
  مكة املكرمة/ سعادة رئيس حترير جريدة أم القرى 
  

  -:السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
ئحة تأمني  هـ اخلاص بال  ١٤/٣/١٤١١دف وتاريخ   /٤/و/م/١٠احلاقاً لقرار مسو وزير الداخلية رقم       

دف /٣/و/ح/١٢ على تنفيذ اعمال الدفاع املدين فقد صدر قرار آخر رقـم             وجبات الطعام للقائمني  
  -: من نفس الالئحة فيما يلي نصه٨هـ والقاضي بتعديل املادة ٢٤/٧/١٤١٣يخ وتار

  هـ٢٤/٧/١٤١٣دف وتاريخ /و/ح/١٢قرار رقم 
  إن جملس الدفاع املدين 

وتـاريخ  / ١٠/بعد اإلطالع على نظام الدفاع املدين الصادر باملرسـوم امللكـي الكـرمي رقـم م               
  هـ١٠/٥/١٤٠٦

ات الطعام للقائمني على تنفيذ أعمال الـدفاع املـدين أثنـاء            وبعد االطالع على الئحة تأمني وجب     
 واحلروب على نفقة الدوله، الصادرة مبوجـب قـرار وزيـر الداخليـة رقـم           ثالطوارئ والكوار 

  هـ ١٤/٣/١٤١١دف وتاريخ /٤/و/م/١٠
ة اخلرباء مبجلس الوزراء بالريـاض بتـاريخ        بوبناء على ما جاء مبحضر االجتماع الذي عقد مبقر شع         

  هـ ملناقشة مالحظات وزراة املالية على الالئحة املذكورة ١٩/٥/١٤١٢
  يقرر ما يلي

 تنفيذ أعمال الدفاع املدين أثناء       من الئحة تأمني وجبات الطعام للقائمني على       ٨تعدل املادة    -١
لوزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع     "الطوارئ والكوارث واحلروب على نفقة الدولة ونصها        

  -:ـ لتكون بالنص االيت" املدين تعديل هذه الالئحة مبا يتالءم مع اهلدف منها
  ".لس الدفاع املدين تعديل هذه الالئحة مبا يتالءم مع اهلدف منها"
 .ل ذا القرار من تاريخ صدورهيعم -٢
على أمني عام جملس الدفاع املدين اشعار أعضاء الس ذا القرار وابالغه للجهـات ذات                -٣

 " النصانتهى "    .العالقة
لذا نأمل تعميد اجلهة املختصة لديكم بنشر هذا القرار جبريدة أم القرى والتكرم بتزويدنا بعشرين               

  ....ولكم حتيايت. هذا القرارنسخة من العدد الذي سينشر فيه 
  

  فريق  
  هاشم بن حممد عبدالرمحن   
  مدير عام الدفاع املدين  



الئحة تأمني وجبات الطعام للقائمني على تنفيذ اعمال الدفاع املدين أثناء الطوارئ 
  والكوارث واحلروب على نفقة الدولة

  

  -:طوارئ والكوارث واحلروب همالقائمون على تنفيذ اعمال الدفاع املدين يف حاالت ال   :١مادة 
  .منسوبو املديرية العامة للدفاع املدين من عسكرين ومدنيني  ) أ
 .منسوبو اجلهات احلكومية من عسكرين ومدنيني املكلفني باملشاركة  ) ب
منسوبو اجلهات احلكومية او االهليه او االشـخاص الـذين تقتـضي املـصلحة                ) ج

 . بذلكاستدعاءهم لالستعانة م وفقا لالئحة اخلاصة
أي فئات اخرى تقتضي الظروف مشاركتهم يف تنفيذ اعمال الدفاع املدين لفترة او               ) د

 .فترات زمنية تستوجب تقدمي وجبات الطعام هلم
الطوارئ والكوارث واحلروب وفقـا     لالزمة يف حاالت    ايتم تأمني وجبات الطعام         :٢مادة 

  :لظروف ومتطلبات كل حاله باحد او جبميع الطرق التالية
دعوة ثالثة متعهدين سعوديني متخصصني لتقدمي عروضهم لتأمني الوجبات املطهية            ) أ

  .وتقدمي اخلدمات املساعدة
قد تأمني اللحوم واالرزاق واالحتياجات الغذائية االخرى بطريق الشراء املباشر والتعا           ) ب

 .مع متعهد او اكثر لتقدمي خدمات الطهي واخلدمات املساعدة
ـ           ) ج تلزمات ستأمني اللحوم واالرزاق واالحتيجات الغذائية االخرى وتوفري املطابخ وم

الطهي واخلدمات املساعدة بطريق التأمني املباشر، وتكليـف بعـض االفـراد او             
 .بالطهي وتقدمي الوجباتاملتطوعني او املستدعني ممن تتوفر لديهم اخلربة والدراية 

 بطريق الشراء من أي مصدر او مصادر متاحة مقابل فـواتري عنـد              تتأمني الوجبا   ) د
 .وقوع احلوادث او الكوارث املفاجأة او عند بدء العمليات احلربية

يتوىل مدير عام الدفاع املدين او من يفوضه بناء على اقتـراح مـساعده للـشئون            :٣مادة
ئد او مدير الدفاع املدين باملنطقة او املدينة، وفقا ملـا تفرضـه             االدارية واملالية او قا   

الظروف العملية لكل حالة حتديد الطريقة او الطرق اليت جيـب اتباعهـا لتـأمني               
  .أعاله) ٢(وجبات الطعام حسب ما جاء باملادة 

ىل يتوىل مدير عام الدفاع املدين او من يفوضه تشكيل جلان مؤقته لالعاشة حبيث تتو               :٤مادة
تلك اللجان حتت اشراف قائد او مدير الدفاع املدين باملنطقة او املدينة القيام جبميع              
االجراءات الالزمة لتأمني وجبات الطعام، وجيوز يف احلاالت اليت يـصعب فيهـا             



االربتاط ذه اللجان تفويض قائد املوقع بتأمني وجبات الطعام بالطريقة اليت يراها            
  .مناسبة

ير عام الدفاع املدين او من يفوضه القرارات التنفيذيه الالزمـة لتحديـد             يصدر مد   :٥مادة
االجراءات الواجب على جلان االعاشة اتباعها يف تأمني وجبـات الطعـام وفقـا              

  .ملتطلبات املوقف مع مراعاة الظروف امليدانية لكل حالة
دود املخصصات  يتم تأمني وجبات الطعام للقائمني على اعمال الدفاع املدين يف ح            :٦مادة

  .املالية
قوم جلنة يصدر بتشكيلها قرار من مدير عام الدفاع املدين أو من يفوضـه    ت  :٧  مادة

حبيث يكوم من بني اعضائها طبيب او اكثر بتحديد القيمة الغذائثـة والـسعرات              
احلرارية اليت جيب توافرها يف كل وجبة وفقا لطبيعة العمل ومبا يتناسب مع مقـدار               

 للعناصر واملواد اليت جيـب ان       إرشادية يف كل حالة، ووضع جداول       اجلهد املبذول 
تشتمل عليها كل وجبة وبدائلها وحتديد اوزاهنا مبا يكفل صحية الوجبة وكفايتـها             

  .وجتانس عناصرها
لوزير الداخلية ورئيس جملس الدفاع املدين تعديل هذه الالئحة مبا يتالئم مع اهلدف               :٨مادة 

  .منها
 

 
 


