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         الئحة النقل               
******************************       
       تمت الموافقة على التعدیالت الواردة

ذیة لنظام     على أحكام النقل بالالئحة التنفی  
الئحة   الخدمة المدنیة ووضعھا في صیغة   

مجلس بموجب قرار) الئحة النقل(  تسمى  
وتاریخ ) ٩٢٩ /١(  الخدمة المدنیة رقم  

ھـ المبلغ بخطاب دیوان١٩/١٠/١٤٢٤          
٧/٣٤١٢٣    رئاسة مجلس الوزراء رقم   

وحلت محل المواد ١٤٢٥/ ٥/٧وتاریخ     
فیذیة لنظام الخدمة   الواردة باللوائح التن  

)١٠/١٠(حتى)١٠/٤(المدنیة من المادة   
٠ھـ٥/٨/١٤٢٥ویعمل بھا اعتبارا من   
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الشؤون القانونیة                                                                                                                                                                                                                                   
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 مقدمھ
------ 

)الئحة النقل  (  والباحثین للمختصین  ن تقدم أیسر وزارة الخدمة المدنیة   
وتاریخ) ١/٩٢٩(مجلس الخدمة المدنیة رقم  عدادھا بموجب قرارأالتي تم   

لالئحةھـ الذي عدل القواعد السابقة المتعلقة بالنقل الواردة با١٩/١٠/١٤٢٤  
التي حصلت في مجال  ضؤ التطورات   على  لنظام الخدمة المدنیةالتنفیذیة  

من المناسب وجد   تي ال الجدیدة حكام  بعض األ ضافةإ   معالخدمة المدنیة  
حكام صیاغة ھذه األ لوزارة الخدمة المدنیة صالحیة طىوأع دخالھا علیھا إ  

  وتشمل موضوع  ) النقل الئحة(  مستقلة تسمى  ة في شكل الئح  ووضعھا
  و ألى  وظیفة  إأي  من وظیفة ) الوظیفي  (  بشكل عام  سواء  النقل         النقل

                 في غیرھاو أفي الجھة التي یعمل بھا خرألى إي من مكان أ) المكاني(        النقل 
  اللوائح شردأبت علیھ في ن ماعلى  تسیر نماإذ تقدم ھذه المطبوعة إوالوزارة 

  جھزة الحكومیة و في األ تاحة الفرصة للمسئولین إل    المتعلقة بالخدمة المدنیة
 الباحثین وذوي العالقة من االطالع على تلك اللوائح وماجد علیھا من تعدیل 

٠لیھا عند الحاجة إتسھیال للرجوع )  مصغرة مطبوعات( على شكل   
 یرضي الجمیع  بالشكل الذيراجھاخإن نكون قد وفقنا في أوفي الختام نأمل 

٠ 
 واهللا ولي التوفیق    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             )٢(  
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 قرار معالي وزیر الخدمة المدنیة باعتماد الصیغة المعدة  
 لھذه الالئحة
---------- 

)قرار وزاري (   
 

المدنیة حول مراجعة الخدمة بناء على الدراسات التي قامت وتقوم بھا حالیا وزارة  
  حصلت في مجال الخدمة المدنیة و لمسایرة التطورات التي  لوائح الخدمة المدنیة

  واستجابة   خالل السنوات  الماضیة  لھذه اللوائح من التجارب التطبیقیة ةستفادإلا
عدد صدارإ حیث نتج عن ھذه الدراسات ٠للتوجیھات السامیة الكریمة بھذا الشأن   

عن اللوائح السابقة لنظام فرادھا بشكل مستقل إمن اللوائح ، وتجدید البعض منھا و  
العامة عارة، والتكلیف، والتعیین في الوظیفةت، واإلالخدمة المدنیة، كلوائح الترقیا  

خر ذلك أ و٠انتھاء الخدمة للدراسة ، والئحة یفادواللوائح التعلیمیة، والصحیة، واإل  
عدد  من   أجریت علیھ  ما تم  على  موضوع  النقل  بالئحة الخدمة المدنیة  حیث

جلس الخدمة المدنیةلى مقام مإالدراسات ووضعت بعض التوصیات التي تم رفعھا   
وتاریخ ) ١/٩٢٩ ( حیث درست من قبل المجلس الموقر واصدر بشأنھا قراره رقم  

بتعدیل  المواد المنظمة للنقل الواردة   ):وال أ( ھـ القاضي في البند١٩/١٠/١٤٢٤  
  -:التالي في اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة ، وذلك على النحو

٠لیكون نصھا حسب الصیغة الواردة بالقرار ) ١٠/٤(لماده أ تعدل -١     
الذي یجیز نقل من یصدر بحقھ تقریر  لغاء النصإمع  ) ١٠/٥(  لمادها تعدل  -٢     

ھذا الحكم في مادة جدیده  لوضع   وذلك  ا لمقررة        طبي استثناء من القواعد   
  ٠ة بالقرار       سترد في نھایة القرار ، لیكون نصھا حسب الصیغة الوارد

ذا كان إیجیز النقل في فترة التجربة  ضافة نص الإب  ) ١٠/٦ (  لمادهأ تعدل  -٣    
  من  بةتمر لى وظیفة أقل إینقل   ومعالجة وضع الموظف الذي  ،       لفئة أخرى 

  فقرة ال تجیز نقل الموظف المرقى ضافةإو من حیث الراتب        وظیفتھ األصلیة
  مع استثناء   المرقى لھا ألعمال الوظیفة  الفعلیة  ن مزاولتھ م  قبل مضي سنة

،  مع  وزارة الخدمة المدنیة  علیھا  التي  توافق   بعض الحاالت الضروریة  
       

                                       )٣(  



  

  یجب على في مادة واحدة ورفع المدة التي) ١٠/٧(و ) ١٠/٦(دمج المادتین 
ربع أ   حتى یمكن نقلھ  لتصبح مضائھاإالمعین على وظیفة مستثناة الموظف   

  جھة  لىإ  سنوات  بدال من  ثالث  سنوات  مع النص على عدم  جواز النقل
األداء المعد في تقویم ) مرضي غیر(حكومیة أخرى لمن یحصل على تقریر   

            ٠عنھ في السنة السابقة ، لیكون نصھا حسب الصیغة الواردة بالقرار 
  قبل بالنص على وجوب  موافقة الجھة المنقول منھا)  ١٠/٨(   تعدل المادة -٤ 

  طرفھ من خالءإ بعد الإ   وعدم  تمكینھ من  مباشرة عملھ صدار قرار النقلإ    
٠     الجھة المنقول منھا ،  لیكون نصھا حسب الصیغة الواردة بالقرار   

  بین الموظف  في مادة واحدة مع التفرقة) ١٠/١٠(  و )١٠/٩( تدمج المادتان  -٥
تطبقھ وكذلك  التي الةالمؤسس     المعین في مؤسسھ تطبق نظام الخدمة المدنیة و  

تطبق  نظام الخدمة المدنیة حسب      التفرقة بین الموظفین المعینین  في مؤسسة   
سب الصیغة الواردة لیكون نصھا ح     تعیینھم أكان قبل تطبیقھا للنظام أم بعده ،  

٠   بالقرار   
ى القواعدإلضافیة إضافة نصوص إ ب )ثانیا (            كما یقضي القرار في البند  

٠للنقل ، حسب الصیغة الواردة بالقرار    المنظمة  
بأن   ) ثالثا(ه في البند عالألیھ إالمجلس الموقر المشار  بقرار              وحیث ورد  

  المواد  -   المنظمة للنقل قوم  وزارة الخدمة المدنیة بوضع الموادت (              
وذلك ) الئحة النقل (في شكل الئحة تسمى  -حكام المضافة              المعدلة واأل  

لیھا من قبل الجھات التنفیذیة ومراجعتھا مستقبال وفق إ تسھیال  للرجوع 
     ٠)مقتضیات الحاجة

٠ الخدمة المدنیة بوضع الصیغة المقترحة لتلك الالئحةوتنفیذا لذلك قامت وزارة  
:فقد) لالئحة(  ولمناسبة ھذه الصیاغة   

یلي                                  تقرر ما  
المرفقة وتحل محل جمیع المواد ) لالئحة النقل (  الصیغة المعدة تعتمد   – والأ  

لى إ  )١٠/٤ (  من المادة ة المدنیة التنفیذیة لنظام الخدم باللوائح الواردة          
  للنقل الواردة   للقواعد المنظمة حكام المضافةلى األإ  ضافةإ  )١٠/١٠ ( لمادها

٠من القرار) ثانیا(   بالفقرة   
لیھ أعالهإ ورد البند الرابع من قرار مجلس الخدمة المدنیة المشار  حیث  :ثانیا  

  تبلیغ القرار من قبل دیوان  من تاریخبعد شھر  ھذه التعدیالت        بأن تسري
  خطاب  دیوان القرار بموجب ،  وحیث  تم  تبلیغ        رئاسة مجلس الوزراء 

  فسیكون  ھـ ٥/٧/١٤٢٥   وتاریخ ٣٤١٢٣ /٧    رئاسة مجلس الوزراء  رقم  
٠ھـ ٥/٨/١٤٢٥      العمل بھذه الالئحة اعتبارا من   

        
          ٤(           )                                 



  

جراءات الالزمة حیالدارات المختصة بالوزارة استكمال اإل على اإل: ثالثا  
جراءات حسب اإلوتوزیعھا على األجھزة الحكومیة الالئحة باعة        ط  

٠        المتبعھ  
وزیر الخدمة المدنیة                                                     

  الفایزبن علي                                               محمد
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 المادة النظامیة الواردة في نظام الخدمة المدنیة
 المتعلقة بالنقل
------------- 

 
 

ظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملكيمن ن) ١٠(تنص المادة   
: یلي على ما٠ھـ ١٠/٧/١٣٩٧وتاریخ ) ٤٩/م(رقم   

 
حكام التيلى الوظائف الشاغرة وفق اإلإ تتم ترقیة ونقل الموظفین -أ  

٠تحددھا قواعد التصنیف بما في ذلك مؤھالت وشروط شغل الوظیفھ  
 

٠تكون الترقیة نافذة قبل صدور القراربھا   ال-ب  
 
 
 

               )                                               ٥(       



  

)لالئحة ا(                              
 

 المادة األولى:
لى أخرى بعد موافقة الجھة التي یعمل بھا إیجوز نقل الموظف من جھة  

  من توفر الیھإ المنقول   تتأكد الجھة بعد أن   النوعیة الواحدة ضمن المجموعة
لى مجموعة نوعیة أخرىإا ذا كان النقل بترقیة  ماأالشروط النظامیة للترقیة ،   

مؤھلین فیؤخذ رأي وزارة الخدمة المدنیة، وفي كال الحالتین یشترط عدم وجود  
٠لیھا إللترقیة لدى الجھة المطلوب النقل   

 المادة الثانیة :
  تملك حق تعیینھ وذلكیجوز نقل الموظف بقرار من الجھة المختصة التي

  ذا كان النقل إماألى وظیفة أخرى ضمن المجموعة النوعیة الواحدة،إمن وظیفتھ 
خرى  فیشترط  موافقة وزارة الخدمة المدنیة بعدأو عامة ألى مجموعة نوعیة إ  

لیھا وقواعد النقلإالتأكد من توفر المؤھالت العلمیة والعملیة للوظیفة المراد نقلھ   
)١(٠االخرى  

 الماده الثالثة :
-:نقل الموظف في الحاالت التالیة  یجوز ال         

قل من تاریخ مزاولة الموظف الفعلیة المستمرة       قبل مضي مدة سنة على األ -١       
لیھاإ تحتسب ضمن الفترة المشار وال،    ألعمال الوظیفة المرقى لھا في مقرھا   

٠ بدون راتب جازة االستثنائیة أو الغیاب    مدة األ  
لىإلى جھة حكومیة أخرى أو النقل من داخل المملكة إ ویستثنى من ذلك النقل      
خر خارج المملكة أو في حالة الضرورةألى إو من مقر أ خارجھا أو العكس ،      

داریة ، وفي جمیع الحاالت یتم اخذ موافقة وزارة الخدمة      التي تقدرھا الجھة اإل
٠قرار النقلصدار إالمدنیة قبل   

  مستثناة وتثبت وظیفة  شغل الموظف   من تاریخ  مضي أربع سنوات    قبل-٢
  لشغل الوظیفة المراد نقلھ  من توفر الشروط الالزمة       وزارة الخدمة المدنیة 

٠الخدمة المدنیة االستثناء من شرط المدة لیھا، ویجوز لوزیرإ        
لى وظیفة تقع في مقر الوظیفة التي عین إان النقل ذا كإ ّالإأثناء فترة التجربة   -٣  

  ٠    علیھا وفي نفس فئتھا الوظیفیة
بموافقة الموظف الخطیة، ویعطى الراتب  الإلى وظیفة أقل مرتبة إمن وظیفتھ   -٤  

أمضى  لم یكن قد      الذي كان یتقاضاه قبل حصولھ على المرتبة المتنازل عنھا ما  
عطى راتب الدرجة التي تتجاوز راتبھ في المرتبة المنقول منھا  بھا سنة فأكثر فی      

-------------------------- 
القواعد التي تعتمدھا وزارة الخدمة المدنیة في دلیل تصنیف الوظائف) ١(  

)٧(  



  

خیرة من المرتبة المتنازل عنھا منح ذا كان راتبھ یزید على راتب الدرجة األإف  
٠تلك الدرجة  

في تقویم األداء المعد عنھ في ) مرض غیر( قد حصل على تقدیر ذا كان إ  -٥  
٠لى أخرى إ  السنة السابقة عند النقل من جھة حكومیة       

 المادة الرابعة:
 

لى جھة أخرى فیشترط موافقة الجھة المنقول منھا قبل إذا كان النقل من جھة إ    
  في الجھة المنقول صدار قرار النقل وعدم  تمكین الموظف من  مباشرة عملھإ 
خالء طرفھ من الجھة المنقول منھا ، ویكون تاریخ  طي قیده منإال بعد إلیھا إ   

لیھا ھو تاریخ المباشرة الفعلیة إ في الجھة المنقول  ثباتھإ منھا و  الجھة المنقول  
٠لیھا إ  في الجھة المنقول   

 المادة  الخامسة:
 

-:تطبق نظام الخدمة المدنیة وفقا لالتي یتم نقل موظفي المؤسسات العامة التي -١  
  ثم   تطبیق نظام الخدمة المدنیة  قبل   في المؤسسة الموظفون المعینون  -أ

تحدد وزارة الخدمة المدنیة مرتبة ودرجة :  صنفوا على سلم رواتب الموظفین
لیھا وقت تعیینھإالموظف المراد نقلھ حسب فئة الوظیفة المراد نقلھ   

  وفقةمضاھا في المؤسسأرج في سلم رواتب الموظفین خالل المدة التي ثم ید        
ذاإ، ف یشغلھا عند النقلیتجاوز مرتبة وراتب الوظیفة التي       مدد الترقیة بما ال  

وضعھ المدة المطلوبة للترقیة جاز نقلھ  تقویم  خیرة  بعد األ مضى  في المرتبة أ  
    ٠)١(ي المادة المنظمة لنقل الموظف بترقیة ت الواردة فآاءجر     بترقیة وفقا لال

  یتم  بعد تطبیق نظام الخدمة المدنیة  في المؤسسة  الموظفون المعینون -       ب
  ٠جھزة الحكومیة             نقلھم وفقا للقواعد المطبقة على بقیة موظفي األ

 
لى إدمة المدنیة تطبق  نظام الخ    یتم نقل  موظفي المؤسسات العامة  التي ال-٢   

بعد أن        الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنیة على سلم رواتب الموظفین   
  مع مراعاة وزارة الخدمة المدنیة مرتبة ودرجة الموظف المراد نقلھ       تحدد

:  یلي       ما  
ھنأال یعطى الموظف راتبا یزید على الراتب الذي یستحقھ بافتراض أ -         أ  

   حسب فئة الوظیفة المراد النقل  نظام الخدمة المدنیةحكام أوفق              عین 
-----------------------------  

  ٠ولى من ھذه الالئحة نظمت النقل بترقیة  المادة األ)١(
  
  

                                            )٨(  
  



  

  المدة التي  م رواتب الموظفین خالل  ثم یدرج في سل لیھا وقت تعیینھإ            
  یتجاوز المرتبة المعادلة  الترقیة بما المضاھا في المؤسسة وفق مدد أ            

  )١(٠            للوظیفة التي یشغلھا عند النقل 
  ٠یعطى الموظف  راتبا یزید على راتب الوظیفة التي یشغلھا عند النقل  أال-   ب

  
 لى المؤسسات العامة وفقا ألنظمتھاإة الحكومیة جھزیجوز نقل موظفي األ -٣

  ٠بعد أخذ موافقة الوزیر المختص
  

  :المادة السادسة
   

  ذا صدر بحق الموظف الذي یشغل وظیفة مشمولة بسلم رواتب إ )أ(  -١
  عن   یقضي بعجزه               الموظفین تقریر طبي من الھیئة الطبیة العامة

  یفة التي یشغلھا فیتم بموافقة وزارة الخدمة المدنیة  أداء عمل الوظ            
  لى وظیفة أخرى مالئمة لقدراتھ بنفس راتبھ ومرتبتھ استثناءإ              نقلھ 

  ٠              من شروط النقل 
  بحقھ تقریر طبي من الھیئة الطبیة العامة لصادرأذا كان الموظف إ) ب         (

  عادة تقویم إیر مشمولة بسلم رواتب الموظفین فیتم               یشغل وظیفة غ
  الواردة  في دلیل  تصنیف الوظائف  لتحدید                وضعھ وفقا  للقواعد

  ٠              مرتبتھ وراتبھ
  لیھا وفقا لما وردإذا لم توجد وظیفة شاغرة ومناسبة یمكن النقل إ) ج          (

  فیتم تكلیف الموظف بعمل مالئم   من ھذه المادة  )ب-أ(               بالفقرتین 
  تزید عن سنة  تقوم الجھة خاللھا بالبحث  لھ  عن                لقدراتھ  لمدة ال

  لیھا على أن یصرف الراتب المستحق للموظفإ             وظیفة شاغرة لنقلھ 
  ل مدة التكلیف             المشمول بسلم رواتب الموظفین بعد تقویم وضعھ خال

  یمكن نقلھ  لم تتوفر وظیفة  ذاإ، ف              من مخصص الوظیفة التي یشغلھا
  نھاء  خدمتھ لعجزه  الصحي  وفق إلیھا فیتم  في نھایة  ھذه  السنة إ             

  ٠من الئحة انتھاء الخدمة ) ٩(             المادة 
   أن  تحدد وزارة  بعدخرألى سلم إ یتم نقل الموظف من سلم رواتب  -٢

  جراءات إ و  ودرجة الموظف المراد نقلھ  فئة ومرتبة      الخدمة المدنیة
  ٠     النقل وفقا للقواعد الواردة في دلیل تصنیف الوظائف

------------------------------  
  معادلة وظائف المؤسسات العامة التي تطبق نظام الخدمة المدنیة یتم تحدیدھا من قبل  )١(

  ٠ زارة الخدمة المدنیةو
************************                              

                                     )٩(  



  

  الئحة النقلعلى  من وزارة الخدمة المدنیة اآلراء الصادرة          
           ---------------------------------------------------    

  :في فترة التجربةالنقل     
  ھل یجوزنقل الموظف أثناء فترة التجربة؟  - ١ س

عل ى ع  دم  ) ٣(فق رة الالئح ة  الم ادة الثالث ة م ن    حی ث ن صت   ٠ ال یجوزالنق ل أثن اء س نة التجرب ة      -ج ـ  
أثناء فترة التجربة إال إذا ك ان النق ل إل ى وظیف ة تق ع ف ي مق ر الوظیف ة الت ي ع ین           نقل الموظف جواز  

   ٠ئتھا الوظیفیة علیھا وفي نفس ف
  

  :اإلنتقال من وظیفة مستثناة إلى وظیفة غیرمستثناة بالمسابقة على وظیفة أخرى    
  مستثناة ونجح في مسابقتھا فھل ناة تقدم للمسابقة على وظیفة غیرموظف یشغل وظیفة مستث -٢  - س

  التي تنص  من الئحة النقل ٢/الواردة بالمادة الثالثة فقرة ) األربع سنوات( یلزمھ مضي مدة 
  على عدم جواز نقل الموظف قبل مضي أربع سنوات من تاریخ شغلھ للوظیفة المستثناة؟

  إشتراط مضي األربع سنوات في الوظیفة المستثناة قبل النقل منھا خاص بحالة النقل العادي   -          جـ 
  لى مرتبة أخرى في مكان آخر فال                 فقط ، أما في حالة التقدم للمسابقات الوظیفیة والحصول ع

                   یدخل في حالة النقل الوارد بالمادة وإنما ذلك یعتبر تعیینًا ال یتطلب مضي المدة المشار إلیھا
  ٠                 وإنما یتم التقید في ذلك بقواعد التعیین

  :مؤھلھ على مرتبة أعلىبموجب إعادة تعیین الموظف الذي الزال في فترة التجربة           
مامدى جواز نقل الموظف أثناء فترة التجربة إلى وظیفة ذات مرتبة أعلى من مرتبة   -٣ -س 

  الوظیفة التي یشغلھا وذلك بموجب مؤھلھ العلمي؟
   یجوز تعیین الموظف  أثناء فترة التجربة  بوظیفة  أخرى ذات  مرتبة أعلى  بموجب المؤھل-  جـ 

   یحملھ على إعتبار أن ذلك إعادة توجیھ وفق تأھیلھ ویخضع في ھذه الحالة لفترة       العلمي الذي
   ٠       تجربة جدیدة

   ٠نقل الموظف المتسابق من وظیفة إلى أخرى حتى وإن كانت مستثناة    
  موظف على رأس العمل إشترك في مسابقة وظیفیة وبعد نجاحھ رشح على وظیفة مستثناة -٤س

  ھ لم یباشر عملھا وباشر بتوجیھ من جھتھ على وظیفة أخرى فھل یجوزولكن)  كاتب شفرة(
   نقلھ وتثبیتھ على ھذه الوظیفة األخیرة غیر المستثناة بناء على طلب من جھتھ للحاجة إلیھ 

  ٠في ھذه الوظیفة 
  د المسابقةنقلھ من الوظیفة التي رشح علیھا بعیجوز بعد التنسیق مع وزارة الخدمة المدنیة   -            جـ 

                    إلى ھذه الوظیفة ألنھ لم یستفد من میزة اإلستثناء ألنھ رشح بعد نجاحھ في المسابقة  ،ولیس 
  ٠                   عن طریق اإلستثناء

  
   : نقل العسكریین إلى وظائف مدنیة            

  یة إلى وظیفة مدنیة ؟ ما مدى إمكانیة نقل من یشغل وظیفة عسكر -٥ -             س
       م والكادر ال یجوز نقل خدمات من یشغل وظیفة عسكریة إلى وظیفة مدنیة إلختالف  النظا  -            جـ 
  للتعیین في  أن یتقدم    بموافقة مرجعھمن السلك العسكري إنھاء خدمتھ بعد وإنما یجوزلھ                     
   سبق أن تضمنھ قرار  ما  وھذا   مؤھالت وشروط شغلھا المدنیة التي تتوفر لدیھالوظائف                     

  ھـ٩/١٠/١٣٩٣وتاریخ ١١٧٦                     الوزراء رقم  
  

  :نقل مكفوف الید من وظیفة إلى أخرى               
  مأمور( إلى وظیفة ) ق صندوأمین(  مامدى إمكانیة نقل الموظف المكفوف الید من وظیفة –٦            س 

  ؟٠)                      عھدة
   ٠ تحقیق مصلحة العمل ذلك  ال یوجد ما یمنع من نقلھ إذا كان الھدف من-            جـ 

                                                        )١٠(  



  

               
  
  
  

                   
                  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


