السادسة

صاحبة العرض، واآلخر مع مندوب الشرطة حبيث ال ميكن فـتح مـستودع             
  .التخزين إال حبضور اإلثنني معاً

شاركة اجلهة صاحبة العرض واملشغل ـ إجراء  على اجلهات األمنية املختصة، مب  :املادة السابعة
التفتيش على مكان العرض بأكمله فور انتهاء العرض، وذلك من أجل حتديـد             

  .وحتريزها) فاسدة(موقع أي قذيفة تالفة 
جيب على اجلهة صاحبة العرض والقائم على التشغيل ـ حصر مجيع القذائف    :املادة الثامنة

 غري صاحلة لإلطالق، وتقدميها ببيـان إىل        اليت فشلت يف االشتعال، أو كانت     
  .اجلهة املختصة يف األمن العام من أجل إتالفها طبقاً للتعليمات اخلاصة بذلك



إدارة األسلحة وإبطال   (على اجلهة املختصة يف شرطة املنطقة تزويد األمن العام            :املادة التاسعة
ة املستوردة، ورأيها   مبحاضر اإلستهالك اليت تفيد بنفاد مجيع الكمي      ) املتفجرات

  .يف املؤسسة املنفذة
تتوىل مجعية اهلالل األمحر السعودي توفري اخلدمات اإلسعافية الالزمة لتقـدمي             :املادة العاشرة

  اخلدمات الطبية يف موقع العرض
  .تلغي هذه الالئحة كل ما يتعارض معها من أحكام  :املادة احلادية عشر
 .ئحة يف اجلريدة الرمسية، ويعمل ا من تاريخ نشرهاتنشر هذه الال  :املادة الثانية عشر


