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   الرحمن الرحیم                              بسم اهللا
     

  ملحوظة
====  

    یالحظ أن كل مایتعلق بالدیوان العام للخدمة المدنیة في ھذه اللوائح والتعامیم:      أوال
  اختصاص وزارة الخدمة المدنیة وتعدیل المسمیات أو اآلراء قد أصبح من               

   المدنیة بموجب  االمر الكریم تبعا لذلك  بعدأن أنشئت وزارة الخدمة               الواردة
  ھـ    حیث حلت وزارة الخدمة المدنیة  محل١/٣/١٤٢٠ و تاریخ ٢٨/              رقم  أ

  ٠               الدیوان  وآلت إلیھا جمیع إختصاصاتھ 
  تسھیال على الباحثین والمختصین فقد تم وضع المواد النظامیة التي تخص كل:       ثانیًا

   فصل من فصول النظام في بدایة كل فصل من فصول الالئحة ووضعت تحتھا            
   ٠            المواد الالئحیة بتفریعات رقمیة مسلسلة تشیر لتلك المواد 

  
  
  
  
  

==================================================  
  
  
  
  

    مقدمھ                                              
  

  ي ف   شئوون الموظفین أن تقدم الدارات وزارة الخدمة المدنیة ر یس      
   اللوائح    والباحثین في  مجال شئوون الموظفینجھزة الحكومیةاأل       

       التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة مؤملین أن تؤدي ھذه المطبوعة بإذن اهللا
   بل  والباحثین في ھذا      إلى  ما یفید االدارات الحكومیة  وفئة الموظفین

  ٠     السبیل وتوجیھھم الى النھج السلیم في تطبیق النظام 
     ٠               واهللا ولي التوفیق

  
  
  
  
  

                                         )١(  
  



          

  
   بسم اهللا الرحمن الرحیم                                   

  
     المملكة العربیة السعودیة 

  الدیوان العام للخدمة المدنیة    
  ط/١/١:                                                                                  الرقم 
  ھـ١/٨/١٣٩٧:                                                                               التاریخ

  
  )تعمیم عاجل (                                      

  
  المحترم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠صاحب

  
  -:السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

  
  )١٨٥٦٣(  ارفق لكم صورة من خطاب معالي رئیس دیوان رئاسة مجلس الوزراء رقم

  /٢٧/٧ وتاریخ )١(ھـ حول تعمیم قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  ٣٠/٧/١٣٩٧ وتاریخ 
  ٠ھـ الخاص بتنفیذ بعض لوائح  نظام الخدمة المدنیة ١٣٩٧

  طالع معالیكم على القرار واللوائح المرفقة وتعمیمھ من قبلكم على الجھات إ          أرجو 
  ٠       المختصة لدیكم للتمشي بموجبھ 

     
                   وتقبلوا خالص تحیاتي  ،،

                                             رئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة                     
                                                                       تركي بن خالد السدیري

  
  
  
  
  

------------------------------------------  
   صورة لمكتبنا-  
         ٠رات الدیوان  صورة لكل ادارة من ادا- 
  
  
  
  
  
  

                                                   )٢(  
  
  



          

   المملكة العربیة السعودیة
    الدیوان العام للخدمة المدنیة 

           مكتب الرئیس 
   

  ھـ ٢٧/٧/١٣٩٧وتاریخ ) ١(قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم          
  بالموافقة على اللوائح                               

  
  
  

  إن مجلس الخدمة المدنیة 
  من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنیةالصادر )ب(    بناء على الفقرة 

  ھـ ١٠/٧/١٣٩٧وتاریخ ) ٤٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 
  من نظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٣٩(   وبناء على المادة 

   ٠ھـ ١٠/٧/١٣٩٧وتاریخ ) ٤٩/ م(
       وبعد االطالع على نصوص النظامین المذكورین وعلى مشروع لوائح نظام 

  ٠ الخدمة المدنیة المقدم من الدیوان العام للخدمة المدنیة 
   

  :                              یقررما یلي 
  ٠ بھذا القرارالموافقة على لوائح نظام الخدمة المدنیة بالصیغة الملحقة    -١
     على الدیوان العام للخدمة المدنیة متابعة إجراء الدراسات الالزمة على -٢

  ٠ مجموعات الوظائف ومؤھالتھا ورفع تقریر بذلك الى مجلس الخدمة المدنیة
  

                                                       نائب رئیس مجلس الوزراء 
                               ورئیس مجلس الخدمة المدنیة                        

  فھد بن عبد العزیز                                                          
  
الوزراء رقم سبما ورد بخطاب دیوان رئاسة مجلس  موافقة المقا م الكریم على القرار حتتم -

  ٠ھـ ٢٠/٧/١٣٩٧وتاریخ ١٨٥٦٢
  
  
  

                                          )٣(  
  
  
  
  



          

  الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة                       
                       ---------------------------  

  
  

  ) األول الباب  (                              
                                    الوظائف 

  
                                                            ١/مادة   
  

  ٠الموظفین لشغل الوظیفة العامة ختیار  إساس فيالجدارة ھي األ        
  

  ٢/ مادة
تصنف الوظائف  بتجمیعھا في فئات تتضمن كل  فئة منھا  الوظائف المتماثلة في 

  الت  المطلوبة  لشغلھا وطبیعة العمل  و مستوى الواجبات والمسئوولیات والمؤھ
توصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة ، ویجوز أن یجري تصنیف 

   ٠الوظائف تدریجیا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئیس مجلس الخدمة المدنیة
  ٠)٢(و) ١(   

--------------------------------------  
  
)   ٣/١ و٢/٦و٢/٥ و٢/٤ و٢/٣ و٢/٢ و٢/١( ھذه المادة باالرقام سبق أن وضعت مواد تنقیذیة على ) ١(

واستبدلھا ھـ  والغى تلك المواد ٢٠/٤/١٤٠١وتاریخ ) ٤٤٠(ثم صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 
   - :بالنصوص التالیة 

   -:مجموعات ھي كما یلي ) عشر( تحدد المجموعات العامة للوظائف ب-١           
  ٠ المجموعة العامة للوظائف التخصصیة-               
  ٠ المجموعة العامة للوظائف التعلیمیة -               
  ٠ المجموعة العامة للوظائف الدبلوماسیة -               
  ٠ المجموعة العامة للوظائف االداریة والمالیة -               
  ٠لمعاونة  المجموعة العامة للوظائف االداریة ا-               
  ٠ المجموعة العامة لوظائف العملیات -               
   ٠ المجموعة العامة للوظائف الثقافیة واالجتماعیة-               

   ٠للوظائف الدینیة  المجموعة العامة -                            
  ٠ المجموعة العامة للوظائف الفنیة والفنیة المساعدة -               
  ٠ المجموعة العامة للوظائف الحرفیة -               

   -: یتم بقرار من رئیس الدیوان العام للخدمة المدنیة مایلي -٢          
    تحدید المجموعات النوعیة ومجموعات الفئات ووضعھا ضمن المجموعات-                 أ

  
  

                                                       )٤(  
  
  



          

  )٤(تابع صفحة                                     
  
  
  

  ٠العامة والنوعیة المناسبة لھا            
    ٠تحدید مستویات الفئات  -                  ب
     ٠  تحدید المؤھالت العلمیة والعملیة المناسبة لكل فئة -                  ج

اشتمل ) دلیل شامل لتصنیف الوظائف(دمة المدنیة باصدار    وبناء على ذلك قامت وزارة الخ
على المجموعات النوعیة ومجموعات الفئات والوظائف ومستویاتھا وتحدید المؤھالت العلمیة  

 الدرجةعلى دورات تدریبیة یعین حاملوھا على غیرالى االحكام الخاصة بالحاصلین باالضافة 
  ٠وكذا الخبرات في القطاعین الخاص والعام٠خبرات واالحكام العامة في المؤھالت والاالولى 

            وقامت الوزارة باعتماد دلیل جدید لتصنیف الوظائف تم تطویره عن الدلیل السابق وذلك 
 متـضمنا اعتماد ادلة الخطة ـھ٢٢/٨/١٤١٦وتاریخ   )  ٣٢٤١٨  (بموجب قرار الوزارة رقم

وبنفس  المجموعات العامة صیغتھا النھائیة  ردة في  الوظائف بتطبیقاتھا الوا لتصنیفالجدیدة 
  ٠ السابقة

--- ----- ----- -------  
  فقد  )٩/٦حتى المادة ٢/١ المادة( بالنسبة للمواد الموجودة  سابقا بالالئحة من ) ٢( 

ھـ  وتضمن تعدیل ٧/٩/١٤٢٤وتاریخ ) ١/٩٢١(قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم صدر  
ك التعدیالت یین في اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة ووضع تلبعض المواد المنظمة للتع

الئحة التعیین في الوظائف ( علیھا أي شيء في صیغة الئحة تسمى والمواد التي لم یجر
  ٠)العامة 

تم صیاغة ھذه المواد ووضعت في شكل الئحة أعتمدت من معالي وزیرالخدمة المدنیة   قد و
  ٠ھـ١/١/١٤٢٥العمل بھا اعتبارامن تم وھـ ٢٤/٥/١٤٢٥وتاریخ ) ١٩/٢(  برقم

  
                          ---- ---- ----- ----- ----------  

  
  
  
  

                           
  
  
  
  
  

                                           )٥(  
  
  
  
  



          

     الباب الثاني                               
  )الفصل األول    (                              

    شغل الوظیفة                                
  الئحة التعیین( أدخلت ضمن ٩/٦ حتى ٤/١المواد الواردة في ھذا الفصل من  

    ٠ صدورھابعد) الوظیفة العامة   في 
   ١٠/ مادة   

   التي     تتم ترقیة ونقل الموظفین إلى الوظائف الشاغرة وفق األحكام-      أ
  ٠        تحددھا قواعد التصنیف بما في ذلك مؤھالت وشروط شغل الوظیفة 

  )٢) (١(٠ ال تكون الترقیة نافذة قبل صدور القرار بھا -      ب

  )الفصل الثاني    (                               
  الواجبات                                    

  ١١/ مادة
  : اصة   یجب على الموظف خ

  أن یترفع عن كل ما یخل بشرف الوظیفة والكرامة سواء كان ذلك في محل   - أ
   ٠ العمل أم خارجھ

  ٠ أن یراع آداب اللیاقة في تصرفاتھ مع الجمھور ورؤسائھ وزمالئھ ومرؤسیھ-ب
   أن یخصص وقت العمل ألداء واجبات وظیفتھ وأن ینفذ األوامر الصادرة إلیھ- ج

  ٠ود النظم والتعلیمات       بدقة وأمانة في حد
١١/١   

      یحظر على الموظف توجیھ النقد أواللوم إلى الحكومة بأیة وسیلة من وسائل 
  ٠عالم المحلیة أو الخارجیة إل ا
  ١٢/مادة 

  :      یحظرعلى الموظف خاصة 
  ٠ إساءة استعمال السلطة الوظیفیة -  أ

  ٠ استغالل النفوذ-  ب
  صورة من الصور المنصوص علیھا في نظام  قبول الرشوة أوطلبھا بأي -ج  

  ٠      مكافحة الرشوة 
---- ----- ----- ----- ----- ----- -------  

  
  و) ١/٦٨٦(بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) الئحة الترقیات (صدرت على ھذه المادة ) ١(

  ٠ھـ١/٦/١٤٢تاریخ و٦٤٣٧/ب/٧ھـ المصادق علیھا باالمر السامي البرقي رقم ١٥/٣/١٤٢١     تاریخ 
  ھـ المتضمن تعدیل بعض مواد ١٩/١٠/١٤٢٤وتاریخ ١/٩٢٩صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) ٢(

  النقل الواردة باللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة وإضافة بعض المواد الجدیدة ووضعھا في شكل       
  ت من قبل معالي وزیر الخدمة المدنیة برقموقدأعدت ھذه الالئحة وأعتمد) الئحة النقل(  الئحة تسمى 

  ھـ٥/٨/١٤٢٥ھـ والعمل بھا إعتبارًا من ٢١/٨/١٤٢٥ وتاریخ ٣٦/٢   
  

                                                  )٦(  
  



          

                                                    
   االغراء من صدت أو بالوساطة لقبالذا الھدایا أو االكرامیات أو خالفھ قبول -    د

   ٠       أرباب المصالح 
  ٠ إفشاء االسرار التي یطلع علیھا بحكم وظیفتھ ولو بعد تركھ الخدمة -    ھـ 

  
     ١٢/١  

   لمصالحھ الخاصة  یحظر على الموظف إستعمال سلطة وظیفتھ ونفوذھا           
 التسھیالت                    وإجراء  بعملھ  ة المصالح المتصل الرفق مع اصحاب  وعلیھ استعمال

  ٠والمعامالت المطلوبة لھم في دائرة إختصاصھ وفي حدود النظام 
  ١٣  /مادة

  :  یجب على الموظف أن یمتنع عن 
  ٠االشتغال بالتجارة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة   - أ

 مل االشتراك في تأ سیس الشركات أو قبول عضویة مجالس إدارتھا أو أي ع  - ب
  فیھا أو في محل تجاري إال اذا كان معینا من الحكومة ، ویجوز بمقتضى الئحة 
یصدرھا  مجلس الوزراء اإلذن للموظفین  بالعمل في القطاع  الخاص  في غیر 

  ٠أوقات الدوام الرسمي 
 ١٣/١   

   یحظر على أي موظف أن یزاول نشاطا یؤدي إلى إكتساب صفة التاجر كأن یباشر
 أو أن یكون مقاوال متعھدا للتورید أو   البیع على سبیل االحتراف أجل من   الشراء

  ٠دالًال أو صرافاً  أووكیًال بالعمالة 
  :   ویعد اشتغاال بالتجارة وفق أحكام النظام على سبیل المثال 

 وصایتھالذي تشملھ والیتھ أوباسم القاصرقیام الموظف بتسجیل محل تجاري   - أ
 ٠ أو العقار بقصد بیعھ أو بعد تغییره االستمرار في شراء المنقول

  ٠ كل عمل یتعلق بالوكالة اوبالعمولة أو البیع بالمزایدة -ج
  ٠) المسرة( كل عمل یتعلق بالمصارفة والداللة -د

  ٠ العقود والتعھدات التي یكون فیھا الموظف مقاوًال أو موردا -  ھـ  
١٣/٢  

   -:لي  ال یعد إشتغاال بالتجارة وفق أحكام النظام مای
بیع أو تأجیر مالك العقار عقاره أو شراء العقار ال لغرض البیع ، وبیع مالك   - أ

  ٠المزرعة أو المزارع فیھا غلتھا 
ذوات المسؤلیة  تملك الحصص واالسھم في الشركات المساھمة والشركات -ب

   ٠المحدودة وشركات التوصیة 
  

                                    )٧(  
  
  
  



          

 بأعمال القوامة والوصیایة والوكالة ولو بأجر اذا كان المشمول  القیام-ج
  صایة أو الموكل ممن تربطھ بھ صلة نسب أو قرابة حتى بالقوامة أو الو

  ٠الدرجة الرابعة ، ویشترط أن یكون قیامھ بذلك وفق االجراءات الشرعیة 
   بیع أو إستغالل الموظف إنتاجھ الفني أو الفكري -د
  ٠كمبیاالت لشیكات والسندات وال تحریر ا-    ھـ
   ممارسة شاغلي الوظائف الفنیة المساعدة والوظائف الحرفیة لحرفھم -    و

   ٠       خارج وقت الدوام الرسمي 
  ١٣/٣  

  )١٣/٢(عمال المنصوص علیھا في المادة ألا    یحظرعلى الموظف القیام ب
   ٠ا     إذا كانت الوزارة أو الدائرة التابع لھا طرفا فیھ

  
  ١٤  / مادة 

    ال یجوزللموظف الجمع بین وظیفتھ وممارسة مھنة أخرى ،ویجوزالترخیص 
     في االشتغال  بالمھن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخیص  لھم في

    ذلك لحاجة البالد إلى مھنھم ،ویكون منح الترخیص من قبل الوزیر المختص 
  )١(٠رخیص   وتحدد الالئحة شروط منح ھذا الت

   
  ١٥/مادة   
    كل موظف مسؤول عما یصدر عنھ ومسؤول عن حسن سیر العمل في حدود 

  )٢(٠  إختصاصھ 

  
  
  
   

------------------------------------  
للموظفین في  ال یسمح (  ھـ ونص على أنھ ٣/٢/١٤٠٤ وتاریخ ٢٢صدر قرار مجلس الوزراء رقم )  ١(

 الحرة ، ویجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصیة من مجلس القوى القطاع العام بممارسة المھن
 أن ال  العاملة ومجلس الخدمة المدنیة  إستثناء  شاغلي فئات معینة  من وظائف ذات  تخصص  معین على

  ٠یتعارض عملھم في مھنھم مع عملھم االصلي وأن ال یؤثر على مصلحة الدولة 
  
ھـ  ویقضي  بأن  یكون  مدیر شؤون ٢٦/٨/١٤٠٠ وتاریخ  ٣٢٠المدنیة صدر  قرار مجلس الخدمة )  ٢(

الموظفین في كل جھة  إداریة مسؤوًال مسؤولیة  مباشرة عن أي إجراء یتم  مخالفة لما تنص علیھ االنظمة  
  ٠واللوائح والقرارات المكملة لھا المكیفة لشؤون الخدمة المدنیة 

  
  

                                                     )٨(  
  
  
  



          

  )الفصل الثالث                                 ( 
                                 الرواتب والعالوات 

  
  ١٦/مادة 

   ٠   یستحق الموظف راتبھ إعتبارًا من تاریخ مباشرتھ العمل 
  

  ١٧/مادة 
 وذلك بنقلھ من الدرجة یمنح الموظف العالوة وفق سلم الرواتب الملحق بھذا النظام

  التي یشغلھا إلى الدرجة التالیة لھا مباشرة في المرتبة نفسھا ویتم ھذا النقل من أول 
  ٠شھر محرم من كل سنة 

  
١٧/١   

 یجوز بقرار من الوزیر المختص منح الموظف عالوة إضافیة في أول محرم تعادل 
   -:تیة آلالعالوة السنویة وذلك بالشروط ا

                ٠ون كفایة الموظف قد حددت بتقدیر ممتاز في العامین االخیرین   أن تك-   أ 
  ٠ أال یمنح الموظف خالل سنتین أكثر من عالوة إضافیة واحدة -ب
  ٠/٠ ١٠ أال یزید عدد الموظفین الذین یمنحون ھذه العالوة في سنة واحدة على - ج

ریبة عن عشرة جاز أن تمنح      من عدد موظفي كل مرتبة ، فإذا قل عدد شاغلي الم
العالوة موظفا واحداً ویراعى في منح ھذه العالوة أن تكون شاملة موظفي األجھزة 

  )١(٠المركزیة والفروع 
  

١٧/٢   
الموظف من أول محرم منح الزیادة المقررة للترقیة وفق المادة   إذا تمت ترقیة  

ة على أساس الدرجة التي       ب من نظام الخدمة المدنیة ثم یمنح العالوة الدوری/١٨
  ٠یستحقھا في المرتبة المرقى إلیھا ، كما لو تمت الترقیة قبل أول محرم 

  
  ١٨/مادة 

  یمنح الموظف المعین راتب أول درجة في مرتبة الوظیفة التي عین علیھا فإذا  - أ
  كان راتبھ عند التعیین یساوي راتب ھذه الدرجة أو یزید علیھ یمنح راتب أول 

  ٠جاوز راتبھ عند التعیین درجة تت
----------------------------------  

  ھـ بإلغاء حكم ١٣/٩/١٤٠١ وتاریخ ٥٥٥صدر قرارمجلس الخدمة المدنیة رقم  )١(
  ٠ الخاصة بالعالوة اإلضافیة١٧/١المادة 

   
                                  )٩(  

  
  



          

  لمن تتوفر لدیھ مؤھالت معینة       ویجوز التعیین في غیر الدرجة االولى بالنسبة 
  )١(٠ یحددھا مجلس الخدمة المدنیة 

  ظیفة التي یرقى إلیھاو  یمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة ال-ب 
  كان راتبھ عند الترقیة یساوي راتب ھذه الدرجة أو یزید علیھ یمنح أول     فإذا

  المختصة  منح الموظف  ویجوز بقرار من السلطة ٠ تتجاوز راتبھ       درجة
  )٢( ٠    المرقى راتب الدرجة التالیة 

   في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظیفة بنفس المرتبة التي كان -ج
  كان علیھا أما إذا أعید إلى  خدمتھ یوضع بنفس الدرجة التي ءد إنتھان یشغلھا ع  

  ر راتب كان یتقاضاه فإذا   وظیفة ذات مرتبة أقل فیمنح أول  درجة  تتجاوز آخ
  ٠   كان راتبھ یزید عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظیفة یمنح ھذه الدرجة

  
١٨/١  

   المستخدم الذي یعین في وظیفة خاضعة لنظام الخدمة المدنیة یوضع في الدرجة
   التي تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان یتقاضاه في وظیفتھ السابقة وذلك

   الوظیفة  مرتبة  في   یتجاوز آخر درجة  فإذا كان ھذا الراتب٠  حسب االحوال
   ما بقدر وتناقص ھذه المكافأة  ٠الفرق   شھریة بقدر  منح مكافأة  المعین علیھا 

   )٣(٠  یحصل علیھ بعد ذلك من زیادة في راتبھ
  

  
 ینتقل من ھـ ونظم موضوع من٧/٦/١٤١٦ وتاریخ ١/٣٧٦مجلس الخدمة المدنیة رقم  صدرقرار) ١(

  كادر الى آخر بحیث یعاد تصنیفھ كما لو عین أصال على الكادر الذي انتقل إلیھ ویتدرج في المرتبة
 وقد استثنى ٠  دون النظر الى راتبھ الذي یصرف لھ وفقا للكادر الذي انتقل منھ  تبعا لذلك والدرجة 

 بحیث یثبت على الدرجة ١٥ - ١٤ بتعیینھ على المرتبتین  یصدر قرار من مجلس الوزراء القرار من 
 الذي  كان یتقاضاه  قبل تعیینھ  بغض النظر عن  الكادر ساسي السابقالتي یتساوى راتبھا مع راتبھ األ

  ٠الذي  كان  یشغل إحدى الوظائف المشمولة بھ 
   بقصر منح تلك  ھـ٣٠/٢/١٤٠١ وتاریخ ٤٠٣ رقم  صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة)٢(

  االت التي تتم فیھا الترقیة عن طریق المفاضلة فقط متى توفرت الشروط  الدرجة على الح
  ٠ النظامیة المقررة لذلك 

ونص على أن السلطة  ھـ ١٧/٩/١٤٠٣ وتاریخ ٧٧٩قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  كما صدر -
ر المختص  الواردة في ھذه المادة ھي الوزی  للعالوة اإلضافیة١٥ - ١٤المختصة بمنح شاغلي المرتبتین 

   ٠أومن یفوضھ 
ھـ ونص على أنھ یجوز منح ٢٩/٦/١٤٢٣ وتاریخ ١/٧٩٦صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) ٣(

لشاغلي الوظائف المستثناة من  من نظام الخدمة المدنیة  ب /١٨العالوة االضافیة الواردة بالمادة 
 بشرط الحصول على تقویم أداء ال المسابقة ممن ھم على رأس العمل عند ترقیتھم إلى وظیفة مستثناة

  ٠خیر قبل منح العالوة في العام األ) جیدجدا(یقل عن 
  

                                              )١٠(  
  
  
  
  



          

١٨/٢  
ب من نظام الخدمة /١٨ یكون منح العالوة المنصوص علیھا في عجز المادة 

جب أن یكون الموظف المدنیة  لغرض تشجیع  الموظف الجید على األداء  وی
في العام األخیر قبل  منحھ )  جید جدًا(حاصال على تقدیر بدرجة ال تقل عن  

  ٠العالوة 
  

   ١٩/مادة
   یصرف للموظف المكفوف الید ومن في حكمھ نصف صافي راتبھ فإذا بريء

  أما إذا عوقب بالفصل فال٠ أو عوقب بغیر الفصل یصرف لھ الباقي من راتبھ 
  )١(٠ھ مالم تقرر الجھة التي أصدرت قرار العقوبة غیرذلكیستعاد ما صرف ل

١٩/١  
  )٢(٠ یعتبر الموظف المحبوس إحتیاطیا في حكم مكفوف الید 

  
  ٢٠/ماده

     ال یجوز الحجز على راتب الموظف إال بأمر من من الجھة المختصة وال
   یجوز أن یتجاوز المقدار المحجوز كل شھر ثلث صافي راتبھ الشھري ما

  ٠دین النفقة  عدا 
   ٢١/مادة 

   مع مراعاة ما تقضي بھ االنظمة ال یستحق الموظف راتبًا عن األیام التي ال
  )٣( ٠ یباشر فیھا عملھ

  
  

 - -- -- --- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- ---  
ھـ وأعتبر الموقوف في دیون خاصة في حكم ٨/٨/١٤١٠م وتاریخ /١٧٥٧صدر األمر السامي رقم )١(

  ٠ذا ثبت إعساره مكفوف الید وخاصة إ
  ھـ  وحدد ٢٨/١٠/١٣٩١ وتاریخ ١٠٢٦سبق أن  صدرقرار مجلس الوزراء رقم )  ٢(

  -: وھي ٠    الحاالت التي یعتبر فیھا الموظف المحبوس إحتیاطیاً  في حكم مكفوف الید
  ٠إذا كان حبسھ بسبب إتھامھ بارتكاب جریمة تتصل بالوظیفة العامة  -١
  ٠جریمة اإلعتداء على النفس أو العرض أو المالتكاب إذا كان حبسھ بسبب إتھامھ بإر -٢

   إذا كان حبسھ بسبب إتھامھ من السلطة التنفیذیة بإرتكاب جریمة تخل بالشرف أواالمانة- ٣   
   ٠ إذا كان حبسھ بسبب تھمة سیاسیة وطلب وزیر الداخلیة إعتباره في حكم مكفوف الید- ٤   
 إنقطع  ھـ ونص على أنھ إذا٢٧/٩/١٣٩٤وتاریخ ١٨٦٤سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) ٣(

رواتب  وصدر قرار إداري بحسم   إذن  من مرجعھ دون  شرعي أو  عذر دون  عملھ  الموظف عن 
  االیام التي تجاوزھا أو تغیبھا یتقرر حین ذلك حسم الراتب وكافة مایستلم 

  ٠ الموظف من عالوات أو بدالت لألیام التي تغیبھا 
  
  
  

                                            )١١(  
  



          

  
  )الفصل الرابع (                                          

  )١(    البدالت والمكافآت والتعویضات                        
  

  ٢٢/مادة
  یصرف للموظف المنتدب في مھمة رسمیة بدل نقدي عن كل یوم یقضیھ خارج

  ٠ أوخارجھا وفق الفئات التي تحددھا الئحة البدالت مقر عملھ داخل المملكة
 ٢٢/١  

 یحدد البدل النقدي الذي یصرف للموظف المنتدب داخل المملكة وخارجھا عن كل 
  -:یوم یقضیھ خارج مقر عملھ وفق الفئات االتیة 

      (*) البدل المقرر                   المرتبة            
                ١  

                ٢                              
                ٣                  
                ٤                   
                ٥  
                ٦  
                ٧  
                ٨  
                ٩  
                ١٠  
                ١١  
                ١٢  

                ١٣  
                ١٤  
                ١٥  

   ریال              ١١٣                   
     ریال ١١٣                   
     ریال١١٣                   
     ریال١٥٠                   
     ریال١٥٠                   
     ریال٢٤٠                   
     ریال٣٠٠                   
     ریال٣٠٠                   

     ریال٤٥٠                   
     ریال ٤٥٠                   
     ریال٤٥٠                   
     ریال٥٢٥                   
     ریال٥٢٥                   
     ریال٦٠٠                   
     ریال٦٠٠                   

   ٣٦رقمبقرارمجلس الخدمة المدنیة  ورد  حسب ماتم وضع جدول بدالت اإلنتداب أعاله (*)               
        ھـ الذي خفضت ١٠/٥/١٤٠٨ وتاریخ ٨٦ھـ المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ١٠/١٤٠٠/ ٢٩وتاریخ

  ٠ خمسة وعشرون بالمائة٠/٠ ٢٥بموجبھ البدالت بنسبة 
  :جواز التنازل عن الحقوق والبدالت -  
  - :ھـ وقضى٢٠/٨/١٤٢٣وتاریخ ٨١٤/ ١م صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رق) ١( 

أو اللوائح أو القرارات بجوازالتنازل عن أي من المزایا أو البدالت المقررة في أنظمة الخدمة المدنیة :  أوًال
  -:المكملة لھ بشرطین

  ٠ أن یكون التنازل خطیًا مع إسقاط الحق في المطالبة أمام الجھات الحكومیة أو القضائیة -   أ
  ٠داري ینص على ذلك في القرار اإلأن  -  ب
  ٠إجازة ماسبق من تنازالت من بعض الموظفین وال تقبل دعوى المطالبة بھا : ثانیًا
  

                                                )١٢(  
  



          

عند سفرھم إلى خارج ویمنح موظفو المرتبتین الرابعة عشرة والخامسة عشرة 
  ریال عن كل یوم باالضافة إلى )٩٠٠(نقدیًا قدره ً المملكة في مھمة رسمیة بدال

  ریال ، كما یزاد البدل المقررلمن عدا ھؤالء الموظفین ) ٣٠٠( بدل إنتقال قدره 
   ٠)٠/٠ ٥٠( عند سفرھم للخارج بنسبة 

٢٢/٢  
  خفض البدل إلى الربع وإذا إذا أمنت الحكومة للموظف المنتدب السكن والطعام 

   ٠ض البدل إلى النصف أمنت لھ السكن فقط خف
       وال یتأثر البدل في الحاالت التي یقضیھا الموظف في وسیلة النقل كذلك في 

   كما الیتأثر البدل في حالة تقدیم ٠حاالت تأمین الخیام واألدوات الالزمة لالقامة 
  ٠ السكن والطعام من أیة حھة غیر حكومیة مالم تحتسب التكالیف على الحكومة

جوز تأمین السكن والطعام في الخارج للموظفین المنتدبین ویجوز في       وال ی
  ٠الحاالت اإلستثنائیة تأمین السكن فقط لحضور المؤتمرات الدولیة 

٢٢/٣  
  ال یجوز إنتداب موظف لعمل خارج مقر عملھ إذا كان من الممكن أداء المھمة    

  ٠ التي تقع فیھا المھمة  بأحد موظفي فرع الوزارة أو المصلحة المستقلة في البلدة
٢٢/٤  

  قبل إصدارباستثناء الحاالت المستعجلة التي یرجع تقدیرھا للوزیر المختص یجب 
قرار االنتداب تحدید المھمة والمدة  الالزمة ألدائھا  وتاریخ  بدایتھا  ونھایتھا وال 

أن یجوزتجدید مدة االنتداب إالبعد بحث ما تم في المھمة ومابقي منھا والتثبت من 
  )٢()١(٠المنتدب قد بذل جھده في إتمام العمل في المدة التي إنقضت 

   - --- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ---------  
  
  ھـ ونص على أنھ٢٤/٦/١٤٠٥وتاریخ ١٠١سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) ١(

لك قرار من إذا زادت مدة االنتداب في المرة الواحدة عن أسبوعین فیجب أن یصدر بذ   ( 
  )الوزیر المختص أو رئیس المصلحة المستقلة المختص

 وتاریخ ٣٦/٤٥رقم )   حالیا-وزارة الخدمةالمدنیة  (سبق أن صدر تعمیم الدیوان  )   ٢(
  ھـ  وعدل المسافات  التي یصرف عنھا  بدالت إنتداب  والتي سبق تحدیدھا ٢٨/٧/١٤٠٦

   وتاریخ١٢/٥٠ھـ  المعدل للتعمیم رقم ٢٩/٤/١٣٩٩ وتاریخ ٢١/ن/٤بتعمیم الدیوان رقم 
   - :ھـ بحیث أصبحت المسافات التي یستحق عنھا بدل االنتداب كاالتي١٩/١٢/١٣٩٣

   ٠ كیلو مترًا في الطرق المسفلتة٧٥  -           
   ٠ كیلو مترًا في الطرق غیر المسفلتة ٤٠  -           
  ٠تصل إلیھا السیارات  كیلو مترًا في األماكن التي ال١٥  -           

  ھـ ١/١١/١٤٠٦ ونص التعمیم على أن یعمل بھ اعتبارًامن 
ھـ ونص ١٨/١٠/١٤٠٤ وتاریخ ٩١٨   وقد سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -

 على استثناء المراكز التي تقیمھا وزارة الحج كل عام لتفویج الحجاج من المسافة المحددة
  ٠اب العاملین المكلفین بتلك المراكز لالنتداب وذلك لغرض انتد

  
                                             )١٣(  



          

  
٢٢/٥   

  إذا انتدب الموظف للقیام بمھمة رسمیة بوزارة أو مصلحة غیر التي یعمل فیھا 
  تتحمل الجھة التي یؤدي لھا المھمة ما یستحقھ من بدالت وتعویضات أو مكافأة 

  ٠قل ما لم یتفق على غیر ذلك عدا راتبھ وبدل الن
٢٢/٦   

   إذا انتدب موظف لالشتراك في لجنة تتحمل الجھة التابع لھا ما یستحقھ من بدالت 
  ٠ أو تعویض أو مكافأة 

٢٢/٧   
  یعمل في الخارج ألداء مھمة رسمیة خارج الدولة التي ذي إذا انتدب الموظف ال  

  ٠اخل المملكة إلى البلد المنتدب إلیھاالتي بھا مقر عملھ یعامل معاملة المنتدب من د
٢٢/٨   

    إذا انتدب الموظف الذي یعمل في الخارج ألداء مھمة رسمیة داخل المملكة أو 
  ٠ داخل الدولة التي بھا مقر عملھ یعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة 

٢٢/٩   
  موظفین أن  للعمل في جھة خارج مقر عملھ مع غیره  من ال على كل موظف ینتدب

  یجري االتصاالت الالزمة مع زمالئھ المنتدبین عن طریق اإلدارة المختصة لترتیب
 التوجھ  إلى مقر االنتداب  في موعد  واحد  إن كان ذلك  ممكنًا على أالیتم االنتقال 

  إالبعد أن یعقد المنتدبون الموجودون في مكان واحد إجتماعات أولیة بقدر المستطاع
مة الموكولة  إلیھم واإلعداد لھا  لیباشروا العمل فیھا فور اإلنتقال إلى  لدراسة  المھ

    ٠البلد المنتدب إلیھا
٢٢/١٠   

   في حالة إنتداب لجنة للقیام بمھمة مشتركة في الداخل تؤمن لھم الجھة ذات العالقة 
  ٠ وسیلة النقل المناسبة في البلد المنتدبین إلیھ للتنقل في مھماتھم الرسمیة 

٢٢/١١  
یقدم الموظف أو الموظفون المنتدبون بعد إنتھاء مدة االنتداب تقریرا مستقال یوضح 
  فیھ األمرالصادر باالنتداب ومدتھ واإلجراءات المتخذة لتنفیذه وتاریخ البدء في ذلك

  ٠ما أنجز من أعمال وتاریخ نھایتھ والبیانات التي تساعد على معرفة 
٢٢/١٢  

قد تراخى في أداء العمل وأستغرق مدة تزیدعلى المدة إذا ثبت أن أحد من الموظفین 
الالزمة ال یصرف لھ بدل اإلنتداب عما یقابل المدة غیر الالزمة وراتبھا باالضافة 

  ٠إلى مایستحقھ من جزاء 
٢٢/١٣  

    یعطى الموظف سلفة على حساب  بدل االنتداب  على أن ال  تزید السلفة على ما 
  

                                           )١٤(  
   



          

  
  )١( ٠یستحقھ الموظف عن المدة المحددة في قرار اإلنتداب 

٢٢/١٤  
      یعامل الموظفون الذین ینتقلون خارج مقر عملھم األصلي داخل المملكة في 

  مواسم معینة معاملة المنتدبین وال یتأثر ما یصرف لھم من بدل إذا كلفوا بالقیام
  ٠م األصلي أوغیرهبمھمة رسمیة في مقر عملھ

٢٢/١٥   
  یبدأ إحتساب بدل االنتداب للموظف من وقت مغادرتھ مقر عملھ وینتھي بعودتھ 

   ویحتسب بدل االنتداب عن٠وال یدفع إال عن األیام الضروریة  لقضاء المھمة 
أیام اإلجازة المرضیة على أن یخطر الموظف مرجعھ بمرضھ وأن یوافق على 

یومًا أو نصف المدة ) ٢٠( ، على أالیزید على عشرینإحتساب ھذه المدة انتدابًا
   )٣ ()٢( ٠أیھما أقل 

٢٢/١٦  
  یصرف للموظف المنتدب بدل االنتداب المقرر عن یوم واحد إذا إنتھت المھمة

  ٠ التي كلف بأدائھا وعاد إلى مقر عملھ في الیوم نفسھ
٢٢/١٧  

  )٦٠( عن ستین الیجوز إنتداب موظف خارج مقرعملھ مدة أومدد متوالیة تزید
  )٥()٤( -:یومًا إالبعد موافقة رئیس مجلس الوزراء ویستثنى من ذلك 

  موظفوا وزارة الخارجیة الذین ینتدبون كل عام لحضور دورة األمم المتحدة   - أ
  )٦(٠یومًا) ١٢٠(على أالتزید فترة إنتدابھم على مائة وعشرین 

طقة الغربیة لفترة ى المن موظفوا الجھات الحكومیة التي یتطلب االمر سفرھم إل- ب
  الصیف على أن یصدر الوزیر قرارًا یحدد أسماءالموظفین المطلوب إنتدابھم لفترة

  ٠یوما) ١٢٠(محددة ال تزید على مائة وعشرین 
  

--------------------------------------------------------  
   بعدم  وقضى ھـ ١٧/٦/١٤٠١ وتاریخ ٤٩٩ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  -   )١(

 إستعادة ما یصرف للموظف أو المستخدم المنتدب من بدل إنتداب عند إنتھاء خدمتھ بالوفاة أو 
   ٠العجز الصحي الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل إنتھاء المدة المحددة في قرار االنتداب 

  لى أنھ ھـ ونص ع٢٤/٦/١٤٠٥وتاریخ )١٠١(سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم ) ٢(
   فیماال یجوز أن یزید مجموع فترات االنتداب للموظفین عن ستین یومًا في السنة الواحدة( 

  ٠) من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة٢٢/١٧ عدا المنتدبین للطائف وفقا للمادة 
    رقمء   بالنسبة لعالج الموظفین المنتدبین  في الخارج  فقد  نظم  بقرار مجلس الوزرا- - )٣(

  ٠ المشارإلیھ ضمن لوائح الخدمة المدنیة ھـ٢٤/٩/١٣٩٤وتاریخ ١٦٩٦
  ھـ بإستثناء من یكلف١٥/٨/١٤٢١ وتاریخ ١/٧١٧قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم صدر)٤(
  

                                         )١٥(  
  
  



          

  )١٥(                                       تابع صفحة 
  
  أو إقلیمیة أو عربیة الذین یصدر   أو منظمات دولیة   في إجتماعات مجالس ثیل المملكةبتم  

بتسمیتھم قرارمن مجلس الوزراء أو المقام السامي من المدة المحددة النتداب الموظف خالل 
  ٠ یومًا١٢٠السنة الواحدة على أال یتجاوز مجموع فترات االنتداب في السنة 

  
    ھـ ونص على أن ٧/٤/١٤٢٤وتاریخ  ٨٨٧ /١الخدمة المدنیة رقم صدر قرار مجلس  -   )٥(

على الجھات بالتأكید  یقضي  نص  لنظام الخدمة المدنیة   مواد الالئحة التنفیذیة   إلى یضاف
ویجوز للوزیر   في السنة الواحدة  الموظف عن ستین یوما الحكومیة بأن ال تزید فترة إنتداب 

یومًا زیادة على ٣٠ال یزیدعن د فترة اإلنتداب بماالقصوى تمدیالمختص في حاالت الضرورة 
   -:فترة الستین یومًا وذلك لمن ینتدب ألداء المھمات التالیة

 إستكمال التحقیق في قضایا جنائیة أوإستكمال لجنة مشكلة بأمر سامي أو بقرار من مجلس -١ 
 والھامة التي تتطلب   السریة ایامن القض شابھھا  أوما   أو من مجلس الخدمة المدنیة الوزراء

  ٠التحقیق والمساءلة ویصعب تكلیف موظف آخر الستكمالھا 
أوالثقافیة أو ما شابھھا حسب قرار مجلس الوزراء رقم  المشاركة في النشاطات الریاضیة -٢

  ھـ ٣٠/١/١٤٠٦ في ٢٨
 أو خارج  مرافقتھ في تنقالتھ داخل  ضرورة  في حكمھ ومن  من یرى الوزیر المختص  -٣

  ٠المملكة للقیام بأعمال السكرتاریة الخاصة بھ على أالیزید عددھم عن ثالثة فقط 
                                            

   األمم المتحدة من الستین یوما   في دورة  المشاركین موظفو وزارة الخارجیة تم إستثناء ) ٦(
   ھـ ١٨/١/١٤٠٦ وتاریخ ٧/٧/٣١٩قیة المقام السامي رقم      بموجب بر

----- ----- ----- ----- ----- -------  
ھ ـ المبل غ بخط اب دی وان رئاس  ة     ٣/٣/١٤٢٧ وت اریخ  ١/١١٥٤ص در ق رار مجل س الخدم ة المدنی ة رق  م         -

  - :ھـ ونص على٢٤/٤/١٤٢٧ب وتاریخ /١٨٢٧٥مجلس الوزراء رقم 
یوم  ًا ف  ي مھ  ام ) ٦٠( من  سوبیھا ألكث  ر م  ن  التأكی  د عل  ى كاف  ة الجھ  ات الحكومی  ة ع  دم إنت  داب أي م  ن  -أوًال 

أنھ إذا حصل ش يء م ن   ھـ و٧/٤/١٤٢٤وتاریخ ) ١٨٨٧(روتینیة عادیة غیر ما ذكر في قرار المجلس رقم     
شئون الموظفین مسؤولین مسؤولیة مباشرة عن ذلك  ون اإلداریة والمالیة وكذلك مدیرعام الشؤ ذلك فإن مدیر  

وتمدی د فترات ھ   ف ي كاف ة الجھ ات الحكومی ة الع رض ع ن ح االت اإلنت داب           على اإلدارات المخت صة    - : ثانیًا
ن الشخص الم راد إنتداب ھ ل م    وأعلى الوزیر المختص أومن في حكمھ بحیث یكون الوزیر في الصورة كاملة    

ی  ستنفذ الم  دة النظامی  ة لإلنت  داب أو أن  ھ ق  د إس  تنفذھا أو أن  ھ بق  ي منھ  ا ك  ذا ، وف  ي حال  ة م  ا إذا رأى ال  وزیر        
ختص خطیًا أن ینتدب من إستنفذ مدة اإلنت داب بالقی ام بھ ذه المھم ة أو تل ك ألم ور یق درھا فیج ب أن ی ذكر             الم

  ٠ذلك في خطاب الرفع للمجلس بطلب تمدید فترة اإلنتداب مع تحدید دقیق للمھمة ومدتھا ومكانھا 
  ٠ ) یطبق ھذا القرار من تاریخ تبلیغھ من قبل دیوان رئاسة مجلس الوزراء -ثالثًا
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٢٢/١٨   
   یصرف للموظف المنقول بدل إنتداب عن أیام السفر على أال تزید على ثالثة 

  ٠أیام في الداخل وثالثة أیام في الخارج
٢٢/١٩  

  ي تستوجب طبیعة عملھ سفرًا متواصًالیصرف مقابل بدل االنتداب للموظف الذ
  شھریًا یحدد مقداره الوزیر المختص بقرار منھ على أال یزید على ثلثتعویضًا 

  أي وزارة الخدمة (راتبھ في الشھر الواحد ، ویحدد الدیوان العام للخدمة المدنیة
  )١(٠ھذه الوظائف بعداالتفاق مع الجھات المختصة ) المدنیة حالیا

٢٢/٢٠  
   الموظفین الذین یكلفونتطبق االحكام الخاصة بالبدل النقدي على األشخاص غیر

  ھ مرتبتھم یبمھمات رسمیة خارج محل إقامتھم بقرار من الوزیر المختص یحدد ف
  ٠كما لو كانو موظفین رسمیین 

  ٢٣/مادة
  یجوز بقرار من الوزیر المختص تكلیف الموظف بالقیام بأعمال وظیفة معینة أو 

  ٠ھام وظیفتھ األصلیةبالقیام بمھمة رسمیة ، كما یجوز تكلیفھ بذلك مع قیامھ بم
٢٣/١  
   تحدد إجراءات وشروط تكلیف الموظف للقیام بأعمال وظیفة معینة أو بمھمة     

  )٢(٠بالئحة یصدرھا مجلس الخدمة المدنیة ) ٢٣(رسمیة حسب المادة 
   ٢٤/مادة

  یجوز أن تحدد وزارة الخدمةالمدنیة المستوى الذي یصل إلیھ أداء العمل بالنسبة  
    ھذهعن جازمنحھ مكافأةالمحدد ف على القدرعمل الموظ فإذا زادلبعض الوظائف

  ٠المكافأةالالئحة قواعد منح ھذه من الوزیرالمختص وتحددالزیادة تحدد بقرار
  ٢٥/مادة 

   یجوز بقرار من الوزیر المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتھ بمكافأة تحدد
لمعدالت التي یضعھا مجلس على أساس العمل بالقطعة أواإلنتاج أو الساعة حسب ا

   ٠الخدمة المدنیة
----------------------------------------------  

قرار مجلس  بموجب  بنسبة خمسین بالمائة  جرى تخفیض بدل السفر المتواصل  )١(
الراتب بدال من ) سدس(ھـ بحیث أصبح ٢٤/٦/١٤٠٥ وتاریخ ١٠١الوزراء رقم 

  ٠ الثلث
   وتاریخ١/٥٩٦كلیف بموجب قرارمجلس الخدمة المدنیة رقم صدرت الئحة جدیدة للت) ٢  (

  ٠المرافقة ھنا)وھي منشورة ضمن لوائح الخدمة المدنیة (ھـ ١٨/١/١٤٢٠       
  

                                                   )١٧(  
  
  
  



          

٢٥/١  
  لى للجھة االداریة المختصةإبقاء الموظف الذي انتھى عقده بحصولھ ع یجوز    

  التعاقديالجنسیة العربیة السعودیة في عملھ بمكافأة شھریة تعادل راتبھ الشھري 
حتى تتم إجراءات تعیینھ وفق قواعد نظام الخدمة المدنیة على أن تتم ھذه 

   )١(٠االجراءات خالل الستة أشھر التالیة للحصول على الجنسیة

٢٥/٢   
  ) وزیر الخدمة المدنیة( موافقة یجوز في الحاالت االستثنائیة للوزیرالمختص وبعد

 تزید على سنة بشرط أن   فترة مؤقتة ال مع سعودي إلشغال وظیفة معینة التعاقد 
ال  تزید المكافأة  على  راتب  الوظیفة  للوظیفة ، و  المطلوب یتوفر لدیھ المؤھل

  ٠وبدالتھا
٢٥/٣  

   -:من النظام مایلي) ٢٥(یشترط لشغل الوظائف الشاغرة وفق المادة 
  ٠أن یتوفر في المرشح مؤھالت وشروط شغل الوظیفة  -١
 ٠أن تكون الوظیفة شاغرة  -٢
 أال تتجاوز المكافأة المحددة لھ وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظیفة  -٣

  ٠وبدالتھا
٢٥/٤  

   یجوزإبقاء الموظف الذي إنتھت خدمتھ مدة شھرواحد بموافقة رئیسھ إذا احتاج
  ظف آخر ، كما یجوز مد تلك المدة شھرًا آخرفقطاألمر تسلیم ما بعھدتھ إلى مو
  ٠ بقرار من الوزیر المختص

   ویصرف للموظف مكافأةتعادل راتب المدة التي یبقى فیھا فإذا لم یتم التسلیم بعد 
  إنتھاء الشھرین وكان  ذلك ألسباب ال  تسأل عنھا اإلدارة  یقوم الموظف بإتمامھ

   ٠بعد ذلك بدون مقابل  
  ٢٦/مادة

  ف للموظف الذي یكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل یصر
  الرسمیة مكافأة نقدیة عن الساعات اإلضافیة ،  وتحدد الالئحة قواعد منح ھذه

  ٠ المكافأة 
  

-------------------------------  
  ھـ ونص على٢٤/٣/١٤٢٢ تاریخ ١/٧٦٥ صدر قرارمجلس الخدمة المدنیة رقم )١(

  قیام وزارة الخدمة المدنیة بناءعلى طلب الجھة الحكومیة ترشیح المتعاقدغیر         جواز 
   العلمیةتناسب مؤھالتھلى الجنسیة السعودیة على  وظیفة         السعودي بعد حصولھ ع

  ٠        والعملیة وبما یتناسب مع راتبھ السابق كمتعاقد 
  

                                                 )١٨(  
  
  



          

٢٦/١   
  )١( -:یراعى قبل التكلیف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي مایلي

  ٠إلنجاز العمل أثناءوقت الدوام  أن السبیل -   أ
   أن یكون العمل خارج وقت الدوام للقیام بواجبات وظیفة شاغرة أو القیام بعمل -  ب

  ٠      إستثنائي أو مھمة رسمیة ولیس نتیجة قصور أو إھمال من الموظف
٢٦/٢  
   یكون إحتساب مكافأة العمل اإلضافي على أساس الساعة الواحدة بساعة وبإعتبار   

  ٠الشھري لساعات العمل مائة وخمس وخمسون ساعةأن المعدل 
٢٦/٣  

  زیر المختص یبین یشترط لصرف مكافأة عن العمل االضافي صدور قرار من الو
 ما یصرف   وأال یزید  المقررة إلنجازه  وعدد الساعات  المكلف بھ  العمل طبیعة

  ٠من الراتب الشھري ) ٠/٠ ٢٥( عن للموظف
     ویعطى الموظف الذي یكلف بالعمل أیام العطل واألعیاد مكافأة عن عملھ وفقًا 

  ي المئة من الراتب خمسون ف) ٠/٠ ٥٠(لساعات العمل اإلضافي بحد أعلى قدره 
  )٢( ٠ األسا سي 

٢٦/٤  
  یستحق الموظف مكافأة العمل اإلضافي إضافة إلى بدل االنتداب بعد توفر الشروط

  )٣(٠ المطلوبة 
---- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  

             لبنداھـ ٢٤/٦/١٤٠٥ وتاریخ ١٠١نصت المادة االولى من قرار مجلس الوزراء رقم ) ١(
  الثاني منھ على أن یقتصر التكلیف بالعمل في أوقات إضافیة زیادة ساعات العمل الرسمي 

  كما نص ٠على الموظفین الذین یشغلون الوظائف الواقعة في المرتبة الثانیة عشرة فما دون 
  یفھم  القرار على أن یقتصر التكلیف بالعمل أیام العطلة األسبوعیة واألعیاد علىمن یلزم تكل

  في مراكز الحدود والمطارات والموانيء والمستشفیات واالذاعة والتلفزیون والبرید والبرق 
   ٠ومكاتب الوزراء والجھات المماثلة واإلمارات والدواوین الملكیة 

ھـ ونص على ٢٦/٨/١٤١١ وتاریخ ١/٢٣١  كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم - 
  لمرتبة الثالثة عشرة فما فوق بالعمل أیام العطلة األسبوعیة یجوز تكلیف شاغل ا [  -:مایلي 

  من قرار مجلس الوزراء  - أوال– واألعیاد في الجھات المبینة  في  البند الثالث  من الفقرة 
  ٠ھـوالجھات المماثلة ویصرف لھ ما یستحقھ نظامًا٢٤/٦/١٤٠٥ وتاریخ ١٠١  رقم
    ھـ٢٤/٦/١٤٠٥وتاریخ ١٠١ برقم ما قرره مجلس الوزراءصیغت ھذه المادة حسب  )٢(

  ھـ٢٣/٧/١٤٠٥م خ وتاریخ /٥٣٥/٤٠٥في فقرتھ األولى وخطاب مجلس الخدمة المدنیة رقم 
    الذي فوض وزارة الخدمة المدنیة بإدخال التعدیالت الالزمة على الالئحة على ضوء ماقرره

                                    ٠مجلس الوزراء في قراره المشار إلیھ 
  عدم جوازھـ على ١٤٠٥ لسنة ١٠١نص قرار مجلس الوزراء المشار إلیھ أعاله رقم )٣(  
  ٠ بین بدل االنتداب ومكافأة العمل االضافي في حالة السفر في مھمة رسمیة الجمع   
  

                                                 )١٩(  
  
  



          

   ٢٧/ مادة
  وط البدالت أو المكافآت أو التعویضات أوالمزایاتحدد الالئحة أنواع ومقدار وشر

  ٠التي تمنح للموظف 
٢٧/١   
  یمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة االصابة بعجز أو عاھة تمنعھ عن العمل    

   ستونبصورة قطعیة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئین بسبب العمل تعویضًا قدره
  ٠ألف ریال )٦٠٠٠٠(

  عجزأو عاھة مستدیمة ال تمنعانھ من أداء عملھ إذا وقعا   ویصرف لمن یصاب ب
   بسبب العمل تعویض یقدرعلى أساس نسبة العجز الذي أصابھ مقدرًا على أساس 

  ٠التعویض المقرر في الفقرة السابقة 
    ٠  ویكون تقریر نسبة العجز من الھیئة الطبیة المختصة 

٢٧/٢  
  )١( -:اآلتیة ئات یصرف للموظف بدل إنتقال شھري وفق الف 

  ٠ریال للمراتب األولى والثانیة والثالثة والرابعة والخامسة ٤٠٠    - 
   ٠ الرابعة عشرة إلى ریال للمراتب من السادسة ٦٠٠   - 

      ویصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل اإلضافي في غیر أوقات الدوام عن
من بدل  ) ٣٠على١( عادل نسبةكل یوم من أیام تكلیفھ أو إنتدابھ بدل إنتقال إضافي ی

  ٠اإلنتقال الشھري 
   ویجوز عوضا عن صرف ھذا البدل تأمین وسیلة النقل المناسبة للموظفین الذین   

ووزیر الخدمة  موافقة وزیر المالیة   تستوجب طبیعة عملھم سفرًا متواصال بشرط 
  ٠المدنیة على ذلك 

٢٧/٣   
  خارج نطاق المدن بعھا مراكز عمل تقع الوزارات والمصالح الحكومیة التي تتتقوم 

بمسافة لیست قلیلة  بتأمین نقل الموظفین من  وإلى العمل باإلضافة إلى مایأخذه من 
  بدل إنتقال شھري ، على أن یتم ذلك على وسائل النقل العادیة المستخدمة  للطلبات،

  التناوب بین كما تقوم الوزارات والمصالح الحكومیة  بنقل الموظفین الذین یعملون ب
  الساعة التاسعة مساءوالساعة السادسة صباحًا بنفس الوسیلة وذلك باإلضافة إلى ما 

  ٠یأخذه من بدل اإلنتقال الشھري 
  

------------------------------------------  
   وتاریخ  ٥٠٢تم وضع ھذا البدل وفقا لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  )١(

  ھـ   ١/٧/١٤٠١ـ  والعمل بھ إعتبارًا من ھ١٨/٦/١٤٠١        
  

                                               )٢٠ (  
  
  
  



          

٢٧/٤  
  ) حالیًا –وزارة التربیة والتعلیم ( للرئاسة العامة لتعلیم البنات ووزارة المعارف  

   أن تختار بعد أخذ رأي المستفیدات بین من الجھات التي تعمل فیھا نساء وغیرھا 
ویتم النقل في وسائل  ٠نقلھن أو دفع بدل اإلنتقال الشھري لھن حسبما تراه مالئمًا 

  النقل  للطالبات في حالة مدارس لبنات والجھات المماثلة التي تتبعھا مدارس  ، أو 
  ٠ بوسائل النقل العادیة المستعملة في الطلبات في الحاالت االخرى 

٢٧/٥  
  لد آخر یصرف لھ ما یعادل راتب شھرین باعتبار إذا نقل الموظف من بلد إلى ب- أ

  )٣()٢()١(٠    ذلك مقابًال لنفقات ترحیلھ وعائلتھ وأمتعتھ 

  جھة أخرى فإذا كان النقل من داخل المملكة إلى خارجھا أو العكس أومن جھة إلى 
 خارج المملكة ، تصرف باالضافة إلى ماسبق تذاكر إركابھ وعائلتھ ، كما یصرف           

لھ ثالثة أضعاف  قیمة التذكرة  من البلد المنقول  منھ إلى البلد المنقول إلیھ على أال 
  ٠یقل ما یصرف لھ عن راتب شھر واحد وذلك مقابل نفقات اإلعداد للسفر

  فإذا إنتدب الموظف مدة أومدد متواصلة تزید على تسعین یومًا یؤمن ترحیلھ  - ب
   -:على النحو التالي 

خل المملكة یصرف لھ عند ابتداء االنتداب ما یعادل في حالة االنتداب دا -١
في  وأمتعتھ وأثاثھ  ترحیلھ وعائلتھ   مقابل   بإعتبار ذلك راتب شھرین

  ٠الذھاب واالیاب 
في حالة االنتداب من داخل المملكة إلى خارجھا أو العكس أو من جھة  -٢

  فقط لھ ولزوجتھ إلى جھةأخرى خارج المملكة فتؤمن لھ تذاكر إركاب
 من إستحقاق   وال یمنع٠ للجمیع  تذاكر كاملة  في حدود أربع  وأوالده

من قبل مرجع  نتداب  قطع اإل )ب(  في الفقرة  البدل المنصوص علیھ
 ٠الموظف قبل إنھاء مدة االنتداب 
----------------------------------------  

    ورد بقرار مجلس  وفقًا لماالوارد في ھذه المادة )  بدل النقلأي(تم وضع بدل الترحیل )١(
ھـ الذي قرر صرف بدل الترحیل على ٣/٣/١٤٠٢ وتاریخ ٦٣٦رقم الخدمة المدنیة 

 ٠أساس راتب شھرین دون تحدید حد أدنى أو أعلى
 ھـ١٤٠٤ /١٤/٤ وتاریخ  ٨٥٦كما سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  )٢(

   ھـ٢٩/٨/١٣٩٢في ١٢/١٤٧٥٤ رقم بتأیید االستمرار في تطبیق تعمیم وزارة المالیة
  ٠ القاضي بعدم جواز  تكرار صرف بدل الترحیل خالل سنة 

  ھـ وحدد المسافات٢٣/٥/١٤٠٧ وتاریخ ٢٣/٤٥صدر تعمیم وزارة الخدمة المدنیة رقم )٣(
  - :يدة وھـا     التي یصرف عنھا بدل الترحیل في الحاالت الواردة في ھذه الم

  )١٥(و٠كیلومترًا للطرق غیر المسفلتھ) ٤٠( و٠الطرق المسفلتھ كیلو مترًا في ) ٧٥      (
  ٠     كیلو مترًا لألماكن التي التصل إلیھا السیارات 

  
                                             )٢١(  

  
  



          

٢٧/٦  
  -: للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذھابًا وإیابًا في الحاالت اآلتیة  یؤمن

  ٠ل أو الخارج مدة ال تزید على تسعین یومًا إذا انتدب في الداخ  - أ
 إذا استدعتھ الحكومة للشھادة أمام إحدى المحاكم أو الھیئات الواقعة خارج  - ب

   ٠مقر عملھ 
  ٠ إذا دعي للمثول أمام لجنة طبیة أو ھیئة تحقیق أو محاكمة -  ج
   قبل الجھة المختصة لبلد وصي بعالجھ منأ إذا حصل على أجازة مرضیة و-  د
  ٠   آخر داخل المملكة   

   صغیرة  فإذا كان السفر إلى بلد ال تصلھ الطائرات فیصرف لھ أجرة سیارة       
   بالنقل   إركابھ  وأجرة فما فوق  من موظفي المرتبة العاشرة  إذا كان      كاملھ 

  ٠لما دون ذلك      الجماعي 
  ي یعمل فیھا وسیلة النقل     ویجوز في الحاالت االستثنائیة أن تھيء لھ الجھة الت

  ٠    الالزمة 
           ویصرف للموظفین في ھذه الحاالت المذكورة بدل انتداب عن االیام التي 

      استلزمتھا ھذه االعمال،وفیما عدا حالة االنتداب على الموظف أن یقدم شھادة
  نتداب    بذلك من الجھة التي إستدعي إلیھا ،وال یصرف للموظف المتھم بدل اال

     ٠    إال بعد أن تثبت براءتھ مما نسب إلیھ
 ٢٧/٧  

   -:   یكون االركاب بالطائرات وفق الدرجات اآلتیة 
 ٠درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق   - أ

الموظفین من   ، ویجوز إركاب  من الموظفین  لما عدا ذلك  سیاحیة درجة   - ب
  طبیعة  تقتضي  التي في الحاالت   بالدرجة األولى فما دون  التاسعة  المرتبة

  :األمور فیھا ھذا التصرف مثل
  ٠مرافقة الضیوف الرسمیین عند سفرھم بالدرجة األولى  -١
  لبعضویحق في وفد رسمي مسافر إلى الخارج،كون الموظف عضوًا -٢

 ٠األعضاء الركوب بالدرجة األولى 
 ھحاجة إلى إصطحاب من یرى الوزیرالمختص أثناء سفره في الداخل  -٣

  ٠معھ بالدرجة األولى ألسباب تتعلق بالعمل 
٢٧/٨  

  من ھذه الالئحة بدًال من) ٢٧/٦(    یجوز في الحاالت المنصوص علیھا في المادة 
   تأمین تذاكر السفر عینیًا في الداخل صرف قیمتھا من الدرجة السیاحیة مھما كانت 

  ٠ مرتبة الموظف 
  اب عن تذاكر السفر في الخارجكما یجوز تعویض الموظف المستحق ألمر اإلرك

  
                                            )٢٢(  

  
  



          

   
  العامة للخطوط الجویة  والمؤسسة   بین وزارة المالیة  تفق علیھا ی حسب قواعد 

  )١(٠ العربیة السعودیة 

٢٧/٩  
  تؤمن الحكومة عن طریق وزارة المالیة لموظفي المرتبة الخامسة عشرة-      أ

  سیارات مناسبة إلستعمالھا في تنقالتھم الرسمیة والخاصة تجدد كل ثالث سنوات
  )٢(٠كما یؤمن باالضافة إلى ذلك سائق وما تحتاجھ السیارة من وقود وصیانة 

     ویجوز بعد االتفاق مع وزیر المالیة ووزیر الخدمة المدنیة أن یسري حكم ھذه 
  ٠مستقلة  المادة على رؤساء المصالح واإلدارات ال

   تؤمن وزارة الخارجیة لرؤساء البعثات الدبلوماسیة الممثلة للمملكة في-ب
  تجدد     الخارج السیارات المناسبة إلستعمالھا في تنقالتھم الرسمیة والخاصة ، و
  وقود     كل ثالث سنوات ،كما یؤمن باالضافة إلى سائق وما تحتاجھ السیارة من 

  ٠    وصیانة 
  ٠رف للمستفید من أحكام الفقرتین السابقتین بدل االنتقال المقرر  ال یص-     ج

٢٧/١٠  
    یصرف للموظف عند التعیین أول مرة في خدمة الدولة بعد صدور ھذه الالئحة 

   )٣( ٠)راتب شھر واحد(   بدل یعادل 
  
  
  ھـ  المعدل ٢٤/١٢/١٤١٨  وتاریخ  ١/٥٣٦تم وضع ھذه المادة على ضوء ماورد بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) ١( 

   ھـ٢٨/٣/١٤١٩ وتاریخ ٧/٧٦٠٠ من الالئحة والمبلغ بخطاب دیوان الرئاسة برقم  ٢٧/٨للمادة 
  ٢٧/٩  من المادة) أ(بالفقرة  ھـ  بإستمرار العمل ٤/٥/١٤٢٠ وتاریخ ٦٤٥٧/ب/٧صدر األمر السامي البرقي رقم ) ٢(  

  -:على أن یراعى مایلي ) ١٥(المشتملة على قواعدتأمین السیارات لشاغلي المرتبة   من الالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة
  ٠ یتحمل المستفید تكالیف الوقود وصیانة السیارة -١  
 بدًالمن بیعھا علیھ  للمستفید ،لى أن تصبح في نھایة المدة ملكًا ع ،   أن تكون اإلستفادة لمدة أربع سنوات بدًالمن ثالث  -٢  

  ٠تھا كما ھو متبع حالیًا بثلث قیم
ھـ المبلغ بخطاب دیوان رئاسة مجلس ١٨/١١/١٤٢٤ وتاریخ ١/٩٣٥كما صدر فیما بعد قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم     -

إذا إنتھت خدمة الموظف الذي أمنت لھ ( ھـ  ونص في فقرتھ الثانیة على أنھ٢٦/٢/١٤٢٥ وتاریخ ١٠٥٠٣/ب/٧الوزراء رقم 
 - بمن فیھم من یكلف بأعمال وكیل الجامعة-خرىفي سلم الموظفین أو مایعادلھا من الساللم األ) ١٥(مرتبةسیارة ممن یشغل ال

 وأن یعمل ٠ فتنقل ملكیتھا إلیھ دون إشتراط إكمال مدة األربع سنوات ٠بسبب الوفاة أو العجز الصحي عن العمل أو التقاعد
  ٠بھذا القرارمن تاریخ تبلیغھ

ونص على ان یصرف للمعین على المرتبة ١٦/٢/١٤٢٦  وتاریخ ١/١٠٣٩جلس الخدمة المدنیة رقم كما صدر قرار م     -
وتحتسب األربع سنوات وفي حدود ستة اشھر فقط، ریال من تاریخ التعیین حتى تأمین السیارة لھ )  ١٠٠٠( الخامسة عشرة 

  ٠ربع سنوات تكون من تاریخ تأمین السیارة وإذا انتھت االربع سنوات وأمنت سیارة أخرى فإن األ٠من تاریخ التعیین 
الذي عدلت بموجبھ بعض  ھـ ٢٤/٦/١٤٠٥في ) ١٠١( تم وضع ھذه المادة على ضؤ ماورد بقرارمجلس الوزراءرقم    )٣(

   ٠البدالت ومنھا ھذا البدل 
  
  
  

                                                            )٢٣(  
  
  
  



          

٢٧/١١  
  من)٢٧/٩(الداخل من الموظفین الخاضعین للمادة  ظف المنتدب في یصرف للمو

   ھذه االحكام خمسون ریاًال بدل إنتقال  یومي طوال فترة االنتداب إذا  لم توفر لھ
  ٠ وسائل النقل في مقر إنتدابھ

٢٧/١٢   
 ال یجوز للموظف بأي حال من االحوال إستعمال السیارات الحكومیة إذا كان 

  ٠تقال شھريیحصل على بدل إن
٢٧/١٣  
  ریاًال للموظفین الذین) ٢٤٠(كل شھر مقداره یصرف بدل ضرر أو عدوى     

 یتعرضون بحكم عملھم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجھات 
   -:التالیة 

  ٠أقسام األشعة   - أ
 ٠أقسام الطب الوقائي   - ب
  ٠ة  مستشفیات العزل ومكافحة األوبئة حین حدوثھا والمحاجر الصحی-ج
  ٠ المختبرات الجرثومیة -د
   الفحص الجماعي للدرن  الدرن وسیارات مصحات ومراكز ومستوصفات  -ھـ

  ٠     ومصحات الجذام ومستشفیات األمراض العقلیة 
  ٠ أقسام المختبرات العلمیة التي تسبب للعاملین فیھا ضررًا -و
     سامة أو  كیماویةمواد  فیھا  التي تستعمل   أقسام التصویر وطباعة الخرائط -ز

  ٠    حارقة 
   وتعبئة البطاریات وفي   ولحام الكھرباء الذین یعملون في لحام األوكسجین  -ح

  ٠    الدھان بالمسدسات وقیاسي الزیت ومن یتعرض لإلشعاع الذري 
   الذین یعملون في مكافحة الحشرات وغسالوا الموتى والعاملون في سیارات -ط

  ٠   التنظیفات 
٢٧/١٤  
  ریال للموظفین الذین تقتضي طبیعة) ٢٠٠( یصرف بدل خطر كل شھر قدره     
   أعمالھم التعرض للخطر نتیجة عملھم في األسلحة والذخیرة أو محطات الكھرباء 

  ٠   ذوات الضغط العالي أو إشرافھم على مواد خطرة ومتفجرة 
٢٧/١٥  

  ح واللحوم خارج وقت یصرف لألطباء البیطریون الذین یشرفون على الذب-     أ
  )١(٠        الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشھري 

  ٠یمنح األطباء البیطریون مكافأة سنویة تعادل مرتب شھرین  - ت
  ھـ وقضى بعدم مساواة مساعدو٩/١١/١٤١٧ وتاریخ ١/٤٥٨صدرقرارمجلس الخدمة المدنیة رقم ) ١(   

   ٠بحیث التصرف لھم ھذه المكافأةیطریین طریین باألطباء الب        االطباء البی
   

                                                      )٢٤(   
     



          

٢٧/١٦  
   یمنح الذین یزاولون أعمال التدریب والتعلیم داخل المدارس ومعاھد التعلیم ومراكز

  تي من أول مربوط المرتبة ال  )٠/٠ ٢٠( التدریب بدل مھنة یصرف كل شھر قدره 
  ٣٠( یشغلھا الموظف فإذا زادت خدمتھ عن خمس سنوات یصرف لھ بدل قدره 

  ویشترط لصرف ھذاالبدل٠ثالثین بالمائة من أول مربوط المرتبة التي یشغلھا) ٠/٠
   أن یكون الموظف مثبتًا  على وظیفة  تعلیمیة  أو تدریبیة  داخل المدرسة أو    -١    

   ٠       المعھدأو مركز التدریب 
   ٠ أن یزاول الموظف عمل الوظیفة المثبت علیھا فعًال-٢    
  ٠)١( أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضیت على وظیفة تعلیمیة أو تدریبیة-٣    
٢٧/١٧  

   :لألسباب التالیةشاغلي الوظائف التعلیمیة والتدریبیة یعةعمل لغیر یجوزمنح بدل طب
كون االستمرار فیھ یؤدي إلى صعوبة العمل الذي یقوم بھ الموظف ، أو  -١

  ٠آثار مرضیة مثل وظائف النسخ 
إرتباط الوظیفة بمسؤولیة من شأنھا أن تعرض شاغلھا لخسارة مادیة  -٢

  ٠مباشرة مثل وظائف أمناء الصنادیق
 كون الوظیفةذات إتصال دائم بالجمھورمثل وظائف الجوازات والمستشفیات  -٣
 ا عملیة الرقابة في أحدأجھزةكون الوظیفة من الوظائف التي یمارس شاغلھ -٤

  )٢(٠االداریة مثل ھیئة الرقابة والتحقیق ودیوان المراقبة العامة الرقابة 

   كون الوظیفة من الوظائف التي یعمل شاغلھا خارج المكاتب الحكومیة طوال-٥    
  )٣(٠        الوقت أو أغلبھ

   المرتبة التي یشغلھامن أول مربوط) ٠/٠ ٢٠(  ویمنح ھذا البدل بنسبة التزید على 
  یصرف لھا البدل ومقدارالبدل لكل وظیفة بقرار ویتم تحدید الوظائف التي  الموظف،

 ----------------------------------------  
  ھـ بالموافقة على سلم رواتب الوظائف التعلیمیة ١٣/١/١٤٠٢ وتاریخ ١/صدر المرسوم الملكي رقم م)١(

   وبذلك فإن ھذا البدل ال یصرف للخاضعین لھذا السلم٠ ضمن تركیبة ھذا السلم   وقد تم إدخال بدل المھنة
  من شاغلي الوظائف التعلیمیة المشمولین بالئحة الوظائف التعلیمیة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة 

  ھـ ١٠/١١/١٤٠١ وتاریخ ٥٩٠رقم 
ھـ ونص على إقتصار صرف    ٥/٢/١٤١٨وتاریخ ) ١/٤٨٢(    كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -

 على شاغلي الوظائف ذات  النشاطات التدریبیة  المباشرة ٢٧/١٦بدل  المھنة  المنصوص علیھ  في المادة 
ھـ  دون  سواھا  من ٣٠/١/١٣٩٨ وتاریخ١٤/١٠رقم )  وزارة الخدمة المدنیة (الواردة في تعمیم الدیوان  

  ٠الوظائف األخرى 
ھـ وألغاء بدل االعمال الرقابیة وبدل مقابلة ٢٤/٦/١٤٠٥ في ١٠١جلس الوزراء رقم صدر قرار م)  ٢  (

  ٠المرافق للقرار ) أ(كماھو موضح بالجدول الجمھور
ھـ وقضي بصرف بدل طبیعة ٢٢/٦/١٤٢٠ وتاریخ ١/٦١٩صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) ٣  (

یفة أخصائي تغذیة من موظفي الحرس الملكي من أول مربوط المرتبة لمن یشغل وظ) ٠/٠ ٢٠(عمل قدره 
  ٠ممن یزاول عملھا فعًال

                                                         )٢٥(  
  
  



          

  من وزیر الخدمة المدنیة بناء على إقتراح لجنة البدالت المنصوص علیھا في المادة  
وظیفة من الوظائف ویشترط لصرف ھذا البدل أن یكون الموظف شاغًال ل)٢٧/٢٣(

  ٠التي یقرر لھا ھذا البدل ویزاول عملھا فعًال
٢٧/١٨  

  یجوز بقرار من الوزیر المختص منح الموظف الذي یبذل جھدًا غیر عادي أو    
  خدمات  ممتازة مكافأة  مالیة ال تتجاوز راتب شھرین في السنة المالیة الواحدة ، 

  -:ویشترط لصرف ھذه المكافأة مایلي 
ن تقریر الكفایة للموظف بدرجة جید جدًا على االقل في السنتین أن یكو -١

  ٠األخیرتین 
 ٠أن ال یكون الموظف قد عوقب تأدیبیًا مالم یصدر قرار بمحو العقوبة  -٢
أال یزید عدد الموظفین الذین یمنحون ھذه  المكافأة  في سنة واحدة على  -٣

رتبة عن من عدد موظفي كل مرتبة ،فإذا قل عدد شاغلي الم) ٠/٠ ١٠(
،ویراعىفي منح ھذه المكافأة أن تكون المكافأة موظفًا واحدًا عشرة منح 

  )١(٠شاملة لموظفي األجھزة المركزیة والفروع

٢٧/١٩   
  -:یصرف للموظف ما یعادل راتب ثالثة أشھر في الحاالت اآلتیة   

  ٠من الئحة إنتھاء الخدمة ) ٣٠/٦(بموجب المادة  ةالتنسیق من الخدم -١
 ٠لى التقاعد بسبب العجز عن العمل االحالة ع -٢
 ٠اإلحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامیة  -٣
 ٠الوفاة  -٤

٢٧/٢٠  
        یمنح الموظفون المعینون على وظائف ثابتھ في المناطق النائیة بدًال تتراوح 

 ٠من أول مربوط المرتبة التي یشغلھا كل شھر  )٠/٠ ١٠إلى ٠/٠ ٥( نسبتھ من 
   من ھذه الالئحة تحدید ھذه المناطق ٢٧/٢٣ كلة بموجب المادةوتتولى اللجنة المش

  وبیان النسب المقررة لكل منطقة وشروط منح ھذا البدل مسترشدة في ذلك بقرار
  ھـ وما إنتھت إلیھ اللجنة المشكلة لبحث٥/٦/١٣٩٣ في ٧٠٥مجلس الوزراء رقم 

موجب خطاب ب لدیوان رئاسة مجلس الوزراء  موضوع المناطق الجبلیة المرفوع
ھـ  وینضم إلى اللجنة  عند مناقشتھا لذلك  ٢٣/٤/١٣٩٥ في ١/١٠٦الدیوان رقم  

  )٣( )٢(٠البدل مندوب من وزارة الداخلیة 
--------------------------  

  ٠ھـ ونص على إلغاء ھذه المكافأة ٢٤/٦/١٤٠٥ وتاریخ ١٠١صدر قرار مجلس الوزراء رقم  )١(
 وت اریخ  ١/١٥٢ھ ذه الم ادة عل ى ض ؤ م ا ح دده مجل س الخدم ة المدنی ة بق راره رق م           تم وضع بدل المناطق النائیة في    )٢(

  ٠ ) ٠/٠ ١٠ واألعلى ٠/٠ ٥(  ھـ الذي جعل الحد األدنى ١٠/٩/١٤٠٨
ھـ ونص ف ي فقرت ھ الثالث ةعلى  ص رف مكاف أة      ٢٤/١٢/١٤١٨ وتاریخ ١/٥٣٣  كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم      -

یین العاملین في مركز الخرخیر تساوي راتب ثالثة أشھر من أصل الدرجة التي یتقاض ى الموظ ف   للموظفین السعودیین المدن  
  ٠العمراني راتبھا ویعاد النظر فیھا من قبل مجلس الخدمة المدنیة في ضؤالتطور

 ة بالقرار  بتحدید القرى والمراكز والھجر النائیة المرفق١٢/٣/١٤٢٧ وتاریخ ٣٣صدر قرار وزیر الخدمة المدنیة رقم )٣(
    ھـ١/٤/١٤٢٧ ویعمل بذلك من ٠ومقدار البدل المخصص لكل منھا بناء على المراجعة الدوریة من قبل الجھات المختصة 

                                                        )٢٦(  
  



          

  
٢٧/٢١   
  ضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة إنخفاض تصرف البدالت كل شھر باإل  
  وال تصرف البدالت عند التعویض عن،لراتب ویوقف صرفھا إذا أوقف الراتب  ا

  ٠ اإلجازة أو في حالة اإلبتعاث 
٢٧/٢٢   

 یستمر صرف البدالت والمكافآت والتعویضات والمزایا التي یتقاضاھا الموظفون 
  ٠قبل نفاذ ھذه اللوائح فیما ال یتعارض معھا 

٢٧/٢٣   
   -:لجنة مؤلفة من مندوبین من تشكل في وزارة الخدمة المدنیة 

  ٠وزارة المالیة   - أ
  ٠وزارة الخدمة المدنیة   - ب

  ٠الوزارة أو المصلحة الحكومیة ذات العالقة  -ج 
   -:وتكون مھمتھا 

   لھا  فیما سبق والوظائف الخاضعة  البدالت المنصوص علیھا مراجعة -١
  ٠ وإقتراح اإلضافة أو التعدیل بھا 

 و لھا  المنظمة  في المستقبل واألحكام  جدقد تو النظر في البدالت التي  -٢
   تؤخذ توصیات اللجنة فیما سبق في االعتبار عند  وضع اللوائح  المختصة 

حسن تطبیق االحكام المنظمة للبدالت     مراقبة مھمة اللجنة من كما یكون 
  وتعرض توصیاتھا على مجلس الخدمة المدنیة  -  والوظائف الخاضعة لھا

  )١( ٠ حیالھا لیقرر ما یراه
  

  )الفصل الخامس  (                    
    االجازات واإلعارة                   

  ٢٨/مادة
إلجازات وفترات الغیاب التي یستحقھا الموظف اتحدد الالئحة أنواع ومدد وشروط 

  )٢(٠أویؤذن لھ فیھا
  

   ٢٩/مادة 
ات العامة أو الخاصة         یجوز إعارة الموظف بعد موافقتھ للعمل لدى المؤسس

  )٣( ٠ أوالحكومات أو الھیئات الدولیة وتحدد الالئحة قواعد اإلعارة
---------------------------------------  

  ٠ھـ٢٤/٢/١٤٢٦وتاریخ١/١٠٢٥تم وضع الفقرة االخیرة من ھذه المادة حسبما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم)١(  
دة الئحة خاصة تنظم االجازات بجمیع انواعھا بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم صدرت بناء على ھذه الما)٢(  

  ھـ١٥/٥/١٤٢٦وتم العمل بھا من تاریخ ) الئحة االجازات (ھـ سمیت ١٦/٢/١٤٢٦ وتاریخ ١/١٠٣٧
  ٠ھـ٤/٢/١٤٢٢ في ١/٧٤٩بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) عارة الئحة لإل(صدرت على ھذه المادة) ٣( 

  
                                                     )٢٧(  
  



          

  )الفصل السادس (                                      
                                      إنھاء الخدمة 

   ٣٠/مادة
  مع مراعاة أسباب إنھاء الخدمة التي تنص علیھا األنظمة تنھى خدمة الموظف 

  )٣()٢ ()١( -:تیةألحد األسباب اآل

  ٠اإلستقالة   - أ
 ٠ طلب اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامیة حسب نظام التقاعد - ب
  ٠ إلغاء الوظیفة -ج
   بقرار من السلطة  خدمتھ لم تمدد ما  للتقاعد  النظامیة  بلوغ السن   -د
  )٥()٤(٠ المختصة  

  ٠  العجز الصحي -  ھـ 
  ٠عدم تنفیذ قرار النقل   الغیاب بغیر عذر مشروع أو -   و
  ٠ الفصل ألسباب تأدیبیة -   ز
  ٠ الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء-   ح

--------------------------------------------  
معتمدة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة ) الئحة إنتھاء الخدمة (صدرت على ھذه المادة الئحة مستقلة تسمى    ) ١(   

بما فیھا االستقالة، والتقاعد المبكر ، والتقاعد لبلوغ السن اء الخدمة ھتنظم حاالت إنت ھـ٢٠/٨/١٤٢٠وتاریخ )١/٨١٣(م رق
 وتم العمل بھذه الالئحة إعتبارًامن ٠النظامیة ، والعجز الصحي عن العمل ، والفصل من الخدمة ، وما یتعلق بذلك من احكام  

  لسابقة المتعلقة بإنتھاءھـ وحلت محل المواد ا١٧/١١/١٤٢٣
  ٠الخدمة بالالئحة التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة 

ھـ وحدد الجھة التي تختص بتكلیف أوقبول ٢٩/٦/١٤١٧ وتاریخ ١/٤٣١صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) ٢  (
خامسة عشرة أو الرابعة عشرة بحیث أو ببلوغ السن النظامیة ، لشاغلي المرتبتین الاالستقالة أو االحالة على التقاعد المبكر 

أصبح التكلیف من صالحیة الوزیر ، وإن كان التكلیف بعمل الوظیفة من خارج الجھة االداریة أو كان المطلوب تكلیفھ عضو 
  سنة وبعد٢٥ وبالنسبة لالستقالة فتكون من الوزیر إذا كانت الخدمة تزید عن ٠ھیئة تدریس بالجامعات فیستأذن المقام السامي

 أما بالنسبة لمن بلغ السن النظامیة للتقاعد فیصدر القرار من ٠إستئذان المقام السامي وكذلك الحال بالنسبة للتقاعد المبكر 
  الوزیر المختص 

  ٠ سنة فیكون حسب نظام التقاعد٢٥ و٢٠أي ممن یشغل  ھاتین المرتبتین على التقاعد بین سن أما إحالة ٠
اللذین تنھي خدمة  ھـ بإیضاح كیفیة معاملة المتالزمین١/١/١٤٢٥ وتاریخ ١/٩٤١یة رقم صدرقرار مجلس الخدمة المدن) ٣(

وذلك بمعالجة حاالت إنھاء خدمة أي من الزوجین المستخدمین بمدارس البنات یبعًا إلنھاء أحدھما أویصل الى سن التقاعد
كان إنتھاء  ضح القرار في فقرتیھ ما إذاھـ حیث أو٢٦/٨/١٣٨٨ وتاریخ ١١٤٧خدمة اآلخر وفقا لقرارمجلس الوزراء رقم 

 وحالة ماإذا كان إنتھاء الخدمة ألحدھما بسبب بلوغ السن ٠الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي أو الفصل من العمل 
 سنة حتى یستحق معاش تقاعدي وجواز التعاقد معھ ٦٥حیث یمكن في الحالة االخیرة تمدید خدمة من بلغ السن الى النظامیة 

  ٠عد ذلكب
ھـ وأعطى سمووزیر الداخلیة صالحیة تمدید ٧/١٤١٠/ ٢٥ وتاریخ ١/٢٠٠صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ) ٤ (

 من ھذه الالئحة حتي سن الخامسة والستین إستثناء من قرار مجلس ٣٧/٥خدمات منسوبي الوزارة المشمولین بحكم المادة 
  ٠ھـ ٢٠/٥/١٤٠٧ وتاریخ ١/١٣٤الخدمة المدنیة 

ھـ الذي نص على أنھ یلزم عند الرغبة في الرفع بطلب ٢٩/٧/١٤٢٣ وتاریخ ٣٠٠٦٧/ب/٧صدر االمر السامي رقم ) ٥( 
تمدید خدمات أحد الموظفین أو المستخدمین أن یتم الرفع قبل شھرین من بلوغ السن النظامیة ، وأن تعاد الطلبات التي ال تتفق 

  ٠مع ذلك 
  
  
  
  

                                                 )٢٨(  
  
  



          

  )الباب الثالث(                                     
                               أحكام عامة وإنتقالیة 

   ٣١/مادة 
  ٠     للوزیر تفویض بعض صالحیاتھ المقررة في ھذا النظام 

  
٣١/١   
  
ة بنظام الخدمة المدنیة إالما یكون لنائب الوزیر ما للوزیر من الصالحیات الوارد  

  ٠من صالحیات  بھ الوزیرإحتفظ
٣١/٢  
  

بموجب نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ  یجوز للوزیر تفویض بعض صالحیاتھ      
ر حاجة العمل ووفقًا لما یتناسب مع المركز الوظیفي للشخص دالتنفیذیة بق

  ٠المفوض
٣١/٣  
  

  ت المفوضة وإسم الموظف ومسمى   یتم التفویض بقرار مكتوب یتضمن الصالحیا
   ٠وظیفتھ ومدة التفویض 

٣١/٤  
  

        في حالة تكلیف موظف بالقیام بأعمال  موظف آخر ال  یتمتع الموظف المكلف
 بالصالحیات المفوضة  لمن كان  یشغل الوظیفة  إال  إذا نص على  ذلك  في قرار 

  ٠التكلیف
٣١/٥  
  

  ٠المختصیفوض غیره إال بموافقة الوزیرلمن فوضت إلیھ الصالحیات أن  ال یجوز
٣١/٦   
  

   ٠ي من المسؤولیة عف  التفویض ال ی
٣١/٧  

  -:  ینتھي التفویض في الحاالت اآلتیة 
  ٠إنتھاء مدة التفویض   - أ

 ٠إنتھاء الغرض الذي من أجلھ تم التفویض   - ب
 

                               )٢٩(  
 

 



          

  ٠ إلغاء قرار التفویض -ج
  ٠من فوضت إلیھ الصالحیات  شغور وظیفة -د
 مضي ثالثة أشھر من تاریخ تعیین وزیر آخر غیر من صدر منھ -ھـ

  ٠التفویض 
  ٣٢/مادة

   یكون لرئیس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي ھذه المصلحة من الصالحیات
  ٠ما للوزیر بالنسبة لموظفي الوزارة

  
  ٣٣/مادة

  ٠دة  ال یجوز تعیین الموظف على أكثر من وظیفة واح
  

   ٣٤/مادة
      یعتبر تدریب الموظفین جزءاً من واجبات العمل النظامیة سواء كان داخل أو 

   خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جمیع الوزارات والمصالح الحكومیة تمكین
  ٠موظفیھا من تلقي التدریب كل في مجال إختصاصھ 

  ٣٤/١  
  )١(٠یب    یتم إبتعاث الموظفین للتدریب وفق الئحة التدر

  
  ٣٥/مادة 

      یتم إبتعاث الموظفین الذین تقضي مصلحة العمل بإبتعاثھم للدراسة وفق الئحة 
  )٢(٠  اإلبتعاث

   ٣٦/مادة
       تعد تقاریر دوریة عن كل موظف وفق الئحة یصدرھا رئیس مجلس الخدمة 

  )٣(٠   المدنیة 

-----------------------------------------------  
  ھـ١٩/٢/١٣٩٨ وتاریخ ١٦درت الئحة للتدریب بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  ص)١( 

  
ھـ ٢٠/٧/١٣٩١د وتاریخ / ٣ /١٧٧٥٢سبق أن صدرت الئحة لإلبتعاث بموجب األمر السامي رقم )٢ (

   ض لكون لوائحھ التلغي إال ما یتعارھـ ١٣٩٧والزال العمل بھا جاریًا بعد صدور نظام الخدمة المدنیة عام 
  ٠معھا فھي مكملة لتلك اللوائح والتتعارض معھا حتى تعدل أو تبدل 

  
ھـ ١/٧/١٤٠٤وتاریخ ) ١(صدرت الئحة تقاریر الكفایة بموجب قرار معالي وزیر الخدمة المدنیة رقم ) ٣(

  ھـ ١/١/١٤٠٥بناء على التفویض الممنوح لھ من رئیس مجلس الخدمة المدنیة وجرى العمل بھا إعتبارًامن 
  
  
  

                                                 )٣٠(  
  
  
  



          

  الوظائف المستثناة
  

  ٣٧/مادة 
   یجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنیة إستثناء وظائف معینة من بعض أحكام ھذا

  ٠  النظام 
  ٣٧/١   

  ٠  یجوز شغل الوظائف المستثناة من بین موظفي الدولة أو غیرھم 
  ٣٧/٢  

   الوظائف المستثناة من المسابقة إال بعد تثبت وزارة الخدمة المدنیة  ال یجوز شغل
  ٠ من المؤھل المطلوب نظامًا

  

  )الوظائف المستثناة من المسابقة( - اوًال - ٣٧/٣ 
  
  -:وظائف التالیة من المسابقة تستثنى ال  

  ٠ رؤساء ومساعدو رؤساء وأعضاء ھیئات األمر بالمعروف والنھي عن المنكر-  أ
   ٠ وظائف مراقبي المدرسین في المسجد الحرام والمسجد النبوي -ب  

  ٠ مدرسو العلوم الدینیة -  ج
 رؤساء ومأمورو الشفرة واإلرشیف السري وذلك بالنسبة لألمارات والمراكز -  د

  ٠المرتبطة بھا
  ٠ رؤساء مكاتب األمارات -  ھـ
  ٠یر الخدمة المدنیة  وظائف مجلس الوزراء التي یتم االتفاق علیھا مع وز-   و
  وزیر  یتم االتفاق علیھا مع   واإلستخبارات التي  وظائف المباحث العامة-   ز

   ٠       الخدمة المدنیة 
  ٠ مأذونو عقود االنكحة -  ح
   ٠ مقدرو الشجاج -  ط
   ٠ رؤساء البلدیات -  ي
  ٠ أمناء وأعضاء مجالس المحاكمة في ھیئة التادیب -  ك
  ٠حققو ھیئة التأدیب والتحقیق  مراقبو وم–  ل 

   وظائف االرشاد الدیني وأئمة المساجد والمؤذنون والفراشون التابعون لخدمة -  م
  ٠وغسالو الموتى٠ الحرمین الشریفین 

  ٠ وظائف مكافحة المخدرات والتزییف والتزویر واالسلحة والذخیرة -  ن
    ٠ وظائف المكتب السري لسمو وزیرالداخلیة  وسمو نائبھ-  
  )ومھمتھ إدارة الملفات واالوراق السریة الواردة والصادرة( وظیفة سكرتیرسري -
  )وذلك بالنسبة لإلمارات الصغیرة والمراكز المرتبطة بھا(  أمین سر -
  

                                      )٣١(  
  
  ٠ باحث قضایا سریة -



          

  ٠ كاتب شفرة -
  ٠ رئیس مجمع قروي -
  ٠رویة  سكرتیر لجنة ق-
  ٠ وظائف مندوبي تعلیم البنات في المناطق -
 وظائف مكتب سمو وزیر الدفاع والطیران ، كما یستثنى من المفاضلة في حالة -

الترقیة ویتم التعیین أو الترقیة باالختیار ممن تتوفر فیھم الشروط بقرار من سمو 
  ٠الوزیر 

  قرارمجلس الخدمة المدنیة رقم ( مدیر مكتب رئیس الھیئة المستقلة– مدیر مكتب الوزیر -
  ٠)٤/١٣٩٧-٣تاریخو ٥         

  )ھـ١٩/١٢/١٣٩٨ في ١٧قرارمجلس الخدمة (  الوظائف المدنیة التابعة لقوة األمن الخاصة -
 قرار مجلس الخدمة ( مدیر مكتب االمیر ، مدیر مكتب الوكیل، رئیس دیوان األمارة -

  ھـ ١٣/١/١٣٩٨المدنیة رقم 
  ١٦/٩/١٣٩٨ في ٥٩المدنیة رقم قرارمجلس الخدمة(السریة بتعلیم البنات  رئیس الغرفة -
  ٠)١٨/١٠/١٣٩٨في ٧٥قرارمجلس الخدمة( مدیري مكاتب الدعوة في الخارج-
   في ٥٠قرارمجلس الخدمة المدنیة رقم (وظائف االتصاالت الخاصة بوزارة الداخلیة  -

  ٠)ھـ٦/٣/١٣٩٨      
 مدیر إدارة الشؤون السریة وست –لتالیة  وظائف قیادة الطواريء الخاصة ا-

   – كمأمورإرشیف ومأمور شفرة  وناسخ آلة عربي وإنجلیزي –مسمیات أخرى 
  )ھـ ٢٥/٨/١٤٠٠قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (    
  قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ( عدد من الوظائف التابعة لمجلس االمن الوطني -

  )ھـ٢٠/٤/١٤٠١ وتاریخ ٤٣٨     
في ٤٣٩قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم(  مدیر شعبة المتابعة المالیة بالمرتبة العاشرة -

  ٠)ھـ ٢٠/٤/١٤٠١
  )ھـ٧/٨/١٤٠١ في ٥٢٠قرارمجلس الخدمة المدنیة (  رئیس بلدیة الجنوب الفرعیة -
  ١٠ مدیرإدارة المقررات والقواعد مرتبھ-١٠ مدیر ادارة المنازعات القبلیة مرتبة - 

   ٨باحث قضایا بادیة مرتبة – ١٠ مستشار مرتبة – ١٠ق شرعي مرتبھ      محق
   في ٤٤٤قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم( ) شؤون البادیة (وذلك بوزارة الداخلیة 

         )ھـ ٤/٥/١٤٠١  
قرارمجلس الخدمة المدنیة ( وظائف مكتب سمو وزیر الداخلیة للدراسات والبحوث -

  )ھـ٢٩/٤/١٤٠٢في ٦٨٥رقم 
 وتشغل باالتفاق – بھیئات األمربالمعروف -مدیر إدارة القضایا  مرتبة تاسعة  -

  ) ٢٤/٧/١٤٠٧في ١/١٣٧مجلس الخدمة المدنیة رقم  قرار(مع الداخلیة والخدمة المدنیة 
  
  

                                        )٣٢(  
  
  
  ار مجلس الخدمة قر(  وظائف إدارة العقود الخارجیة بوزارة الدفاع والطیران -



          

  )٢٠/٤/١٣٩٩ في ١١٥      المدنیة رقم 
 بحیث تستثنى –بعض وظائف إدارة البحوث والتطویر بوزارة الدفاع والطیران  -

 مھندس مدني حاسب –من المسابقة والمفاضلة لغرض التعیین والترقیة وھي 
  ومھندس أنظمة٨ -٧ ومھندس میكانیكي مرتبة ٧ ومحلل مختبر مریبة ٩مرتبة 
 في ١/٢٨١قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (  ٨ ومھندس حاسب آلي مرتبة ٩مرتبة 

  ٠)ھـ٢٥/٨/١٤١٣
 إستثناء عدد من وظائف إدارة البحوث والتطویر بوزارة الدفاع والطیران من -

  ، مھندس میكانیكي مشرف -:المسابقة والمفاضلة لغرض التعیین أو الترقیة وھي 
  روني ،مھندس كیمیائي ،مھندس كھربائي ،مھندسمھندس میكانیكي ، مھندس إكت

  حاسب آلي ،محلل حاسب آلي ،تقني ھندسة حاسب آلي،مشغل أجھزة حاسب آلي،
 وما –محلل أسالیب ، فیزیائي ، مسجل معلومات حاسب آلي ، مبرمج ، مترجم 

قرار مجلس الخدمة (یطرأ على ھذه الوظائف من زیادة مستقبًال بنفس المسمیات 
  ) ھـ ٢٨/٧/١٤٢٣ في ١/٨٠٤المدنیة 

 ٨ ومشرف فنون شعبیة مرتبة ٨ مدیر إدارة الفنون الشعبیة مرتبة – وظائف -
قرار مجلس الخدمة  ( بالرئاسة العامة لرعایة الشباب  -ومدرب وعازف موسیقى 

  )ھـ ٣/٩/١٤٠٣في ٧٣٩المدنیة رقم 
  )١٤٠٣/ ٣/٩في ٧٣٨رمجلس الخدمة المدنیةرقم قرا(  مدراء مكاتب الدعوة في الداخل-

  قرار (  بمركزأبحاث الجریمة بوزارة الداخلیة ١٠ مدیر إدارة المعلومات مرتبة -
  )ھـ ١٣/٢/١٤٠٥ في ٩٣٠   مجلس الخدمة المدنیة رقم 

قرار مجلس الخدمة (  بأمارة منطقة نجران ١٠مدیر شؤون غیر السعودیین مرتبھ  -
   ) ھـ ١٢/٥/١٤٠٦ في ١٠٣٦المدنیة رقم 

  قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ( ب نائب االمیر في أمارات المناطق  مدیر مكت-
  ) ھـ ١٢/٩/١٤٠٦ في ١٠٣٥   
األمر السامي (  وظائف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -

  )ھـ ١٢/٨/١٤٠٤م في /٢٦٦٥رقم 
   )٧/٢/١٤١٧في ٤٢٢ /١قرارمجلس الخدمة المدنیة رقم (  مأمور تحري باألمن العام -
  

ھـ بمعاملة وظائف األسلحة والذخیرة بوزارة الداخلیة ٣/٦/١٤٢٠ وتاریخ ٨٣٧٧/ ب/٧ الكریم رقم    صدر االمر السامي-
ھـ ١٣٩٥ لسنة ٦٥٠بما یعامل بھ موظفو إدارة األسلحة والذخیرة بوزارة الدفاع والطیران حسب قرار مجلس الوزراء رقم 

  ٠  ٣٦٠وقرار مجلس الخدمة رقم 
ھـ بتنظیم إیجاد وظائف السكرتاریة السریة باالجھزة ١٠/٩/١٤١٧ وتاریخ ١/٤٤٤ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -

   ٠الحكومیة 
إشغال  وحدد طریقة وشروط    ھـ١٤/٧/١٤١٩ وتاریخ  ١/٥٦٢صدر قرارمجلس الخدمة المدنیة رقم     -

الیقل عدد أعضائھا   الحكومیة مناسبتھا وتشكیل لجنة المستثناة باالسلوب والوسیلة التي ترى الجھةالوظائف
أربع سنوات كحد أدنى في  واشتراط مضي٠عن ثالثة من المسؤولین بالجھة الختیار أفضل العناصر 

   ٠)جید(ل تقدیره عن قمرتبتھ قبل ترشیحھ للمرتبة التالیة وأن الی
  

                                               )٣٣(  
  

  الوظائف المستثناة من المؤھل والمسابقة  -   ثانیًا



          

  
٣٧/٤  

  :  تستثنى فئات الوظائف اآلتیة من المسابقة والمؤھل        
  ویترك أمر إختیار شغل ھذه الوظیفة لمقام جاللة مدیر إدارة الحرم المكي -  

  ٠    الملك
  ٠أألمراء ووكالؤھم  -  
  ٠ رؤساء المراكز -  
  ٠ قصاصو األثر -  
  ٠الخویا  -  
  ٠ أمیر لواء ومساعد أمیر لواء بالحرس الوطني -  
  ٠ الطوارف ورؤساؤھم -  
  ٠ الھجانھ ورؤساؤھم -  
  قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم(  مساعد مدیر عام تموین األسلحة والمدخرات -  

  ٠)ھـ ٦/٣/١٣٩٨ وتاریخ ٢٣     
س الخدمة المدنیة رقم ر مجلقرا(  إدارة المجاھدین رئیس دوریة بوزارة الداخلیة-  

  ٠)ھـ٣٠/٢/١٤٠١ وتاریخ٤٠٧
  ٠)ھـ٢٨/٣/١٤٠١وتاریخ٤٢٧قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم (  منفذ قصاص - 
  قرار(   بإدارة المجاھدین ٨ ومساعد رئیس فرقھ مرتبھ ١٠ رئیس فرقھ مرتبھ - 

  ٠)ھـ٣/٣/١٤٠٢ في ٦٤٢مجلس الخدمة المدنیة رقم     
  قرار مجلس ( في اإلمارات المتاخمة للحدود رئیس فرقھ ومساعد  رئیس فرقھ- 

  ٠)ھـ ٨/٧/١٤٠٦ في ١٠٣٠الخدمة المدنیة رقم     
  وتاریخ٣/٢٢٦قرارمجلس الخدمة المدنیة رقم (  رئیس دوریة بوزارة الداخلیة -  

  ٠)ھـ ٢٢/٦/١٤١١
  

-- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
 ھـ بالموافقة على إستثناء من ٢٠/٦/١٤١٨ وتاریخ ١/٥٠٣دمة المدنیة رقم   صدر قرار مجلس الخ-  

 من بعض ١٢ترغب وزارة الداخلیة ترشیحھ على وظیفة مدیر عام فرع المجاھدین بمنطقة جازان مرتبة 
  ٠المؤھالت المطلوبة 

  
  ھـ ونص على عدم جواز التعاقد٨/٧/١٤١٨م وتاریخ /٧/٣٠٧صدر األمر السامي رقم = 

الصادرة بھذا الشأن ومعاملة لموظفین السعودیین بعد سن الخامسة والستین وذلك تأكیدًا على قرارات  مع ا
  ٠الجمیع بموجب النظام

  
  
  

                                      )٣٤(  
  
  

٣٧/٥  



          

من ھذه الالئحة یكون التعاقد مع شاغلي الوظائف ) ٣٠/٨(  مع مراعاة المادة 
   سن الخامسة والستین  وفق أحكام  قرارات  مجلس الوزراء التالیة  بعد إكمال 

  )١(٠ الصادرة في ھذا الخصوص
   وظائف اإلرشاد الدیني ومرشدو القرى والبوادي وأئمة المساجد وأمناء -١     

   والفراشون  ومأذونو األنكحة           المكتبات بالحرمین الشریفین والمساجد 
  ٠وغسالو الموتى ،رمین الشریفین  التابعون لخدمة الح        

  ٠ موظفو الرئاسة العامة لالشراف الدیني بالمسجد الحرام -٢     
   رؤساء وأعضاء ھیئات االمر بالمعروف، حفاظ القرآن الكریم القائمون -٣     

  ٠         على تدریسھ 
  ٠ وظائف الخویا ورؤسائھم  ورؤساء الھجانة وقصا صو األثر -٤     
  ٠العمد  -٥     
  )٢(٠ أمراء األلویة ووكالؤھم بالحرس الوطني -     
   منفذو القصاص – رؤساء المراكز – وكالء االمراء – وظائف االمراء -     

  )٤( )٣()ھـ٢٥/٨/١٤٠٠في ٢٨٧قرارمجلس الخدمة المدنیة رقم (       ورؤساؤھم 
  

   ٣٨/مادة
   وتاریخ٥/م الملكي قم م  یحل ھذا النظام محل نظام الموظفین الصادر بالمرسو

  : ھـ وذلك ١/٢/١٣٩١  
  ٠ بالنسبة للموظفین الخاضعین بصفة أصلیة لھذا النظام-      أ

   بالنسبة للموظفین الین یعتبر النظام المذكور مكمًال للنظم التي تحكم -     ب
  ٠         أوضاعھم وذلك في حدود ماتنص علیھ تلك النظم 

  
--------------------------------------------------  

 الئحة ألغي ضمن المواد المتعلقة بإنتھاء الخدمة حیث حلتقد الوارد ضمن ھذه المادة )  ٣٠/٨ ( المشار إلیھ الرقم   )١(   
نتھاء الخدمة بدًالمن إمن الئحة  ) السادسة(ھـ بحیث أصبحت المادة ١٧/١١/١٤٢٣إنتھاء الخدمة محل ھذه المواد اعتبارًامن 

  ٠ من ھذه الالئحة ٣٠/٨
   ھـ٢٩/١/١٤٠٠ وتاریخ٢٢٢تم ضم ھذه الوظائف بموجب قرارمجلس الخدمة المدنیة رقم )٢(   

  ھـ ونص على أن التعاقد٢٩/١/١٤٠٠ وتاریخ ٢٢٢ الخدمة المدنیة رقم قرارصدر) ٣   (
  تبةالتي متى تم یكون بمكافأة تعادل أول مربوط المر٣٧/٥     على الوظائف الواردة بالمادة 

  ٠     كان یشغلھا وقت االحالة على التقاعد
یجوز لسمو وزیر الداخلیة ( ھـ ونص على أنھ ٢٥/٧/١٤١٠وتاریخ ١/٢٠٠  صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم )٤  (

مادة تمدید الخدمة بعد بلوغ سن الستین وحتى الخامسة والستین لمنسوبي الوزارة الذین یشغلون الوظائف الخاضعة لحكم ال
   -: من الالئحة وھي ٣٧/٥
   رؤساء -٥ رؤساء المراكز -٤  األمراء -٣ قصاصو األثر -٢ الخویا ورؤساؤھم  -١   

  ٠ منفذو القصاص ورؤساؤھم -٨ وكالء األمراء -٧ العمد -٦      الھجانة 
  ٠ورؤساء مراكز  افظین  ووكالء محمحافظینبعد صدور نظام المناطق إختلفت المسمیات فأصبح ھناك       :ملحوظة   
  
  

                                         )٣٥(  
   
  
   ٣٩/مادة  



          

  ٠یصدر مجلس الخدمة المدنیة لوائح ھذا النظام    
   ٤٠/مادة 

  ٠ لمجلس الوزراء حق تفسیر ھذا النظام 
  ٤٠/١  

  ٠ تحتسب التواریخ وفق تقویم أم القرى -      أ
  إذا نص على  أحكام ھذا النظام ثالثین یومًا إال فیذ  یعتبر الشھر في تن-     ب 

  ٠            خالف ذلك 
٤٠/٢    

  ھـ١/٨/١٣٩٧  تلغي اللوائح التنفیذیة ما یتعارض معھا وتسري إعتبارًا من 
  

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

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

                                        )٣٦(  
  

  
  



          

 


