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  تآحكام الخاصة ببدالت ومكاف           األ
                  وتعویضات العاملین في 

  لسلك الدبلوماسيا                   
  
  ھـ١/٥/١٣٩٢وتاریخ٨١٨٠مر السامي رقم المعتمدة باأل         
  
  

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

  الشؤون القانونیة                                                                                                                  
  ٤٠٢٦٦٦٦/                                                                                                           ت        

  



    

        
  

  المملكة العربیة السعودیة
  دیوان رئاسة مجلس الوزراء

  
  

  واالقتصاد الوطني  وزیر المالیة صاحب السمو
  :    بعد التحیة

داري بخطابھ صالح اإللملكي نائب رئیس اللجنة العلیا لإللقد رفع صاحب السمو ا
ت والتعویضات آحكام البدالت والمكافأھـ مشروع ١١/٤/١٣٩٢ وتاریخ ٤٤/٩٢رقم 

  ٠التي تمت باالتفاق مع سموكم  للسلك الدبلوماسي
  ٠موالي بالموافقة على ذلك   جاللة مرأوصدر 

وضح لتلك الستنساخھ وتبلیغھ وتجدون طي ھذا البیان الم٠ما یلزم كمال  إرجوأف
  ٠صل لالحتفاظ بھ ودمتم عادة األإللجھات المعنیة و

                                           رئیس دیوان رئاسة مجلس الوزراء 
                                                  صالح العباد

  صورة لصاحب المعالي وزیر الدولة للشؤون الخارجیة 
  ورة لصاحب المعالي رئیس دیوان المراقبة العامة ص

  صورة لصاحب المعالي رئیس دیوان الموظفین العام 
  صورة لالمین العام لمجلس الوزراء

 --------------------------- 
  :ملحوظة 
ن ھ ذه  أس اس  أبع دھا وذل ك عل ى        وم ا  ٣٨ن ھذه الالئح ة تب دأ بالم ادة         أ  یالحظ  

 ھ ـ  ١٣٩١وائح التنفیذیة لنظام الموظفین العام الصادر عام الالئحة كانت جزءا من الل 
ھ ـ ولوائح ھ   ١٣٩٧لغیت تلك اللوائح ب صدور نظ ام الخدم ة المدنی ة الح الي ع ام            أ وقد

ن الئحة ب دالت   أوحیث  ٠یتعارض   لغت ما أالتنفیذیة التي حلت محل اللوائح السابقة و      
  بھ ا  لھا فقد استمر العم ل  تتعارض معھا بل ھي مكملة     ت السلك الدبلوماسي ال   آومكاف

  ٠٠٠كماسیتضح فیمابعد٠ضافات علیھا دخال عدد من التعدیالت واإلإمع 
 

 
 
 
 

 



    

 
               

  ٣٨/المادة
ة دن اه لم وظفي وزار  أیصرف بدل تمثیل شھري بالفئات والمبالغ المحددة في الج دول   

 ولموظفي مكاتب الملحقین الثقافیین     ٠صلیة خارج المملكة    أالخارجیة العاملین بصفة    
ویق صد ب الموظفین ف ي تطبی ق ھ ذا الحك م          ٠عالمیین ومن في حكمھم     والتجاریین واإل 

  ٠نظام المستخدمین  وأصلیة لنظام الموظفین العام أمن یخضعون بصفة 
  

  (*)ات وبدالت التمثیل   فئ                                     
  

 )ج     ( )  ب    ( )أ      (    صعبه ةالفئ    / ةاملرتب
   ٨٤٥٠   ٩٧٥٠  ١١١٣٨  ١٢٦٧٥         ١٥  
  ٨٤٥٠  ٩٧٥٠  ١١١٣٨  ١٢٦٧٥  ١٤  
  ٨٤٥٠  ٩٧٥٠  ١١١٣٨  ١٢٦٧٥  ١٣  
  ٨٢٤٩  ٩٥١٨  ١٠٩٣٥  ١٢١٥٠  ١٢  
  ٨٢٤٩  ٩٥١٨  ١٠٩٣٥  ١٢١٥٠  ١١  
  ٧٦١٤  ٨٨٨٣  ١٠٢٠٦  ١١٣٤٠  ١٠  
  ٧٦١٤  ٨٨٨٣  ١٠٢٠٦  ١١٣٤٠  ٩  
  ٧٤٤٠  ٨٦٨٠  ٩٩٩٦  ١٠٩٧٦  ٨  
  ٧١٣٤  ٨٣٢٣  ٩٥٤١  ١٠٥٥٦  ٧  
  ٦٨٤٠  ٧٩٨٠  ٩٠٣٠  ١٠٢٩٠  ٦  
  ٦٣٠٠  ٧٣٥٠  ٨١٩٠  ٩٤٥٠  ٥  
  ٥٤٠٠  ٦٣٠٠  ٧٣٥٠  ٨١٩٠  ٤  
  ٤٥٠٠  ٥٢٥٠  ٦٣٠٠  ٧١٤٠  ٣  
  ٤٥٠٠  ٥٢٥٠  ٥٢٥٠  ٥٨٨٠  ٢  
  ٣٠٦٠  ٣٥٧٠  ٤٢٠٠  ٤٨٣٠  ١  

٣٠٦٠  ٣٥٧٠  ٤٢٠٠  ٤٨٣٠  ٣١/٣٢/٣٣   
  

 وتـاريخ  ٩٧/٨مر السامي الكرمي رقـم   متت املوافقة على هذه الفئات والبدالت مبوجب األ  (*)     
  ٠ بداية العام املايل لتلك السنة هـ أي٢٣/٩/١٤٢٠من  عتبارااهـ ويعمل به ١٩/٢/١٤٢٠

  



    
  

                                                                                    )٢(  
  
  
  

  )١(جدول تصنیف الدول حسب فئات بدل التمثیل            

  )صعبة (  الفئة                          
             سویسرا       الیابان

  )أ     (                                   الفئة  
  الصین -١٦  روسیا -١١  بلجیكا -٦  البرازیل -١
  مریكاأ -١٧   السوید -١٢   كوریا-٧   ھ تایبی-٢
   ایطالیا-١٨  ة سنغافور-١٣  لمانیاأ -٨  یران إ -٣
  سبانیا أ-١٩   بریطانیا-١٤  رجنتین األ-٩   فرنسا -٤
   كندا-٢٠   ھولندا-١٥   الدانمرك -١٠   النمسا-٥

  )ب    (                                    الفئة   
  الكامیرون-٣٧  فیتنام-٢٥ غندا یو-١٣  لیبیا-١
   مالي-٣٨    الیمن-٢٦  مارات اإل-١٤  ي جیبوت-٢
   كازاخستان-٣٩   البوسنة-٢٧   سلطنة عمان-١٥   سوریا-٣
   ساحل العاج-٤٠   البحرین-٢٨   مصر-١٦   لبنان-٤
   استرالیا-٤١   مالیزیا-٢٩  لبانیاأ -١٧   تشیلي-٥
   تونس-٤٢   المغرب-٣٠   اندونیسیا-١٨   فنزویال-٦
   الیونان-٤٣   قطر -٣١  نیجریا-١٩   موریتانیا-٧
   المكسیك-٤٤   الجابون-٣٢   الجزائر-٢٠   الكویت-٨
     غانا-٣٣   النیجر-٢١   الفلبین-٩

     تایالند-٣٤   السنغال-٢٢   غینیا-١٠
    تیریاإیر -٣٥   تشاد-٢٣  فریقیاإ جنوب -١١
     السودان-٣٦  الحبشة(ثیوبیاأ -٢٤   البرتغال-١٢

  ) ج   (    الفئة                             
  

   كينيا-١١  زامبیا-٦     تركیا-١

    باكستان-١٢   الھند  -٧   بنغالدیش-٢
    الصومال-١٣  وزبكستان أ -٨  نكا یال   سر-٣

   فغانستانأ -١٤  ن  تركمانستا-٩  ردن األ-٤
    تنزانیا-١٥  ي  برونا-١٠   العراق-٥

 ١٤٢٠/١٤٢١ من بداية العام املايل إعتباراًهـ والعمل به ا١٩/٢/١٤٢٠  وتاريخ٩٧/٨مر السامي رقم اجلدول باأل متت املوافقة على هذا )١(
 هـ٢٣/٩/١٤٢٠هـ أي من تاريخ 



    
                                                              )٤(  

                                                         
  
  

   ٣٩/المادة
دن  اه للم  وظفین الم  ذكورین ف  ي الم  ادة  ألمح  ددة ی  صرف ب  دل ع  الج ش  ھري بالمب  الغ ا 

  ٠السابقة وفق الفئات الموضحة فیھا 
  )١(وبدل العالج الفئات                                

 )ج       ( )ب       ( )أ        ( الفئات/ الحاالت   
  ٣٠٠             ٣٥٠        ٤٠٠         ولى األ

   ٤٥٠         ٥٠٠         ٥٥٠          الثانیة
  ٥٥٠         ٦٠٠          ٧٠٠          الثالثة

ن أ وبالحالة الثانیة ٠ن یقیم الموظف بمفرده خارج المملكة أولى  ویقصد بالحالة األ
  ٠فراد عائلتھ أ یم معھ خارج المملكة شخص واحد منیق

  ٠عائلتھفراد أن یقیم معھ خارج المملكة شخصان فاكثر من أوبالحالة الثالثة 
لفة العملیات كعائلتھ تفرادأسبق تتحمل الحكومة بالنسبة للموظف و لى ماإضافة وباإل

   كأمراض القلب   والحاالت المرضیة الخطیرة  وحاالت الوالدة الجراحیة الضروریة
  سنانواأل   التجمیل حال عملیات یة أب  ذلك  في وال یدخل  ٠   والسرطان والضغط

  ٠) ٢()١ (٠ماشابھھاو
والم ادة   حك ام المن صوص علیھ ا ف ي ھ ذه الم ادة      فراد العائلة في تطبی ق األ أ  ویقصد ب 

خوان ال ذین ل م یبلغ وا س ن     والد واألمن یقیم معھ في الخارج من الوالدین واأل  الالحقة
ن یوض ح ف ي م ستند ال صرف     أوی شترط  ٠خوات غی ر المتزوج ات   الثامنة عشرة واأل  
  ٠ خارج المملكة بصفة دائمةمعھ كرذقامة من الوثیقة المثبتة إل

  
  
  
مين الصحي  أالغي بدل العالج في البلدان التي يتم فيها الت         )١(

 وتـاريخ   ٩٧/٨ سـابقا رقـم      هليـ  ا لمـشار اي  مر السام بموجب األ 
 هـ١٩/٢/١٤٢٠

 وتـاريخ   ١/٣٩٠قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم            صدر )٢(
الدولة ل  مراض التي تتحم  هـ وحدد العمليات واأل   ٢٠/٧/١٤١٦

 : يوه يفهاتكال
مـراض المستعـصية    تكاليف العمليات الجراحية واأل       -١  

سنان والعيـون التـي تتطلـب       مراض األ أوالمزمنة بما فيها    
 فـي   ييرب بشكل مستمر وتكاليف العـالج ألـسر       مراجعة الطبي 

 المستشفى 
لـى  إدخالهـا  إتكاليف عالج الحاالت الطارئة التي يـتم        -٢

سنان العادية مراض األأما  أ ٠فيةإسعاالمستشفى في حاالت    



    
ــويم  ــالخلع والتقــ ــشوكــ ــات  والحــ وعمليــ

التجميل القديمة فهذه يشملها بدل العـالج الـذي يـصرف        
 ٠للموظف

                     )٤( 

  
  

  

    ٤٠/المادة
  

نص علیھ نظام الموظفین والمستخدمین یؤمن بدل نقل الموظفین في        لى ما إضافة  باإل
  :ا لما یأتي حكام وفقمن ھذه األ) ٣٨(المادة 

كاب  ھ راجازت  ھ ف  ي المملك  ة ی  ؤمن أذا رغ  ب الموظ  ف ق  ضاء إج  ازة ف  ي حال  ة األ)  أ(
فراد عائلتھ وذلك مرة كل ألى المملكة مرجعا ومن یقیم معھ في الخارج من إبالطائرة 

  ٠سنتین
بناء الموظفین بالخ ارج وال ذین یتلق ون تعل یمھم داخ ل المملك ة       أكاب أر     كما یؤمن   

ال صیفیة ف ي الدرج ة     جازةثناء األأیھم بالخارج    ماكن عمل ذو  ألى  إاستھم  من مقر در  
 وتتحمل ٠و الجامعات أدارات التعلیم إالسیاحیة وبموجب شھادات رسمیة صادرة من 

  )١( ٠بناء موظفیھا أكل وزارة ترحیل 
واحد والدیھ ف ي المملك ة ی ؤمن     أوالده  أواحد  أفي حالة وفاة زوجة الموظف        ) ب(

  ٠لى المملكة مرجعا إرة بالطائ كابھرا
لى المملكة ومن یق یم   إكابھ بالطائرة   رافي حالة انتھاء خدمة الموظف یؤمن         ) ج(

  ٠فراد عائلتھأمعھ في الخارج من 
ركاب من یقیم م ع الموظ ف ف ي الخ ارج م ن      أفي حالة وفاة الموظف یؤمن       ) د(

  ٠لى المملكة إفراد عائلتھ أ
و أة والدفن في حال ة وف اة الموظ ف    لى ذلك تتحمل الحكومة نفقات الجناز    إضافة  إلاوب

لى المملكة فیتم  إواذا رغبت عائلة المتوفى نقل جثمانھ    ٠فراد عائلتھ في الخارج     أاحد  
  ٠)٢( ٠نقلھ على حساب الحكومة 

  
س وت  اریخ /٤٥٠٣/٣  مر ال  سامي رق  م ب  األ)  أ(الفق  رة  خ  رآ ال  نص ال  وارد ب    ض  افة إ  ت  م )١(

 لی ھ إض افة ال نص الم شار    إي ذلك الوق ت والمت ضمن   لى وزیر المعارف ف  إالموجھ  ٢٤/١١/١٣٩٣
  ٠ حكام بدالت التمثیل الدبلوماسيأمن ٤٠من المادة ) أ(لى الفقرة إعاله أ

  
   ھـ ونص على٢٢/١١/١٤٠٩ وتاریخ ١/١٨٢ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -)٢(
 :یلي ما

    كر س  فر  ت  صرف ت  ذا –خ  الل بم  ا ن  صت علی  ھ القواع  د النظامی  ة    م  ع ع  دم اإل: والأ
       وألھم  ا  ص  وأ و أوع  ودة لعائل  ة الموظ  ف ال  ذي یعم  ل ف  ي الخ  ارج ف  ي حال  ة وف  اة اح  د ال  زوجین   

و ش حن الجثم ان   أل ى تك الیف التجھی ز وال دفن     إف ة   ضاإل  وذلك با–ولى وعھما من الدرجة األ   فر
  ٠ھل المتوفى أذا رغب إلى المملكة إ



    
 ت  ذكرة س  فر –المق  دم ف  ي اكث  ر م  ن بل  د  ت  ذكرة ال  سفیر لى إضافة إلإ تصرف ب: ثانیا

 لیھ ا ك سفیر غی ر   إل ى البل د المق دم    إوعودة لزوجتھ عند سفرھا معھ في مھام رسمیة من مقر عملھ     
  ٠مقیم  

  

                                                                                    )٥(  
       

  ٠درة على ھذه الالئحة وامر الصاالقرارات واأل           
===================  

ھ ـ الموج ھ   ١١/٢/١٣٩٥م وتاریخ /٥٠٠١/٣مر السامي رقم    صدر األ  -١
حك ام  أتطبی ق  : لى سمو وزیر الداخلیة ونص ف ي فقرت ھ الثانی ة عل ى        إ

ع ضاء  أمن الئحة بدالت التمثیل الدبلوماسي عل ى        ) ٣٩-٣٨(المادتین  
  ٠كة البعثات التعلیمیة العاملة خارج الممل

م وت   اریخ /١٨٥٥١/٣م   ر ال   سامي رق   م ث   م ص   در بع   د ذل   ك األ -
خلی  ة ون  ص عل  ى الدا ھ  ـ الموج  ھ إل  ى س  مو وزی  ر ٢٢/٦/١٣٩٥

م /٥٠٠١/٣مر ال سابق رق م      لیھا ب األ  إتعدیل الفقرة الثانیة المشار     
) ٣٩-٣٨(حكام الم ادتین  أتطبق :( تي آلھـ لتكون كا  ١٣٩٥لسنة  

ل خ ارج المملك ة ال ذین       معارین للعم على الموظفین السعودیین ال   
المملك  ة العربی  ة ال  سعودیة روات  بھم كالمدرس  ین   تتحم  ل حكوم  ة

  ٠)والقضاة وغیرھم 
ھ  ـ ٣/٩/١٤٠٣ وت  اریخ ٧٤٢مجل  س الخدم  ة المدنی  ة رق  م    ص  در ق  رار-٢

و الھیئات الدولی ة  أحدى المنظمات  إلى  إعیر الموظف   أذا  إ(ونص على انھ    
الت  ي یعم  ل ل  دیھا وفق  ا   ی  صرف ل  ھ الف  رق ب  ین م  ا تخص  صھ ل  ھ المنظم  ة     

 مثالھ من الموظفین الذین تطب ق عل یھم الئح ة     أل نظمتھا وبین ما ھو مقرر    أل
   ٠التمثیل الدبلوماسي 

  
  

==========  

  بشأن دراسة بدالت التمثيل والعالج للعاملني باخلارج
ضر املعـد حـول دراسـة       هـ بشأن التوصيات الواردة يف احمل     ١٦/٩/١٤٢٥ وتاريخ   ٤٧٢٥٩/ب/٧  صدر األمر السامي رقم       -

 وانتهى إىل املوافقـة علـى   ٠ وإسكان العاملني يف اخلارج    ٠األوضاع املالية ملوظفي وزارة اخلارجية وبدل التمثيل والتأمني الصحي          
  ٠بعض هذه التوصيات والتوجيه بدراسة البعض اآلخر منها حسبما هو مبني باالمر الكرمي 

  
  

      
  
  

  
  
  



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

                                                                                                                                          
  ناصر املهيزع / أعدها للحاسب                                                                                                               

                                                                                                                   مديرعام الشؤون القانونية
  ٤٠٥٢٧٦٩/                                                                                                         ت          

                                                                              )٦(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 



    

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 

 
 


