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  التعیین  ئحة ال              
    في                           

   الوظائف العامة                     
                             صدرت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة

  ھـ والعمل بھا إعتبارًا٧/٩/١٤٢٤وتاریخ ١/٩٢١                       رقم 
  ھـ١/١/١٤٢٥                                         من 

  
  

  
  

  

  
  
  

                                                                            الشؤون القانونیة                                                                             
    ٤٠٢٦٦٦٦/    ت                                                             

  
  
   

                                                           
  



          

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
          

  
  
  
  

  مقدمه   
الئحة التعيين ( ثين ن تقدم للمختصين والباحأيسر وزارة الخدمة المدنية       

بناء على التعديالت التي تضمنها    الوزارة  عدتهاأ التي  )في الوظائف العامة 
 قواعد  على هـ ٧/٩/١٤٢٤  وتاريخ٩٢١/ ١ رقم قرار مجلس الخدمة المدنية

  بأن  لى ذلك إضافة ، وتضمن باإل ة التنفيذية لنظام الخدمة المدنيةالتعيين بالالئح
 تعديل  يطرأ عليها التي لم  المواد الحالية  بوضع   المدنية مةتقوم وزارة الخد

الئحة التعيين ( في شكل الئحة تسمى  حكام المضافةواأل  المواد المعدلة  وكذلك
  ٠) في الوظائف العامة 

صدارات الوزارة للوائح التنفيذية لنظام إوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة       
جهزة تاحة الفرصة للمسؤلين في األصدارها إلإى الخدمة المدنية التي دأبت عل

 والقرارات   اللوائح على  االطالع  من  العالقة  وذوي  والباحثين الحكومية 
، خاصة إليها عند الحاجةتسهيال للرجوع  من مجلس الخدمة المدنية  الصادرة 

  ٠دارات شئون الموظفين  إمن قبل المختصين في
  ٠٠٠٠         واهللا ولي التوفيق 

  
  

  وزارة الخدمة المدنیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

)                                                                              ١( 



          

 
 
 
 
  

  
 

  
عداد ھذه الالئحة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة إ تمت الموافقة على 

س ھـ   المبلغ بخطاب دیوان رئاسة مجل٧/٩/١٤٢٤ وتاریخ ٩٢١/ ١رقم 
  ٠ھـ ١٢/٤/١٤٢٥وتاریخ ١٨٦٥٥/ب/٧الوزراء برقم 

وتحل محل المواد الواردة باللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة الصادرة 
 من المادة ھـ٢٧/٧/١٣٩٧وتاریخ ) ١(س الخدمة المدنیة رقم مجل بقرار
  ٠٠٠٠٠٠ھـ١/١/١٤٢٥من عتباًرا اولى حتى المادة التاسعة ویعمل بھا األ
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  ١٩/٢:  الرقم                                                 
  ھـ١٤٢٥ /٥ /٢٦:                                                    التاریخ

  المملكة العربیة السعودیة 
    وزارة الخدمة المدنیة                 

  )قرار وزاري(                               
  
  الخدمة المدنیة  وزیر ن إ 

 ھـ المبلغ بخطاب ٧/٩/١٤٢٤ وتاریخ ١/٩٢١نیة رقم بناء على قرار مجلس الخدمة المد
 وتاریخ ١٨٦٥٥/ ب/٧صاحب السمو الملكي رئیس دیوان رئاسة مجلس الوزراء رقم

بتعدیل المواد المتعلقة بالتعیین الواردة في اللوائح  : ولىفقرتھ األھـ القاضي في ١٢/٤/١٤٢٥
   - :حسبما یلي ٠التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة 

ھـ ٢٠/٤/١٤٠١ وتاریخ ٤٤٠وال من قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ألفقرة تعدیل ا -١
وكذلك ) ٣/١(و) ٢/٥(و) ٢/٤(و) ٢/٣(و) ٢/٢(و) ٢/١(المتضمنة تعدیل المواد 

  ٠وضعھا في شكل مادة  و من نفس القرار) خامسا(الفقرة 
ر من التي على احتساب كل شھر تدریب مساویا لثالثة اشھ)  ٢/٦(لغاء حكم الفقرة إ -٢

 ٠الخبرة 
ذا كانت متفقة مع قواعد تصنیف الوظائف إال إ( بوضع عبارة ) ٣/٣(تعدیل المادة  -٣

بعد ( من عبارة  بدال) المعتمدة من وزارة الخدمة المدنیة ومتطابقة مع سجالتھا 
 ٠) حكام تصنیفھا وفق ھذه األ

( بارة التالیة عنھا الع ویوضع بدال) حفیظة النفوس (بحذف عبارة ) ٤/١(تعدیل المادة  -٤
ضافة إو) ثبات الجنسیة السعودیة إالوثیقة الرسمیة التي تصدرھا الجھة المختصة ب

 ٠ن تكون ساریة المفعول أشرط 
الوثیقة ( ویوضع بدال عنھا عبارة ) حفیظة النفوس (بحذف عبارة ) ٤/٣(تعدیل المادة  -٥

حسب الصیغة التي ) ثبات الجنسیة السعودیة إالرسمیة التي تصدرھا الجھة المختصة ب
 ٠وردت بالقرار 

المتعلقتان بشروط اللیاقة الصحیة واثبات حسن ) ٤/٥(مع المادة ) ٤/٤(دمج المادة  -٦
 ٠السیرة والسلوك لیكونا في مادة واحدة حسبما ورد بالقرار 

من ) أ(اكتفاء بما ورد في الئحة الترقیات وما ورد في الفقرة ) ٦/١(لغاء المادة إ -٧
 ٠من ھذا القرار ) ١(التعدیل رقم 

بدال ) منافسات التوظیف (بوضع عبارة ) ٧/٢(من المادة) ب(عادة صیاغة الفقرة إ -٨
قواعد   وأالمسابقات الوظیفیة  (ووضع عبارة ) امتحانات التوظیف (من عبارة
 ٠)نتائج االمتحان (بدال من عبارة ) المفاضلة 

 بموجب قراري  مجلس وذلك لتتفق مع ما صدر علیھا من تعدیل)٧/٦(تعدیل المادة  -٩
ضافة إھـ و١٤٠٦لعام ) ١٠٣٢(ھـ ورقم ١٤٠١لعام ) ٤٤٠(الخدمة المدنیة رقم 
جازة للدراسة والتدریب لمدة تزید عن ستة اشھر واإل  ث بتعااإل حاالت التحقیق و

 ٠االستثنائیة  والدراسیة  لحاالت المنع من االشتراك في المسابقة 
                                                )٣( 



          

و أضافة عدم جواز التصرف في الوظیفة من حیث المسمى إب) ٧/٧(تعدیل المادة  -١٠
ذا كان قد سبق للجھة طلب شغلھا بالتعیین عن طریق وزارة الخدمة إو المقر  أالمرتبة
 ٠حسب النص الوارد بالقرار ٠المدنیة 

ضافة إواعد خاصة بالنقل ویتعلق بالنقل لوجود مشروع ق بحذف ما) ٩/١(تعدیل المادة -١١
حكم یتضمن عدم جواز التكلیف خالل سنة التجربة بعمل خارج مقر وظیفتھ ، وكذلك 

 ٠نھاء خدمتھ إو بغیره ولم یترتب علیھألتكون بسبب نظامي ) لسبب ما (تعدیل عبارة 
سناد اعتماد التقریر خالل سنة التجربة للوزیر إمن ) ٩/٤(و) ٩/٣(دمج المادتین  -١٢

 ٠حسب الصیغة الواردة بالقرار) و من یفوضھ أالمختص 
بدال من االشتراك في ) العودة للخدمة ( وذلك بوضع عبارة ) ٩/٥(تعدیل المادة  -١٣

ذا إثناء فترة التجربة أمع النص على عدم احتساب العالوات التي استفاد منھا ) المسابقة 
 ٠نھیت خدمتھ خاللھا لعدم الصالحیة أ

تقوم وزارة الخدمة المدنیة بوضع ( نأالنص على  ھ الثانیةفقرتوحیث تضمن القرار في 
حكام المضافة في المواد الحالیة التي لم یطرأ علیھا تعدیل  وكذلك المواد المعدلة واأل

لیھا من إوذلك تسھیال للرجوع ) الئحة التعیین في الوظائف العامة (شكل الئحة تسمى 
  ٠مقتضیات الحاجة جعتھا مستقبال حسب رقبل الجھات التنفیذیة وم

  ٠)لالئحة التعیین في الوظائف العامة ( طالع على الصیغة المعدة في الوزارة   وبعد اإل
  : یلي یقرر ما                              

المرفقة ، وتحل ) لالئحة التعیین في الوظائف العامة ( اعتماد الصیغة المعدة : وال أ
  التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة  من بدایة الالئحة محل جمیع المواد الواردة  بالالئحة

لیھ  من تعدیالت   بقرار مجلس إشیر ألى ما إضافة وتفصیالتھا باإل) ٩/٦(حتى المادة 
ضافات الواردة بقرارات ھـ ، واإل٢٠/٤/١٤٠١وتاریخ ) ٤٤٠(الخدمة المدنیة  رقم

  ٠مجلس الخدمة المدنیة ذات العالقة بالموضوع 
حظ ما ورد بقرار المجلس من سریان ھذه التعدیالت اعتبارا من یال : ثانیا
  ٠ھـ حسبما ورد بالفقرة ثالثا من القرار ١/١/١٤٢٥

  عةجراءات الالزمة حیال طبادارات المختصة بالوزارة استكمال اإل على اإل:ثالثا 
  ٠ةجراءات المتبعجھزة الحكومیة حسب اإلئحة وتوزیعھا على األ الال         

                     
  نابةلمدنیة باإلأ لخدمةا وزیر                                                  

  اهللا النفیسة مطلب بن عبد                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  )٤(  



          

  

  المواد الواردة بنظام                
               الخدمة المدنیة المتعلقة 

   بالتعیین                   
  
  

ن الئحة التعیین في الوظیفة العامة تنفیذیة للمواد الواردة بنظام الخدمة إ      حیث 
لمواد الواردة   وضع اوتیسیرا للمختصین والباحثین تم  ٠ المدنیة المتعلقة بالتعیین 

  :بالنظام فیما یلي
  

  ) ١(ماده 
  ٠لموظفین لشغل الوظیفة العامة ساس في اختیار اھي األ          الجدارة

  )٢(ماده 
تصنف الوظائف بتجمیعھا في فئات تتضمن كل فئة منھا الوظائف المتماثلة               

في طبیعة العمل ومستوى الواجبات والمسئولیات والمؤھالت المطلوبة لشغلھا 
  ٠وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة 

ن یجري تصنیف الوظائف تدریجیا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار أ       ویجوز 
  ٠من رئیس مجلس الخدمة المدنیة 

  ) ٣(ماده 
  : یلي  وصاف كل فئة ماأ      توصف مختلف الفئات بحیث تتضمن 

  ٠ الذي یدل علیھا  سم إلا  - أ
  ٠مرتبتھا حسب سلم الرواتب الملحق   - ب
  ٠مسؤلیاتھا وصفا تحلیلیا لواجباتھا و  - ج
 العلمیة وتشمل المؤھالت دنى للمؤھالت المطلوبة لشغلھااأل  بیانا بالحد     - د

 المطلوبة وغیر ذلك  من  الشروط المطلوبة والعملیة ودرجة المھارة
  ٠للوظیفة 

  ) ٤(مادة 
حدى إخرى یشترط فیمن یعین في نظمة األ        مع مراعاة ما تقضي بھ األ

  -:ن یكون إ الوظائف
ز استثناء من ذلك استخدام غیر السعودي بصفة سعودي الجنسیة، ویجو  - أ

 في الوظائف التي تتطلب كفاءات غیر متوفرة في السعودیین ةمؤقت
  ٠بموجب قواعد یضعھا مجلس الخدمة المدنیة 

 ٠مكمال سبعة عشر عاما من العمر    -ب
 ٠ خالقحسن السیرة واأل  - ج

                                                         )٥(  



          

على المؤھالت المطلوبة للوظیفة ویجوز لمجلس الخدمة  احائز  - د
  ٠عفاء من ھذا الشرط المدنیة اإل

و أو السجن في جریمة مخلة بالشرف أ غیر محكوم علیھ بحد شرعي -ھـ
و السجن ثالث سنوات على أمانة حتى یمضي على انتھاء تنفیذ الحد األ
  ٠قل األ

لم یكن قد مضى على   تأدیبیة ماسباب غیر مفصول من خدمة الدولة أل-و
  ٠قل صدور قرار الفصل ثالث سنوات على األ

  )٥(مادة
  (*)٠      یتم شغل وظائف الدواوین الملكیة بأمر ملكي 

  ) ٦(ماده
اء، ویتم بعة عشر فما فوق بقرار مجلس الوزر  یتم شغل وظائف المرتبة الرا  

  ٠(*) الوزیر المختصشغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من
  
 -----------------------------------------  
ھ ـ بمراع اة ال ضوابط الت ي اقرھ ا      ١٢/١/١٤١٧م وتاریخ /٢٥رقم  مر السامي الكریمن صدر األ  أسبق  *) (

ھ ـ برئاس ة خ ادم الح رمین ال شریفین ل شغل الم رتبتین        ٢٦/١٢/١٤١٦مجلس ال وزراء ف ي جل ستھ بت اریخ           
  ٠لخامسة عشرةالرابعة عشرة وا

ھ ـ بالموافق ة عل ى التع دیل     ٢١/١١/١٤٢٢م وتاریخ /٩٧٤مر السامي رقم وقد صدر بعد ذلك األ   -
 :منھا ) ١٤/١٥(المقترح لتلك الضوابط الخاصة بشغل ھاتین المرتبتین 

 ٠حا صال على الشھادة الجامعیة  المرتببتین ن یكون المرشح لشغل ھاتین أ  -
یقل عن سبع سنوات من الخبرة بالمرتبة الثالث ة   ال مضى ماأد ن یكون المرشح للرابعة عشرة ق أ -

 ٠او ما یعادلھا من الخبرات بالساللم المماثلة ٠وكلیھما أو الثانیة عشرة أعشرة 
یقل عن س بع س نوات م ن الخب رة ف ي       مضى ما الأان یكون المرشح للمرتبة الخامسة عشرة  قد   -

ویج وز  ٠خرى او ما یعادلھما من الساللم األ٠لیھما وكأالرابعة عشرة  وأالمرتبتین الثالثة عشرة   
  ٠عیةلجا مأعلى من أذا كان المرشح یحمل مؤھال إتخفیض المدة بما ال یزید عن سنھ 

خ  رى و ال  ساللم األأع  ضاء ھیئ  ة الت  دریس بالجامع  ات أوان ك ان المرش  ح لھ  اتین الم  رتبتین م  ن   -
 ٠ التي یتم تقویمھا حسب دلیل التصنیف ن یتوفر لدیھ المؤھل العلمي والخبرات المطلوبةأفیجب 

ت الدی ھ المؤھ ل م ع ع دد س نو      ن یت وفر أان كان المرش ح م ن خ ارج الجھ از الحك ومي فیج ب            -
 ٠ھلي ذا كانت مكتسبة في القطاع األإالخبرة التي یتم تقویمھا 

 ٠داء الممیز صحاب األأان یقتصر الترشیح على  -
ش ح وع ن س جلھ ال وظیفي ومؤھالت ھ وش ھادات       ان یرفق بالطلب تقریرا واف ع ن ال شخص المر     -

 ٠و المخالفات ونحوھا أالتقدیر 
ع ك  ذلك تقری  ر ك  اف ع  ن الوظیف  ة المطل  وب الترش  یح علیھ  ا كالم  سمى ورقمھ  ا ومھامھ  ا   ف  ان یر -

 ٠شغورھا   وتاریخ  مسؤلیاتھاو
 ٠التاكید بعدم الرفع بما یخالف ھذه الضوابط مع  -

--------------------------------------------------------------  
 توفر المؤھالت  وقضى بمراعاة  ھـ ٢٧/٢/١٤٠٠   وتاریخ٢٣٦ رقم   صدر قرار مجلس الخدمة المدنیةسیق أن   -  (*)

والشروط المنصوص علیھا في نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ عا شرط المسابقة في القرارات التي یصدرھا رؤساء األجھزة 
  ٠یة بالنسبة لالمور التي فوضوا فیھا والخاصة بالموظفین والمستخدمین التابعین لھذه األجھزةفي الدواوین الملك

 
  

                                          )٦( 
  



          

  )٧(ماده
       تعلن وزارة الخدمة المدنیة الوظائف التي في المرتبة العاشرة فمادون          

قی  یم تح  دد وزارة الخدم  ة  ویخ  ضع جمی  ع المتق  دمین ل  شغل ھ  ذه الوظ  ائف لت  
جراءات  ھ ح  سب م  ا تقت  ضیھ الوظ  ائف المعلن  ة ومتطلب  ات  إالمدنی  ة مقایی  سھ و

  ٠الخدمة 
ن تق  وم الجھ  ة  أ  ویج  وز بع  د اتف  اق وزی  ر الخدم  ة المدنی  ة وال  وزیر المخ  تص    

داریة بامتح ان م ن یتق دمون ل شغل بع ض وظ ائف المرتب ة الخام سة فم ا دون           اإل
  ٠لتي تحددھا وزارة الخدمة المدنیة جراءات اوفق المقاییس واإل

  
  ) ٨(ماده 

یباشر مھام وظیفتھ دون عذر مشروع خالل خم سة ع شر          الموظف الذي ال  
ك  أن ل  م  التعی  ین یلغ  ى ق  رار تعیین  ھ ویعتب  ر بالغ  ھ ق  رارإم  ن ت  اریخ ) ١٥(یوم  ا 
  ٠یكن

  

  )٩(ماده
  ٠ا تحت التجربة مدة سنھ اًءابتد    یعتبر الموظف المعین 

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

  
  
  
  
  
  
  
  

  
          )٧(  



          

                
الئحة التعیین في 
  الوظائف العامة

****** 
  ولاأل الفصل

                                    الوظائف
  

   :ولىالمادة األ
ئف تصنیف الوظاسلوب أیتم بقرار من وزیر الخدمة المدنیة اعتماد   - أ

، وتحدید مستویات الفئات والمؤھالت العلمیة في الخدمة المدنیة
في ذلك مؤھالت وشروط التعیین على  والعملیة المناسبة لھا بما

  ٠فوق العاشرة  المراتب ما
ذا إال إیده في المیزانیة العامة للدولة  حداث وظائف جدإیجوز  ال  - ب

ظائف حداث الوإ، ویتم مع قواعد تصنیف الوظائفكانت متفقة 
 ٠باالتفاق بین وزارة المالیة ووزارة الخدمة المدنیة 

   : المادة الثانیة
ذا كانت متفقة مع قواعد تصنیف إال إشغال الوظائف الشاغرة إیجوز           ال

  ٠الوظائف المعتمدة من وزارة الخدمة المدنیة ومتطابقة مع سجالتھا 
  

   : المادة الثالثة
ابق علیھا المتقدمون لشغل الوظائف من غیر الموظفین        تحدد المرتبة التي یس

ھو متبع بالنسبة للموظفین الخاضعین  لھذا  الخاضعین لنظام الخدمة المدنیة وفق ما
  ٠النظام 

      
  
  
  

                   الفصل الثاني         
  وشغل الوظیفة/               الموظفون

   : المادة الرابعة
ثبات            إ         تعتبر لغرض التعیین الوثیقة الرسمیة التي تصدرھا الجھة المختصة ب

   ٠ن تكون ساریة المفعول أ ھاعتبا رال الجنسیة السعودیة، ویشترط
  

                                      )٨(  



          

   : المادة الخامسة
ام بتاریخ المیالد بالیوم والشھر حكام النظأ      یحدد سن الموظف عند التعیین في 

ثبات الجنسیة إوالسنة الثابت  في الوثیقة الرسمیة التي  تصدرھا الجھة المختصة  ب
ذا لم تتضمن تلك الوثیقة التاریخ بالیوم والشھر اعتبر تاریخ المیالد إالسعودیة ،   ف

نظامیة حالة الموظف على التقاعد لبلوغھ السن الإھو غرة رجب لسنتھ ،   وتكون 
 ھـ ،  وال١/٧/١٤٠٩وفقا لتاریخ میالده المدون في الوثیقة الرسمیة حتى تاریخ 

غراض تصغیرا لأل تكبیرا وال یعتد بأي تغییر في تاریخ المیالد بعد ھذا التاریخ ال
  ٠ )١( ٠الوظیفیة

  
   : المادة السادسة

  -:    تحدد وزارة الخدمة المدنیة مایلي
یة على ضوء طبیعة عمل الوظیفة بعد التنسیق مع  شروط اللیاقة الصح-١      

  ٠جھة اإلختصاص
    ٠ ثبات حسن السیرة والسلوكإجراءات إ -٢

   : المادة السابعة
و غیرھم ألممثلیات ومكاتب الملحقین في الخارج مع السعودیین ا      یجوز تعاقد 

  ٠ وفق قواعد یتم االتفاق علیھا بین وزارة الخدمة المدنیة ووزارة الخارجیة
   : المادة الثامنة 

السعودي بحصولھ على الجنسیة السعودیة وتصفى حقوقھ          ینھى عقد غیر
  ٠المترتبة بموجب العقد

  
   : المادة التاسعة

  ٠صلیة أن تكون جنسیتھ أ       یشترط فیمن یعین في الوظائف الدبلوماسیة 
  
  :المادة العاشرة 

  :تيآلكا      یعامل المعین دون السن النظامیة 
ل السن النظامیة للتعیین یطوى قیده ویعتبر ما اكمإقبل   مرهأتضح أذا إ -  أ

یة  تقاعد  نظیر عملھ ،   ویرد لھ ما استقطع من عائدات أ ةقبضھ من راتب مكاف
من الئحة البدالت وال ) ٢٧/١٠(ویطالب باسترداد ما صرف لھ بموجب المادة 

  ٠مل خاللھا عن الفترة التي قام بالع جازةأیستحق 
----------------------------  

 في ١/١٥٩خر ھذه المادة بناء على قراري مجلس الخدمة المدنیة آتم وضع الحكم الوارد في ) ١( 
  ھـ ١٥/٢/١٤١٩  في٥٤٣/ ١ھـ و٦/٤/١٤٠٩

                                               )٩(  



          

ھو قائم بواجبات وظیفتھ كمل الموظف السن المقررة للتعیین وأذا إ -ب 
كمالھ  للسن  النظامیة للتعیین  تعتبر خدمتھ  نظامیة إیستمر في عملھ  ومنذ 

وتبدأ  فترة  التجربة بالنسبة لھ وال یطالب باسترداد ما صرف  لھ  بموجب 
من الئحة البدالت ویعتبر ما تقاضاه قبل ذلك مكافأة نظیر ) ٢٧/١٠(المادة 

 قبل بلوغھ السن  یة  تقاعد طع من عائدات من عائداتلیھ ما یستقإعملھ ویعاد 
  ٠النظامیة 

كمالھ السن النظامیة للتعیین تم بتحایل إذا ثبت أن تعیین الموظف قبل إ -ج
المختصة التخاذ  لى الجھةإحوال ویحال منھ یوقف عن العمل في جمیع األ

  ٠جراءات النظامیة بحقھاإل
  

   : عشرةالمادة الحادیة 
عالن النتائج إجراء المنافسات وإعالن عن الوظائف وقبول الطلبات واإل        یتم 

مور المتعلقة وتنظیم قوائم المرشحین  من  المنسقین  والناجحین وغیر ذلك  من األ
  ٠باختیار الموظفین  وفق الئحة تصدرھا وزارة الخدمة المدنیة 

  
   :المادة الثانیة عشرة

اردة بالنظام ترتب وزارة الخدمة المدنیة قوائم         مع مراعاة شروط التعیین الو
سماء المرشحین لشغل الوظائف التي یتم التعیین فیھا عن طریق وزارة الخدمة أب

  : المدنیة حسب الترتیب التالي 
  ٠المرشحون الذین نسقوا من الخدمة   - أ
المرشحون وفقا لترتیبھم حسب نتائج منافسات التوظیف   - ب

   ٠) ضلةقواعد المفا وأالمسابقات ، (
   :المادة الثالثة عشرة

       ترتب وزارة الخدمة المدنیة المنسقین عند ترشیحھم حسب المؤھل العلمي 
  ٠كثر خدمة على فان تساووا فاألاأل
  

   : المادة الرابعة عشرة
        یصدر الوزیر المختص قرارا بتعیین المرشح للوظیفة وفقا للترتیب 

  ٠المنصوص علیھ في ھذه الالئحة 
  : المادة الخامسة عشرة

یجوز مباشرة الشخص          في غیر الحاالت المنصوص علیھا في النظام ال
  ٠عمل الوظیفة قبل صدور قرار تعیینھ علیھا 

                                        )١٠(  



          

 :عشرةالمادةالسادسة
 في وظیفة     یسمح للموظف باالشتراك في المسابقة المعقودة للتعیین      

  )١(: آلتیةا خاضعة للمسابقة بالشروط

  ٠توفر المؤھل المطلوب لشغل الوظیفة   - أ
 ٠قل مضى في المرتبة التي یشغلھا سنتین على األأن یكون قد أ  - ب
ن تكون مرتبة الوظیفة المتسابق علیھا تلي مرتبة الموظف أ -ج

  ٠المتسابق مباشرة 
تبعھا الموظف ، ویقصد داریة التي ین تكون الوظیفة في الجھة اإلأ -د

داریة التي تنظم میزانیتھا بفرع داریة في ھذا الحكم الجھة اإلبالجھة اإل
  ٠مستقل من فروع المیزانیة 

وال ٠  وال تسري ھذه الشروط على من تتوفر لدیھ المؤھالت العلمیة الكافیة بذاتھا 
  :  تیتینآلیسمح للموظف باالشتراك في المسابقة لمدة سنھ في الحالتین ا

  ٠ذا كان أخر تقویم أداء وظیفي عنھ بدرجة غیر مرضي إ -١
و الحسم من راتبھ مدة خمسة أذا عوقب بالحرمان من العالوة إ  -٢

  ٠عشر یوما فأكثر
و أو التحقیق أیسمح للموظف باالشتراك في المسابقة أثناء فترة كف الید      كما ال

جازة و األأ، د عن ستة اشھرو التدریب لمدة تزیأبتعاث للدراسة اإلأ و المحاكمة، 
  ٠جازة الدراسیة األ وأاالستثنائیة 

  
   : المادة السابعة عشرة

بالغ الموظف المرشح قرار تعیینھ فور صدوره إ     تقوم الجھة المختصة ب
  ٠بخطاب رسمي على العنوان الثابت في طلب التوظیف 

  
   : المادة الثامنة عشرة 

و النقل أ في الوظیفة عن طریق  الترقیة داریة التصرفیجوز للجھة اإل     ال
و المقر أو المرتبة أجراء أخر یغیر من وضعھا من حیث المسمى إو اتخاذ أي أ
ذا كان قد سبق للجھة المختصة طلب شغلھا بالتعیین عن طریق وزارة الخدمة إ

  ٠ال بعد االتفاق مع الوزارة على ذلكإالمدنیة 
------------------  

لى فروع وزارة الخدمة المنیة بالمناطق إھـ الموجھ ١٩/٩/١٤٢٣ وتاریخ ٣٥٩٤/٢١ل الوزارة رقم صدر خطاب وكی) ١(
  قرار قاعدة تقضي بعدم السماح بالتقدم لوظیفتینإ بناء على توجیھ نائب الوزیر ب

  ٠ضافة ذلك لدلیل سیاسة وقواعد التوظیفإ و٠عالن واحد سواء كان ذلك بالمفاضلة او المسابقة إ في 
  
                                                     )١١(  
  



          

  
   : المادة التاسعة عشرة

من نظام الخدمة المدنیة یراعى توفر ) الخامسة (    مع مراعاة حكم المادة 
المؤھالت والشروط المنصوص علیھا في نظام الخدمة المدنیة ولوائحھ عدا 

في الدواوین  جھزةاء األشرط المسابقة في القرارات التي یصدرھا رؤس
المتعلقة بموظفي ومستخدمي ھذه ٠مور التي فوضوا فیھا الملكیة بالنسبة لأل

   )١(٠جھزة األ

  
  الفصل الثالث                        

                    سنة التجربة 
  : المادة العشرون 

قر  مدة التجربة سنة كاملة ال یجوز تكلیف الموظف خاللھا بعمل خارج م 
ثناء أذا تغیب الموظف عن عملھ إ، وخرىأوظیفتھ أو بعمل وظیفة من فئة 

الفترة  نھاء خدمتھ تمتدإفترة التجربة بسبب نظامي أو بغیره ولم یترتب علیھ 
   ٠بقدر الفترات التي غابھا 

  
   : المادة الحادیة والعشرون

 التجربة خالل بما ورد بالمادة السابقة یشترط في احتساب فترةإ      بدون 
تحتسب فترات التجربة المتقطعة التي تقل كل منھا عن  استمرارھا ، وال

  ٠سنھ ولو جاوزت في مجموعھا سنة 
  :   المادة الثانیة والعشرون 

فترة بھا الموظف تقریرا عن عملھ أثناء      تعد الجھة التي یعمل-أ
یتم على أن ، التجربة حسب النماذج المعدة من وزارة الخدمة المدنیة

 سنة ءنتھااو من یفوضھ قبل أاعتماد التقریر من قبل الوزیر المختص 
   ٠صدار قرار تثبیت الموظف من عدمھ إالتجربة وعلى ضوئھ یتم 

ذا لم تثبت صالحیة الموظف خالل فترة التجربة یفصل بقرار من إ -ب
الجھة التي تملك التعیین، ویجوز بدال من فصل الموظف نقلھ لوظیفة 

في ھذه الحالة لفترة غیرھا ویخضع  وألجھة التي یعمل بھا أخرى في ا
 ٠ذا لم تثبت صالحیتھ یفصل من الخدمة إ، فةتجربة جدید
   ٠حوال تزود وزارة الخدمة المدنیة بصورة مما یتم اتخاذه وفي كل األ
-----------------  

  ھـ٢٧/٢/١٤٠٠ في٢٣٦مجلس الخدمة المدنیة رقم بقرار تم وضع حكم ھذه المادة وفقا لما ورد )١(
                                                )١٢(  



          

  
   :المادة الثالثة والعشرون 

  

  جازة عادیة عنأیستحق   السابقة ال الموظف الذي تنھى خدمتھ حسب المادة    
لھ وال یطالب باسترداد ما صرف ة ی تقاعد عملھ ویرد لھ ما استقطع من عائدات 

لتنفیذیة لنظام الخدمة من اللوائح ا)   ٢٧/١٠( بموجب المادة    )نبدل تعیی( من 
تحتسب  ویسمح لھ بالعودة للخدمة بعد مضي سنة من انتھاء خدمتھ، وال ، المدنیة

  ٠لھ في ھذه الحالة العالوات التي استفاد منھا في فترة التجربة 
  

   : المادة الرابعة والعشرون
    ٠ھ د ثبوت صالحیتھ من مدة خدمت     تعتبر فترة تجربة الموظف بع

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

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

معا لجة موضوع الموظف غیر السعودي بعد حصولھ  -
 :على الجنسیة السعودیة

- ------------------------------------------  
  ه ٢٤/٣/١٤٢٢ وت   اریخ ١/٧٦٥المدنی   ة رق   م ة مجل   س الخدم    ق   رار در فق   د ص    

              ج  راء الم  سابقة أو المفاض  لة یج  وز بموافق  ة إاس  تثناء م  ن  ( -:ل  ي یون  ص عل  ى م  ا
   غیرترشیح المتعاقد طلب الجھة الحكومیة بناء على زارة الخدمة المدنیةو

العلمی ة  ة تناسب مؤھالت ھ  وظیف على بعد حصولھ على الجنسیة السعودیة   السعودي  
 رات  ب أول ، ویعط  ىف  ي الخدم  ة المدنی  ةوف  ق قواع  د ت  صنیف الوظ  ائف   والعملی  ة
  التعی ین ی ساوي   ك ان راتب ھ ع ن    ذاإ ف    یع ین علیھ ا،    ف ي مرتب ة الوظیف ة الت ي        درجة
  راتب ھ ال ذي ك ان      یعط ى رات ب أول درج ة تتج اوز    یزید علیھ  وأھذه الدرجة    راتب

  ٠)یتقاضاه 
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