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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                             
 

 المملكة العربية السعودية   
 مجلس الخدمة المدنية      
 

 هـ 02/9/7391( وتاريخ 3قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )       

 

 
 
 لمدنية :ن مجلس الخدمة اإ
 
بناااع ىلااف ال )اارة )ا( ماان المااادة التاسااعة ماان نةااام مجلااس الخدمااة المدنيااة ال ااادر  

وبعد االطاع  ىلاف نةاام الخدماة  2هـ 72/1/7391وتاريخ  84بالمرسوم الملكي رقم م/
 هـ 72/1/7391( وتاريخ 89المدنية ال ادر بالمرسوم الملكي رقم )

هـ المتوج 01/1/7391( وتاريخ 7مدنية رقم )طع  ىلف قرار مجلس الخدمة الاإل وبعد 
قرار اللوائح التن يذياة إهـ الخاص ب32/1/7391( وتاريخ 74583بالمواف)ة السامية رقم )
 2لنةام الخدمة المدنية 

لغاااع إهااـ ال)ا ااي ب7/9/7391وتااريخ  58وبعاد االطااع  ىلااف المرساوم الملكااي رقاام م/ 
 2هـ 7/0/7397( وتاريخ 8م/2رقم نةام المستخدمين ال ادر بالمرسوم الملكي 

 2وبعد االطع  ىلف مشرو  الئحة المستخدمين  
                                

 يلي: ماي)رر                                     
 2المواف)ة ىلف الئحة المستخدمين بال يغة المراف)ة لهذا ال)رار  -:والأ  

، تسري أحكام هذه العئحة اىتبارا من ىشارين رم اان عةمع مراىاة المادة التاس -:ثانيا  

   2هـ7391ىام 
 

 العزيز فهد بن ىبد                                                           
 نائا رئيس مجلس الوزراع                                                      

 ورئيس مجلس الخدمة المدنية                                                    
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                         
 
 

 مذكرة ت سيرية                                          
 

الوزراع رقام  هـ وقرار مجلس7/9/7391اريخ وت 85تن يذا للمرسوم الملكي رقم م/  
لااف إوكاا  ألغاااع نةااام المسااتخدمين وإهااـ الااذي ق ااف ب08/4/7391وتاااريخ  7788

ىاااداد الئحاااة إ، تااام أو ااااىهممجلاااس الخدماااة المدنياااة مساااإولية و اااع الئحاااة تااانةم 
 2المستخدمين المرف)ة 

 مستخدمين حكام الخا ة بؤو ا  الأل ىداد هذه العئحة تحديداإوقد روىي في    
أمااا األحكااام التااي يشااترل فيهااا المسااتخدمون مااع المااوة ين الخا ااعين لنةااام الخدمااة 

حكااام الخا ااة المدنيااة ف)ااد اكت ااف بو ااع نااص ي) ااي بمعاملااة المسااتخدمين وفاا  األ
 2(78 بالموة ين )ماده

للمسااتخدمين أهمهااا مساااواتهم ماان حياا  ة المرف)ااة ىاادة مزايااا وقااد ت اامنال العئحاا 
ولااف ماان نةااام الخدمااة ال والتعوي اااال والمزايااا بشاااملي المرتبااة األآافااالباادالال والمك

جااازاال العاديااة ( يومااا، ومساااواتهم ماان حياا  األ32لااف )إجااازاتهم أالمدنيااة وزيااادة 
 2والمر ية وميرها بالموة ين الخا عين لنةام الخدمة المدنية 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              (0) 
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 المستخدمين الئحة                          
                        

 ( 7ماده ) 
 لية لنةام المساتخدمين أو ا  المستخدمين الخا عين ب  ة أتنةم هذه العئحة     

هاـ وميارهم ممان يعتبار النةاام 7/0/7397( فاي 8ال ادر بالمرسوم الملكاي رقام )م/
  2و اىهم وذلل في حدود ما تنص ىليه تلل النةمأالتي تحكم المذكور مكمع للنةم 

 ( 0ماده )
 وةائف المستخدمين:  مإهعال   

 -ىمالهااأ( جميع فئاال وةائف المستخدمين التي تتطلاا 37تو ع بالمرتبة ) - أ
 2–ال)درة ىلف ال)يام بعم  الوةي ة 

لهاا ىماأ( جميع فئاال وةائف المستخدمين التي تتطلا 30تو ع بالمرتبة )  - ا
ال)درة ىلف ال)يام بعم  الوةي ة مع خبرة في طبيعة الوةي اة ال ت)ا  مادتها  –

  (7) 2–ىن سنتين 
ىمالهاا أ( جميع فئاال وةائف المستخدمين التاي تتطلاا 33) ةتو ع بالمرتب -ج

ت)ا  ىان  ال)درة ىلف ال)يام بعما  الوةي اة ماع خبارة فاي طبيعاة الوةي اة لمادة ال
 2ربع سنواال أ

 2بتدائية مع ثبوال ال عحية لل)يام بعم  الوةي ة الشهادة اال  - أ
ثباااال ال)اادرة ىلااف ال)يااام بعماا  الوةي ااة بالنساابة للسااائ)ين ىاان طرياا  إيكااون  - د

وبالنساابة لماان ىااداهم ىاان طرياا  شااهاداال  2الح ااو  ىلااف رخ ااة قيااادة 
 2و شهادة الخبرة أو التدريا أال حص المهني 

 ( 3ماده )
حاد  الوةاائف إخار  يشاترط فايمن يعاين فاي ة األنةممع مراىاة ما ت) ي به األ     
 ن يكون : أ

الجنسااية، ويجاوز اسااتثناع مان ذلاال اساتخدام مياار الساعودي ب اا ة  ساعودي –أ       

 2وذلل بعد االت ا  مع وزارة الخدمة المدنية  ةمإقت

 السن المحددة ل ئة الوةي ة وهي:ع مكم -ا      

 نسبة ل ئاال الوةائف التالية:من العمر بال ىاما ثعثون -7           
 2ورإساع تلل الطوائف2، بواا، قهوجي ، حارس، مشغ  م عد، مراس فراش
 

---------------------------- 
  -لف ال )رة )ا( إ افة النص التالي إهـ ب04/3/7827في  837(    در قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7)     
 ماان العااام (وذلاال بالنساابة لوةااائف الحااراسمعاييرهااا وزارة الداخليااة ) األالنجاااف فااي م)ابلااة تحاادد م)اييسااها و وأ

 2الليليين
                                          (3) 
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  2، والمهنيين، والسائ)ين ىشر ىاما بالنسبة لوةائف ال نيينسبعة    -0            
 النسبة ل ئاال الوةائف التي لم السن التي تحددها وزارة الخدمة المدنية ب -3            

 2(7)2ترد في ال )رتين الساب)تين                  
 2الئ)ا  حيا للخدمة  - ج
 2حسن السيرة واالخع  - د
 2ىلف المإهعال المطلوبة للوةي ة  احائز -هـ 
 مانة و األأبالشرف  أو في جريمة مخلة، مير محكوم ىليه بحد شرىي - و

السااجن ثااع  ساانواال ىلااف  وأذ الحااد، لاام يكاان قااد م ااف ىلااف انتهاااع تن ياا مااا
 2االق 

 لم يكن قد م ف ىلف  مير م  و  من خدمة الدولة ألسباا تؤديبية ما -ز       
 2 دور قرار ال    ثع  سنواال ىلف االق             

 

 ( 8ماده) 
 يتم تعيين المت)دمين لشغ  وةائف المستخدمين وف  وسائ  يحددها الوزير         
 2الوزير المختص         

 
 ( 5ماده )
 ذا إيجوز للمستخدم أن يت)دم للتعيين في وةي ة خا عة لنةام الخدمة المدنية       
 دارية توفرال لديه مإهعال شغ  الوةي ة ولو كانال الوةي ة في مير الجهة اإل      
 2التي يعم  فيها       

 
 ( 8ماده)
 تية :آليجوز ترقية المستخدم بالشروط ا     

 2الوةي ة المراد الترقية لها شغور       - أ
 ن تتوفر في المرشح للترقية المإهعال المطلوبة للوةي ة المراد الترقية أ  - ا

 2ليها وف)ا ألحكام المإهعال إ        
 ليها م ن ة في المرتبة التالية مباشرة إأن تكون الوةائف المراد الترقية    - ج

 2رشح للترقية للمرتبة التي يشغلها الم       
 2قدم ألؤ كثر تح يع دراسيا فساس األأوتكون الم ا لة بين المرشحين ىلف   
 

هااـ تخ اايس الساان 04/3/7827فااي  837( ورد ب)اارار مجلااس الخدمااة المدنيااة رقاام 7)     
( سانه وتعييانهم بالدرجاة الخامساة مان المرتباة 05لاف )إبالنسبة للحراس الليلياين ىناد التعياين 

 2رواتا المستخدمين  (  من سلم30)
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 ( 1ماده ) 
 2و مير مباشر أخدم االشتغا  بالتجارة بطري  مباشر تيجوز للمس ال   -أ       
 و مزاولة أالمحعال التجارية  وأللمستخدم العم  في الشركاال  يجوز ال -ا        

 2(7)2ذا كان مرخ ا له من الوزير المختص إال إالحرفية  ا ىماأل           

 (4ماده )
 و  درجة في مرتبة الوةي ة وف  قواىد تحددها أيجوز التعيين في مير        
 2وزارة الخدمة المدنية       

 ( 9ماده )
 ال والتعوي اال والمزاياآي رف لشاملي وةائف المستخدمين البدالال والمكاف      
 ولف من نةام الخدمة المدنية وتسري في ذلل ي ت رف لشاملي المرتبة األالت      
 (3-0) هـ7/4/7391حكام الم)ررة في هذا الخ وص وذلل اىتبارا منجميع األ      

 ( 72ماده )
و ىلاف مادة       أفي حالة انتهااع خدماة المساتخدم يسا)ط ح)اه فيماا زاد ىلاف تساعين يوماا      
 قال ن اذ هذه العئحة أيهما اكثر ويدفع له ىلف سبي  التعويس جازة التي يستح)ها واإل

 2 ه ا ت)ا أخر راتاراتا هذه المدة حسا 

 ( 77ماده )
حد  إو ارتكابه مخل ة نةامية توقع ىليه أفي حالة ت) ير احد المستخدمين في ىمله      

 الع)وباال التالية بحي  تتناسا الع)وبة مع المخال ة : 
 2ذار ناإل –أ         

 2 ةتزيد ىلف خمسة ىشر يوما في المرة الواحد الحسم من المرتا لمدة ال -ا 
 2دورية واحدة  ةالحرمان من ىعو  -ج 
 2ال      -د  

 ( 70ماده ) 
لتؤديبية جراعاال ااإل تخاذإ أو االستمرار فيتمنع من البدع  انتهاع خدمة المستخدم ال       

متااه قباا  توقيااع الع)وبااة ىليااه بالحرمااان ماان العااودة انتهااال خد ويعاقااا المسااتخدم الااذي 2
 2تزيد ىلف ثع  سنواال  للخدمة الحكومية مدة ال

 
ف بالساماف للمساتخدم     اهاـ وق  78/7/7871( وتااريخ 7/874مجلس الخدماة المدنياة رقام ) قرار  در  (7)    

ىماا  الحرفياة وقياادة ساياراال جاور بالعما  فاي الشاركاال والمحاعال التجارياة ومزاولاة األوالمعين ىلاف بناد األ
 2يتعارس مع واجباال ىمله  الأجرة والحافعال والشاحناال خارج وقال الدوام الرسمي ىلف األ
هاـ بمانح ساائ)ي الساياراال 70/0/7820وتااريخ  800ن  ادر قارار مجلاس الخدماة المدنياة رقام أسب   (0)    

 اع وماوة ي المرتباة الممتاازة مكافاؤة شاهرية الالمخ  ة لرجا  الدولة الخا عين لنةام الوزراع ونواا الوزر
 2خر  ألف ما يح   ىليه من رواتا ومزايا إباال افة 2لف لاير لك  سائ  أ( 7222تتجاوز )

لخوياا أهاـ بمانح شااملي وةاائف 04/8/7878( وتااريخ 7/342(  در قرار مجلس الخدمة المدنياة رقام )3)   
 ال ( و)ىااعوة ق اااص اثاار ( حسااا الم)ااادير والشااروط الااواردةالمشاامولين بعئحااة المسااتخدمين )ىااعوة دوريااا

 2بال)رار 
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 ( 73ماده)
 
 ( مان هاذه العئحاة مان الاوزير المخاتص وال77توقع الع)وباال المذكورة فاي الماادة )   

 2بعد التح)ي  معه وسما  أقواله ودفاىه الإيجوز توقيع ى)وبة ال    ىلف المستخدم 

 ( 78ماده )
  
فيماااا لااام تنةماااه الماااواد السااااب)ة تساااري قواىاااد نةاااام الخدماااة المدنياااة ولوائحاااه ىلاااف   

 2المستخدمين 

 ( 75ماده)
  
 2يتم ت سير هذه العئحة من قب  مجلس الخدمة المدنية   

 ( 78ماده )
 

 هـ7391/رم ان ىام 02من  ىتباراا التاسعة تسري هذه العئحة ةمع مراىاة الماد
 

                           ***************************** 
                      *********************************** 

                               *********************** 
 ين سلم رواتا المستخدم                                   
هااـ  وىااد  بإ ااافة خمااس         09/8/7827وتاااريخ  09 اادر بالمرسااوم الملكااي رقاام م/

 هـ  إىتباراً من 03/77/7878وتاريخ    71درجاال ىليه  بالمرسوم الملكي رقم  م/
 هـ7/7/7875                                        

 إىتبااااراً مااانهاااـ 78/1/7808( وتااااريخ 001المعتمااادة بااااألمر الملكاااي رقااام ) أ/ 2/2 75وبعاااد إ اااافة نسااابة 

 هـ 7/9/7808
 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مرتبة

33 4422 4242 4252 4522 4022 0252 0402 0222 0252 0502 0902 2252
2 

2442 2002 2222 2542 2992 2222 2442 2092 

33 4222 4552 4592 4022 4242 4402 4422 4052 4252 4202 4522 4942 4002 0222 0452 0492 - - - - 

33 4202 4492 4452 4022 4202 4242 4522 4502 4552 4952 4022 4202 4442 4422 4492 4052 - - -- -- -- 

 لاير  422 =     00   المرتبة  العالوة الدورية السنوية:      
 لاير  111 =     32   ةاملرتب                                               

 لاير   71=     31املرتبة                                        
                                                             

                                                               (8) 


