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اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام، والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة 

 لبات مكافحة الحريقأمور السالمة، والحماية المدنية، ومتط

 

 

 الئحــة

 اإلغاثة الفورية داخل المملكة
 

 
 وتاريخ )دف/٤/و/١٢/٢(صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 

) ٣٨٠٢( في جريدة أم القرى في عددها رقم  ونشرت.هذه الالئحةهـ بالموافقة ٢٤/٣/١٤٢١

 .هـ١٢/٤/١٤٢١٩وتاريخ 



 سعوديةالمملكة العربية ال

 وزارة الداخلية     

 مجلس الدفاع المدني  

 

 هـ٢٤/٣/١٤٢١دف وتاريخ /٤/و/١٢/٢قرار رقم 

 

 إن مجلس الدفاع المدني

هـ، الصادر بالموافقة على ١٠/٥/١٤٠٦ وتاريخ ١٠/بعد اإلطالع على المرسوم الملكي رقم م

 .نظام الدفاع المدني

من المادة ) د(هـ، والفقرة ٢٣/١/١٤٠٦ في )٢٥(قرار مجلس الوزراء رقم وبعد اإلطالع على 

 .الرابعة عشرة من نظام الدفاع المدني
 

 :يقرر ما يلي
 

 . التالية بالصيغة المرفقةة اإلغاثة الفورية داخل المملكةالئح  إصدارالموافقة على: أوالً

 .ة هذه الالئحدفاع المدني متابعة تنفيذ مقتضىعلى المديرية العامة لل: اًنيثا

 . والعمل بها من تاريخ نشرهافي الجريدة الرسمية نشر هذا القرار واللوائح المرفقة به يتم: اًثالث
 

 نايف بن عبد العزيز          

 وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني      



      وزارة الداخلية

   مجلس الدفاع المدني

      األمانة العامة

 لمملكةاإلغاثة الفورية داخل ا ةــــالئح

 

 :المادة األولى

 

 :تعريفات
كل : (يقصد بالكارثة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام الدفاع المدني هي :الكارثة )أ 

ما يحدث من حريق، أو هدم، أو سيل، أو عاصفة، أو زلزال، أو أي حادث آخر من شأنه أن 

ويتم تقرير ).  أو الخاصةيلحق الضرر، أو يهدد بالخطر حياة األفراد أو الممتلكات العامة

وجود الكارثة واإلعالن عنها من قبل سمو وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني وفقاً 

 ).من المادة الثانية عشرة من نظام الدفاع المدني() و ـ ز(لنص الفقرتين 

ت تعني اإلغاثة توفير الطعام والكساء والمأوى والعالج، وغير ذلك من االحتياجا: اإلغاثة )ب 

من المادة الرابعة من نظام الدفاع ) د(الضرورية للمتضررين من الكوارث وفقاً لنص الفقرة

 .المدني
 

 :المادة الثانية
متى رأى أمير المنطقة تقديم اإلغاثة بناء على توصية من لجنة الدفاع المدني : متى تقدم اإلغاثة

لمساعدة ـ فتقد اإلغاثة مباشرة الرئيسية أو الفرعية توضح أن الحالة تستدعي تقديم العون وا

وبشكل فوري وبدون تأخير بالتنسيق بين فروع وزارة المالية واالقتصاد الوطني بالمناطق 

 .حتى ال تزداد مأساة المتضررين) مديريات الدفاع المدني بالمناطق(ووزارة الداخلية 

 



 :المادة الثالثة
 :عناصر اإلغاثة

 :الطعام: أوالً

 : للمتضررين وفقاً للشروط التاليةيؤمن الطعام الالزم

مراعاة الظروف المناخية في المنطقة المنكوبة، ففي المناطق الحارة يجب االهتمام بتوفير  )أ 

السوائل المختلفة وكذلك بالنسبة للطقس البارد يجب زيادة نسبة المواد السكرية سهلة 

 .االحتراق

 .جبات غذائية جاهزة لهمالمتضررون في مكان واحد لمدة زمنية قصيرة يتم توزيع و )ب 

 .استخدام الغذاء الشائع المألوف في المنطقة المنكوبة )ج 

تقدم الوجبات الغذائية على هيئة وجبات سابقة التجهيز، أو بالطريقة التي ترى لجنة الدفاع  )د 

 .المدني الرئيسية والفرعية بالمنطقة أنها مناسبة

نقية باستخدام المياه المعبأة كميات المياه الالزمة للشرب والنظافة من مصادر توفر  )ه 

 .والصهاريج المخصصة لذلك

 

 :الكساء: ثانياً

يؤمن الكساء وغيره إذا اقتضت الحاجة ذلك بتوصية من لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية، 

 .من هذه الالئحة) ب(وفقاً لما ورد بالمادة األولى فقرة 

 

 :المأوى: ثالثاً

 :ين وفقاً للشروط التاليةيؤمن المأوى الالزم للمتضرر

يخصص خيمة لكل عائلة ال تزيد عدد أفرادها عن أربعة أشخاص، أما إذا زاد عدد : الخيام .١

 .أفراد األسرة عن أربعة أشخاص فتضاف خيمة أخرى، وهكذا

 :تجهيزات الخيمة) أ

 .متر مربعاً) ١٦(بساط ال يقل إجمالي مساحته عن ) ٢( عدد -١ 

 ).حات نومطرا(مرتبة ) ٤( عدد -٢ 

 .وسادة) ٤( عدد -٣ 

 ).مع مراعاة زيادتها في المناطق الباردة واألحوال الجوية المختلفة(بطانية ) ٤( عدد -٤ 



 . أي مستلزمات أخرى يتطلبها الموقف-٥ 

 :دورات المياه) ب

يتم تجهيز دورات مياه للرجال وأخرى للنساء في األماكن التي تحددها لجنة الدفاع  .١

 .ية أو الفرعية في موقع اإليواء وفق الحاجةالمدني الرئيس

يتولى مندوب وزارة المالية تأمين المبالغ الالزمة لتحميل وتنزيل ونصف وإزالة  .٢

الخيام ويمكن لوزارة المالية االستعانة بأفراد من القوات المسلحة والحرس والوطني 

 .في نصب الخيام إذا تطلب الموقف ذلك

المدارس ـ واألندية الرياضية ـ ( كأماكن لإليواء المباني التي يمكن استخدامها .٣

 .يراعى توفير التجهيزات المقررة للخيمة في كل غرفة) وغيرها

 

 :العالج: رابعاً

تتولى وزارة الصحة تأمين العالج الالزم للمتضررين وفقاً لما تضمنته مهامها الواردة بالالئحة 

والصادرة بموجب قرار مجلس الدفاع حكومية التنفيذية لمهام ومسئوليات الوزارات واألجهزة ال

 .هـ٢٦/١٠/١٤٠٧وتاريخ ) ٤/و/ت/٩(المدني رقم 

 

 :المادة الرابعة

 ).الخ...كاإلنارة ـ المياه ـ النظافة ـ أعمال الصيانة : (الخدمات

تتولى الجهات المعنية مسئولية تقديمها وفقاً لما ورد بالالئحة التنفيذية لمهام ومسئوليات الوزارات 

 .واألجهزة الحكومية وكذا الئحة تشكيل واختصاصات لجان الدفاع المدني

 

 :المادة الخامسة

 :كيف تقدم اإلغاثة

تقدم اإلغاثة للمتضررين طول فترة حالة الطوارئ حتى تعود األمور إلى طبيعتها، وذلك على أن 

 إلى طبيعتها وعادت تحدد لجنة الدفاع المدني الرئيسية أو الفرعية الوقت الذي عادت فيه األمور

 .فيه األحوال إلى ما كانت عليه قبل الكارثة

 



 :المادة السادسة

 . توفير المبالغ الالزمة لتنفيذ كافة المتطلبات الواردة بهذه الالئحةتتولى وزارة المالية

 

 :المادة السابعة

المدني تكون عملية صرف متطلبات اإلغاثة تحت مسئولية لجنة مكونة من اإلمارة ـ الدفاع 

 .بالمنطقة ـ وزارة المالية واالقتصاد الوطني

 

 :المادة الثامنة

على الجهات المعنية إصدار التعليمات التفصيلية الالزمة لتنفيذ ما ورد بهذه الالئحة كل فيما 

 .يخصه

 

 :المادة التاسعة

 .يجري العمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية



 )ملحق أ(

 احتياج الشخص من السعرات الحرارية الالزمة في اليوم الواحد

 مالحظــات لألطفال األنثى البالغة الذكر البالغ

٢٨٠٠-٢٢٠٠ 

سعر حراري 

 يومياً

٢٨٠٠-٢٢٠٠ 

سعر حراري 

 يوميا

١٥٠٠-١٠٠٠ 

سعر حراري 

 يومياً

إعطاء اهتمام خاص لتغذية الرضع  .١

واحتياجات األطفال وكبار السن 

 وء التغذية كالنساء الحواملوالمعرضين لس

يراعى زيادة نسبة البروتين في وجبة  .٢

 .األطفال نظراً الحتياجهم إليه في النمو

بالنسبة للنساء تقلل نسبة المواد  .٣

الكربوهيدراتية نظراً لقيامهم بمجهود أقل 

 .من الرجال

يجب تقليل نسبة الدهون في الوجبة الغذائية  .٤

 لقلة في المناطق المرتفعة عن سطح البحر

نسبة األكسجين وبالتالي صعوبة هضمها، 

أيضاً بالنسبة للمناطق البعيدة عن 

يجب زيادة نسبة ) البحار(المسطحات المائية 

 .اليود والفسفور

يجب أن تشتمل الوجبة الغذائية الواحدة على  .٥

راجع (العناصر الغذائية الالزمة للجسم 

 ).الملحق ب

ئية احتياج الشخص اليومي من المواد الغذا .٦

والسعرات الحرارية الالزمة معدل وزنه 

 ).راجع الملحق ج(كيلو جرام ) ٨٠(حوالي 

احتياج الطفل اليومي من المواد الغذائية  .٧

والسعرات الحرارية الالزمة معدل وزنه 

 ).راجع الملحق د(كيلو جرام ) ٤٠(حوالي 

 



 )بملحق (

 

 العناصر الغذائية التي يجب أن تشملها الوجبة الواحدة

 

 مالحظــاتيكون الحصول عليه من  )جرام(الوزن  نوع الغذاء

 الكربوهيدرات

 الدهون

 

 

 البروتين

 

 األمالح والمعادن

٤٠٠ 

١٠٠ 

 

 

١٠٠-٧٠ 

 

٣٠٠-٢٠٠ 

 األرز ـ المكرونة

 الخبز ـ البطاطس

 الزيوت المختلفة

 

 الحبوب ـ البيض

 اللبن ومشتقاته

 الخضروات والفواكه

 

 

دهون الكلية ال تزيد نسبة الطاقة من ال

 .من الوجبة% ٣٠عن 

بروتين حيواني والباقي % ٦٠يكون 

 .نباتي

فيتامين ب،ج،د، وأمالح الكالسيوم 

 .والبوتاسيوم ومعادن الفسفور والزنك

 

 



 )جملحق (

 

 كمية األغذية التقريبية المقترحة لمرحلة اإلغاثة األولية

 للفرد الواحد في األسبوع األول

 

 المادة الغذائية

  ـ البنتالولد

 )١٠(أقل من 

 سنوات

 الولد

 سنوات) ١٠(فوق 

 البنت

 سنوات) ١٠(فوق 
 الحامل ـ المرضع

  جم٧٠٠  جم٤٠٠  جم٤٠٠  جم٦٥٠ حليب بودرة

 النشويات

 خبز ـ نشا بودرة

 كعك ـ بسكويت

 تمر

  جم٣٥٠٠  جم٣٠٠٠  جم٤٠٠٠  جم٧٠٠

  جم٣٥٠  جم٣٠٠  جم٣٥٠  جم٢٥٠ فول سوداني

 عصير الفواكه

 مل٢٠٠٠-١٨٠٠

  علب٧  علب٧  علب٧  علب٧

  لتر١٠  لتر١٠  لتر١٠  لتر٧ ماء صالح للشرب

 



 )دملحق (

 

 كمية األغذية التقريبية في مرحلة اإلغاثة التأهيلية

 للفرد الواحد لمدة شهر كامل

 

 المادة الغذائية

 الولد ـ البنت

) ١٠(أقل من 

 سنوات

 الولد

 سنوات) ١٠(فوق 

 البنت

 سنوات) ١٠(فوق 
 الحامل ـ المرضع

 جمك ٢,٨٠٠ جمك ١,٦٠٠ جمك ١,٦٠٠ جمك ١,٨٠٠ حليب بودرة

  كجم١٥,٠٠٠  كجم١٣,٠٠٠  كجم١٧,٠٠٠  كجم٣,٠٠٠ نشويات

  كجم١,٥٠٠  كجم١,٥٠٠  كجم١,٥٠٠  كجم١,٥٠٠ تمر

بقول ـ لحوم 

معلبة ـ أسماك 

 معلبة

 جمك ٣,٠٠٠ جمك ٣,٠٠٠ جمك ٣,٠٠٠ جمك ٢,٤٠٠

  كجم٢,٠٠٠  كجم٢,٠٠٠  كجم٢,٠٠٠ جمك١,٥٠٠ زيوت ودهون

خضار وفواكه 

 معلبة ـ عصيرات

  كجم٤,٠٠٠  كجم٤,٠٠٠  كجم٤,٠٠٠  كجم٣,٠٠٠

  كجم٢,٠٠٠  كجم٢,٠٠٠  كجم٢,٠٠٠  كجم٢,٠٠٠ سكر

  لتر٤٠  لتر٤٠  لتر٤٠  لتر٣٠ ماء صالح للشرب

 


