
 الئحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعالقتهم بجهاتهم

 هـ 1442

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هـ1442/1/6( وتاريخ 10قرار مجلس الوزراء رقم )

 إن مجلس الوزراء
المشتملة على هـ، 1441/  4/  6وتاريخ  22533بعد االطالع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 

هـ، في شأن مشروع الئحة حقوق وواجبات من 1438/  6/  24وتاريخ  22483برقية وزارة الداخلية رقم 

 يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعالقتهم بجهاتهم.

 وبعد االطالع على مشروع الالئحة المشار إليه.

 هـ.1406/  5/  10( وتاريخ 10كي رقم )م / وبعد االطالع على نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم المل

/  8/  22( وتاريخ 1149هـ، ورقم )1422/  7/  21( وتاريخ 321وبعد االطالع على المحاضر رقم )

( 1343هـ، ورقم )1441/  7/  2( وتاريخ 893هـ، ورقم )1440/  3/  3( وتاريخ 411هـ، ورقم )1439

هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس 1440/  3/  3اريخ ( وت412هـ، والمذكرة )1441/  11/  1وتاريخ 

 الوزراء

/  11/ د( وتاريخ  41/  39 - 7وبعد االطالع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم)

 هـ.1441/  11

 .هـ1441/  12/  22( وتاريخ 8447وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )

  يقرر

الموافقة على الئحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعالقتهم بجهاتهم، بالصيغة 

 المرافقة.

 رئيس مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 



الئحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال 

 الدفاع المدني وعالقتهم بجهاتهم

 المادة األولى

 للكلمات والمصطلحات اآلتية المعاني الموضحة أمام كل منها:لغرض تطبيق أحكام هذه الالئحة، يكون 
  الئحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعالقتهم بجهاتهم.  الالئحة:

 نظام الدفاع المدني. النظام:

 وزير الداخلية. الوزير:

 األمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية. األمانة:

مجموعة األعمال واإلجراءات الالزمة لحماية األرواح والممتلكات العامة والخاصة؛ من  ني:أعمال الدفاع المد

أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سالمة المواصالت 

السلم وفي حاالت واالتصاالت وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية، وذلك في زمن 

 الحرب والطوارئ.

  

 المادة الثانية

تنظم الالئحة حقوق وواجبات من تقتضي المصلحة العامة االستعانة بهم من منسوبي الجهات الحكومية  .1

)من غير منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني(؛ للقيام بعمل من أعمال الدفاع المدني، وتحدد 

 ألحكام النظام. اإلجراءات المنظمة لذلك وفقًا

( من هذه المادة، يجوز بقرار من )الوزير(، أو من يفوضه في حاالت 1استثناء من حكم الفقرة ) .2

الطوارئ ولطبيعة تخصص معين؛ استدعاء شخص )أو أكثر( من منسوبي جهة أهلية للقيام بعمل من 

 أعمال الدفاع المدني.

 المادة الثالثة

انة بمن تقتضي المصلحة استدعاءه ألعمال الدفاع المدني، وذلك بتقديم يجوز ألي من الجهات الحكومية االستع

طلب إلى الوزير، توضح فيه احتياجها والمؤهالت المطلوبة في المرشح المراد استدعاؤه، وجهة عمله، وذلك 

 وفقاً ألحكام الالئحة.

 المادة الرابعة

مستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة قرار االستدعاء، ويحدد فيه اسم ال -أو من يفوضه-يصدر الوزير  .1

 االستدعاء.

 يجوز في حاالت الطوارئ أن يكون االستدعاء بإحدى وسائل االتصال السريعة. .2

 يكون االستدعاء الجماعي عن طريق وسائل اإلعالم في الحاالت التي يحددها الوزير. .3

 لبت الجهة المعنية ذلك.إصدار قرار إلغاء االستدعاء أو إنهائه في حال ط -أو من يفوضه-للوزير  .4

 

 

 

 



 المادة الخامسة

 تتولى األمانـة ما يأتي:

دراسة طلبات الجهات الحكومية لالستعانة وفقاً للمادة )الثالثة( من الالئحة، ومخاطبة الجهة المعنية  .1

 لترشيح األشخاص، والرفع عنها إلى الوزير العتمادها.

( من المادة )الرابعة( من 3، 2ها في الفقرتين )إثبات قرار االستدعاء كتابة في الحاالت المنصوص علي .2

 الالئحة.

 تبليغ قرار االستدعاء وقرار إنهائه أو إلغائه إلى الجهات المعنية به مع تزويد المستدعى بصورة منه. .3

 المادة السادسة

إلى أكثر من مدة االستدعاء ال تزيد على )ثالثين( يوماً في السنة الواحدة؛ ويجوز في حاالت الضرورة تمديدها 

)ثالثين( يوماً، وذلك بقرار من الوزير أو من يفوضه، بناًء على طلب تقدمه جهة االستدعاء. وفي جميع األحوال 

 يجب أال تزيد المدة على )ستين( يوماً للمستدعى في السنة الواحدة.

 المادة السابعة

 يلتزم المستدعى بما يأتي:

أقرب وقت، إال إذا تعذر ذلك لعذر مشروع تقبله جهة  تلبية قرار االستدعاء، ومباشرة المهمة في .1

 االستدعاء، على أن تبلغ األمانة بهذا العذر.

أداء المهمات المكلف بها، والتقيد باألوامر والتعليمات الصادرة إليه في شأنها، ما دامت تدخل ضمن  .2

 األعمال المعتادة بحكم طبيعة تخصصه الذي استدعي من أجله.

 ر التي يطَّلع عليها نتيجة ألعمال االستدعاء.عدم إفشاء األسرا .3

المحافظة على العُهد المسلمة إليه واستخدامها في الغرض الذي حدَّدت له وإعادة غير المستهلك منها  .4

 عند انتهاء مدة االستدعاء.

 المادة الثامنة

 على جهة عمل المستدعى اتخاذ ما يلزم لتمكينه من تنفيذ قرار االستدعاء. .1

ي شخص العمل على تعطيل قرار االستدعاء أو عدم تنفيذه؛ إال بعذر مشروع تقبله جهة ال يجوز أل .2

 االستدعاء، على أن تبلغ األمانة بهذا العذر.

تتولى جهة االستدعاء إثبات حـضور المستـدعى، واإلفادة بمدى تنفيـذه للعمل المستدعى من أجله،  .3

 وإشعار األمانة بذلك كتابيًّا.

 اء بتوفير جميع التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لتنفيـذ مهمة االستدعاء.تلتزم جهة االستدع .4

 المادة التاسعة

تتحمل جهة عمل المستدعى رواتبه وبدالته وتعويضاته والمزايا األخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك  .1

  طوال مدة االستدعاء.

وبدالته وتعويضاته والمزايا تتحمل جهة االستدعاء رواتب المستدعى من منسوبي الجهة األهلية  .2

 األخرى التي يحصل عليها عادة، وذلك طوال مدة االستدعاء.

 المادة العاشرة

يعامل المستدعى من منسوبي الجهات الحكومية واألهلية كما لو كان على رأس العمل، من حيث العالج 

االستدعاء، على أن تحتسب مدة واإلجازات المرضية والتعويض في حالة الوفاة أو اإلصابة نتيجة ألعمال 

 االستدعاء خدمة فعلية للمستدعى لدى جهة عمله.



 المادة الحادية عشرة

 يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ الالئحة.

 المادة الثانية عشرة

 تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد )ستين( يوماً من تاريخ نشرها.

 


