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 بسم الله الرحمن الرحيم                           

 
 العربية السعودية  اململكة
 وزارة اخلدمة املدنية   

 
 
 
 
 

 املستخدمني الئحة                  

                                          ----------------- 
  (3)ار جملس اخلدمة املدنية رقم الصادرة بقر                   

 هـ واملبلغ خبطاب ديوان 02/9/7391وتاريخ                  
 وتاريخ39093 رقم رئاسة جملس الوزراء                    
 اعتباًرإواملعمول بها  هـ02/9/7391                      

 هـ  02/9/7391من                                      
 وسلم الرواتب اخلاص باملستخدمني                         
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                         
 
 المملكة العربية السعودية   
 مجلس الخدمة المدنية      
 

 هـ 02/9/7391( وتاريخ 3قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )       
 
 
 
 مجلس الخدمة المدنية :ن إ
 
بناء على الفقرة )ب( من المادة التاسععة معن نمعام مجلعس الخدمعة المدنيعة الاعادر بالمرسعوم  

وبعد االطالع على نمام الخدمة المدنية الاادر  2هـ 72/1/7391وتاريخ  84الملكي رقم م/
 هـ 72/1/7391( وتاريخ 89بالمرسوم الملكي رقم )

هعـ المتعو  01/1/7391( وتعاريخ 7جلعس الخدمعة المدنيعة رقعم )طعالع علعى قعرار ماإل وبعد 
قرار اللععوا ا التنفيةيععة إهععـ الخععا  بعع32/1/7391( وتععاريخ 74583بالموافقععة السععامية رقععم )
 2لنمام الخدمة المدنية 

لغعاء نمعام إهعـ القايعي ب7/9/7391وتعاريخ  58وبعد االطالع على المرسوم الملكي رقعم م/ 
 2هـ 7/0/7397( وتاريخ 8م/2مرسوم الملكي رقم المستخدمين الاادر بال

 2وبعد االطالع على مشروع ال حة المستخدمين  
                                

 يلي: مايقرر                                     
 2الموافقة على ال حة المستخدمين بالايغة المرافقة لهةا القرار  -:والأ  
، تسري أحكام هةه الال حة اعتبارا من عشرين رميان عام المادة التاسعة مع مراعاة -:ثانيا  

   2هـ7391
 

 العزيز فهد بن عبد                                                             
 نا ب ر يس مجلس الوزراء                                                          

 ور يس مجلس الخدمة المدنية                                                         
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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                       
 
 
 
 
 
 

 مةكرة تفسيرية                                          
 
 

 7788الوزراء رقم  هـ وقرار مجلس7/9/7391وتاريخ  85كي رقم م/تنفيةا للمرسوم المل  
لى مجلس الخدمة المدنية إوكل ألغاء نمام المستخدمين وإهـ الةي قيى ب08/4/7391وتاريخ 

 2عداد ال حة المستخدمين المرفقة إ، تم أوياعهممسؤولية ويع ال حة تنمم 
أما األحكام التي ،خااة بأوياع المستخدمين حكام الأل عداد هةه الال حة تحديداإوقد روعي في    

يشترك فيها المستخدمون مع المومفين الخايعين لنمام الخدمة المدنية فقد اكتفى بويع ن  
 2(78 حكام الخااة بالمومفين )مادهيقيي بمعاملة المستخدمين وفق األ

ت آالبدالت والمكاف للمستخدمين أهمها مساواتهم من حيثة المرفقة عدة مزايا وقد تيمنت الال ح 
( 32لى )إجازاتهم أولى من نمام الخدمة المدنية وزيادة والتعوييات والمزايا بشاغلي المرتبة األ

جازات العادية والمريية وغيرها بالمومفين الخايعين لنمام الخدمة يوما، ومساواتهم من حيث األ
 2المدنية 
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 ال حة المستخدمين                              
 
 ( 7ماده ) 
الية لنمام المستخدمين أوياع المستخدمين الخايعين بافة أتنمم هةه الال حة     

هـ وغيرهم ممن يعتبر النمام 7/0/7397( في 8الاادر بالمرسوم الملكي رقم )م/
  2وياعهم وةلك في حدود ما تن  عليه تلك النممأالمةكور مكمال للنمم التي تحكم 

 ( 0ماده )
 وما ف المستخدمين:  مؤهالت   
 -عمالهاأ( جميع ف ات وما ف المستخدمين التي تتطلب 37تويع بالمرتبة ) - أ

 2–القدرة على القيام بعمل الوميفة 
 –عمالها أ( جميع ف ات وما ف المستخدمين التي تتطلب 30ة )تويع بالمرتب  - ب

القدرة على القيام بعمل الوميفة مع خبرة في طبيعة الوميفة ال تقل مدتها عن 
  (7) 2–سنتين 

عمالها أ( جميع ف ات وما ف المستخدمين التي تتطلب 33) ةتويع بالمرتب - 
ربع أتقل عن  الوميفة لمدة ال القدرة على القيام بعمل الوميفة مع خبرة في طبيعة

 2سنوات 
 2الشهادة االبتدا ية مع ثبوت الاالحية للقيام بعمل الوميفة   - أ
ثبات القدرة على القيام بعمل الوميفة بالنسبة للسا قين عن طريق الحاول إيكون  - د

و أوبالنسبة لمن عداهم عن طريق شهادات الفح  المهني  2على رخاة قيادة 
 2خبرة و شهادة الأالتدريب 

 ( 3ماده )
ن أحدى الوما ف إخرى يشترط فيمن يعين في نممة األمع مراعاة ما تقيي به األ     
 يكون : 
 ةالجنسية، ويجوز استثناء من ةلك استخدام غير السعودي بافة مؤقت سعودي –أ       

 2وةلك بعد االتفاق مع وزارة الخدمة المدنية 
 وميفة وهي:السن المحددة لف ة الال مكم -ب      
 (0):من العمر بالنسبة لف ات الوما ف التالية عاما عشرون -7           
 2ورؤساء تلك الطوا ف2، بواب، قهوجي ، حارس، مشغل ماعد، مراسلفراش

 

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

 النجاح في  وأ  -ى الفقرة )ب( لإيافة الن  التالي إهـ ب04/3/7827في  837(   ادر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7)     
 2الليليين من العام (وةلك بالنسبة لوما ف الحراسمقابلة تحدد مقاييسها ومعاييرها وزارة الداخلية ) األ               

 خ ( وتاري 7/7350تم ويع السن )عشرون عاماً( بدالً من ثالثون عاماً بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  )  (0)      
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 هـ الةي عدل السن المحددة لهةه الف ات عند التعيين بعشرين عاماً بدال من ثالثين إعتباراً من تاريخ تبليغ 73/9/7809          
 هـ74/72/7809/ ب في 87024القرار من ديوان ر اسة مجلس الوزراء برقم           

 

                                      
 

  2، والمهنيين، والسا قين عشر عاما بالنسبة لوما ف الفنيينسبعة    -0            
 السن التي تحددها وزارة الخدمة المدنية بالنسبة لف ات الوما ف التي لم  -3            

 2(7)2ترد في الفقرتين السابقتين                  
 2ال قا احيا للخدمة  -  
 2حسن السيرة واالخالق - د
 2هالت المطلوبة للوميفة على المؤ احا ز -هـ 
 مانة و األأبالشرف  أو في جريمة مخلة، غير محكوم عليه بحد شرعي - و

 2السجن ثالث سنوات على االقل وألم يكن قد ميى على انتهاء تنفية الحد،  ما
 لم يكن قد ميى على  غير مفاول من خدمة الدولة ألسباب تأديبية ما -ز       

 2ثالث سنوات على االقلادور قرار الفال             
 

 ( 8ماده) 
 يتم تعيين المتقدمين لشغل وما ف المستخدمين وفق وسا ل يحددها الوزير         
 2الوزير المخت          
 

 ( 5ماده )
 ةا إيجوز للمستخدم أن يتقدم للتعيين في وميفة خايعة لنمام الخدمة المدنية       
 دارية ولو كانت الوميفة في غير الجهة اإل توفرت لديه مؤهالت شغل الوميفة      
 2التي يعمل فيها       
 

 ( 8ماده)
 تية :آليجوز ترقية المستخدم بالشروط ا     
 2الوميفة المراد الترقية لها شغور    - أ
 ن تتوفر في المرشا للترقية المؤهالت المطلوبة للوميفة المراد الترقية أ -ب

 2ت ليها وفقا ألحكام المؤهالإ        
 ليها مانفة في المرتبة التالية مباشرة إأن تكون الوما ف المراد الترقية  -  

 2للمرتبة التي يشغلها المرشا للترقية        
 2قدم ألأ كثر تحايال دراسيا فساس األأوتكون المفايلة بين المرشحين على   
 
 لى إيض السن بالنسبة للحراس الليليين عند التعيين هـ تخف04/3/7827في  837( ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7)     

 2( يمن سلم رواتب المستخدمين 30( سنه وتعيينهم بالدرجة الخامسة من المرتبة )05)             
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 ( 1ماده ) 
 2و غير مباشر أمباشر خدم االشتغال بالتجارة بطريق تيجوز للمس ال   -أ       
 و مزاولة أالمحالت التجارية  وأللمستخدم العمل في الشركات  يجوز ال -ب        
 2(7)2ةا كان مرخاا له من الوزير المخت  إال إالحرفية  عمالاأل           
 (4ماده )
 وزارة  ول درجة في مرتبة الوميفة وفق قواعد تحددهاأيجوز التعيين في غير        
 2الخدمة المدنية        

 ( 9ماده )
 ت والتعوييات والمزاياآيارف لشاغلي وما ف المستخدمين البدالت والمكاف      
 ولى من نمام الخدمة المدنية وتسري في ةلك التي تارف لشاغلي المرتبة األ      
 (3-0) هـ7/4/7391حكام المقررة في هةا الخاو  وةلك اعتبارا منجميع األ      
 ( 72ه )ماد
 و علىأفي حالة انتهاء خدمة المستخدم يسقط حقه فيما زاد على تسعين يوما         
 سبيل ويدفع له علىوقت نفاة هةه الال حة أيهما اكثر جازة التي يستحقها مدة اإل     
 (8)2 هيا تقا أخر راتبالتعويض راتب هةه المدة حسب      

 ( 77ماده )
 و ارتكابه مخلفة نمامية توقع عليه أالمستخدمين في عمله  في حالة تقاير احد         

 حدى العقوبات التالية بحيث تتناسب العقوبة مع المخالفة : إ         
 2نةار اإل –أ         
 2 ةتزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحد الحسم من المرتب لمدة ال -ب 
 2دورية واحدة  ةالحرمان من عالو  -  
 2لفال ا  -د  
 ( 70ماده ) 

 2لتأديبيعة جعراءات ااإل تخعاةإ ستمرار فيأو اإلتمنع من البدء  نتهاء خدمة المستخدم الإ       
انتهعت خدمتعه قبعل توقيعع العقوبعة عليعه بالحرمعان معن الععودة للخدمعة  ويعاقب المستخدم العةي
 2تزيد على ثالث سنوات  الحكومية مدة ال

 
جور ى بالسماح للمستخدم    والمعين على بند األيهـ وق  78/7/7871( وتاريخ 7/874مة المدنية رقم )مجلس الخد قرار ادر  (7)    

جععرة والحعافالت والشعاحنات خعار  وقعت الععدوام عمعال الحرفيعة وقيعادة سعيارات األبالعمعل فعي الشعركات والمحعالت التجاريعة ومزاولععة األ
 2يتعارض مع واجبات عمله  الأالرسمي على 

هعـ بمعنا سعا قي السعيارات المخااعة لرجعال الدولعة 70/0/7820وتاريخ  800ن ادر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم أبق س (0)    
بااليعافة 2لعف   لكعل سعا ق أ( 7222تتجعاوز ) الخايعين لنمام الوزراء ونواب الوزراء ومومفي المرتبة الممتعازة مكافعأة شعهرية ال

 2خرى ألى ما يحال عليه من رواتب ومزايا إ
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لخويععا المشععمولين بال حععة أهععـ بمععنا شععاغلي ومععا ف 04/8/7878( وتععاريخ 7/342( اععدر قععرار مجلععس الخدمععة المدنيععة رقععم )3)   
 2المستخدمين )عالوة دوريات ( و)عالوة قاا  اثر ( حسب المقادير والشروط الواردة بالقرار 

 2جازات والقرارات الاادرة عليها( يالحم ما سبق أن ادر حول التعويض عن األجازات بال حة اال8)
 

                                                         

 ( 73ماده)
 
يجعوز  ( من هةه الال حة من الوزير المخعت  وال77توقع العقوبات المةكورة في المادة )   

 2بعد التحقيق معه وسماع أقواله ودفاعه الإتوقيع عقوبة الفال على المستخدم 
 ( 78اده )م
  
فيما لم تنممه المواد السابقة تسري قواعد نمام الخدمة المدنيعة ولوا حعه علعى المسعتخدمين   
2 
 ( 75ماده)
  
 2يتم تفسير هةه الال حة من قبل مجلس الخدمة المدنية   

 ( 78ماده )
 

 هـ7391رميان عام  /02من  عتباراا التاسعة تسري هةه الال حة ةمع مراعاة الماد
 
 
                           ***************************** 

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