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ف العامةالوظائ  
                             

  الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة                      
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  الشؤون القانونیة                                                                                                                                                                    

  ٤٠٢٦٦٦٦ /   ت                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                      

  
  
  

  إصدار الالئحةب مجلس الخدمة المدنیةقرار         
  
  

  )٤٥(                               رقم القرار المملكة العربیة السعودیة
  ھـ١/٨/١٣٩٨:                         التاریخ           مجلس الخدمة المدنیة

       األمانة العامة
  
  

  : إن مجلس الخدمة المدنیة 
م   ن الم   ادة التاس   عة م   ن نظ   ام مجل   س الخدم   ة المدنی   ة ) ب(     بن  اء عل   ى الفق   رة  

وبع د االط الع عل ى    ٠ھ ـ  ١٠/٧/١٣٩٧وتاریخ  ) ٤٨/م(الصادربالمرسوم الملكي رقم    
ل سعودیین ف ي الوظ ائف العام ة ، وبع د االط الع عل ى        م شروع الئح ة توظی ف غی ر ا    

ھ ـ المع دة   ١/٧/١٣٩٨وتاریخ ) ٧٠(مذكرة األمانة العامة لمجلس الخدمة المدنیة رقم   
  ٠حول الموضوع 

  :                                  یقرر مایلي 
     

صیغة الموافقة عل ى الئح ة توظی ف غی ر ال سعودیین ف ي الوظ ائف العام ة بال              :   أوًال
  ٠المرافقة لھذا القرار 

 ت سري أحك ام ھ ذه الالئح ة بالن سبة لجمی ع الع املین ف ي حق ل التعل یم م ن غی ر                : ثانیًا
م ن ھ ذه   ) ٥٢(وذل ك إس تثناءًا م ن حك م الم ادة      ھـ ١/١١/١٣٩٨السعودیین إعتبارًامن   

  ٠الالئحة 
  

  ب رئیس مجلس الوزراء                                                                نائ
                                                                ورئیس مجلس الخدمة المدنیة

     فھد بن عبدالعزیز                                                                  
  
  



    

-----------------------------------------  
قرارلجمی  ع الجھ  ات الحكومی  ة بخط  اب دی  وان رئاس  ة مجل  س ال  وزراء  رق  م      ت  م تبلی  غ ھ  ذا ال -

  ھـ ٩/٩/١٣٩٨ وتاریخ ٢٠٧٠١/د/٧
  

                                            )١(  
  
  
  
  
  

    الفھرس                                
                                                    -------  

  الموضوع                                 
  

  أحكام عامة :      أوًال
  التعیین :     ثانیًا
  الرواتب والعالوات :    ثالثًا 

  البدالت والمكافآت والتعویضات:   رابعًا
  اإلجازات : خامسًا
  الندب والنقل واإلعارة: سادسًا
  الواجبات :  سابعًا
  اإللغاءوالتجدید واإلنتھاء :  ثامنًا 
  أحكام ختامیة وإنتقالیة : تاسعًا

  قسم المالحق: عاشرا
            عقد التوظیف                                                    

  

     الصفحة
  

        ٣  
        ٤  
        ٦  
        ٧  

      ١٠  - ٩  
       ١١   
       ١٢  

  ١٤ -١٣ – ١٢  
     ١٦ – ١٥  

١٩-١٨ -١٧ – ١٦  
         ١٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  

                                                          )٢(  
  
  

  الالئحة                                      
                            

  أحكام عامة : أوًال                               
  المادة األولى

 العام  ة بالمملك  ة العربی  ة ال  سعودیة  یك  ون توظی  ف غی  ر ال  سعودیین ف  ي الوظ  ائف     
  :بموجب عقد یبرم وفقًا إلحكام الالئحة وذلك فیما عدا 

ال  ذین یعین  ون ف  ي وظ  ائف ع  سكریة كالوظ  ائف الع  سكریة ب  القوات الم  سلحة        - أ
  ٠واألمن العام والحرس الوطني وسالح الحدود وخفر السواحل وما یماثلھا 

) ٢١/م( لمرس وم الملك ي رق م    الذین یعینون وفقًا لنظام العم ل ال صادر با     - ب
  ھـ٦/٩/١٣٨٩وتاریخ 
  المادة الثانیة 

 مع مراعاة أحكام المادة السابقة تسري أحطام ھذه الالئحة على كافة عقود التوظی ف             
والت ي تبرمھ ا ال وزارات والم صالح واإلدارات الم ستقلة      التي ال تق ل م دتھا ع ن س نھ       

ود التوظی  ف الت  ي تبرمھ  ا   كم  ا ت  سري عل  ى عق    ٠وغیرھ  ا م  ن االجھ  زة الحكومی  ة   
المؤسسات العامة عدا المؤسسات التي یخ ضع توظی ف غی ر ال سعودیین فیھ ا لقواع د                
خاص ة ت  ضعھا المؤس  سة وفق ًا لنظامھ  ا ، وال ت  سري أحك  ام ھ ذه الالئح  ة عل  ى عق  ود    
التوظیف التي تب رم م ع المست شارین واألخ صائیین  والخب راء غی ر ال سعودیین ألداء                   

قل عن س نة ، وی تم ف ي ك ل عق د م ن العق ود باالتف اق ب ین الجھ ة              خدمة تستغرق مدة ت   
التي تب  ین العم  ل  وض  ع ش  روط العق  د  ) ووزی  ر الخدم  ة المدنی  ة  (اإلداری  ة المتعاق  دة  

المطلوب أداؤه ومدة العقد وإستحقاقات المتعاقد وغیر ذلك مما یجب تنظیمھ في العقد       
٠  

  المادة الثالثة
  -:حة المعاني الموضحة قرین كل منھا   یقصد بالعبارات التالیة في الالئ

  ٠المملكة العربیة السعودیة : المملكة  - أ
 ٠) حالیًا –وزارة الخدمة المدنیة (الدیوان العام للخدمة المدنیة : الدیوان   - ب

ال وزارات والم صالح واإلدارات الم ستقلة والمؤس سات العام ة وأي      :  الوزارة  -جـ  
  ٠جھاز حكومي آخر تسري علیھ ھذه الالئحة 

غیر السعودي الذي یعمل بالمملكة بموجب عقد یخ ضع إلحك ام ھ ذه          :  المتعاقد   –د  
  ٠الالئحة 



    

ت ي ص در عنھ ا ج واز س فر المتعاق د ، ویج وز ف ي الح االت            لالدولة ا :  الموطن   -ھـ
أن تعتبر الدولة الت ي بھ ا المتعاق د عن د      اإلستثنائیة التي تقرھا وزارة الخدمة المدنیة       

  ٠تعیینھ موطنًا لھ
                                      )٣(  

  
   -:من یعین من الذكور أواإلناث في إحدى الوظائف اآلتیة:  المدرس -و

 م شرف إجتم اعي   - مساعد م دیر مدرس ة  - مدیر مدرسة– مفتش فني   -      مدرس
وذلك في الم دارس اإلبتدائی ة أو المتوس طة أو الثانوی ة أو معاھ د      – موجھ تربوي  –

و الم دارس ال صناعیة أو التجاری ة أو    مین والمعلمات أو المعاھ د الفنی ة أ  إعداد المعل 
) التربیة والتعلیم ( الزراعیة أوأیة مدرسة أومعھد فني أوتربوي مماثل تابع لوزارة 

أو لغیرھا من أألجھزة الحكومیة وال یعتبر مدرسًا من ال یتضمنھم التعریف ال سابق   
مذكورة كالكتبھ والمراقبین ومحضري المعامل ارس والمعاھد الدمن العاملین في الم

  ٠وأمناء المكتبات 
  ٠إثنى عشر شھرًا ھجریَا مالم یرد نص على خالف ذلك :  السنة -ز

  ٠الشھر الھجري :  الشھر–ح 
تعن  ي ال  شھادات العلمی  ة والخب  رات العملی  ة  وال  صفات الشخ  صیة  :  الم  ؤھالت -ط

  ٠والمھارات والقدرات التي تتطلبھا الوظیفة 
  

  التعیین : ثانیًا                                
  المادة الرابعة 

  :یشترط للتعیین مایلي 
وجود وظیفة شاغرة ومعتمدة في المیزانیة ویجوز التجاوز عن ھ ذا ال شر             ) أ(

  ٠بموافقة وزارة المالیة 
أن یع  د وص  ف لواجب  ات الوظیف  ة وم  سؤولیاتھا والح  د األدن  ى للم  ؤھالت     ) ب(

 ٠جوز اإلكتفاء بوصف واحد للوظائف المتماثلة المطلوبة لشغلھا وی
أن یتحقق الدیوان من أن المؤھالت المطلوبة ل شغل الوظیف ة غی ر مت وافرة             ) جـ(

ف  ي ال  سعودیین ویك  ون ذل  ك ع  ن طری  ق اإلع  الن ع  ن الوظیف  ة ویج  وز لل  دیوان   
التجاوز عن ھذا االعالن في الحاالت التي یكون م ن الواض ح أن االع الن عنھ ا              

  ٠غیر مجد
  المادة الخامسة 

  : یشترط في المتعاقد أن یكون 
قد أكمل من العمر ع شرین س نة ول م یج اوز الثالث ة وال ستین بح سب التق ویم                ) أ(

  ٠المیالدي 
 )١(٠الئقًا صحیا للخدمة   )  ب(

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



    

ھ ـ ون ص عل ى إض افة     ١٨/٨/١٤١٦ وت اریخ  ١/٤٠٠صدر قرار مجلس الخدمة المدنی ة رق م      ) ١(
رة جدی ده لنم وذج الك شف الطب ي الم ستخدم ف ي إثب ات اللیاق ة ال صحیة للمتعاق د عن د التعاق د                  فق

تت ضمن خل وه م ن االم  راض المزمن ة مث ل الف  شل الكل وي والتعم یم ع  ن ذل ك لجمی ع االجھ  زة          
 ٠ الحكومیة

                                           )٤(  
  ٠حسن السیرة واألخالق ) جـ (
  ٠ھالت المطلوبة للوظیفة حسب الئحة المؤھالت العامة حائزًا للمؤ  ) د(
  ٠غیر محكوم علیھ بحد شرعي أو في جریمة مخلة بالشرف واالمانة ) ھـ(
أال یك ون مرتبط ًا بعق د م ع وزارة أخ رى م  الم تك ن ال وزارة ق د أخطرت ھ بع  دم          )  و(

  ٠رغبتھا في تجدید العقد 
  المادة السادسة 

ون لشروط التعیین یختار م ن بی نھم األف ضل م ن حی ث              إذا تعدد  المتقدمون المستوف    
  ٠المؤھالت المطلوبة للوظیفة 

  المادة السابعة 
ویج وز ف ي   ) ١(  تكون صیاغة العقد وفقًا للنموذج الملحق بھذه الالئحة الملحق رق م      

الحاالت اإلستثنائیة وبعد موافقة الدیوان التعدیل في النموذج إذا إقتضت ذلك ظ روف   
   ٠ضمن التعدیل عدم التقید بحكم من أحكام ھذه الالئحة العمل ولو ت

  المادة الثامنة 
یب رم العق د لم دة س نة أوس نتین أو ث الث           ) ٤(م ن الم ادة     ) ج( مع مراعاة أحكام البن د      

ویجوز تجدید العقد لسنة أو أكثر بعد التأكد من الدیوان من عدم وجود من یحل محل ھ    
  ٠من السعودیین 
  المادة التاسعة 

مراعاة أحكام المادة التالیة تبدأ مدة العقد من الیوم الذي یغادر فیھ المتعاقد موطنھ       مع  
متجھًا إلى المملكة على أال تزید المدة بین مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل وفقًا 
للتعلیمات الموجھ ة ل ھ ع ن ثالث ة أی ام أو م ن الی وم ال ذي یتق دم فی ھ المتعاق د لمباش رة                   

 لتعلیمات الوزارة إذا كان مقیمًا في البلد الذي توجد فیھ الوظیفة ووق ع فی ھ   العمل وفقاً 
  ٠العقد 

  المادة العاشرة 
 أو أی ة  المع ارف أورئاس ة تعل یم البن ات         بالنسبة للمدرسین ال ذین تتعاق د معھ م وزارة          

، تب دأ م دة العق د    جھة أخرى تطبق نظام السنة الدراسیة الت ي تب دأ ف ي نھای ة ال صیف              
لوجھ المبین في المادة السابقة وتنتھي في الیوم السابق على بدایة العام الدراسي على ا

التالي ، ویستثنى من ذلك من یتقرر عدم تجدید عق ودھم فیك ون ت اریخ نھای ة عق ودھم        
  ٠ھو الیوم المحدد لعودة المدرسین القدامى لمباشرة العمل بعد العطلة الصیفیة 

  المادة الحادیة عشرة 
  :تب المتعاقدین وفقًا لمایلي  تحدد روا



    

  ٠جدول رواتب األطباء بالنسبة لالطباء البشریین واألطباء الشرعیین   ) أ(
  ٠)٢أنظر الملحق رقم           (

  ٠)٣أنظر الملحق رقم ( ٠جدول رواتب المھندسین وفقًا للجدول الخاص بھم   ) ب(
                                        )٥(  

  ٠)٤انظر الملحق رقم ( ٠صصین    جدول رواتب المتخ)ج(
  ٠)٥انظر الملحق رقم  (٠جدول رواتب التعلیم العام ) د(
  ٠)٦انظر الملحق رقم (جدول رواتب التعلیم الفني والمھني ) ھـ(
  ٠)٧انظر الملحق رقم(٠جدول رواتب المساعدین الفنیین والمھنیین والحرفیین ) و(
  ٠)٨م انظر الملحق رق(٠جدول رواتب اإلداریین ) ز(
أما المتعاقدون من اوربا وأمریكا الشمالیة وأیة بلدان اخرى تكون في مستواھا    )  ح(

أي ( فیتم وضع جداول لرواتب ھؤالء من قبل رئ یس ال دیوان الع ام للخدم ة المدنی ة            
  ٠) وزارة الخدمة المدنیة حالیًا

  ٠     وتعتبر التعلیمات الملحقة بكل جدول جزءًا متممًا لھ
  

  الرواتب والعالوات : ثالثًا                             
  المادة الثانیة عشرة

 الیعتد بالخبرة السابقة اال إذا كانت الحقة على آخر مؤھل علم ي یك ون المتعاق د ق د           
إذا ك ان الرات ب عن د التعاق د مح سوبًا عل ى اس اس         حصل علیھ عند التعاقد، على أن ھ        

ة یزید عل ى الرات ب مح سوبًا عل ى أس اس      المؤھل األدنى باإلضافة إلى سنوات الخبر  
  ٠المؤھل األعلى مضافًا إلیھ سنوات الخبرة إستحق المتعاقد الراتب األعلى

  المادة الثالثة عشرة
یجوز بعد التعاقد منح المتعاقد عالوة سنویة في بدایة كل سنة جدی ده م ن عق ده عل ى             

  ٠من الراتب٠/٠ ٥اال یجاوزمقدارھا  
  المادة الرابعة عشرة

ي الحاالت اإلستثنائیة والنادرة والتي تتطلب إستخدام اصحاب كفاءات ذات س معة         ف
أوشھرة عالمیة یجوز باالتف اق ب ین ال وزیر المخ تص ورئ یس ال دیوان الع ام للخدم ة                  

  (*)٠المدنیة منح راتب یتجاوز الحدود الواردة بالجداول المرفقة بھذه الالئحة 

  المادة الخامسة عشرة 
د ال واردة ب  المواد ال سابقة باالتفاقی  ات المبرم ة ب  ین المملك ة وال  دول       ال تخ ل القواع   

  ٠االخرى أو بین المملكة والمنظمات الدولیة في شأن رواتب المعارین
  المادة السادسة عشرة 

مب الغ تك ون   یجوز إقتضاء المبالغ الت ي تك ون م ستحقة للدول ة ل دى المتعاق د م ن أی ة               
لدى وزارة أخرى وذلك بأمر من الوزیر المختص مستحقة لدى الوزارة المتعاقده أو 

، وذل  ك دون حاج  ة إل  ى أی  ة إج  راءات أخ  رى ، وفیم  ا ع  دا دی  ن النفق  ة ال یج  وز أن   



    

یج  اوز المق  دار المحج  وز ش  ھریًا ن  صف ص  افي الرات  ب ال  شھري للمتعاق  د ، وعن  د     
  ٠التزاحم تكون األولویة لدین النفقة ثم لمستحقات الدولة 

---------------------------------------------  
  ٠ھـ بشأن الراصدون الجویون٢٨/٤/١٤٠٤وتاریخ ٨٨٠یالحظ قرار مجلس لخدمة المدنیة رقم *) 

                                        )٦(  

  البدالت والتعویضات : رابعًا                           
  

  المادة السابعة عشرة 
  :     ئلتھ تذاكر السفر الجویة كالتالي   تؤمن الوزارة للمتعاقد وعا

مرة حین القدوم م ن موطن ھ إل ى المملك ة ف ي بدای ة العق د م ا ل م یك ن مقیم ًا                      ) أ
  ٠بالمملكة عند تعیینھ 

     ومرة أخرى حین العودة إلى موطنھ في نھایة مدة العقد ویستثنى م ن ذل ك           
  ٠سنتین من كان مقیمًا بالمملكة عند تعیینھ وكانت مدة خدمتھ أقل من 

من المملكة إلى موطنھ ذھابًا وإیابًا م رة ك ل س نة أثن اء م دة العق د عن دما           ) ب
  ٠یرخص لھ بأجازة عادیة 

  المادة الثامنة عشرة
  : یقصد بعائلة المتعاقد 

  ٠الزوجة أو ولي األمر للمتعاقده   ) أ
 :من یعولھم شرعًا من  ) ب

  ٠األوالد -١
 ٠البنات غیر المتزوجات  -٢
 ٠الوالدین  -٣
 ٠األخوة القصر  -٤
 ٠ألخوات غیر المتزوجات ا -٥

     وذل ك ف ي ح دود أربع ة أش خاص بم ن ف ي ذل ك المتعاق د نف سھ ، وت ستحق ت  ذاكر            
ال سفر ألف  راد العائل  ة س  واءًا س  افروا إل ى المملك  ة أومنھ  ا ب  صحبة المتعاق  د أم ف  رادى   

  ٠وتثبت اإلعالة بموجب شھادة رسمیة تقتنع بھا الوزارة 
  المادة التاسعة عشرة

 بأقصر طریق جوي وعلى الخطوط الجویة العربیة السعودیة مادام ت        یكون السفر 
خدماتھا متوافرة ، وتقدم الوزارة إلى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة لھ ویجوز لھا في 
الظ روف اإلس  تثنائیة أن ت أذن ل  ھ ب  شرائھا عل ى أن تعوض  ھ ع ن قیمتھ  ا ، وإذا رغ  ب     

 نفقتھ الخاصة أو رغب في قضاء أجازتھ المتعاقد وعائلتھ في السفر برًا أو بحرًا على
في المملكة كان لھ أن یسترد من الوزارة نصف قیمة تذاكر السفر المستحقة لھ والتي       

  ٠لم یستعملھا أو أن یستعیض عنھا بتذكرة شحن تعادل قیمتھا
  المادة العشرون  



    

  ) : ١٧(   تكون كافة تذاكر السفر المشار إلیھا في المادة 
  ٠ن الدرجة السیاحیة م)           أ 
  ٠مخفضة طالما كان ذلك موفیًا بالغرض )          ب

                                        )٧(  
  ٠غیر قابلة للتحویل )          جـ
  ٠غیر قابلة إلسترداد قیمتھا )            د

ر سفر إلى وللمتعاقد أن یستبدل بتذاكر السفر المستحقة لھ من المملكة إلىموطنھ تذاك         
أي بلد آخر بشرط أن یكون ذلك بذات التكالیف أوبتكالیف أقل وفي حالة الزیادة یلتزم 

  ٠بدفع الفرق
  المادة الحادیة والعشرون 

  : تدفع الوزارة إلى المتعاقد مایلي 
ثمانی  ة ) ٨٠٠٠(ب دل س كن مق داره رات ب ثالث ة أش ھر عل ى أن ال یق ل ع ن            ) أ(

واحدة سنویًا ومقدمًا في بدایة مدة العق د  آالف ریال ، ویدفع ھذا البدل دفعة       
 ف  ي بدای  ة ك  ل س  نة م  ن س  نوات التجدی  د ، وف  ي حال  ة التعاق  د م  ع إم  رأة   ث  مُُ

ومحرمھ  ا ی  ستحق ب  دل س  كن واح  د ل  صاحب الرات  ب األعل  ى منھم  ا ، وال    
  )١(٠إذا أمنت لھ الوزارة مسكنًا یستحق المتعاقد بدل سكن 

 م ن الرات ب ال شھري المق رر     ٠/٠ ٥٠بدل تجھی ز عن د ب دء التعاق د بمق دار         ) ب(
 ٠لھ

  المادة الثانیة والعشرون 
   ت دفع ال  وزارة إل  ى المتعاق د ب  دل إنتق  ال ش ھري مقاب  ل تنقالت  ھ ف ي مق  ر عمل  ھ طبق  ًا     

  : للفئات التالیة 
   بدل النقل                                                            الراتب 

  ریال ٣٠٠                                     ریال          ٢٠٠٠ أقل من 
  ریال٣٥٠  ریال                                     ٣٥٠٠إلى ٢٠٠٠ من 

   ریال ٤٠٠     ریال                                        ٣٥٠٠ أكثر من 
  ٠ل المناسبة     ویجوز للوزارة بدًال من دفع بدل اإلنتقال أن تؤمن للمتعاقد وسیلة النق

  المادة الثالثة والعشرون 
    یك  ون س  فر المتعاق  د داخ  ل المملك  ة أو خارجھ  ا وال  ذي یقت  ضیھ أداء وظیفت  ھ ج  وًا  

  :كاآلتي 
  ٠درجة أولى لمن كان مثبتًا على المرتبة الحادیة عشرة فما فوق  ) أ(
درجة سیاحیة لم ا ع دا ذل ك ، ولل وزارة أن ت أذن للمتعاق د ف ي أن ی سافر                ) ب(

لخاصة إذا كان ذلك ال یؤثر على وصولھ إلى مقر عملھ ف ي         على نفقتھ ا  
الموع  د المح  دد ، وی  ستحق المتعاق  د عندئ  ذ تعوی  ضًا یع  ادل قیم  ة ال  سفر    

 ، وإذا كان أداء الوظیفة یقتضي سفر المتعاقد الجوي بالدرجة السیاحیة 



    

 
ط اب دی وان رئاس ة    ھ ـ المبل غ بخ  ٢٠/٧/١٤١٦ وت اریخ  ١/٣٩١ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رق م          )١(  

  ٠)مؤثث(ھـ بأن یكون السكن المؤمن ٢٠/٧/١٤١٧ر وتاریخ  /١٠١٨٠مجلس الوزراء رقم 
                                              

                                                       )٨(  
ارة إل ى حھ ة ال تربطھ ا بمق ر عمل ھ األص لي وس یلة نق ل ج وي أمن ت ل ھ ال وز            

السفر برًا وللوزارة أن تأذن للمتعاقد في أن یسافر على نفقتھ الخاصة ویستحق      
  ٠ عندئذ تعویضًا یعادل قیمة السفر بوسائل النقل العامة 

  المادة الرابعة والعشرون 
  :ینتدب داخل المملكة بدل إنتداب یومي على النحواآلتي  یستحق المتعاقد الذي 

  ٠ریال) ٢٦٥٥(اتبھ اقل من ریال لمن كان ر١٥٠ -       أ
  ٠ریال ٤٥٣٠ریال وأقل من ) ٢٦٥٥(ریال لمن كان راتبھ ٢٠٠ -      ب
  ریال) ٧٠٠٠(ریال وأقل من من ) ٤٥٣٠(ریال لمن كان راتبھ ٤٠٠ -      ج
  ٠ریال فأكثر) ٧٠٠٠(ریال لمن كان راتبھ ٦٠٠ -      د

ر إلی ھ ب نفس الن سبة    وفي حالة اإلنتداب إلى خارج المملك ة ، ی زاد الب دل الم شا             
  )١(٠المقررللموظفین السعودیین 

  المادة الخامسة والعشرون 
   إذا تغیر مقر عمل المتعاقد بنقلھ من بلد إلى آخر ی صرف ل ھ رات ب ش ھرین              

ثالث  ة آالف ری  ال ش  ریطة أن ال یك  ون النق  ل )٣٠٠٠(وبح  د أق  صى ال یتج  اوز 
ألكث ر م ن م رة واح دة     بناء على رغبة المتعاقد ، وال یجوز ص رف ھ ذا الب دل           

   ٠خالل السنة 
كان النقل لمتعاقدین أحدھما محرم لآلخ ر إس تحق ب دل نق ل واح د فق ط              وإذا

  ٠لصاحب الراتب األعلى
  المادة السادسة والعشرون

  ی  ستفید المتعاق  د وأف  راد عائلت  ھ طیل  ة م  دة العق  د بالخ  دمات الطبی  ة المتاح  ة         
  )٢(٠للموظفین السعودیین 

  
   األجازات : خامسًا                          

  المادة السابعة والعشرون 
   ی   ستحق المتعاق   د باإلض   افة إل   ى العط   ل الرس   میة إج   ازة عادی   ة مق   دارھا   

  خمسة وأربعون یومًا عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة ویستحق عن)٤٥(
      -------------------------------------------------  
  وت   اریخ٥٥٦ وض  ع ھ  ذا الب  دل ح   سب التع  دیل ال  وارد بق  رار مجل   س الخدم  ة المدنی  ة رق  م           ت  م ) ١(      

 ھـ ١٣/٩/١٤٠١
بموج ب                         ھـ  المبلغ ١٧/١٠/١٤١٤ وتاریخ ١/٣٣٢سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم       ) ٢        (

  -: ونص على أن ھـ ٦/٦/١٤١٩ر وتاریخ / ٧/٧٩١٣خطاب دیوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 



    

  یعامل المتعاقد غیر السعودي في حالة اإلصابة بعجز جزئي أو عاھة مستدیمة ال تمنعانھ من أداء             ( 
  حكام المنصوص علیھا في نظام الخدمة المدنیة               العمل بما یعامل بھ الموظف السعودي وفقًا لأل

  ٠) ذیة بشرط أن یكون العجز الجزئي أو العاھة المستدیمة ناشئین بسبب العمل              ولوائحھ التنفی
  

                                                             )٩(  
   الجزء من السنة ما یتناسب معھ من المدة المذكورة ، وتكون ھذه االجازة براتب 

، وتعتب ر العطل ة ال صیفیة بالن سبة      كامل ی دفع ع ن كام ل م دتھا مق دمًا عن د ب دایتھا                
للمدرسین بمثابة األجازة العادیة ویجوز للوزارة تكلیفھم أثناء األجازة بمھام تتعل ق     
بعملھم على أن ال یقل ما یتمتع بھ المدرس من األج ازة ع ن خم سة وأربع ین یوم ًا       

 اإلعارة سنویًا ، وال یستحق المتعاقد أجازة عادیة عن مدة األجازة اإلستثنائیة ومدة   
  )٢()١(٠ومدة الغیاب

  المادة الثامنة والعشرون 
  الیج   وز الح   صول عل   ى األج   ازة العادی   ة إالبع   د إس   تحقاقھا فع   ًال ، ویج   وز عن   د  
ال  ضرورة تجزئتھ  ا بحی  ث ال تزی  د ع  ن فت  رتین ، وال ت  صرف ت  ذاكر ال  سفر إال عن  د    

  ٠التمتع بالفترة األخیرة منھا 
  المادة التاسعة والعشرون 

رة وفق  ًا لمتطلب  ات العم  ل أن تؤج  ل الح  صول عل  ى االج  ازة العادی  ة عل  ى أال     لل  وزا
تتجاوز مدة التأجیل خمسة أشھر م ن ال سنة الجدی دة للمتعاق د ، ولل وزارة ك ذلك إلغ اء               
االجازة كلھ ا أو بع ضھا عل ى أن یك ون اإللغ اء بموافق ة المتعاق د ، ویك ون التع ویض                  

  ٠تي أستحقت فیھا األجازة بمبلغ یعادل راتب المتعاقد في السنة ال
  المادة الثالثون  

أو مرض یمنعھ من أداء عمل ھ ب صورة مؤقت ھ       یستحق المتعاقد الذي یصاب بجرح      
أجازة مرضیة مدتھا شھر واحد براتب كامل ویجوز تمدیدھا ش ھرین آخ رین بن صف        

 ویستحق عن الجزء م ن ال سنة   ٠الراتب وذلك عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة        
 یتناسب معھ من المدة المذكورة  وال تستحق االجازة المرضیة إذا وقع ت اإلص ابة     ما

أو الم  رض أثن  اء وج  ود المتعاق  د ف  ي الخ  ارج ف  ي أج  ازة عادی  ة ، وت  سقط االج  ازة        
  ٠المرضیة بإنتھاء السنة التي أستحقت فیھا 
اع د  وفي تحدی د م دة األج ازة المرض یة القو            وتتبع في إثبات الجرح و المرض    

  ٠المقررة بالنسبة للموظفین السعودیین 
  وبالنسبة للتقاریر الطبیة الصادرة من الخارج فیتعین إعتمادھا من قبل الھیئة الطبیة          

  ٠المختصة داخل المملكة
--------------------------------------------  

یم نح المتعاق د   :  ( ل ى أن  ھ ـ ون ص ع  ١/٥/١٤٠٠ وتاریخ  ٢٥٩صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم       ) ١(  
  : أجازة إضطراریة براتب كامل وفقًا للضوابط التالیة – من غیر العاملین في حقل التدریس –غیر السعودي 

  ٠ أال تزید مدتھا عن عشرة أیام في السنة الواحدة -      أ



    

ج  ازة العادی  ة بع  د  وال یج  وز تجزئ  ة الج  زء المتبق  ي م  ن اال٠ أن تحت سب م  ن أجازت  ھ المق  ررة نظام  ًا  -     ب
  ٠ذلك

  ٠ ال یستحق المتعاقد عن االجازة االضطراریة تذاكر سفر-     ج
  ٠ بدون راتب من الخدمة ھـ بعدم إحتساب األجازة اإلستثنائیة١٤/٥/١٤٠٢ وتاریخ ١١٤٠٠سبق أن صدر األمر السامي رقم ) ٢(

                                       )١٠(  
  

  ثالثون المادة الحادیة وال
ربعون یومًا بما في ذلك أ   تستحق المتعاقدة أجازة وضع براتب كامل مدتھا خمسة و

  ٠أیام العطل الرسمیة 
  

  المادة الثانیة والثالثون 
ج ازات  ألا   یجوز للمتعاقد خالل السنة الواح دة أن یجم ع ب ین أكث ر م ن أج ازة م ن               

  )١(٠المستحقة لھ متى توفرت أسباب إستحقاقھا 
  

  الندب والنقل واإلعارة : سادسًا                         
  

  المادة الثالثة والثالثون 
    یجوز للوزارة ندب المتعاقد إلى وزارة أخرى لمدة ال تزید ع ن س تة أش ھر  وإال     

  ٠وجب نقلھ وفقًا ألحكام المادة التالیة
  

  المادة الرابعة والثالثون 
خ رى داخ ل ال وزارة أو ف ي وزارة أخ رى       یجوز للوزارة نقل المتعاقد إل ى وظیف ة أ      

  :بالشروط اآلتیة 
  ٠أن یكون المتعاقد مستوفیًا للمؤھالت المطلوبة للوظیفة المنقول إلیھا   - أ

 ٠أن التتوفر كفاءات سعودیة لشغل الوظیفة المنقول إلیھا  - ب
المنق ول إلیھ ا    أن یوافق على النقل كل من الوزارة المنقول منھا وال وزارة     -ج

  ٠لك في حالة النقل إلى وزارة أخرىالمتعاقد وذ
   ٠   ویحل إسم الوزارة المنقول إلیھا في العقد بدًال من الوزارة المنقول منھا 

  
  المادة الخامسة والثالثون

   إذا نق  ل المتعاق  د إل  ى وزارة أخ  رى أعتب  ر العق  د م  ستمرًا بالن  سبة إل  ى االج  ازات      
ءًا ب ین المتعاق د وال وزارة المنق  ول    والب دالت وم دة الخدم ة كم ا ل و ك ان ق  د أب رم إبت دا        

  ٠إلیھا
  

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



    

محم د  / ھـ  باألخذ بفت وى ال شیخ   ١٦/١٠/١٣٩٥ وتاریخ ١٤٥٩ سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم   )١(
  ٠رحمھ اهللا بجواز أداء المعتدات عملھن أثناء فترة العدة من دون زینة/ بن ابراھیم 

  
  

                                                        )١١(  
  

  الواجبات : سابعا                                         
  

   المادة السادسة والثالثون 
  

یخضع المتعاقد لكافة الحكام الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني م ن نظ ام          - أ
ھ ـ  ١٠/٧/١٣٩٧ وت اریخ  ٤٩/رق م م الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملك ي       

وك  ذلك لألحك  ام المكمل  ة لھ  ا وال  واردة ب  اللوائح      ) الواجب  ات (تح  ت عن  وان  
  ٠التنفیذیة للنظام المذكور 

یخ ضع المتعاق د بالن سبة لألخط اء الوظیفی ة الت ي یرتكبھ ا أثن اء الخدم ة لنظ  ام           -  ب
ھ  ـ ١/٢/١٣٩١ وت اریخ  ٧/تأدی ب الم  وظفین ال صادر بالمرس  وم الملك ي رق  م م   

 )١(٠وكافة القرارات المكملة لھ 
  

  اإللغاء والتجدید واإلنتھاء: ثامنًا                               
  

  المادة السابعة والثالثون   
  

المبلغ ة ل ھ        إذا تخلف المتعاقد عن التقدم لمباشرة مھام وظیفتھ وفقًا للتعلیمات          
 ج از لل وزارة إلغ اء    دون عذر مشروع خالل شھر م ن ت اریخ توقیع ھ عل ى العق د      

العق د، ویعتب ر عندئ ذ ك أن ل م یك ن وتخط ر ال وزارة المتعاق د ب ذلك كتابی ًا وت سقط             
  ٠حقوقھ قبلھا 

-----------------------------------  
  :كفوف الیدم ال المتعاقدكیفیة معاملة ) ١(
جلس ھـ  المبلغ بخطاب دیوان رئاسة م٢١/١٢/١٤١٢ وتاریخ ١٦٩قرارمجلس الوزراء رقم  صدر -

  -:ھـ ونص على مایلي ٢٩/١٢/١٤١٢ وتاریخ ٦٩١/٨الوزراء رقم 
المتعاقد غیر السعودي الذي تكف یده عن العمل ، أو یح بس إحتیاطی ًا ، أو یوق ف ع ن           یعامل   -١      

العمل ویمن ع م ن ال سفر معامل ة الموظ ف ال سعودي المكف وف الی د ، أو المحب وس إحتیاطی ًا ، عل ى أال                 
و حبسھ عن سنة وللجھة التي آلت إلیھا الق ضیة تمدی دھا م دة أوم ددا مح ددة ح سبما          تزید مدة كف یده أ    

  ٠تقتضیھ ظروف القضیة على اال تزید كل مدة عن سنة 
  ٠  یصرف لھ الحد األدنى من بدل السكن أثناء فترة كف یده أو حبسھ إحتیاطیًا  -٢    



    

دم إلغائھ خالل فترة نظر الق ضیة ، س واء ك ان     تلتزم الجھة التي یتبعھا المتعاقد بتجدید عقده وع   -٣    
مكف  وف الی  د أو محبوس  ًا إحتیاطی  ًا ، كم  ا تلت  زم بالج  د واإلھتم  ام ف  ي متابع  ة موض  وعھ ل  دى جھ  ات         

  ٠االختصاص وتقدیم تقریر عن مراحل قضیتھ للمسؤول األول فیھا 
  ٠فیھا تقوم الجھات المعنیة بحصر الحاالت المعلقة لدیھا واإلسراع في البت -٤   

  )٠وقد تم تبلیغ ھذا القرار لجمیع الوزارات والمصالح الحكومیة والمؤسسات العامة         (  
  
  

                                              )١٢(  

  المادة الثامنة والثالثون 
ع ن تجدی ده وج ب علی ھ إخط ار الط رف اآلخ ر           إذا رغب أي من طرفي العقد   

تھاء مدة العقد بشھرین على األقل ، وإال تجدد العقد لمثل مدتھ       بذلك كتابة وقبل إن   
بق  وة النظ  ام ، وإذا ك  ان المتعاق  د مع  ارًا م  ن حكوم  ة أجنبی  ة ول  م ترغ  ب ال  وزارة  
تجدید العقد وجب علیھا إخطار المتعاق د وإخط ار الجھ ة المع ار منھ ا ب ذلك عل ى           

  ٠الوجھ المبین في الفقرة السابقة
  ثون المادة التاسعة والثال

   -:في الحاالت اآلتیة  یجب على الوزارة إخطار المتعاقد بعدم رغبتھا في تجدید العقد 
  ٠إذا لم تعد الحاجة قائمة إلى شغل وظیفة المتعاقد  ) أ(
 ٠إذا وجد سعودي مستوف للمؤھالت المطلوبة للوظیفة   ) ب(
إذا كان المتعاقد قد بلغ الثالثة والستین سنة میالدیة ، ویج وز لل وزیر              )  جـ(
لمخ  تص باإلتف  اق م  ع وزی  ر الخدم  ة المدنی  ة م  د خدمت  ھ حت  ى الخام  سة و    ا

  )٢( )١(٠والستین 

  المادة األربعون 
  -:   ینتھي العقد قبل إنتھاء مدتھ في الحاالت اآلتیة 

  ٠قبول اإلستقالة )     أ( 
  اإلنقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبلھ الوزارة لمدة تزید على )    ب   (

 ٠ خمسة عشر یومًا متى رأت الوزارة إنھاء العقد لھذا السبب            
  ٠  إلغاء الوظیفة   ) ج(
   ٠ العجز عن أداء العمل   ) د(
  ٠عدم الصالحیة للوظیفة )    ھـ(
  ٠الفصل التأدیبي بقرار من مجلس المحاكمة   ) و(
  ٠الفصل للمصلحة العامة   ) ز(
   الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو الحكم علیھ في جریمة مخلة بالشرف  ) ح(

  ٠أواألمانة أو بالسجن مدة تزید على سنة في أیة جریمة 
--------------------------------------  

ھـ بإعتبار حكم قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم ٦/٦/١٤٠٥ وتاریخ ٤٩/٢٢صدر تعمیم وزارة الخدمة المدنیة رقم )١(
یجب على الوزارة إخطار (  نصت على أنھ  والتي٣٩من المادة ) ج(ھـ متجھًا إلى نص الفقرة ٣٠/٣/١٤٠٤ في ٨٥١

 لیصبح – إذا كان المتعاقد قد بلغ سن الثالثة والستین میالدیة –المتعاقد بعدم الرغبة في تجدید العقد في الحاالت أآلتیة 
  ٠نصھا بعد التعدیل كما ھو موضح أعاله



    

میة مراجعة عقود المتعاقدین من ھـ ونص على أھ ١٤١٩/ ٤ /٤  وتاریخ٧٤ كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم )٢(
 وعدم تجدید عقود غیر ال سعودیین  ٠قبل القیادة الرئیسیة في األجھزة الحكومیة سواء عند التعاقد او في العقود القائمة        

 وتحدید بقاء المتعاقد غیر السعودي في ٠الذین یشغلون المرتبة الخامسة فما دون اال للوظائف الفنیة وفي أضیق نطاق  
لدول  ة بم  دة التتج  اوز ع  شر س  نوات م  ن ت  اریخ التعاق  د واذا كان  ت ھن  اك كف  اءات متمی  زة یحت  اج عل  ى بق  ا ئھ  ا      جھ  از ا

كالوظ  ائف ال  صحیة وأع  ضاء ھیئ  ة الت  دریس بالجامع  ات  فی  تم الت  شاور ب  ین ال  وزیر المخ  تص ووزیرالخدم  ة المدنی  ة      
ج للعم ل ف ي الجھ ات الحكومی ة م ن وزارة      وان یكون التعاقد والموافق ة عل ى طل ب م نح التأش یرات م ن الخ ار           ٠بشأنھا

وق د اوض حت وزارة   ٠ وعدم نقل أي متعاق د ح ل محل ھ س عودي االبع د موافق ة وزارة الخدم ة المدنی ة        ٠الخدمة المدنیة  
ھـ  ان المقصود ببدایة التعاقد ھو التعاقد االول بصرف النظر ٦/٦/١٤١٩ في ٢٤٢٥١الخدمة المدنیة في تعمیمھا رقم 

                                                      )١٣(                           ٠القرار ام بعدهكونھ فبل صدور 

  المادة الحادیة واألربعون
یمنح المتعاقد بعقد شخصي عند إنتھاء الخدمة مكافأة تعادل ن صف رات ب ش ھر ع ن ك ل          

 بشرط أن یكون قد أمضى سنة كاملة من سنوات خدمتھ ولو كانت سابقة لنفاذ ھذه الالئحة
ث   الث س   نوات متوالی   ة عل   ى األق   ل ف   ي الخدم   ة بموج   ب العق   د وبح   د أق   صى مق   داره   

  ٠) خمسون ألف ریال (٥٠،٠٠٠
  المادة الثانیة واألربعون 

س نة    یمنح المتعاقد باإلعارة عند إنتھ اء الخدم ة مكاف أة تع ادل رب ع رات ب ش ھر ع ن ك ل                 
لنف اذ ھ ذه الالئح ة ب شرط أن یك ون ق د أم ضى         ولو كان ت س ابقة     كاملة من سنوات خدمتھ   

ثالث س نوات كامل ة متوالی ة ف ي الخدم ة عل ى األق ل بموج ب العق د وبح د أق صى مق داره                  
  ٠ خمسة وعشرون ألف ریال ٢٥٠٠٠

  المادة الثالثة واألربعون  
یمنح المتعاقد الذي تنتھي خدمت ھ ب سبب إلغ اء الوظیف ة أو الف صل للم صلحة              ) أ(

راتب الم دة المتبقی ة م ن العق د أیھم ا        راتب شھرین أو العامة تعویضًا یعادل  
  ٠أقل 

یعامل المتعاقد في حالة اإلصابة بعجز أو عاھة دائمة تمنعھ عن أداء العم ل       ) ب(
بصورة قطعیة أو ورثتھ ف ي حال ة الوف اة بم ا یعام ل ب ھ الموظ ف ال سعودي              

ی ة  ذوفقًا لألحكام المن صوص علیھ ا ف ي نظ ام الخدم ة المدنی ة ولوائح ھ التنفی               
  ٠)١( بسبب العملالوفاة ناشئینبشرط أن یكون العجزأو

  المادة الرابعة واألربعون    
  على ) أ /٤٣ ، ٤٢، ٤١(      تحتسب المكافأة أو التعویض المشار إلیھما في المواد 

   ٠إنتھاء الخدمة   أساس راتب المتعاقد عند 
  واألربعون المادة الخامسة    
المحاكم ة أو   د بسبب اإلنقطاع عن العمل أو ف صلھ بق رار م ن مجل س    إذا إنتھت خدمة المتعاق     

  ٠إدانتھ جنائیًا سقط حقھ في التعویض عن مدة األجازة وفي مكافأة نھایة الخدمة 
  المادة السادسة واألربعون   

   -: ال یسترد بدل السكن في حالة إنتھاء العقد قبل إنتھاء مدتھ في الحاالت اآلتیة 
  ٠وفاة المتعاقد  -١
 ٠إذا إنتھى العقد للمصلحة العامة  -٢
 ٠إشغال الوظیفة بمواطن  -٣



    

ا إذا إنتھى العقد ألسباب غیر ما ذك ر فیحت سب ب دل ال سكن الم ستحق عل ى أس اس            أّم
  ٠عدد األشھر التي قضاھا المتعاقد في الخدمة 
--------------------------------------------------------------        

ھـ المبلغ بخطاب دیوان رئاسة مجلس الوزراء رق م  ١٧/١٠/١٤١٤ وتاریخ ٣٣١/ ١جلس الخدمة المدنیة رقم صدر قرار م  )١(
یعام ل المتعاق د غی ر ال سعودي ف ي حال ة اإلص ابة بعج ز جزئ ي أو عاھ ة           ( ھـ  ونص على أن  ٦/٦/١٤١٩ر وتاریخ   /٧/٧٩١٣

فق ًا لألحك ام المن صوص علیھ ا ف ي نظ ام الخدم ة المدنی ة ،         مستدیمة ال تمنعانھ من أداء العمل بما یعامل بھ الموظف السعودي و     
  ٠) أن یكون العجز الجزئي أو العاھة ناشئین بسبب العمل بشرط

  
                                                                     )١٤(  

  

  المادة السابعة واألربعون  
لنفقات الالزمة لنقل جثمان ھ ونف ل أف راد      في حالة وفاة المتعاقد تتحمل الوزارة كافة ا     

عائلتھ إلى موطنھ وإذا كان المتوفى أحد أف راد عائل ة المتعاق د المن صوص عل یھم ف ي        
 من ھذه الالئحة تحملت الوزارة نفقات نقل الجثم ان ویم نح المراف ق ت ذكرة        ١٨المادة  

  ٠إركاب بالطائرة مرجعًا على حساب الوزارة 
   المادة الثامنة واألربعون

یجوز بعد موافقة الوزارة التعاقد مع غیر السعودي الذي سبق لھ الخدم ة بأی ة            ) أ(
وزارة وتركھا بسبب إنتھاء مدة العقد أو اإلستقالة أو إلغاء الوظیف ة ب شرط أن         

   ٠على األقل) جید(یكون تقریر الكفایة عن آخر سنة من سنوات خدمتھ بتقدیر 
أن إنتھ  ت خدمت  ھ بالف  صل   ال یج  وز التعاق  د م  ع غی  ر ال  سعودي ال  ذي س  بق        ) ب(

 ٠للمصلحة العامة إال بعد موافقة الجھة التي قررت فصلھ
  ال یجوز التعاقد  مع غیر السعودي  الذي إنتھت خدمتھ  بسبب  اإلنقطاع  عن   ) ج(

العمل ویستثنى من ذلك الحاالت التي یقتنع وزیر الخدمة المدنیة من المبررات 
ی ر ال سعودي ال ذي س بق أن إنتھ ت        ال یج وز التعاق د م ع غ       الداعیة للغیاب كما    

خدمت  ھ ب  سبب ع  دم ال  صالحیة للعم  ل أو ال  ذي س  بق أن إنتھ  ت خدمت  ھ ب  سبب    
  ٠فصلھ تأدیبیًا بقرار من مجلس المحاكمة أو الدانتھ جنائیًا 

  
  أحكام ختامیة وإنتقالیة: تاسعًا                       

  
  المادة التاسعة واألربعون

فع للمتعاق  د والمزای  ا النقدی  ة والعینی  ة الت  ي یتمت  ع بھ  ا     كاف  ة المب  الغ الت  ي ت  د  تخ  ضع 
بموجب العقد للضرائب والرسوم وغیر ذلك من التكالیف المقررة علی ھ بالمملك ة م ن        

  ٠تاریخ التوقیع على العقد وما یطرأ علیھا من تعدیالت بعد ھذا التاریخ
  المادة الخمسون 



    

رفع إل ى دی وان المظ الم بالمملك ة      أي دعوى أو مطالبة تنشأ حول أي من بنود العقد ت  
العربی  ة ال  سعودیة للنظ  ر فیھ  ا وفق  ًا لنظ  ام ال  دیوان ولقواع  د المرافع  ات واإلج  راءات   

  )١( ٠أمامھ
  المادة الحادیة والخمسون 

 یمارس الوزیر أورئیس المصلحة المستقلة أو وزی ر الخدم ة المدنی ة أو م ن یفوض ھ                 
وفقًا للقواعد المعمول بھا بالنسبة للموظفین كل منھم صالحیة تنفیذ أحكام ھذه الالئحة 

  ٠السعودیین 
------------------------------  

  ھـ٨/١١/١٤٢٣ وتاریخ ١/٨٣٨وفقًا لماورد بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم) الخمسون( تم وضع ھذه المادة)١(
                                                           )١٥(  

  لثانیة والخمسون المادة ا
  

ت سري أحك ام ھ ذه الالئح ة عل ى       ) ١٤(مع عدم اإلخالل باألحك ام ال واردة ف ي الم ادة            
المتعاق  دین الم  ستجدین م  ن ت  اریخ التعاق  د معھ  م ، أم  ا العق  ود ال  ساریة فت  سري علیھ  ا   

 إبتداء من تاریخ تجدید العقد لمن كان عقده لمدة سنة ، أما من كان         أحكام ھذه الالئحة  
دة تزید عن سنة فتسرى من تاریخ إبتداء أقرب س نة تعاقدی ة عل ى ت اریخ نف اذ         عقده لم 

إنتھاء وفي حالة ) ١٣(ھذه الالئحة ، كما یجوز منحھ عالوة سنویة وفقًا إلحكام المادة 
الخدمة وإبرام عقد جدید مع نفس المتعاقد یتحدد راتب ھ ف ي العق د الجدی د وفق ًا إلحك ام             

     ٠ھذه الالئحة
  الثة والخمسون المادة الث

یك  ون ل  وزیر الخدم  ة المدنی  ة ح  ق معادل  ة ال  شھادات الت  ي ل  م ت  رد ف  ي ھ  ذه الالئح  ة      
  )١(٠والجداول الملحقة بھا وذلك لالغراض الوظیفیة فقط

  
  
   

  قسم المالحق:  عاشرًا                         
  
  -  عقد التوظیف-)                 ١( ملحق رقم-١
  – جدول رواتب األطباء -           )     ٢( ملحق رقم -٢
  – جدول رواتب المھندسین -)                ٣( ملحق رقم -٣
  – جدول رواتب المتخصصین -)                ٤( ملحق رقم -٤
  – جدول رواتب التعلیم العام -)                ٥( ملحق رقم -٥
  –م الفني والمھني  جدول رواتب التعلی-)                ٦( ملحق رقم -٦
  – جدول رواتب المساعدین الفنیین والحرفیین -)                ٧( ملحق رقم -٧
  – جدول رواتب الوظائف االداریة -)                ٨( ملحق رقم -٨



    

       جدول رواتب المدرسین اإلنجلیز-
  ٠مملكة      عقد االستخدام في السفارات والممثلیات ومكاتب الملحقین خارج ال-
  
  
  

-----------------------------------------  
  ٠ھـ١٣/٥/١٣٩٩ وتاریخ ١٣٧تم وضع ھذه المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  ) ١(
  
  
  

                                           )١٦(  
  ) ١(ملحق رقم                                        

  
  }عقد التوظیف   {                                     

  
  

   -:م تم التعاقد بین كل من ٢٠٠٠/   /      ھـ الموافق     ١٤   /  /أنھ في یوم    
   ٠) بالوزارة (    المشار إلیھا فیما بعد ٠٠٠٠٠  أو مؤسسة عامة ٠٠٠٠    أو  مصلحة٠٠٠وزارة: أوًال
   ٠)  بالمتعاقد ( شار إلیھ فیما بعد  الم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: ثانیًا

  :  وأتفق الطرفان على مایأتي 
  

  في مقر ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠یباشر المتعاقد واجبات وظیفة ) ١(مادة 
  :           الوزارة أو فروعھا وتشمل واجبات ھذه الوظیفة ما یأتي

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)أ              (
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)ب              (
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)جـ              (
        ویتعھد المتعاقد بتأدیة ما یعھد بھ إلیھ من واجبات ومسئولیات تكلفھ بھا الوزارة ،   أیة واجبات   )د               (

  ٠طیعھبدقة وأمانة وعلى أفضل وجھ یست
  )١( ٠)  ساعة في األسبوع ٤٨على أن یؤدي المتعاقد عملھ على أساس  (
  

  وتبداھذه ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠یسري ھذا العقد لمدة)  ٢(مادة
            المدة من التاریخ الذي یغادر فیھ المتعاقد موطنھ متوجھا إلى المملكة على اال تزید المدة بین مغ ادرة         
ال  وطن والتق  دم لمباش  رة العم  ل وفق  ًا لتعلیم  ات ال  وزارة عل  ى ثالث  ة أی  ام أو م  ن الی  وم ال  ذي یتق  دم فی  ھ المتعاق  د     

  ٠لمباشرة العمل وفقًا لتعلیمات الوزارة إذا كان مقیمًا في البلد الذي توجد بھ الوظیفة ووقع فیھ العقد
   

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وكتابة) ٠٠٠٠٠٠(اره تدفع الوزارة إلى المتعاقد راتبًا شھریًا مقد)  ٣(مادة 
) ٠٠٠(           ری    ال س    عودي ی    صرف ف    ي نھای    ة ك    ل ش    ھر ھج    ري وب    دل إنتق    ال ش    ھري مق    داره       

  ٠ریال سعودي٠٠٠٠كتابة
  

   -:تؤمن الوزارة للمتعاقد وأفراد عائلتھ تذاكر السفر الجوي اآلتیة ) ٤(مادة 
یة مدة العقد مالم یكن مقیمًا بالمملكة عند تعیینھ مرة حین القدوم من موطنھ إلى المملكة في بدا        - أ

وم  رة أخ  رى ح  ین الع  ودة إل  ى موطن  ھ ف  ي نھای  ة م  دة العق  د وی  ستثنى م  ن ذل  ك منك  ان مقیم  ًا       
  ٠بالمملكة عند تعیینھ وكانت مدة خدمتھ أقل من سنتین



    

ج ازة  من المملكة إلى موطن ھ ذھاب ًا وإیاب ًا م رة ك ل س نة أثن اء م دة العق د عن دما ی رخص ل ھ بأ                  -  ب
 ٠عادیة ، وتمنح تذاكر السفر في حدود اربعة اشخاص بمن في ذلك المتعاقد نفسھ

   -:تدفع الوزارة إلى المتعاقد مایلي ) ٥(مادة 
  ریال سعودي٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠وكتابة) ٠٠٠٠٠٠رقمًا(بدل سكن مقداره) أ            (

   في بدایة مدة العقد ثم في بدایة كل سنة من سنوات التجدید،         ویدفع ھذا البدل دفعة واحدة سنویًا ومقدمًا
------------------------------------------------  

ھ ـ بن اءعلى   ١/٦/١٤٠٦ وت اریخ  ٢٢/٢٣/١٤٠٦ تحدید ساعات العمل تمت بموجب تعمیم وزارة الخدمة المدنیة رقم  )١(      
 ولذلك قامت بالتشاور مع عدد ٠من المتعاقد ین ساعات العمل المطلوب أداؤھا ماالحظتھ الوزارة من عدم تضمین عقود المتعاقد

من الجھات الحكومیة التي یتوافر فیھا اعداد كبیرة من المتعاقدین وانتھى االمر الى ضرورة تضمین عقود المتعاقدین ل ساعات         
ل ى ال دوام الی ومي الحك ومي امرج وازي للجھ ة       على ان یكون التكلیف بالعمل الساعات الزائدة ع٠العمل المطلوبة في االسبوع  

 ولكن إذا إحتاج العمل إلى التكلیف بالعمل االضافي فإنھ الت صرف مكاف أة إال م ازاد    ٠االداریة عند اقتضاء مصلحة العمل ذلك     
  ٠ساعة االسبوعیة وفي حدود مایسمح بھ النظام ) ٤٨(عن 

                                                                       )١٧(  
  )١(٠)مؤثث( وال یستحق المتعاقد بدل السكن إذا أمنت الوزارة لھ مسكنًا 

  ٠من الراتب الشھري المقررلھ٠/٠ ٥٠بدل تجھیز عند بدء التعاقد بمقدار ) ب   (
  

 م ن  یستحق المتعاق د أج ازة عادی ة برات ب كام ل مق دارھا خم سة وأربع ون یوم ًا ع ن ك ل س نة كامل ة                 ) ٦(مادة  
سنوات الخدمة وتعتبر العطلة الصیفیة بالنسبة للمدرسین بمثابة األج ازة العادی ة ویج وز تكل یفھم أثن اء االج ازة            

  ٠بمھام تتعلق بعملھم على أن ال یقل ما یتمتع بھ المدرس من االجازة عن خمسة واربعین یومًا سنویًا 
  

حقاقھا فع  ًال ، ویج  وز عن  د ال  ضرورة تجزئتھ  ا االبع  د إس  تال یج  وز الح  صول عل  ى االج  ازة العادی  ة ) ٧(م  ادة 
  ٠بحیث ال تزید على فترتین وال تصرف تذاكر السفر إال عند التمتع بالفترة االخیرة منھا 

  
للوزارة وفقًا لمتطلبات العمل أن تؤجل الحصول على األجازة العادی ة عل ى اال تتج اوز م دة التأجی ل        ) ٨(مادة  

عاق د ولل وزارة ك ذلك إلغ اء االج ازة كلھ ا أو بع ضھا عل ى أن یك ون االلغ اء           خمسة أشھر من السنة الجدی دة للمت  
  ٠بموافقة المتعاقد ، ویكون التعویض عنھا بمبلغ یعادل راتب المتعاقد في السنة التي أستحقت فیھا االجازة 

  
ة إذا أص یب المتعاق د بج رح أو م رض یمنعان ھ م ن أداء عمل ھ ب صورة مؤقت ھ إس تحق أج ازة مرض ی                 ) ٩(مادة  

مدتھا شھر براتب كامل ویجوز تمدیدھا شھرین آخرین بنصف راتب ، وذلك عن كل سنة من س نوات الخدم ة    
، وال ت  ستحق االج  ازة المرض  یة إذا وقع  ت االص  ابة أو الم  رض أثن  اء وج  ود المتعاق  د ف  ي الخ  ارج ف  ي أج  ازة  

  ٠عادیة 
ون یوم ًا بم ا ف ي ذل ك أی ام العط ل       تستحق المتعاقدة أجازة وض ع برات ب كام ل م دتھا خم سة وأربع            ) ١٠(مادة  

  ٠الرسمیة
  

  ) ١١(مادة 
یخضع المتعاقد لكافة االحكام الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني من نظام الخدمة المدنی ة          - أ

وك  ذلك ) الواجب  ات  ( ھ  ـ تح  ت عن  وان ١٠/٧/١٣٩٧ وت  اریخ ٤٩/ال  صادر بالمرس  وم رق  م م 
  ٠فیذیة للنظام المذكور االحكام المكملة لھا والواردة باللوائح التن

خط  اء الوظیفی   ة الت  ي یرتكبھ   ا أثن  اء الخدم   ة لنظ  ام تأدی   ب     یخ  ضع المتعاق   د بالن  سبة إل   ى األ   -  ب
 ٠ھـ وكافة القرارات المكملة لھ ١/٢/١٣٩١ في ٧/الموظفین الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

 
إذا تخلف المتعاقد ع ن التق دم لمباش رة مھ ام وظیفت ھ وفق ًا للتعلیم ات المبلغ ة ل ھ دون ع ذر م شروع                ) ١٢(مادة  

خالل شھر من تاریخ توقیعھ على العقد أو موافقتھ على التعاقد جاز للوزارة إلغاء العقد ویعتب ر عندئ ذ ك أن ل م        
   ٠یكن وتخطر الوزارة المتعاقد بذلك كتابیًا وتسقط كافة حقوقھ قبلھا 

  



    

إذا لم یرغب أي من طرفي العقد تجدیده وجب علیھ إخطار الطرف اآلخر ب ذلك كتاب ة قب ل إنتھ اء         )  ١٣(مادة  
  ٠مدة العقد بشھرین على األقل وإال تجدد العقد لمثل مدتھ بقوة النظام 

  
  -:ینتھي العقد قبل إنتھاء مدتھ في الحاالت اآلتیة ) ١٤(مادة 

  ٠قبول اإلستقالة   - أ
عمل دون عذر مشروع تقبلھ الوزارة لمدة تزید على خمسة عشر یومًا متوالیة   اإلنقطاع عن ال   -  ب

 ٠متى رأت الوزارة إنھاء العقد لھذا السبب 
  ٠ إلغاء الوظیفة -ج
  ٠ العجز عن أداء العمل -د

  ٠ عدم الصالحیة للوظیفة -ھـ
  ٠ الفصل التأدیبي بقرار من مجلس المحاكمة -و

----------------------------------------------  
  ھـ٢٠/٧/١٤١٦ وتاریخ ١/٣٩١بموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم  ) مؤثث(  تم إضافة لفضة )١(

                                                     )١٨(           
  ٠ الفصل للمصلحة العامة -             ز
  لحكم علیھ في جریمة مخلة بالشرف أو األمانة أو السجن  الحكم على المتعاقد بحد شرعي أو ا-             ح

  ٠                 لمدة تزید على سنة في أیة جریمة أخرى
  ) ١٥(مادة 

 یمنح المتعاقد بعقد شخصي عند إنتھاء الخدمة مكافأة تعادل راتب ن صف ش ھر ع ن ك ل س نة م ن             –          أ  
متوالی ة عل ى االق ل ف ي الخدم ة بموج ب العق د وبح د         یك ون ق د أم ضى ث الث س نوات      سنوات خدمت ھ ب شرط أن     

  ٠خمسون ألف ریال  )٥٠،٠٠٠(أقصى مقداره 
كاملة من عارة فیمنح عند إنتھاء الخدمة مكافأة تعادل ربع راتب شھر عن كل سنة  أما المتعاقد باإل-         ب

ة بموج ب العق د وبح د    سنوات خدمت ھ ب شرط أن یك ون ق د أم ضى ث الث س نوات متوالی ة عل ى االق ل ف ي الخدم               
  ٠خمسة وعشرون الف ریال ) ٢٥،٠٠٠(أقصى مقداره

  ) ١٦(مادة 
الوظیف ة أو الف صل للم صلحة العام ة تعوی ضًا یع ادل       یمنح المتعاقد الذي تنتھي خدمتھ ب سبب إلغ اء             - أ

  ٠راتب شھرین أو راتب المدة المتبقیة من العقد أیھما أقل 
اھة دائم ة تمنع ھ م ن العم ل ب صورة قطعی ة أو ورثت ھ        یعامل المتعاقد في حالة االصابة بعجز أو ع       -  ب

في حالة الوفاة بما یعامل بھ الموظف السعودي وفق ًا لألحك ام المن صوص علیھ ا ف ي نظ ام الخدم ة                
 ٠المدنیة ولوائحھ التنفیذیة بشرط أن یكون العجز أو الوفاة ناشئین بسبب العمل 

 

  نتھ ا أو إد  عن العمل أو فصلھ بقرار من مجلس المحاكمة إذا انتھت خدمة المتعاقد بسبب االنقطاع )١٧(مادة 
  سقط حقھ في التعویض عن مدة االجازة وفي مكافأة ) أو ثبت إعطاءه دروسًا خصوصیة (              جنائیًا 

  )١( ٠              نھایة الخدمة 
            

  لنقدیة والعینیة التي یتمتع بھا  بموجب ھذا العقد تخضع كافة المبالغ التي تدفع للمتعاقد أو المزایا ا)  ١٨(مادة 
               للضرائب والرسوم  وغیر ذلك  من التكالیف المقررة علیھ بالمملكة  من تاریخ التوقیع  على العقد 

  ٠            وما یطرأ علیھا من تعدیالت بعد ھذا التاریخ
  

   افراد عائلتھ إلى   لنقل جثمانھ ونقل ة  كافة النفقات الالزمة تتحمل الوزار المتعاقد في حالة وفاة  ) ١٩(مادة 
  من الالئحة ) ١٨( وإذا كان المتوفى أحد افراد عائلة المتعاقد المنصوص علیھم في المادة              موطنھ ،

   على حساب   تذكرة اركاب  بالطائرة  مرجعًا المرافق ویمنح  نقل الجثمان   نفقات            تحملت الوزارة
  ٠           الوزارة 

  ي  من  بنود العقد  ترفع  إلى دیوان  المظالم بالمملكة العربیة  حول أأي دعوى  أو مطالبة  تنشأ )  ٢٠(مادة 
  )٢(٠            السعودیة للنظر فیھا وفقًا لنظام الدیوان ولقواعد المرافعات واالجراءات أمامھ 

  



    

  ظیف غیر السعودیین في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة یرجع إلى الئحة تو) ٢١(مادة 
   ٠ نص في ھذا العقدفي شأنھ ھـ في كل مالم یرد١/٨/١٣٩٨وتاریخ ) ٤٥(            رقم 

  

  صور وأعطیت صورة منھا بالمجان إلى المتعاقد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠حرر ھذا العقد من أصل و )  ٢٢(مادة 
  ٠حتفظت الوزارة باألصل وباقي الصور             و أ

   

                      المتعاقد                                                               الوزارة 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/    اإلسم                                            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/        اإلسم 
     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/  الوظیفة                                            ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/       التوقیع

                           ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠/التوقیع                                                                              

د المدرسین فقط حسب اإلتفاق الذي تم بین وزارة التربیة والتعلیم تضاف لعقو ) أو ثبت إعطائھ دروسًا خصوصیة( عبارة  ) ١(
  ھـ٢٠/٨/١٤١٠وتاریخ ٢٤٦٣٥ووزارة الخدمة المدنیة وفقًا للمادة السابعة من الالئحة وذلك بموجب خطاب وزارة الخدمة رقم 

  
وت  اریخ ١/٨٣٨ة بق  راره رق  م م  ن قب  ل مجل  س الخدم  ة المدنی    )٥٠( ت  م وض  ع ھ  ذا البن  د وفق  ًا للتع  دیل ال  صادر عل  ى الم  ادة     )٢(

  ھـ٨/١١/١٤٢٣
                                                                                                 )١٩(  

  
  )  ٢(الملحق رقم                                                   

  
   األطباء البشریین                                       جدول رواتب

  
  الحد األعلى للراتب  الحد األعلى لسنوات الخبرة  عالوة الخبرة   الراتب األساسي  لمؤھالت                   ا

  بك                                الوریوس ط                                ب               
دبل  وم لم  دة التق  ل ع  ن  + بك  الوریوس ط  ب

  ٠سنھ
ماج  ستیر ط  ب أوم  ا یعادلھ  ا بع  د دراس   ة      

  ٠سنتین على األقل بعد البكالوریوس
دكتوراه في الطب أو ما یعادلھا بعد دراسة 
لم    دة ث    الث س    نوات عل    ى األق    ل بع    د       

  ٠البكالوریوس

   ٤٠٠٠   
    ٤٣٠٠      

  
   ٤٦٠٠     
  

   ٥٥٠٠  

    ٢٠٠   
     ٢٢٠   

  
    ٢٥٠    
  

    ٣٠٠      

           ١٥     
              ١٥     

      
              ١٥    

  
              ١٥  

   ٧٠٠٠    
    ٧٦٠٠    

  
    ٨٣٥٠     

  
    ١٠٠٠٠  

  

  : البشریینتعلیمات جدول رواتب االطباء
  :  عند تقدیر الراتب وفقًا لھذا الجدول یجب مراعاة مایلي 

  

البك  الوریوس ف  ي الط  ب بع  د دراس  ة س  ت س  نوات أو خم  س س  نوات بالن  سبة لط  ب األس  نان منھ  ا س  نة           - أ
    ٠تحضیریة والباقي تعلیمیة 

 
تبرة في تحدید الراتب ھي الت ي تق ضى ف ي مست شفیات حكومی ة أو جامعی ة أو أھلی ة معت رف              الخبرة المع  -  ب

متیاز أو الخبرة التي تقضى في العیادات الخاصة أو ف ي مست شفیات غی ر    بھا  وال تدخل في ذلك فترة اإل        
     ٠معترف بھا 

 

داء عمل اض افي ال یق ل ع ن    أولتزام الطبیب بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي إساس  أ یستحق الراتب على     -ج
    ٠ثالث ساعات في الیوم الواحد 

  

 یجب أن یتوفر لدى الطبیب عند التعاقد خبرة عملیة ال تقل مدتھا عن سنتین وذلك فیما ع دا الح االت الت ي       -د
  ٠یتعذر فیھا تطبیق ھذا الشرط 

  

دریس خب رة كأع ضاء ھیئ ة ت      یصرف لالطباء من األس اتذة واألس اتذة الم ساعدین والمدرس ین ال ذین لھ م        -ھـ
  ٠بالجامعات مكافأة مقطوعة مقدارھا راتب شھرین في السنة تصرف في نھایة السنة 

  



    

یصدر وزیر الدفاع والطیران أو من في حكمھ الئحة یمنح بموجبھا األطباء الع املون ف ي وزارة ال دفاع         -  و
 من راتب كل م نھم وذل ك   %١٠والطیران أو في وزارة الداخلیة او الحرس الوطني عالوة ال تزید عن       

  ٠في حالة تكلیفھم بالعمل في مواقع عسكریة تقع خارج المدن 
  ٠ یعامل الطبیب الشرعي معاملة الطبیب البشري-ز
  

ـ إل ى مع الي وزی ر ال صحة ح ول      ھ  ١٠/٧/١٤٢٦ وت اریخ   ٢٩٧٧٨مع الي وزیرالخدم ة المدنی ة رق م      صدر خط اب   :ملحوظھ
 الدفاع والطیران ، والداخلیة ، والصحة ، والمالیة، والخدمة – الوطني ، ووزارات اللجنة المشكلة من الحرسمحضرماتضمنھ 

موضوع إحتساب الخبرة عند التعاقد مع غیر السعودیین ل شغل الوظ ائف الطبی ة والطبی ة     حول ٠ المدنیة ، وجامعة الملك سعود    
 بشرط أن التتجاوز الحد لخبرة المكتسبة من الخارج التعاقد إبتداءًا مع ھؤالء في حدود عدد سنوات ا)بجواز( وذلك ٠ المساعدة
وذلك حسب ماتقتضیھ حاجة العمل وإس تقطاب الكوادرالطبی ة والفنی ة المتمی زة     سواء كان التعاقد من الداخل او الخارج األعلى    

التعاق د  إجراء  عند)برةالمعت( ارفق الخبرات كما یجوز النظر في ھذه الخبرات عند تجدید التعاقد بشرط  أن یكون المتعاقد قد     ٠
والیترتب على األخذ بھذه التعلیمات أي إلتزامات مالیة ٠أو بطاقة التعاقد ) ١٤٧(طلب التعاقد   أول مرة ومدونة في نموذجمعھ

 حی ث أن ھ  ذه  ٠ داخ ل المملك ة   الت ي إكت سبت بع  د التعاق د مع ھ ونتیج ة لعمل ھ      وال ت شمل ھ ذه التعلیم ات الخب رات      ٠ب أثر رجع ي  
  ٠منح عنھا عالوات دوریةإحتسبت  لھ ود الخدمات ق

  
                                                       )٢٠(  

  
  
  
  
  
  
  

  )٣(الملحق رقم                                                     
   

     جدول رواتب المھندسین                                             
  

الح           د االعل           ى     عالوة الخبرة   الراتب األساسي   ھالت         المؤ
  لسنوات الخبرة 

 الح          د األعل          ى 
  للراتب

  بكالوریوس ھندسة
  ماجستیر في الھندسة  
  دكتوراه في الھندسة 

      ٢٩٠٠    
      ٣٤٠٠    
      ٤١٠٠   

        ١٣٠   
        ١٥٠    
        ٣٠٠  

          ١٥   
          ١٥    
          ١٥  

      ٤٨٥٠    
      ٥٦٥٠   
      ٨٦٠٠  

  
  :تعلیمات جدول رواتب المھندسین 

  
یعامل وفق جدول رواتب المھندسین االشخاص ال ذین ی تم التعاق د معھ م عل ى وظ ائف بم سمى مھن دس              - أ

 ٠مثل مھندس مدني أو مھندس كھربائي أو مھندس معماري وماشابھ ذلك 
  

 التي تقضي في أعمال ھندسیة وتكون ثابت ھ ب شھادة ص ادرة ع ن     الخبرة المعتبرة في تحدید الراتب ھي   -  ب
 ٠جھات حكومیة أو نقابات أو جمعیات ھندسیة معترف بھا 

  
 
  ٠ یستحق الراتب على أساس إلتزام المتعاقد بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي -ج
  
 الح االت الت ي یتع ذر     یجب أن تتوفر لدى المتعاقد خبرة عملیة ال تق ل م دتھا ع ن س نتین وذل ك فیم ا ع دا               -د

  ٠فیھا تطبیق ھذا الشرط



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                         )   ٢١(  
  
  
  
  

  )٤(الملحق رقم                                            
  

                                      جدول رواتب المتخصصین
  

الح   د األدن   ى ل   سنوات                 عالوة الخبرة      الراتب األساسي          المؤھالت
  الخبرة

الحداألعلى للراتب عند 
  التعاقد

  بكالوریوس
   ماجستیر  

  دكتوراه 

       ٢١٠٠  
       ٢٩٠٠  
       ٣٦٠٠  

        ١٥٠   
        ١٥٠   
        ٢٠٠  

            ١٥  
            ١٥    
            ١٥  

       ٤٣٥٠   
       ٥١٥٠    
       ٦٦٠٠  

  
  :تعلیمات جدول رواتب المتخصصین  

  : عند تقدیر الراتب وفقًا لھذا الجدول ، یجب مراعاة ما یلي 
  ٠الخبرة المعتبرة في تحدید الراتب ھي الخبرة في طبیعة عمل الوظیفة التي یعین علیھا المتعاقد  -١
 ٠بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي یستحق الراتب على اساس إلتزام المتعاقد  -٢
یجب أن تت وفر ل دى المتعاق د عن د التعاق د خب رة عملی ة ال تق ل م دتھا ع ن س نتین فیم ا ع دا الح االت الت ي                    -٣

 ٠یتعذر فیھا تطبیق ھذا الشرط
 -:یقصد بالوظائف التخصصیة التي یطبق علیھا ھذا الجدول على سبیل الحصر مایلي -٤

 ح سبما ھ و مب ین ف ي دلی ل      - ع دا األطب اء والمھندس ین   –ة المجموعة العامة للوظائف التخصصی     - أ
  ٠التصنیف 

أخصائي تنظیم ، باح ث  ( مسمیاتھا مصنفة في مرتبة ال تقل عن السادسة ، الوظائف التي تكون     -  ب
تنظیم وإدارة ، أخصائي تخط یط ، باح ث تخط یط ، أخ صائي میزانی ة ، باح ث میزانی ة ، محل ل               

إحصاء ، مفتش بحري ، مفتش آثار ، أخصائي ت صنیف ،  أسالیب كمبیوتر ، مبرمج ، أخصائي   
أخ   صائي إمتحان   ات ، أخ   صائي مكتب   ات ، مت   رجم ، محل   ل ح   سابات  ، محاس   ب ، أخ   صائي    
جمرك ي ، أخ  صائي م  ستودعات ، أخ  صائي إجتم اعي ، باح  ث إجتم  اعي ، أخ  صائي ریاض  ة ،    

 ، مراق  ب أخ  صائي ق  وى عامل  ة ، باح  ث ص  حفي ، م  ذیع ،مراق  ب أخب  ار ، مراق  ب مطبوع  ات    
مدقق حسابات ، مراقب حسابات ( برامج، مخرج ، منفذ ، مھندس زراعي ، مراجع حسابات ،      

 محرر صحفي إنجلیزي ، باحث إقتصادي ، أخصائي إحصاء ، باح ث   ٠في االجھزة الرقابیة    ) 
ق ضایا ، باح  ث ت  دریب ف ي االجھ  زة التدریبی  ة فق ط ، م  دقق م  الي ، أخ صائي بح  وث تاریخی  ة ،      



    

ف  ي دارة ) باح  ث مخطوط  ات  ، باح  ث وث  ائق ، باح  ث مكتب  ات  (  ، باح  ث ثق  افي ،باح  ث نف  سي
 باحث إئتمان زراعي ، باحث إعالم ي ، أخ صائي غاب ات ، أخ صائي قی اس          ٠الملك عبد العزیز  

أخصائي دراسات إسالمیة ، أخصائي مواصفات تغذیة ، أخصائي معامل عل وم كیمی ائي     ذكاء ،   
اس  یة ، محررأخب  ار ، أخ  صائي تغذی  ة ، باح  ث إح  صائي ،      ، م  درب بمعھ  د الدراس  ات الدبلوم  

محرر مجلة إنجلیزي   ، منتج،   وأیة وظیفة أخرى ی رى ال رئیس الع ام ل دیوان الخدم ة المدنی ة                  
 ٠إضافتھا لذلك ) وزیر الخدمة المدنیة حالیًا(

 یوج د لھ ا    یتعین أن یكون المؤھل في نفس تخصص الوظیفة ویستثنى من ذل ك الوظ ائف الت ي ال        -٥
 ٠عادة تخصص في الجامعات مثل وظائف المذیعین وأخصائي الجمارك

                                                          
  
  
  
  
  

                                                  )٢٢(  
  ) ٥(الملحق رقم                                             

                            جدول رواتب التعلیم العام            
الرات                   ب   المؤھالت                

  األساسي
الح            د األعل            ى   عالوة الخبرة 

  لسنوات الخبرة 
  الحد األعلى للراتب

دبل  وم ترب  وي  + ال  شھادة المتوس  طة  
  ٠لمدة سنتین

دبل  وم ترب  وي  + ال  شھادة المتوس  طة  
  ٠لمدة ثالث سنوات

دبل  وم ترب  وي  + وس  طة ال  شھادة المت
  ٠لمدة أربع سنوات 

دبل  وم ترب  وي  + ال  شھادة المتوس  طة  
  ٠لمدة خمس سنوات

دبل  وم ترب  وي  + ال  شھادة المتوس  طة  
  ٠لمدة ست سنوات 

  ٠ الثانویة العامة 
  

دبل وم ترب وي لم دة      + الثانویة العامة   
  ٠سنة 

دبل وم ترب وي لم دة      + الثانویة العامة   
  ٠سنتین 

وم ترب     وي دبل     + الثانوی    ة العام    ة   
  ٠لمدةثالث سنوات 

  ٠الشھادة الجامعیة غیر التربویة 
  

+ ال     شھادةالجامعیة غی     ر التربوی     ة 
  ٠دبلوم تربوي لمدة ال تقل عن سنة

  ٠ماجستیر غیر تربوي
  

  ٠الشھادة الجامعیة التربویة
  

   ١١٧٠  
  
   ١٣٤٠   
  
   ١٥١٠  
      
   ١٦٨٠   
  
   ١٨٤٠   
  
   ١٣٤٠   
  
   ١٥١٠   
  
   ١٦٨٠   
  
   ١٨٤٠   
  
   ١٩٣٠   
  
   ٢٢٦٠   
    
   ٢٤٣٠   
  
   ٢١٨٠   
  

      ٦٠   
   

      ٦٠    
    

      ٦٠    
  

      ٦٠   
  

      ٦٠   
  

      ٧٠   
  

      ٧٠   
  

      ٧٠    
  

      ٧٠   
  

      ٨٥   
  

      ١٠٠   
  

      ١٠٠   
  

      ١٠٠   
  

         ١٥  
   

         ١٥   
   

        ١٥   
  

        ١٥   
  

       ١٥    
  

       ١٥   
  

       ١٥   
  

       ١٥    
  

       ١٥   
  
       ١٥   
  
       ١٥   
  

       ١٥   
  
       ١٥   
  

      ٢٠٧٠    
   

      ٢٢٤٠   
  

      ٢٤١٠   
  

      ٢٥٨٠   
  

      ٢٧٤٠   
  

      ٢٣٩٠   
  

      ٢٥٦٠   
  

      ٢٧٣٠   
  

      ٢٨٩٠   
  

      ٣٢٠٥   
  

      ٣٧٦٠    
  

      ٣٩٣٠    
    

      ٣٦٨٠   
  



    

دبل  وم + ال  شھادة الجامعی  ة التربوی  ة  
   ٠ تربوي لمدة التقل عن سنة 

  ٠ماجستیر تربوي
  

  ربوي أو غیر تربويدكتوراه ت

   ٢٥٢٠   
  
   ٢٨٥٠   
  
   ٤١٠٠  

      ١٠٠   
  

      ١٢٠    
  

      ١٥٠  

       ١٥    
  

       ١٥   
  

       ١٥  

      ٤٠٢٠   
  

      ٤٦٥٠   
  

      ٦٣٥٠  
          :تعلیمات جدول رواتب التعلیم العام   

  :عند تقدیر الراتب وفقًا لھذا الجدول یجب مراعاة مایلي 
  ٠ من ھذه الالئحة ٣یتم تقدیر رواتب المدرسین ومن في حكمھم حسب التعریف المحدد في المادة   - أ

ح د الم ؤھالت المن صوص علیھ ا ف ي ج دول الروات ب        الیجوز التعاقد في مجال التعلیم العام مع شخص ال یتوفر لدیھ أ     - ب
الموضح أعاله وإستثناًء ا من ذلك إذا كان من بین المتعاقدین الساریة عقودھم عند تطبیق ھذا الجدول من التتوفر فیھ     

 ٠ھذه الشروط فیستمر براتبھ ویجوز منحھ العالوة السنویة المقررة 
 معھ في مجال التعلیم العام إذا لم یكن مؤھل ھ تربوی ًا خب رة عملی ة ال تق ل       أن تتوفر لدى الشخص الذي یتم التعاقد     یجب -جـ

   ٠عن سنتین بإستثناء المؤھالت النادرة التي  ال یمكن تسدید اإلحتیاج  لھا 
م ن الرات ب المقررح سب ھ ذا الج دول وتح دد وزارة الخدم ة        % ٢٠ یجوز منح من یحمل مؤھًال نادرًا عالوة ال تتجاوز     -د

  ٠مؤھالت النادرة التي یشملھا ھذا الوصف في بدایة كل عام دراسي المدنیة ال
)                                                          ٢٣(  

  ) ٦(الملحق رقم                                                       
    جدول رواتب التعلیم الفني والمھني                        

     
  على للراتبالحد األ  الحد األعلىلسنوات الخبرة  عالوة الخبرة  الراتب األساسي                  المؤھالت

  صناعیة أو زراعیةشھادة متوسطة  -
 ش   ھادة متوس   طة م   ع دبل   وم ص   ناعي    -

  ٠أوزراعي لمدة سنتین
 ش     ھادة ثانوی     ة ص     ناعیة أوزراعی     ة  -

أوكف  اءة متوس  طة م  ع دبل  وم ص  ناعي أو   
  ٠ثالث سنوات زراعي لمدة 

 دبل   وم ص   ناعي أوزراع   ي لم   دة س   نة  -
  ٠واحدة بعد الثانویة العامة أو المھنیة 

 دبلوم صناعي او زراع ي لم دة س نتین           -
  ٠بعد الثانویة العامة او المھنیة 

 دبل  وم ص  ناعي او زراع  ي لم  دة ث  الث  -
  ٠سنوات بعد الثانویة العامة او المھنیة 

 دبل  وم ص  ناعي او زراع  ي لم  دة ارب  ع   -
  ٠نوات بعد الثانویة العامة او المھنیة س

      ----------------------  
  ٠  بكالوریوس ھندسة -
  ٠ ماجستیر ھندسة -
  ٠ دكتوراه ھندسة -

---------------------------  
 دبل  وم تج  اري لم  دة س  نة بع  د الثانوی  ة     -

  ٠التجاریة 
 دبلوم تجاري لم دة س نتین بع د الثانوی ة            -

  ٠التجاریة 
  ٠یوس تجارة  بكالور-
  بك  الوریوس تج  ارة م  ع دبل  وم ترب  وي   -

  ٠لمدة  ال تقل عن سنة 
  ٠ شھادة الماجستیر في التجارة -
  ٠ شھادة الدكتوراه في التجارة -

     ١٢٧٥   
     ١٥٠٠   

  
      ١٨٠٠   

  
  

      ٢٠٠٠   
  

      ٢٣٠٠   
  

      ٢٦٥٠   
  

      ٢٩٠٠   
  
  

       ٢٩٠٠   
       ٣٤٠٠   
       ٤١٠٠   

  
       ١٥٥٠   

  
       ١٧٥٠   

  
       ٢١٠٠   
       ٢٣٠٠   

  
      ٢٩٠٠   
      ٤١٠٠  

  
        

       ٨٠   
       ٨٠   

  
       ١٠٠    

  
  

      ١٠٠   
  

      ١٠٠   
  

      ١٠٠   
  

      ١٢٠   
  
  

      ١٢٠   
      ١٥٠   
      ٣٠٠   

  
      ٨٠   

  
      ٨٠   

     
     ١٠٠   
     ١٠٠   

  
     ١٢٠   
     ١٥٠  

                ١٥   
                ١٥    

  
                ١٥   

  
  

                ١٥   
  

                ١٥   
  

                ١٥   
  

                ١٥   
  
  

                ١٥    
                ١٥   
                ١٥   

  
                ١٥   

  
                ١٥   
  

                ١٥   
                ١٥   

  
                ١٥   
                ١٥  

    ٢٤٧٥   
    ٢٧٠٠   

  
    ٣٣٠٠    

  
  

     ٣٥٠٠   
  

     ٣٨٠٠   
  

     ٤١٥٠   
  

      ٤٧٠٠   
  
  

      ٤٧٠٠   
      ٥٦٥٠   
      ٨٦٠٠   
        
      ٢٧٥٠   

  
      ٢٩٥٠   

    
      ٣٦٠٠   

      ٣٨٠٠   
  

      ٤٧٠٠   
      ٦٣٥٠  



    

  

  -:تعلیمات جدول رواتب التعلیم الفني والمھني 
یطبق ھذا الجدول على مدارس ومعاھد ومراكز التعلیم الفن ي وال یطب ق عل ى م دارس ومعاھ د التعل یم الع ام ، حی ى وإن               - أ

 وش مل التعل یم الفن ي والمھن ي ، التعل یم ف ي       كان المدرس یحمل مؤھًال من المؤھالت المنصوص علیھ ا ف ي ھ ذا الج دول       
  ٠المدارس الصناعیة والزراعیة ، والتجاریة ، ومراكز التدریب المھني ومدارس التمریض ومعھد المساعدین الفنیین 

تع  ادل ش  ھادات الفن  ون وال  صناعات والفن  ون التطبیقی  ة والفن  ون الجمیل  ة لم  دة أرب  ع س  نوات بع  د الثانوی  ة العام  ة ال  دبلوم       - ب
 ٠ناعي أو الدبلوم الزراعي لمدة أربع سنوات دراسیة بعد الثانویة العامةالص

  ٠شھادة المعاھد الفنیة العلیا التي تعادل البكالوریوس أو الماجستیر في الھندسة تقابل ھذین المؤھلین حسب االحوال  -جـ
 –تای  ب  إنتر- أوف  ست– ص  ف –ای  ب ف  ن الطباع  ة لینوت ( -: م  ن االخت  صاصات اآلتی  ة  تقاب  ل م  ؤھالت الفنی  ین والمھنی  ین -د

 ماكین  ات طباع ة مؤھ  ل ال  دبلوم ال صناعي لم  دة ث الث س  نوات دراس  یة بع د الكف  اءة المتوس طة إذا ك  انو یحمل  ون       -زنك وغراف 
مؤھ ل ال دبلوم ال صناعي لم دة ث الث س نوات دراس یة        بل االمتوسطة مع خبرة ثالث سنوات في مؤسسة طباعة معترف بھا ویق   

  ٠ة إذا كانو یحملون الشھادة الثانویة مع خبرة ثالث سنوات في مؤسسة طباعة معترف بھابعد الثانویة العام
 البكالوریوس او الما جستیر أو الدكتوراه في الزراعة أو الطب البیطري أو الصیدلة أو التغذیة أو الكمبیوتر أو التمریض      -ھـ

  ٠تعادل الشھادات المماثلة في الھندسة 
  ٠طب یطبق علیھم جدول رواتب االطباء البشریین  حاملو المؤھالت في ال-و
  ٠ حاملو المؤھل في الرسم أو التمریض عدا ما ذكر یطبق علیھم جدول رواتب الحرفیین والمھنیین -ز

)                                                                   ٢٤(  
  ٠ل رواتب التعلیم العام  حاملو المؤھالت األخرىعدا ما ذكر یطبق علیھم جدو-حـ

الخبرة المعتبرة في تحدید الراتب ھي التي تقضى في جھة حكومیة أو جھة خاصة معترف بھا وفي الوظائف اآلتیة أو  -٢
  ٠مفتش فني ٠مدیر ٠مساعد مدیر ٠ موجھ تربوي ٠مشرف إجتماعي ٠ مدرس ٠مایماثلھا 

 مدتھا عن سنتین ویجوز التجاوز عن ھذا الشرط اذا تع ذر  یجب أن تتوفر لدى المتعاقد عند التعاقد خبرة عملیة ال تقل        -٣
  ٠الحصول على من یتوفر لدیھ ذلك

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

                                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)                                                                       ٢٥(  
  

  )٧(ملحق رقم ال                                
                    جدول رواتب المساعدین الفنیین والحرفیین

  
  الحد األعلى للراتب  األعلى لسنوات الخبرةالحد    عالوة الخبرة   الراتب األساسي                 المؤھالت

دبلوم فني أوحرفي لمدة سنة بعد  -
  االبتدائیة

        ١٨٠٠        ١٥             ٦٠          ٩٠٠  

 دبلوم فني أوحرفي لمدة سنتین بعد -
  ٠االبتدائیة

 دبلوم فني أو حرفي لمدة ثالث -
  ٠سنوات بعد االبتدائیة

أربع  دبلوم فني أو حرفي لمدة -
  ٠سنوات بعد االبتدائیة 

  ٠ شھادة متوسطة مھنیة -
------------------------------  

دبلوم فني +  شھادة متوسطة مھنیة -
  ٠أوحرفي لمدة سنة 

دبلوم فني +  شھادة متوسطة مھنیة -
  ٠لمدة سنتین

 شھادة متوسطة مھنیة مع دبلوم -
  ٠فني أوحرفي لمدة ثالث سنوات 

------------------------------  
  ٠ الثانویة المھنیة-
  
دبلوم فني أو +  الثانویة المھنیة -

  ٠حرفي لمدة التقل عن سنة 
 الثانویة المھنیة مع دبلوم فني أو -

  ٠حرفي لمدة ال تقل عن سنتین
 الثانویة المھنیة مع دبلوم فني أو -

  ٠حرفي لمدة ال تقل عن ثالث سنوات
  

       ١٠٥٠  
  

       ١٢٧٥  
  

       ١٥٠٠   
  

       ١٢٧٥   
  

       ١٤٧٥  
  

       ١٧٢٥   
  

       ١٩٩٥  
  
  

      ١٧٢٥  
  

      ١٩٥٠  
  

      ٢٢٥٠  
  

      ٢٥٥٠  

       ٦٠   
  

       ٦٠   
  

       ٦٠   
  

      ٨٠   
  

      ٨٠   
  

      ٨٠   
  

      ٨٠    
  
  

     ١٠٠   
  

     ١٠٠   
  

      ١٠٠   
  

      ١٠٠  

           ١٥   
   

           ١٥   
  

           ١٥   
  

           ١٥    
  

           ١٥   
  

           ١٥   
  

           ١٥   
  
  

          ١٥   
  

          ١٥   
  

          ١٥   
  

          ١٥  

      ١٨٥٠   
  

      ٢١٧٥   
  

      ٢٤٠٠   
  

      ٢٤٧٥   
  

      ٢٦٧٥   
  

      ٢٩٢٥   
  

      ٣١٩٥   
  
  

      ٣٢٢٥   
  

      ٣٤٥٠   
  

      ٣٧٥٠   
  

      ٤٠٥٠  

  :تعلیمات جدول رواتب المساعدین الفنیین والمھنیین والحرفیین
   - : عند تقدیر الراتب وفقًا لھذا الجدول یجب مراعاة ما یلي 

  ٠الشھادة االبتدائیة مع ثالث سنوات خبرة تعادل دبلوم لمدة سنة بعد االبتدائیة -١
 ٠المھنیة أو الفنیة ث سنوات تعادل الكفاءة الكفاءة المتوسطة مع خبرة ثال -٢



    

 ٠الثانویة العامة مع خبرة ثالث سنوات تعادل الثانویة المھنیة أو الحرفیة -٣
بالنسبة للقائمین على رأس العمل  وال یتوفر لدیھم الحد األدنى من المؤھالت المطلوبة تعتبر ست سنوات خبرة معادلة  -٤

 ٠لدبلوم سنة بعد الشھادة االبتدائیة
 ٠تكون الخبرة المعتبرة ھي الخبرة في طبیعة عمل الوظیفة التي یعین علیھا المتعاقد -٥

 
 

)                                                            ٢٦(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٨(ملحق رقم                                                         
  

  جدول رواتب الوظائف االداریة                                             
                                       

الحد االعلى    عالوة الخبرة   ساسيالراتب األ             المؤھالت
  لسنوات الخبرة

الحد االعلى 
  للراتب

  )المترجمون(     
 الثانویة العامة مع خبرة في مجال الترجمة -

  ٠عن ثالث سنواتالمطلوبة لمدة ال تقل 
  
 الثانویة العامة مع دبلوم لغة أجنبیة لمدة ال -

تقل عن سنة وإجادة الترجمة من اللغة العربیة 
  إلى اللغة األجنبیة المطلوبة وبالعكس

  
 الثانویة العامة وإجادة الترجمة من اللغة -

العربیة إلى اللغة األجنبیة المطلوبة وبالعكس 
   ٠تقل عن سنتینلغة أجنبیة لمدة ال دبلوم  مع
  )نساخ اآللة الكاتبة(   

إجادة الطباعة على + شھادة الكفاءة المتوسطة -
   ٠أآللة العربیة

إجادة الطباعة +  شھادة الكفاءة المتوسطة -
  ٠على اآللة العربیة واإلفرنجیة 

إجادة الطباعة على +  شھادة الثانویة العامة-
اآللة العربیة أو شھادة الثانویة التجاریة 

  ٠خصص آلة كاتبھت
 شھادة الثانویة العامة أو التجاریة مع إجادة -

  ٠الطباعة على اآللة العربیة واإلفرنجیة 
  )الوظائف اإلداریة (  
  ٠ شھادة جامعیة - 
  
  ٠  شھادة الثانویة العامة - 

  

  
     ١٦٠٠  
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        ٦٠  
  

        ٧٠  
  

        ٧٠  
  
  

        ٨٠  
  
  
  

       ٦٠  
  

       ٤٠  

   
        ١٥   

  
  

       ١٥  
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        ١٥  
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        ١٥  
  
  

        ١٥  
  
  
  

       ١٥  
  

      ١٥  

  
      ٢٨٠٠   

  
  

      ٣١٥٠  
  
  
  

      ٣٤٠٠  
  
  
  

      ١٧٥٠  
  

      ٢٢٥٠  
  

      ٢٢٥٠  
  
  

      ٢٦٠٠  
  
  
  

      ٢٣٠٠  
  

     ١٧٢٠  

  :تعلیمات جدول الوظائف الكتابیة واإلداریة التي تراعى عند تقدیر الراتب
المترجمین الذین تقل  یتم تقدیر الراتب حسب فئة الوظیفة وفقًا لما ھو موضح بالجدول ، ویكون تقدیر راتب -١   

  ٠مؤھالتھم عن الشھادة الجامعیة وفقًا لما ھو محدد بالجدول



    

حسب مسمى الوظیفة فإذا كان مسمى الوظیفة بمسمى ناسخ آلة  یكون تقدیر الراتب بالنسبة لفئة وظائف نساخ اآللة -٢   
 بمسمى ناسخ آلة كاتبة عربي وإفرنجي كاتبة فقط فیقدر الراتب على أساس أنھ كاتب آلھ عربیة، أما إذا كانت الوظیفة

  ٠وتوفر مؤھل شغلھا فیقدر الراتب عندئذ على ھذا األساس 
   ٠ یعامل ناسخ اآللة اإلفرنجیة معاملة ناسخ اآللة عربي وإفرنجي -٣  
   - : یتم تقدیر رواتب الوظائف االداریة على النحو اآلتي -٤ 

سة فما فوق فیحدد الراتب على أساس الشھادة الجامعیة أو الشھادة الثانویة  إذا كانت الوظیفة مصنفة بالمرتبة الساد-     أ
  ٠مضافًا إلیھا الخبرات الالزمة لھا مع مراعاة الحد األعلى لسنوات الخبرة المحتسبة 

ات  أما إذا كانت الوظیفة مصنفة بالمرتبة الخامسة فما دون فیحدد الراتب على أساس الشھادة الثانویة مع الخبر-    ب
  ٠المتوفرة في حدود الحد األقصى لسنوات الخبرة المحتسبة  وال یجوز إحتساب المؤھل الجامعي وإن توفر 

أو ) ناسخ(أو ) مترجم(  الخبرة المطلوبة ھي الخبرة في طبیعة عمل الوظیفة المطلوب من المتعاقد أداؤھا سواء كانت -٥
  ٠أو مؤسسات  أھلیة معتبرة  ویجب أن تكون صادرة من جھات حكومیة ٠وظیفة إداریة 

  ٠ سنوات الخبرة المطلوبة ضمن المؤھل الدراسي ال یحسب عنھا أیة عالوة-٦
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
                                                )         ٢٧    (  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ) الموحدعقدال(                                            
  
  
  ستخدام في السفارات والممثلیات ومكاتب الملحقین التجاریین في الخارجلإل       

---- ----- ----- ----- ----- ------- --- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- -------  
   باإلتفاق بین وزارة الخدمة المدنیة ووزارة الخارجیة لعقد أعد هذا ا-  

  حیث تم موافقة صاحب السمو الملكي وزیر الخارجیة علیھ     
  ھـ ٢١/١/١٤١٨ وتاریخ ٢١١٢ بموجب خطاب سموه رقم      

  من اللوائح التنفیذیة لنظام الخدمة المدنیة  ) ٤/٦(  بناءعلى المادة   
  ٠)الئحة التعیین في الوظائف العامة (من موادًا ض  ،  التي أدخلت حالی

   ومكاتبیجوزتعاقد الممثلیات(أن على تنص حیث )٧(تحت الرقم     
  الملحقین في الخارج مع السعودیین أو غیرھم وفق قواعد یتم االتفاق

  ٠)علیھا بین وزارة الخدمة المدنیة ووزارة الخارجیة            
   ------------------------------------------------------------------  
  
  



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    )٢٨(  
  

  حیمبسم اهللا الرحمن الر                            
  المملكة العربیة السعودیة

  ٠٠٠٠السفارة السعودیة في
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الملحقیة

  )عقدعمل                             (   
  

   م٢٠٠٠/     /        ھـ  الموافق            ١٤ عام       الیوم األول من شھر                       إنھ في 
   

  :               تم التعاقد بین كل 
   

  -:ویمثلھا في ھذا العقد ...........................................  ممثلیة المملكة العربیة السعودیة في - ١     
  طرف أول/.................................................................................        اإلسم

  /...............................................................................       الوظیفة
  

  طرف ثاني...................................../........................................... السید-٢    
  /............................................................................        الجنسیة 

  /...........مصدرھا:      /     /        تاریخھا/...................رقمھا/......................        نوع الھویة
      

  :     وأتفق الطرفان على ما یأتي 
  

  /...........................بوظیفة.....................   یعمل الطرف الثاني لدى الطرف األول في - )١(  مادة
..............................................................................................                  .........  

  -:  وتشمل واجبات الوظیفة مایلي 
                             )..................................................................................................................أ    (
  ...............................   ..................................................................)ب...(
  وأداء واجبات العمل بدقة وأمانة على أفضل وجھ ممكن والمحافظة على الوقت والوثائق،طاعة الرؤساء ) جـ    (

  ٠)او الممثلیة أو الملحقیة(          والمستندات واألدوات واآلالت واألجھزة والممتلكات الخاصة بالبعثة 
  فع عن كل ما یؤثر في إستمرار ونفاد ھذا العقد، والمحافظةعلى أسرار الوظیفة، وعدم إستعمال سلطتھاالتر) د    (

  ٠        ونفوذھا للمصلحة الخاصة 
  ٠أیة واجبات أخرى یكلف بھا ) ھـ    (

  ین اآلخرخطیًا ، ویتجدد تلقائیًا إذا لم یخطر أحد الطرف)سنة( إتفق الطرفان على أن تكون مدة ھذا العقد – )٢(مادة 
  ٠          برغبتھ في إنھائھ قبل نھایة مدتھ بشھرین على األقل 



    

  خاللھا ) للطرف األول (  المعین إبتداء تحت التجربة مدة ثالثة اشھر ، ویحق )الطرف الثاني ( یكون  – )٣(مادة 
  أي حقوق أو تعویضات ) للطرف الثاني( دون أن یكون ) ك(الفقرة ) ١٦(        أو في نھایتھا إنھاء العقد وفقًا للمادة 

  ٠        عدا راتب المدة التي عمل بھا 
   على الطرف الثاني أن یباشر مھام وظیفتھ في مقرھا خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أیام من تاریخ توقیع العقد -)٤(مادة

  ٠ول            وإال أعتبر العقد ملغي مالم یكن التأخیر بسبب قھري یقبلھ الطرف األ
  والعاھات المستدیمة،والمزمنة،المعدیةرط في الطرف الثاني أن یكون الئقًا صحیًا وخالیًا من األمراض ت یش-)٥(مادة

  الطرف(           التي تمنعھ من القیام بواجبات العمل، ویثبت ذلك بموجب تقریر طبي معتمد من الجھة التي یحددھا 
   ٠إنھاء العقد) للطرف األول ( ستقبًال فإنھ یحق وإذا ثبت غیر ذلك م)            األول

     یجوز للطرف األول أن  ینتدب الطرف الثاني في  مھمة  أو مھام رسمیة خارج مقر عملھ  لمدة  أو مدد-) ٦(مادة
  یقضیھا   یدفع لھ راتب یوم واحد عن كل لیلة الحالة   وفي ھذه                 ال تتجاوز في مجموعھا شھرًا في السنة ،

  لھ فقط وسیلة النقل الالزمة أو تذكرة السفر بالطائرة على الدرجة السیاحیة أو              خارج مقر عملھ ، كما یؤمن 
  ٠               أجرة القطار أو السیارة 

  
                                                            )١(  

  
  

  (................)....................طرف الثاني راتبًا شھریًا مقطوعًا مقداره ما یعادل  یدفع الطرف األول لل-)٧(مادة
  )١(٠          ویصرف في نھایة كل شھر ھجري ، ویشمل ھذا الراتب التأمینات اإلجتماعیة والصحیة وخالفھ

  )٠/٠ ٥( جدید العقد السنوي بنسبةعالوة سنویة عند تاریخ ت) الطرف الثاني(منح ) للطرف األول (  یجوز -)٨(مادة
  وبعد أخذ موافقة الوزارة المسبقة  من الراتب الشھري كحد أقصى وذلك بناء على كفاءة ونشاط الطرف الثاني           

  ٠          على ذلك 
  ٠في السنة براتب كامل ) ثالثون یومًا (إجازة عادیة مدتھا ) الطرف الثاني ( یستحق - )٩(مادة

  بإجازتھ العادیة على أن ال تتجاوز مدة التأجیل خمسة) الطرف الثاني(تأجیل تمتع ) للطرف األول(  یحق - )١٠(مادة 
   كما یحق لھ تجزئة اإلجازة على فترتین إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك ،  ،  أشھر من تاریخ إستحقاق اإلجازة             

  ٠یجوز التعویض عن اإلجازة مادیًا          وال 
  أجازة إضطراریة لمدة ) الطرف الثاني (في الحاالت الطارئة التي یقتنع بھا منح ) للطرف األول (  یجوز - )١١(مادة 

  ٠            خمسة أیام كحد أقصى خالل السنة 
   بما  إجازة وضع براتب كامل مدتھا أربعون یومًا –   إذاكانت إمرأة متعاقدة –) الطرف الثاني (  یستحق  - )١٢(مادة

   ٠ أیام العطلة الرسمیة                في ذلك
   یستحق الطرف الثاني في حالة المرض أو اإلصابة التي تمنعھ من أداء عملھ بصورة مؤقتة إجازة مرضیة- أ)١٣(مادة

  رضیة  إذا كانت  شھرا واحدًا  براتب كامل خالل السنة الواحدة  ،  وال تستحق االجازة الم                ال  تتجاوز مدتھا
  أثناء التمتع بأجازتھ ، ویشترط في إتبات ذلك تقدیم تقریر  ) الطرف الثاني(             اإلصابة أوالمرض الذي یعاني منھ 
   كما یسقط حق الطرف الثاني في تلك األجازة المرضیة ٠ ) الطرف األول(             طبي معتمد من الجھة التي یحددھا 

   ٠بإنتھاء السنة المستحقة فیھا              
  الطرف(  إذا كان المرض أو اإلصابة ناتجة بسبب العمل واثناء تأدیتھ لھ وبدون خطأ أو تقصیر منھ یستحق -           ب

  أجازة مرضیة براتب كامل مدتھا ثالثة أشھر كحد أقصى في السنة الكاملة بموجب تقریر طبي معتمد)               الثاني 
  ٠         من الجھة التي یحددھا الطرف األول     

  من ھذه المادة ولم) ب(أو ) أ(ما یستحقھ من األجازة المرضیة الواردة في الفقرة )الطرف الثاني( إذا إستنفد -            جـ
العاھات       یعد لمزاولة عملھ  أو أصبح غیر الئقًا صحیًا  أو یعاني من بعض األمراض المعدیة أو المزمنة أو 

  وذلك بإنھاء عقده بإعتباره عاجزًا عن) د(فقرة )  ١٦(معاملتھ وفق المادة ) للطرف األول ( المستدیمة فإنھ یحق 
  ٠ العمل 

  للمرض أو اإلصابة بسبب العمل  أو أثناء تأدیتھ لھ ودون خطأ أو تقصیر منھ ) الطرف الثاني ( إذا تعرض - )١٤(مادة
  فقرة) ١٣(یلتزم بتغطیة نفقات عالجھ لمدة التتجاوز ثالثة أشھر ویعامل بعدھا وفق المادة ) لالطرف األو(  فإن           

  ٠) للطرف الثاني( وذلك في حالة عدم وجود تأمین صحي ) جـ            (
    خدمتھ مكافأة مقدارھا راتب نصف شھر عن كل سنة من سنوات) الطرف الثاني(عند إنتھاء الخدمة یمنح   -)١٥(مادة

   -:أربعون ألف ریال أو ما یعادلھا بالشروط التالیة)٤٠،٠٠٠(                 وفقًا آلخر راتب تقاضاه وبحد أقصى قدره 
  ٠قد أمضى ثالث سنوات كاملة ومتتالیة على األقل في الخدمة بالممثلیة) الطرف الثاني (أن یكون   - أ



    

  ٠)١٦(من المادة ) ي - ط- ح-ز -و(أن ال یكون السبب في إنھاء العقد ماورد في الفقرات   - ب
  -: ینتھي العقد قبل إنتھاء مدتھ في الحاالت التالیة-)١٦(مادة 

  ٠طي قید الطرف الثاني للمصلحة العامة   - أ
 ٠إلغاء الوظیفة المتعاقد علیھا   - ب
  ٠ الوفاة -جـ

  ٠ العجز الصحي عن العمل أوإنتھاء مدة اإلجازات المرضیة -د
  ٠ قبول اإلستقالة -ھـ

-----------------------------------------------------  
   -:عند تحدید راتب الوظیفة یجب مالحظة ما یلي )١(

  ٠ توفر المؤھالت العلمیة والعملیة المطلوبة للوظیفة المتعاقد علیھا-      أ
  ٠ الخاص او الممثلیاتمعدالت الرواتب التي تعطى لوظیفة مماثلة في الدولة المضیفة سواء في القطاع العام او مراعاة -ب
  ٠ أخذ موافقة الوزارة المبدئیة على ذلك -ج
راتبًا مقطوعًا یشمل أي تأمینات إجباریة تفرضھا ) للطرف الثاني ( حیث یعتبر الراتب الشھري ) ٧( یالحظ ماورد في المادة -د

ناء علیھ یتم إستقطاع الجزء المترتب  وب٠أنظمة العمل في الدولة المضیفة سواء كانت تأمینات إجتماعیة أو صحیة أو خالفھ 
  ٠ ویتم سداده للجھات الرسمیة في الدولة المضیفة بإنتظام ) للطرف الثاني (على الممثلیة لقاء ذلك من الراتب الشھري 

                                                       
                                                          )٢(  

  لمدة تزید عن خمسة عشر یومًا متتالیة) الطرف األول( اإلنقطاع عن العمل دون عذر مشروع یقبلھ -           و
  )١(٠              أو ثالثین یومًا متقطعة خالل سنة العقد 

  ٠التقصیر في اداء العمل أو العجز عن القیام بواجبات الوظیفة  -           ز
  ٠لسلوك سوء ا-           ح
   إذا ثبت أن الطرف الثاني غیر الئق صحیًا أویعاني من أمراض معدیة أو مزمنة أوعاھات مستدیمة -           ط

   ٠               قبل التعاقد معھ 
  ٠ الحكم على الطرف الثاني في جریمة مخلة بالشرف أواالمانة أو بالسجن -           ي
  ٠م بالعمل خالل فترة التجربة أو في نھایتھا  عدم الصالحیة للقیا-            ك
  ٠ عدم مباشرة الطرف الثاني لعملھ بعد ثالثة ایام من تاریخ توقیع العقد وإعتبار العقد كأن لم یكن -            ل

  ما یعادل راتب شھرین أو راتب المدة المتبقیة من العقد أیھما أقل إضافة) للطرف الثاني(   یصرف -)١٧(مادة 
   -:في حالة إنھاء العقد للسببین التالیین)١٥(              إلى مكافأة نھایة الخدمة إذا كان یستحقھا حسب المادة     

  ٠للمصلحة العامة ) الطرف الثاني (طي قید   - أ
 ٠إلغاء الوظیفة المتعاقد علیھا  - ب

  لعجزه الصحي عن العمل في حالة وفاتھ أو لھ في حالة إنھاء عقده ) الطرف الثاني (  یصرف لورثة -)١٨(مادة
   إذا توفرت  )١٥(                أوإنتھاء مدة األجازات المرضیة إضافة إلى مكافأة نھایة الخدمة الواردة في المادة 

   -: على النحو التالي               شروطھا تعویضًا
  ٠راتب شھر واحد إذا لم تكن الوفاة أو العجز بسبب العمل  - أ

 ذا كانت الوفاة أو العجز ناتجة بسبب العمل وأثناء تأدیتھ لھ ودون خطأ رواتب ثالثة أشھر ، إ  - ب
  خمسة آالف ریال  كحد أدنى  ،  وال یزید عن ) ٥٠٠٠(أو تقصیر منھ على أال یقل التعویض عن 

   ٠أربعین ألف ریال كحد أقصى) ٤٠٠٠٠(
   اآلخر خطیًا برغبتھ في إنھائھ قبل نھایتھ ینتھي ھذا العقد بإنتھاء مدتھ في حالة إخطار أحد طرفي العقد-)١٩( مادة

  ٠             بشھرین على األقل 
  نھائیًا ) الطرف الثاني (   یعتبر توقیع الطرفین على ھذا العقد إلتزامًا منھما بمضمونھ ، كما یعتبر توقیع -)٢٠(مادة

  ٠                 ولیس لھ حق المطالبة بغیر ما تضمنھ العقد 
  تبر النسخة العربیة ھي األصل ، وأي خالف یقع بین طرفي العقد حول أي مادة من مواده یعرض  تع- )٢١(مادة

  ٠                أألمر على وزارة الخدمة المدنیة بالمملكة العربیة السعودیة ، ویعتبر رأیھا حول الموضوع نھائیًا 
  بالنسخ) الطرف األول ( ة منھا ویحتفظ نسخ) للطرف الثاني(  حرر ھذا العقد من ثالث نسخ یعطى -)٢٢(مادة 

  ٠                  الباقیة 
  

           الطرف األول                                                                  الطرف الثاني
  ......................./.......اإلسم/..........................                                              اإلسم
  /.............................التوقیع/.......................                                              التوقیع



    

  /........................الوظیفة
  
  
  

                                                             الختم الرسمي
  
  
  
  

  البیاناتراجع 
  /.......................التوقیع/...........................          الوظیفة/..................                       اإلسم

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

  الل سنة العقد وفقًا لقرارت الحسم من عن العمل خ) الطرف الثاني (یتم إحتساب عدد األیام المتقطعة لغیاب ) ١(
  ٠     من الراتب الشھري الصادرة لإلنقطاع عن العمل 

  
  

                                                                 )٣(  
              

                                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 

 


