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إن مجلس الخدمة المدنية :
بناااال لااار البقااارة (ا) مااان الماااادة التاساااعة مااان نظاااام مجلاااس الخدماااة المدنياااة
الصادربالمرسوم الملكي رقم (م )58/وتااريخ 1937/7/11هاـ 1وبعاد االالاالع لار
مشااروع الئحااة توظيااف غياار السااعوديين فااي الوظااائف العامااة  ،وبعااد االالااالع لاار
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أوالا :الموافقااة لاار الئحااة توظيااف غياار السااعوديين فااي الوظااائف العامااة بالصااي ة
المرافقة لهذا القرار 1
ثانيااا :تساارأ أحكااام هااذح الالئحااة بالنساابة لجميااي العاااملين فااي حقاال التعلاايم ماان غياار
السعوديين إ تباراامن 1938/11/1هاـ وذلا إساتثنالاا مان حكام الماادة ( )45مان هاذح
الالئحة 1
نائا رئيس مجلس الوزرال
ورئيس مجلس الخدمة المدنية
فهد بن بدالعزيز
---------------------------------------- تاام تبليااا هااذا القرارلجميااي الجهااات الحكوميااة بخالاااا ديااوان رئاسااة مجلااس الااوزرال رقاام/7د 51711/وتاريخ 1938/3/3هـ
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الالئحة
أوالا :أحكام امة
المادة األولر
يكااون توظيااف غياار السااعوديين فااي الوظااائف العامااة بالمملكااة العربيااة السااعودية
بموجا قد يبرم وفقا ا إلحكام الالئحة وذل فيما دا :
أ -الااذين يعينااون فااي وظااائف سااكرية كالوظااائف العسااكرية بااالقوات المساالحة
واألمن العام والحرس الوالني وسالح الحدود وخبر السواحل وما يماثلها 1
الذين يعينون وفقا ا لنظاام العمال الصاادر بالمرساوم الملكاي رقام ( م)51/
ا-
وتاريخ 1983/3/6هـ

المادة الثانية
مي مرا اة أحكام المادة السابقة تسرأ أحالام هذح الالئحة لر كافاة قاود التوظياف
التااي ال تقاال ماادتها اان ساان والتااي تبرمهااا الااوزارات والمصااالا واإلدارات المسااتقلة
وغيرهااا ماان االجهاازة الحكوميااة  1كمااا تساارأ لاار قااود التوظيااف التااي تبرمهااا
المؤ سسات العامة دا المؤسساات التاي يخضاي توظياف غيار الساعوديين فيهاا لقوا اد
خاصااة تضااعها المؤسسااة وفق اا ا لنظامهااا  ،وال تساارأ أحكااام هااذح الالئحااة لاار قااود
التوظياف التااي تبارم مااي المستشاارين واألخصااائيين والخبارال غياار السااعوديين ألدال
خدمة تست رق مدة تقال ان سانة  ،وياتم فاي كال قاد مان العقاود باالتبااق باين الجهاة
اإلدارياااة المتعاقااادة (ووزيااار الخدماااة المدنياااة) وضاااي شاااروال العقااادالتي تباااين العمااال
الماللوا أداؤح ومدة العقد وإستحقاقات المتعاقد وغير ذل مما يجا تنظيم فاي العقاد
1

المادة الثالثة
يقصد بالعبارات التالية في الالئحة المعاني الموضحة قرين كل منها -:
أ -المملكة :المملكة العربية السعودية 1
ا -الديوان  :الديوان العام للخدمة المدنية (وزارة الخدمة المدنية – حاليا ا )1
جااـ  -الااوزارة  :الااوزارات والمصااالا واإلدارات المسااتقلة والمؤسسااات العامااة وأأ
جهاز حكومي آخر تسرأ لي هذح الالئحة 1
د – المتعاقد  :غير السعودأ الذأ يعمل بالمملكة بموجاا قاد يخضاي إلحكاام هاذح
الالئحة 1
هـ -الماوالن  :الدولاة التاي صادر نهاا جاواز سابر المتعاقاد  ،ويجاوز فاي الحااالت
اإلستثنائية التي تقرها وزارة الخدمة المدنية أن تعتبار الدولاة التاي بهاا المتعاقاد ناد
تعيين موالنا ا ل 1
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و -المدرس  :من يعين من الذكور أواإلناث في إحدى الوظائف اآلتية-:
مدرس -مبتش فني – مدير مدرساة -مساا د مادير مدرساة -مشارف إجتماا ي
– موج تربوأ –وذلا فاي المادارس اإلبتدائياة أو المتوساالة أو الثانوياة أو معاهاد
إ داد المعلماين والمعلماات أو المعاهاد البنياة أو المادارس الصانا ية أو التجارياة أو
الزرا ية أوأية مدرسة أومعهد فني أوتربوأ مماثل تابي لوزارة ( التربية والتعلايم )
أو ل يرها من أألجهزة الحكومية وال يعتبر مدرسا ا من ال يتضمنهم التعرياف الساابق
من العاملين في المدارس والمعاهد المذكورة كالكتب والمراقبين ومحضرأ المعامل
وأمنال المكتبات 1
ز -السنة  :إثنر شر شهراا هجريا َ مالم يرد نص لر خالف ذل 1
ح – الشهر :الشهر الهجرأ 1
ال -المااؤهالت  :تعنااي الشااهادات العلميااة والخباارات العمليااة والصاابات الشخصااية
والمهارات والقدرات التي تتاللبها الوظيبة 1

ثانياا :التعيين
المادة الرابعة
يشترال للتعيين مايلي :
(أ) وجود وظيبة شاغرة ومعتمدة في الميزانية ويجوز التجااوز ان هاذا الشار
بموافقة وزارة المالية 1
(ا) أن يعااد وصااف لواجبااات الوظيبااة ومسااؤولياتها والحااد األدناار للمااؤهالت
الماللوبة لش لها ويجوز اإلكتبال بوصف واحد للوظائف المتماثلة 1
(جـ) أن يتحقق الديوان من أن الماؤهالت الماللوباة لشا ل الوظيباة غيار متاوافرة
فااي السااعوديين ويكااون ذل ا اان الريااق اإل ااالن اان الوظيبااة ويجااوز للااديوان
التجاوز ن هذا اال الن في الحاالت التي يكاون مان الواضاا أن اال االن نهاا
غير مجد1

المادة الخامسة
يشترال في المتعاقد أن يكون :
(أ) قد أكمل من العمار شارين سانة ولام يجااوز الثالثاة والساتين بحساا التقاويم
الميالدأ 1
(ا) الئقا ا صحيا للخدمة )1(1
---------------------------------( )1صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقام  511/1وتااريخ 1516/8/18هاـ وناص لار إضاافة
فقرة جديدح لنماوذ الكشاف الالباي المساتخدم فاي إثباات اللياقاة الصاحية للمتعاقاد ناد التعاقاد
تتضمن خلاوح مان االمارال المزمناة مثال البشال الكلاوأ والتعمايم ان ذلا لجمياي االجهازة
الحكومية 1
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(جـ) حسن السيرة واألخالق 1
(د) حائزاا للمؤهالت الماللوبة للوظيبة حسا الئحة المؤهالت العامة 1
(هـ) غير محكوم لي بحد شر ي أو في جريمة مخلة بالشرف واالمانة 1
(و) أال يكااون مرتبالاا ا بعقااد مااي وزارة أخاارى مااالم تكاان الااوزارة قااد أخالرتا بعاادم
رغبتها في تجديد العقد 1

المادة السادسة
إذا تعدد المتقدمون المستوفون لشروال التعياين يختاار مان بيانهم األفضال مان حياث
المؤهالت الماللوبة للوظيبة 1

المادة السابعة

تكون صياغة العقد وفقا ا للنموذ الملحق بهذح الالئحاة الملحاق رقام ( )1ويجاوز فاي
الحاالت اإلستثنائية وبعد موافقة الديوان التعديل في النموذ إذا إقتضات ذلا ظاروف
العمل ولو تضمن التعديل دم التقيد بحكم من أحكام هذح الالئحة 1

المادة الثامنة
ماي مرا ااة أحكاام البنااد ( ) مان الماادة ( )5يبارم العقااد لمادة سانة أوسانتين أو ثااالث
ويجوز تجديد العقد لسنة أو أكثر بعد التأكد من الديوان من دم وجود من يحال محلا
من السعوديين 1

المادة التاسعة
مي مرا اة أحكام المادة التالية تبدأ مدة العقد من اليوم الذأ ي ادر في المتعاقاد موالنا
متجها ا إلر المملكة لر أال تزيد المدة بين م ادرة الموالن والتقدم لمباشرة العمل وفقاا ا
للتعليمااات الموجهااة لا اان ثالثااة أيااام أو ماان اليااوم الااذأ يتقاادم فيا المتعاقااد لمباشاارة
العمل وفقا ا لتعليمات الوزارة إذا كان مقيما ا في البلد الذأ توجد فيا الوظيباة ووقاي فيا
العقد 1

المادة العاشرة
بالنساابة للمدرسااين الااذين تتعاقااد معهاام وزارة المعااارف أورئاسااة تعلاايم البنااات أو أيااة
جهة أخرى تالبق نظام السانة الدراساية التاي تبادأ فاي نهاياة الصايف  ،تبادأ مادة العقاد
لر الوج المبين في المادة السابقة وتنتهي في اليوم السابق لر بداية العام الدراساي
التالي  ،ويستثنر من ذل من يتقرر دم تجدياد قاودهم فيكاون تااريخ نهاياة قاودهم
هو اليوم المحدد لعودة المدرسين القدامر لمباشرة العمل بعد العاللة الصيبية 1

المادة الحادية شرة

تحدد رواتا المتعاقدين وفقا ا لمايلي :
(أ) جدول رواتا األالبال بالنسبة لالالبال البشريين واألالبال الشر يين 1
(أنظر الملحق رقم 1)5
(ا) جدول رواتا المهندسين وفقا ا للجدول الخاص بهم  (1أنظر الملحق رقم 1)9
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( ) جدول رواتا المتخصصين  (1انظر الملحق رقم 1)5
(د) جدول رواتا التعليم العام ( 1انظر الملحق رقم 1)4
(هـ) جدول رواتا التعليم البني والمهني (انظر الملحق رقم 1)6
(و) جدول رواتا المسا دين البنيين والمهنيين والحرفيين (1انظر الملحق رقم1)7
(ز) جدول رواتا اإلداريين (1انظر الملحق رقم 1)8
(ح) أما المتعاقدون من اوربا وأمريكا الشمالية وأية بلدان اخرى تكون فاي مساتواها
فيتم وضي جداول لرواتا هؤالل مان قبال رئايس الاديوان العاام للخدماة المدنياة ( أأ
وزارة الخدمة المدنية حالياا) 1
وتعتبر التعليمات الملحقة بكل جدول جزلاا متمما ا ل )1(1

ثالثا ا :الرواتا والعالوات

المادة الثانية شرة
اليعتد بالخبرة السابقة اال إذا كانت الحقة لر آخار مؤهال لماي يكاون المتعاقاد قاد
حصل لي ند التعاقاد ،لار أنا إذا كاان الراتاا ناد التعاقاد محساوبا ا لار اسااس
المؤهل األدنر باإلضافة إلر سنوات الخبرة يزياد لار الراتاا محساوبا ا لار أسااس
المؤهل األ لر مضافا ا إلي سنوات الخبرة إستحق المتعاقد الراتا األ لر1

المادة الثالثة شرة
يجوز بعد التعاقد منا المتعاقد الوة سنوية في بداية كال سانة جديادح مان قادح لار
اال يجاوزمقدارها 1/1 4من الراتا1

المادة الرابعة شرة
في الحاالت اإلستثنائية والنادرة والتي تتاللا إستخدام اصاحاا كباالات ذات سامعة
أوشهرة المياة يجاوز باالتبااق باين الاوزير المخاتص ورئايس الاديوان العاام للخدماة
المدنية منا راتا يتجاوز الحدود الواردة بالجداول المرفقة بهذح الالئحة )*(1

المادة الخامسة شرة
ال تخاال القوا ااد الااواردة بااالمواد السااابقة باالتباقيااات المبرمااة بااين المملكااة والاادول
االخرى أو بين المملكة والمنظمات الدولية في شأن رواتا المعارين1

المادة السادسة شرة
يجوز إقتضاال المباالا التاي تكاون مساتحقة للدولاة لادى المتعاقاد مان أياة مباالا تكاون
مستحقة لدى الوزارة المتعاقدح أو لدى وزارة أخرى وذل بأمر من الوزير المخاتص
 ،وذل ا دون حاجااة إلاار أيااة إجاارالات أخاارى  ،وفيمااا اادا دياان النبقااة ال يجااوز أن
يجاااوز المقاادار المحجااوز شااهريا ا نصااف صااافي الراتااا الشااهرأ للمتعاقااد  ،و نااد
التزاحم تكون األولوية لدين النبقة ثم لمستحقات الدولة 1
--------------------------------------------*) يالحظ قرار مجلس لخدمة المدنية رقم 881وتاريخ 1515/5/58هـ بشأن الراصدون الجويون1
( -)1صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1157/1وتاريخ  1557/1/13حول جدول رواتا الوظائف الصحية من الدول المتقدمة 1

()6

رابعاا :البدالت والتعويضات
المادة السابعة شرة
تؤمن الوزارة للمتعاقد و ائلت تذاكر السبر الجوية كالتالي :
أ) مارة حاين القاادوم مان موالنا إلاار المملكاة فاي بدايااة العقاد ماا لاام يكان مقيماا ا
بالمملكة ند تعيين 1
ومرة أخرى حين العودة إلر موالن في نهاية مدة العقاد ويساتثنر مان ذلا
من كان مقيما ا بالمملكة ند تعيين وكانت مدة خدمت أقل من سنتين 1
ا) من المملكة إلر موالن ذهابا ا وإياباا ا مارة كال سانة أثناال مادة العقاد نادما
يرخص ل بأجازة ادية 1

المادة الثامنة شرة
يقصد بعائلة المتعاقد :
أ) الزوجة أو ولي األمر للمتعاقدح 1
ا) من يعولهم شر ا ا من :
 -1األوالد1
 -5البنات غير المتزوجات 1
 -9الوالدين 1
 -5األخوة القصر 1
 -4األخوات غير المتزوجات 1
وذلا فااي حاادود أربعااة أشااخاص بماان فااي ذلا المتعاقااد نبسا  ،وتسااتحق تااذاكر
الساابر ألفااراد العائلااة سااوالاا سااافروا إلاار المملكااة أومنهااا بصااحبة المتعاقااد أم ف ارادى
وتثبت اإل الة بموجا شهادة رسمية تقتني بها الوزارة 1

المادة التاسعة شرة
يكون السبر بأقصر الريق جوأ و لر الخالوال الجوية العربياة الساعودية مادامات
خدماتها متوافرة  ،وتقدم الوزارة إلر المتعاقد تذاكر السبر المستحقة ل ويجوز لها في
الظااروف اإلسااتثنائية أن تااأذن لا بشاارائها لاار أن تعوضا اان قيمتهااا  ،وإذا رغااا
المتعاقد و ائلت في السبر براا أو بحراا لر نبقت الخاصة أو رغا في قضال أجازتا
في المملكة كان ل أن يسترد من الوزارة نصف قيمة تذاكر السبر المستحقة لا والتاي
لم يستعملها أو أن يستعيل نها بتذكرة شحن تعادل قيمتها1

المادة العشرون
تكون كافة تذاكر السبر المشار إليها في المادة (: )17
أ ) من الدرجة السياحية 1
ا) مخبضة الالما كان ذل موفيا ا بال رل 1
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جـ) غير قابلة للتحويل 1
د) غير قابلة إلسترداد قيمتها 1
وللمتعاقد أن يستبدل بتذاكر السبر المستحقة ل مان المملكاة إلوموالنا تاذاكر سابر إلار
أأ بلد آخر بشرال أن يكون ذل بذات التكاليف أوبتكاليف أقل وفي حالة الزيادة يلتازم
بدفي البرق1

المادة الحادية والعشرون
تدفي الوزارة إلر المتعاقد مايلي :
(أ) باادل ساكن مقاادارح راتااا ثالثااة أشااهر لاار أن ال يقاال اان ( )8111ثمانيااة
آالف لاير  ،وياادفي هااذا الباادل دفعااة واحاادة ساانويا ا ومقاادما ا فااي بدايااة ماادة
العقد ُُُ ثم في بداية كل سنة من سنوات التجديد  ،وفي حالة التعاقد مي إمرأة
ومحرمهااا يسااتحق باادل سااكن واحااد لصاااحا الراتااا األ لاار منهمااا  ،وال
يستحق المتعاقد بدل سكن إذا أمنت ل الوزارة مسكنا ا )1(1
(ا) بادل تجهيااز نااد باادل التعاقااد بمقاادار  1/1 41ماان الراتااا الشااهرأ المقاارر
ل1

المادة الثانية والعشرون

تاادفي الااوزارة إلاار المتعاقااد باادل إنتقااال شااهرأ مقاباال تنقالت ا فااي مقاار ملا البق اا ا
للبئات التالية :
بدل النقل
الراتا
911لاير
أقل من 5111لاير
941لاير
من 5111إلر 9411لاير
 511لاير
أكثر من 9411لاير
ويجوز للوزارة بدالا من دفي بدل اإلنتقال أن تؤمن للمتعاقد وسيلة النقل المناسبة 1

المادة الثالثة والعشرون

يكااون ساابر المتعاقااد داخاال المملكااة أو خارجهااا والااذأ يقتضااي أدال وظيبت ا جااواا
كاآلتي :
(أ) درجة أولر لمن كان مثبتا ا لر المرتبة الحادية شرة فما فوق1
(ا) درجاة ساياحية لمااا ادا ذلا  ،وللاوزارة أن تاأذن للمتعاقااد فاي أن يسااافر
لر نبقت الخاصة إذا كان ذل ال يؤثر لر وصول إلر مقار ملا فاي
المو ااد المحاادد  ،ويسااتحق المتعاقااد ندئااذ تعويض اا ا يعااادل قيمااة الساابر
الجوأ بالدرجة السياحية  ،وإذا كان أدال الوظيبة يقتضي سبر المتعاقد
( )1صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  931/1وتااريخ 1516/7/51هاـ المبلاا بخالااا دياوان رئاساة
مجلس الوزرال رقم  /11181ر وتاريخ 1517/7/51هـ بأن يكون السكن المؤمن (مؤثث)1
()8

إلاار حهااة ال تربالهااا بمقاار ملا األصاالي وساايلة نقاال جااوأ أمناات لا الااوزارة
السبر براا وللوزارة أن تأذن للمتعاقد في أن يسافر لر نبقت الخاصة ويساتحق
ندئذ تعويضا ا يعادل قيمة السبر بوسائل النقل العامة 1

المادة الرابعة والعشرون
يستحق المتعاقد الذأ ينتدا داخل المملكة بدل إنتداا يومي لر النحواآلتي:
أ141 -لاير لمن كان راتب اقل من ( )5644لاير1
ا511 -لاير لمن كان راتب ( )5644لاير وأقل من 5491لاير 1
 511لاير لمن كان راتب ( )5491لاير وأقل من من ( )7111لايرد611 -لاير لمن كان راتب ( )7111لاير فأكثر1
وفي حالة اإلنتاداا إلار خاار المملكاة  ،يازاد البادل المشاار إليا بانبس النسابة
المقررللموظبين السعوديين )1(1

المادة الخامسة والعشرون
إذا ت ير مقر مل المتعاقد بنقل من بلد إلار آخار يصارف لا راتاا شاهرين
وبحد أقصر ال يتجاوز ()9111ثالثة آالف لاير شريالة أن ال يكون النقل بناال
لر رغبة المتعاقد  ،وال يجوز صرف هذا البدل ألكثار مان مارة واحادة خاالل
السنة 1
وإذا كان النقل لمتعاقدين أحدهما محارم لخخار إساتحق بادل نقال واحاد فقاال
لصاحا الراتا األ لر1

المادة السادسة والعشرون
يسااتبيد المتعاقاااد وأفاااراد ائلتااا اليلاااة مااادة العقاااد بالخااادمات الالبياااة المتاحاااة
للموظبين السعوديين )9()5(1

خامسا ا  :األجازات
المادة السابعة والعشرون
يساااتحق المتعاقاااد باإلضاااافة إلااار العالااال الرسااامية إجاااازة ادياااة مقااادارها
()54خمسة وأربعون يوما ا ن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة ويستحق ن
------------------------------------------------( )1تم وضي هذا البدل حسا التعديل الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  446وتاريخ 1511/3/19هـ
( )5سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  995/1وتاريخ 1515/11/17هـ المبلا بموجا
خالاا ديوان رئاسة مجلس الوزرال رقم  /7319/7ر وتاريخ 1513/6/6هـ ونص لر أن -:
( يعامل المتعاقد غير السعودأ في حالة اإلصابة بعجز جزئي أو اهة مستديمة ال تمنعان من أدال
العمل بما يعامل ب الموظف السعودأ وفقا ا لألحكام المنصوص ليها في نظام الخدمة المدنية
ولوائح التنبيذية بشرال أن يكون العجز الجزئي أو العاهة المستديمة ناشئين بسبا العمل) 1
( )9سبق أن صد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  396وتاريخ 1514/9/15هـ القاضي بأن( يعامل المتعاقد غير
السعودأ في الحاالت التي يضالر فيها إلر مرافقة أحد أقربائ لعالج – وفقا ا للقوا د الواردة بالمادة( )17/58
من اللوائا التنبيذية لنظام الخدمة المدنية( حاليا ا المادة  14من الئحة األجازات بعد صدورها )
()3

الجزل من السنة ما يتناسا مع من المدة المذكورة  ،وتكون هذح االجازة براتا
كاماال ياادفي اان كاماال ماادتها مقاادما ا نااد باادايتها  ،وتعتباار العاللااة الصاايبية بالنساابة
للمدرسين بمثابة األجازة العادية ويجوز للوزارة تكليبهم أثنال األجازة بمهاام تتعلاق
بعملهم لر أن ال يقل ما يتمتي ب المدرس مان األجاازة ان خمساة وأربعاين يوماا ا
سنويا ا  ،وال يستحق المتعاقد أجازة ادية ن مدة األجازة اإلستثنائية ومدة اإل ارة
ومدة ال ياا)5()1(1

المادة الثامنة والعشرون

اليجاااوز الحصاااول لااار األجاااازة العادياااة إالبعاااد إساااتحقاقها فعاااالا  ،ويجاااوز ناااد
الضاارورة تجزئتهااا بحيااث ال تزيااد اان فتاارتين  ،وال تصاارف تااذاكر الساابر إال نااد
التمتي بالبترة األخيرة منها 1

المادة التاسعة والعشرون

للااوزارة وفق اا ا لمتاللبااات العماال أن تؤجاال الحصااول لاار االجااازة العاديااة لاار أال
تتجاوز مدة التأجيل خمساة أشاهر مان السانة الجديادة للمتعاقاد  ،وللاوزارة كاذل إل اال
االجااازة كلهااا أو بعضااها لاار أن يكااون اإلل ااال بموافقااة المتعاقااد  ،ويكااون التعااويل
بمبلا يعادل راتا المتعاقد في السنة التي أستحقت فيها األجازة 1

المادة الثالثون
يستحق المتعاقد الذأ يصاا بجرح أو مرل يمنعا مان أدال ملا بصاورة مؤقتا
أجازة مرضية مدتها شهر واحد براتا كامل ويجوز تمديادها شاهرين آخارين بنصاف
الراتا وذل ن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة  1ويستحق ان الجازل مان السانة
ما يتناسا مع من المدة المذكورة وال تستحق االجازة المرضاية إذا وقعات اإلصاابة
أو الماارل أثنااال وجااود المتعاقااد فااي الخااار فااي أجااازة اديااة  ،وتسااقال االجااازة
المرضية بإنتهال السنة التي أستحقت فيها 1
وتتبي في إثبات الجرح و المارل وفاي تحدياد مادة األجاازة المرضاية القوا اد
المقررة بالنسبة للموظبين السعوديين 1
وبالنسبة للتقارير الالبية الصادرة من الخار فيتعين إ تمادها من قبل الهيئة الالبياة
المختصة داخل المملكة1
-------------------------------------------( )1صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  543وتاريخ 1511/4/1هـ وناص لار أن  ( :يمانا المتعاقاد
غير السعودأ – من غير العاملين في حقل التدريس – أجازة إضالرارية براتا كامل وفقا ا للضوابال التالية :
أ -أال تزيد مدتها ن شرة أيام في السنة الواحدة 1
ا -أن تحتسا من أجازت المقررة نظاما ا وال يجوز تجزئة الجزل المتبقي من االجازة العادية بعد ذل 1
 ال يستحق المتعاقد ن االجازة االضالرارية تذاكر سبر1( )5سبق أن صدر األمر السامي رقم  11511وتاريخ 1515/4/15هـ بعدم إحتساا األجازة اإلستثنائية بدون راتا من الخدمة 1

()11

المادة الحادية والثالثون

تستحق المتعاقدة أجازة وضي براتا كامل مدتها خمسة وأربعون يوما ا بما في ذل
أيام العالل الرسمية 1

المادة الثانية والثالثون
يجوز للمتعاقد خاالل السانة الواحادة أن يجماي باين أكثار مان أجاازة مان األجاازات
المستحقة ل متر توفرت أسباا إستحقاقها )1(1

سادساا :الندا والنقل واإل ارة
المادة الثالثة والثالثون
يجوز للوزارة ندا المتعاقد إلر وزارة أخرى لمدة ال تزياد ان ساتة أشاهر وإال
وجا نقل وفقا ا ألحكام المادة التالية1

المادة الرابعة والثالثون
يجوز للوزارة نقال المتعاقاد إلار وظيباة أخارى داخال الاوزارة أو فاي وزارة أخارى
بالشروال اآلتية :
أ -أن يكون المتعاقد مستوفيا ا للمؤهالت الماللوبة للوظيبة المنقول إليها 1
ا -أن التتوفر كبالات سعودية لش ل الوظيبة المنقول إليها 1
 أن يوافق لر النقل كل من الوزارة المنقاول منهاا والاوزارة المنقاول إليهااالمتعاقد وذل في حالة النقل إلر وزارة أخرى1
ويحل إسم الوزارة المنقول إليها في العقد بدالا من الوزارة المنقول منها 1

المادة الخامسة والثالثون

إذا نقاال المتعاقااد إلاار وزارة أخاارى أ تباار العقااد مسااتمراا بالنساابة إلاار االجااازات
والباادالت وماادة الخدمااة كمااا لااو كااان قااد أباارم إبتاادالاا بااين المتعاقااد والااوزارة المنقااول
إليها1
--------------------------------------( )1سبق أن صدر قرار مجلس الوزرال رقم  1543وتاريخ 1934/11/16هـ باألخذ ببتوى الشايخ  /محماد
بن ابراهيم  /رحم هللا بجواز أدال المعتدات ملهن أثنال فترة العدة من دون زينة1وقاد صادر فيماا بعاد قارار
مجلس الخدمة المدنية رقم  915/1وتاريخ 1515/4/11هاـ بمعاملاة المتعاقادة غيار الساعودية فاي حالاة وفااة
زوجها بمثل ما تعامل ب زميلتها التي تخضي لالئحة توظياف غيار الساعوديين بالجامعاات فيماا يتعلاق بأجاازة
دة الوفاة – حيث تعالر أجازة دة الوفاة المقدرة شر ا ا براتا كامل1
()11

سابعا :الواجبات
المادة السادسة والثالثون
أ -يخضي المتعاقد لكافة الحكام الواردة بالبصل الثاني من البااا الثااني مان نظاام
الخدمة المدنية الصادر بالمرساوم الملكاي رقام م 53/وتااريخ 1937/7/11هاـ
تحااات ناااوان (الواجباااات ) وكاااذل لألحكاااام المكملاااة لهاااا والاااواردة بااااللوائا
التنبيذية للنظام المذكور 1
ا -يخضااي المتعاقااد بالنساابة لألخالااال الوظيبيااة التااي يرتكبهااا أثنااال الخدمااة لنظااام
تأديااا الماوظبين الصااادر بالمرسااوم الملكااي رقاام م 7/وتاااريخ 1931/5/1هااـ
وكافة القرارات المكملة ل )1(1

ثامناا :اإلل ال والتجديد واإلنتهال
المادة السابعة والثالثون

إذا تخلف المتعاقد ن التقدم لمباشرة مهام وظيبت وفقاا ا للتعليماات المبل اة لا
دون ذر مشروع خالل شاهر مان تااريخ توقيعا لار العقاد جااز للاوزارة إل اال
العقااد ،ويعتباار ندئااذ كااأن لاام يكاان وتخالاار الااوزارة المتعاقااد بااذل كتابياا ا وتسااقال
حقوق قبلها 1
----------------------------------( )1كيبية معاملة المتعاقد المكبوف اليد:
 صدر قرارمجلس الوزرال رقم  163وتاريخ 1515/15/51هـ المبلا بخالاا ديوان رئاسة مجلسالوزرال رقم  8/631وتاريخ 1515/15/53هـ ونص لر مايلي -:
 -1يعامل المتعاقد غير السعودأ الذأ تكف يدح ن العمل  ،أو يحبس إحتياالياا ا  ،أو يوقاف ان
العمل ويمني مان السابر معاملاة الموظاف الساعودأ المكباوف الياد  ،أو المحباوس إحتياالياا ا  ،لار أال
تزيد مدة كف يدح أو حبس ن سنة وللجهة التي آلت إليها القضية تمديادها مادة أوماددا محاددة حسابما
تقتضي ظروف القضية لر اال تزيد كل مدة ن سنة 1
 -5يصرف ل الحد األدنر من بدل السكن أثنال فترة كف يدح أو حبس إحتيااليا ا 1
 -9تلتزم الجهة التي يتبعها المتعاقد بتجديد قدح و دم إل ائ خالل فترة نظر القضية  ،سوال كاان
مكبااوف اليااد أو محبوس اا ا إحتياالي اا ا  ،كمااا تلتاازم بالجااد واإلهتمااام فااي متابعااة موضااو لاادى جهااات
االختصاص وتقديم تقرير ن مراحل قضيت للمسؤول األول فيها 1
 -5تقوم الجهات المعنية بحصر الحاالت المعلقة لديها واإلسراع في البت فيها1
( وقد تم تبليا هذا القرار لجميي الوزارات والمصالا الحكومية والمؤسسات العامة )1

()15

المادة الثامنة والثالثون
إذا رغا أأ من الرفاي العقاد ان تجديادح وجاا ليا إخالاار الالارف اآلخار
بذل كتابة وقبل إنتهال مدة العقد بشهرين لر األقل  ،وإال تجدد العقد لمثال مدتا
بقااوة النظااام  ،وإذا كااان المتعاقااد معاااراا ماان حكومااة أجنبيااة ولاام ترغااا الااوزارة
تجديد العقد وجا ليهاا إخالاار المتعاقاد وإخالاار الجهاة المعاار منهاا باذل لار
الوج المبين في البقرة السابقة1

المادة التاسعة والثالثون
يجا لر الوزارة إخالار المتعاقد بعدم رغبتها في تجديد العقد في الحاالت اآلتية -:
(أ) إذا لم تعد الحاجة قائمة إلر ش ل وظيبة المتعاقد1
(ا) إذا وجد سعودأ مستوف للمؤهالت الماللوبة للوظيبة 1
(جـ) إذا كان المتعاقد قد بلا الثالثة والستين سانة ميالدياة  ،ويجاوز للاوزير
المخااتص باإلتباااق مااي وزياار الخدمااة المدنيااة مااد خدمت ا حتاار الخامسااة و
والستين )5( )1(1

المادة األربعون
ينتهي العقد قبل إنتهال مدت في الحاالت اآلتية -:
( أ) قبول اإلستقالة 1
(ا) اإلنقالاع ن العمل دون ذر مشروع تقبل الوزارة لمدة تزيد لر
خمسة شر يوما ا متر رأت الوزارة إنهال العقد لهذا السبا1
( ) إل ال الوظيبة 1
(د) العجز ن أدال العمل 1
دم الصالحية للوظيبة 1
(هـ)
(و) البصل التأديبي بقرار من مجلس المحاكمة 1
(ز) البصل للمصلحة العامة 1
(ح) الحكم لر المتعاقد بحد شر ي أو الحكم لي في جريمة مخلة بالشرف
أواألمانة أو بالسجن مدة تزيد لر سنة في أية جريمة 1
--------------------------------------

()1صدر تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم  55/53وتاريخ 1514/6/6هـ بإ تبار حكم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
 841في 1515/9/91هـ متجها ا إلر نص البقرة ( ) من المادة  93والتي نصت لر أن ( يجا لر الوزارة إخالاار
المتعاقد بعدم الرغبة في تجديد العقد في الحاالت أآلتية – إذا كان المتعاقد قد بلا سن الثالثة والستين ميالدياة – ليصابا
نصها بعد التعديل كما هو موضا أ الح1
( )5كما صدر قرار مجلس الوزرال رقم  75وتاريخ  1513 /5/ 5هـ ونص لر أهمية مراجعة قود المتعاقدين مان
قبل القيادة الرئيسية في األجهزة الحكومية سوال ند التعاقد او في العقود القائمة  1و دم تجدياد قاود غيار الساعوديين
الذين يش لون المرتبة الخامسة فما دون اال للوظائف البنية وفي أضيق نالاق  1وتحديد بقال المتعاقد غير السعودأ في
جهاااز الدولااة بماادة التتجاااوز شاار ساانوات ماان تاااريخ التعاقااد واذا كاناات هنااا كبااالات متمياازة يحتااا لاار بقااا ئهااا
كالوظااائف الصااحية وأ ضااال هيئااة التاادريس بالجامع اات فيااتم التشاااور بااين الااوزير المخااتص ووزيرالخدمااة المدنيااة
بشاأنها 1وان يكاون التعاقااد والموافقاة لار اللااا مانا التأشايرات ماان الخاار للعمال فااي الجهاات الحكومياة ماان وزارة
الخدمة المدنية  1و دم نقال أأ متعاقاد حال محلا ساعودأ االبعاد موافقاة وزارة الخدماة المدنياة1وقاد اوضاحت وزارة
الخدمة المدنية في تعميمها رقم  55541في 1513/6/6هـ ان المقصود ببداية التعاقد هو التعاقد االول بصرف النظار
()19
كون فبل صدور القرار ام بعدح1

المادة الحادية واألربعون
يمنا المتعاقد بعقد شخصي ند إنتهال الخدمة مكافاأة تعاادل نصاف راتاا شاهر ان كال
سنة كاملة من سنوات خدمت ولو كانت سابقة لنباذ هذح الالئحة بشرال أن يكون قد أمضر
ثاااالث سااانوات متوالياااة لااار األقااال فاااي الخدماااة بموجاااا العقاااد وبحاااد أقصااار مقااادارح
(41،111خمسون ألف لاير ) 1

المادة الثانية واألربعون
يمنا المتعاقاد باإل اارة ناد إنتهاال الخدماة مكافاأة تعاادل رباي راتاا شاهر ان كال سانة
كاملة من سانوات خدمتا ولاو كانات ساابقة لنبااذ هاذح الالئحاة بشارال أن يكاون قاد أمضار
ثااالث ساانوات كاملااة متواليااة فااي الخدمااة لاار األقاال بموجااا العقااد وبحااد أقصاار مقاادارح
 54111خمسة و شرون ألف لاير 1

المادة الثالثة واألربعون
(أ) يمنا المتعاقد الاذأ تنتهاي خدمتا بسابا إل اال الوظيباة أو البصال للمصالحة
العامة تعويضا ا يعادل راتا شاهرين أو راتاا المادة المتبقياة مان العقاد أيهماا
أقل 1
(ا) يعامل المتعاقد في حالة اإلصابة بعجز أو اهة دائمة تمنعا ان أدال العمال
بصاورة قالعياة أو ورثتا فاي حالاة الوفاااة بماا يعامال با الموظاف السااعودأ
وفقاا ا لألحكااام المنصااوص ليهااا فااي نظااام الخدمااة المدنيااة ولوائحا التنبيذيااة
بشرال أن يكون العجزأوالوفاة ناشئين بسبا العمل(1)1

المادة الرابعة واألربعون
تحتسا المكافأة أو التعويل المشار إليهما في المواد (/59 ، 55 ،51أ ) لر
أساس راتا المتعاقد ند إنتهال الخدمة 1

المادة الخامسة واألربعون
إذا إنتهت خدمة المتعاقد بسبا اإلنقالااع ان العمال أو فصال بقارار مان مجلاس المحاكماة أو
إدانت جنائيا ا سقال حق في التعويل ن مدة األجازة وفي مكافأة نهاية الخدمة 1

المادة السادسة واألربعون
ال يسترد بدل السكن في حالة إنتهال العقد قبل إنتهال مدت في الحاالت اآلتية -:
 -1وفاة المتعاقد 1
 -5إذا إنتهر العقد للمصلحة العامة 1
 -9إش ال الوظيبة بمواالن )5(1
أما إذا إنتهر العقد ألسباا غير ماا ذكار فيحتساا بادل الساكن المساتحق لار أسااس
دد األشهر التي قضاها المتعاقد في الخدمة 1
-------------------------------------------------------------()1صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  991 /1وتاريخ 1515/11/17هـ المبلا بخالاا ديوان رئاسة مجلاس الاوزرال رقام
/7319/7ر وتاريخ 1513/6/6هـ وناص لار أن ( ي عامال المتعاقاد غيار الساعودأ فاي حالاة اإلصاابة بعجاز جزئاي أو اهاة
مستديمة ال تمنعان من أدال العمل بما يعامل با الموظاف الساعودأ وفقاا ا لألحكاام المنصاوص ليهاا فاي نظاام الخدماة المدنياة ،
بشرال أن يكون العجز الجزئي أو العاهة ناشئين بسبا العمل )1
( -)5صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  915/1وتاريخ 1515/4/11هـ بعدم تأثر قد المتعاقدة بسبا وفااة زوجهاا لار
()15
إستحقاقها لبدل السكن ن المدة المتبقية من العقد1

المادة السابعة واألربعون
في حالة وفاة المتعاقد تتحمل الوزارة كافة النبقات الالزماة لنقال جثمانا ونبال أفاراد
ائلت إلر موالن وإذا كان المتاوفر أحاد أفاراد ائلاة المتعاقاد المنصاوص لايهم فاي
المادة  18من هذح الالئحة تحملت الوزارة نبقاات نقال الجثماان ويمانا المرافاق تاذكرة
إركاا بالالائرة مرجعا ا لر حساا الوزارة 1

المادة الثامنة واألربعون
(أ) يجوز بعد موافقة الوزارة التعاقد مي غير السعودأ الذأ سابق لا الخدماة بأياة
وزارة وتركها بسبا إنتهال مدة العقد أو اإلساتقالة أو إل اال الوظيباة بشارال أن
يكون تقرير الكباية ن آخر سنة من سنوات خدمت بتقدير (جيد) لر األقل1
(ا) ال يجااوز التعاقااد مااي غيااار السااعودأ الااذأ سااابق أن إنتهاات خدمتاا بالبصااال
للمصلحة العامة إال بعد موافقة الجهة التي قررت فصل 1
( ) ال يجوز التعاقد مي غير السعودأ الذأ إنتهت خدمت بسبا اإلنقالاع ن
العمل ويستثنر من ذل الحاالت التي يقتني وزير الخدمة المدنية من المبررات
الدا ية لل يااا كماا ال يجاوز التعاقاد ماي غيار الساعودأ الاذأ سابق أن إنتهات
خدمت ا بساابا اادم الصااالحية للعماال أو الااذأ ساابق أن إنتهاات خدمت ا بساابا
فصل تأديبيا ا بقرار من مجلس المحاكمة أو الدانت جنائيا ا 1

تاسعاا :أحكام ختامية وإنتقالية
المادة التاسعة واألربعون
تخضااي كافااة المبااالا التااي تاادفي للمتعاقااد والمزايااا النقديااة والعينيااة التااي يتمتااي بهااا
بموجا العقد للضرائا والرسوم وغير ذل من التكااليف المقاررة ليا بالمملكاة مان
تاريخ التوقيي لر العقد وما يالرأ ليها من تعديالت بعد هذا التاريخ1

المادة الخمسون
أأ د وى أو مالالبة تنشأ حول أأ من بنود العقد ترفاي إلار دياوان المظاالم بالمملكاة
العربيااة السااعودية للنظاار فيهااا وفق اا ا لنظااام الااديوان ولقوا ااد المرافعااات واإلجاارالات
أمام )1( 1

المادة الحادية والخمسون
يمارس الوزير أورئايس المصالحة المساتقلة أو وزيار الخدماة المدنياة أو مان يبوضا
كل منهم صالحية تنبيذ أحكام هذح الالئحة وفقا ا للقوا د المعمول بها بالنسبة للماوظبين
السعوديين 1
------------------------------

()1تم وضي هذح المادة( الخمسون) وفقا ا لماورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 898/1وتاريخ 1559/11/8هـ
()14

المادة الثانية والخمسون
ماي ادم اإلخاالل باألحكاام الاواردة فااي الماادة ( )15تسارأ أحكاام هاذح الالئحاة لاار
المتعاقاادين المسااتجدين ماان تاااريخ التعاقااد معهاام  ،أمااا العقااود السااارية فتساارأ ليهااا
أحكام هذح الالئحة إبتدال من تاريخ تجديد العقد لمن كان قدح لمدة سنة  ،أما مان كاان
قدح لمدة تزيد ن سنة فتسرى من تاريخ إبتدال أقارا سانة تعاقدياة لار تااريخ نبااذ
هذح الالئحة  ،كما يجوز منح الوة سنوية وفقا ا إلحكام المادة ( )19وفي حالة إنتهال
الخدمة وإبرام قد جديد مي نبس المتعاقاد يتحادد راتبا فاي العقاد الجدياد وفقاا ا إلحكاام
هذح الالئحة1

المادة الثالثة والخمسون
يكااون لااوزير الخدم اة المدنيااة حااق معادلااة الشااهادات التااي لاام تاارد فااي هااذح الالئحااة
والجداول الملحقة بها وذل لالغرال الوظيبية فقال)1(1

اشراا  :قسم المالحق
 قد التوظيف- -1ملحق رقم()1
 جدول رواتا األالبال – -5ملحق رقم ()5
 جدول رواتا المهندسين – -9ملحق رقم ()9
 جدول رواتا المتخصصين – -5ملحق رقم ()5
 جدول رواتا التعليم العام – -4ملحق رقم ()4
 جدول رواتا التعليم البني والمهني – -6ملحق رقم ()6
 جدول رواتا المسا دين البنيين والحرفيين – -7ملحق رقم ()7
 جدول رواتا الوظائف االدارية – -8ملحق رقم ()8
 جدول رواتا المدرسين اإلنجليزقد االستخدام في السبارات والممثليات ومكاتا الملحقين خار المملكة 1
-

--------------------- -------------------( )1تم وضي هذح المادة بموجا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  197وتاريخ 1933/4/19هـ1
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ملحق رقم ()1
{ قد التوظيف }
أن في يوم  15 / /هـ الموافق 5111 / /م تم التعاقد بين كل من -:
أوالا :وزارة 111أو مصلحة 1111أو مؤسسة امة  11111المشار إليها فيما بعد ( بالوزارة ) 1
ثانياا111111111111111111111111111111111111 :المشار إلي فيما بعد ( بالمتعاقد ) 1
وأتبق الالرفان لر مايأتي :
مادة ( )1يباشر المتعاقد واجبات وظيبة 111111111111111111111111111111111في مقر
الوزارة أو فرو ها وتشمل واجبات هذح الوظيبة ما يأتي:
(أ)1111111111111111111111111111111111
(ا)11111111111111111111111111111111111
(جـ)11111111111111111111111111111111111
(د)أية واجبات تكلب بها الوزارة  ،ويتعهد المتعاقد بتأدية ما يعهد ب إلي من واجبات ومسئوليات
بدقة وأمانة و لر أفضل وج يستاليع 1
( لر أن يؤدأ المتعاقد مل لر أساس  58سا ة في األسبوع ) )1( 1
مادة( )5يسرأ هذا العقد لمدة11111111111111111111111111111111111111111وتبداهذح
المدة من التاريخ الذأ ي ادر في المتعاقد موالن متوجها إلر المملكة لر اال تزيد المدة بين م ادرة
الااوالن والتقاادم لمباشاارة العماال وفقاا ا لتعليمااات الااوزارة لاار ثالثااة أيااام أو ماان اليااوم الااذأ يتقاادم فيا المتعاقااد
لمباشرة العمل وفقا ا لتعليمات الوزارة إذا كان مقيما ا في البلد الذأ توجد ب الوظيبة ووقي في العقد1
مادة ( )9تدفي الوزارة إلر المتعاقد راتبا ا شهريا ا مقدارح ( )111111وكتابة11111111111111111111
لاير سعودأ يصرف في نهاية كل شهر هجرأ وبدل إنتقال شهرأ مقدارح ( )111كتابة1111لاير
سعودأ1
مادة ( )5تؤمن الوزارة للمتعاقد وأفراد ائلت تذاكر السبر الجوأ اآلتية -:
ا
أ -مرة حين القدوم من موالن إلر المملكة في بداية مدة العقد مالم يكن مقيما بالمملكة ند تعيين
وماارة أخاارى حااين العااودة إلاار موالن ا فااي نهايااة ماادة العقااد ويسااتثنر ماان ذلا منكااان مقيم اا ا
بالمملكة ند تعيين وكانت مدة خدمت أقل من سنتين1
ا -من المملكة إلر موالن ذهاباا ا وإياباا ا مارة كال سانة أثناال مادة العقاد نادما يارخص لا بأجاازة
ادية  ،وتمنا تذاكر السبر في حدود اربعة اشخاص بمن في ذل المتعاقد نبس 1
مادة ( )4تدفي الوزارة إلر المتعاقد مايلي -:
(أ) بدل سكن مقدارح(رقما ا )111111وكتابة111111111111111111111111لاير سعودأ
ويدفي هذا البدل دفعة واحدة سنويا ا ومقدما ا في بداية مدة العقد ثم في بداية كل سنة من سنوات التجديد،
-----------------------------------------------( )1تحديد سا ات العمل تمت بموجا تعميم وزارة الخدمة المدنياة رقام  1516/59/55وتااريخ 1516/6/1هاـ بناال لر
ماالحظت الوزارة من دم تضمين قود المتعاقدين سا ات العمل الماللوا أداؤها من المتعاقد  1ولذل قامت بالتشاور مي دد
من الجهات الحكومية التي يتوافر فيها ا داد كبيرة من المتعاقدين وانتهر االمر الر ضارورة تضامين قاود المتعاقادين لساا ات
العمل الماللوبة في االسبوع  1لر ان يكون التكليف بالعمال الساا ات الزائادة لار الادوام الياومي الحكاومي امرجاوازأ للجهاة
االدارية ند اقتضال مصلحة العمل ذل  1ولكن إذا إحتا العمل إلار التكلياف بالعمال االضاافي فإنا التصارف مكافاأة إال ماازاد
ن ( )58سا ة االسبو ية وفي حدود مايسما ب النظام 1
()17

وال يستحق المتعاقد بدل السكن إذا أمنت الوزارة ل مسكنا ا (مؤثث))1(1
(ا) بدل تجهيز ند بدل التعاقد بمقدار 1/1 41من الراتا الشهرأ المقررل 1
مادة ( )6يستحق المتعاقد أجاازة ادياة براتاا كامال مقادارها خمساة وأربعاون يوماا ا ان كال سانة كاملاة مان
سنوات الخدمة وتعتبر العاللة الصيبية بالنسبة للمدرسين بمثابة األجازة العادياة ويجاوز تكلايبهم أثناال االجاازة
بمهام تتعلق بعملهم لر أن ال يقل ما يتمتي ب المدرس من االجازة ن خمسة واربعين يوما ا سنويا ا 1
مااادة ( )7ال يجااوز الحصااول لاار االجااازة العاديااة االبعااد إسااتحقاقها فعاالا  ،ويجااوز ناد الضاارورة تجزئتهااا
بحيث ال تزيد لر فترتين وال تصرف تذاكر السبر إال ند التمتي بالبترة االخيرة منها 1
مادة ( )8للوزارة وفقا ا لمتاللبات العمل أن تؤجل الحصول لر األجازة العادية لار اال تتجااوز مادة التأجيال
خمسة أشهر من السنة الجديدة للمتعاقاد وللاوزارة كاذل إل اال االجاازة كلهاا أو بعضاها لار أن يكاون االل اال
بموافقة المتعاقد  ،ويكون التعويل نها بمبلا يعادل راتا المتعاقد في السنة التي أستحقت فيها االجازة 1
مادة ( )3إذا أصيا المتعاقاد بجارح أو مارل يمنعانا مان أدال ملا بصاورة مؤقتا إساتحق أجاازة مرضاية
مدتها شهر براتا كامل ويجوز تمديدها شهرين آخرين بنصف راتا  ،وذل ن كل سنة من سنوات الخدماة
 ،وال تسااتحق االجااازة المرضااية إذا وقعاات االصااابة أو الماارل أثنااال وجااود المتعاقااد فااي الخااار فااي أجااازة
ادية 1
ا
مادة ( )11تستحق المتعاقدة أجازة وضي براتاا كامال مادتها خمساة وأربعاون يوماا بماا فاي ذلا أياام العالال
الرسمية1
مادة ()11
أ -يخضي المتعاقد لكافة االحكام الواردة بالبصل الثاني من الباا الثاني من نظام الخدمة المدنياة
الصااادر بالمرسااوم رقاام م 53/وتاااريخ 1937/7/11هااـ تحاات نااوان( الواجبااات ) وكااذل
االحكام المكملة لها والواردة باللوائا التنبيذية للنظام المذكور 1
ا -يخضااي المتعاقااد بالنساابة إلاار األ خالااال الوظيبيااة التااي يرتكبهااا أثنااال الخدمااة لنظااام تأديااا
الموظبين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 7/في 1931/5/1هـ وكافة القرارات المكملة ل 1
مادة ( )15إذا تخلف المتعاقد ن التقادم لمباشارة مهاام وظيبتا وفقاا ا للتعليماات المبل اة لا دون اذر مشاروع
خالل شهر من تاريخ توقيع لر العقد أو موافقت لر التعاقد جاز للوزارة إل ال العقد ويعتبر ندئاذ كاأن لام
يكن وتخالر الوزارة المتعاقد بذل كتابيا ا وتسقال كافة حقوق قبلها 1
مادة ( )19إذا لم يرغا أأ من الرفي العقد تجديدح وجا لي إخالار الالرف اآلخر بذل كتاباة قبال إنتهاال
مدة العقد بشهرين لر األقل وإال تجدد العقد لمثل مدت بقوة النظام 1
مادة ( )15ينتهي العقد قبل إنتهال مدت في الحاالت اآلتية -:
أ -قبول اإلستقالة 1
ا -اإلنقالاع ن العمل دون ذر مشروع تقبل الوزارة لمدة تزيد لر خمسة شر يوما ا متوالية
متر رأت الوزارة إنهال العقد لهذا السبا 1
 إل ال الوظيبة 1د -العجز ن أدال العمل 1
هـ -دم الصالحية للوظيبة 1
و -البصل التأديبي بقرار من مجلس المحاكمة 1
---------------------------------------------( )1تم إضافة لبضة ( مؤثث) بموجا قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  931/1وتاريخ 1516/7/51هـ
()18

ز -البصل للمصلحة العامة 1
ح -الحكم لر المتعاقد بحد شر ي أو الحكم لي في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو السجن
لمدة تزيد لر سنة في أية جريمة أخرى1
مادة ()14
أ – يمنا المتعاقد بعقد شخصي ند إنتهال الخدمة مكافأة تعادل راتا نصف شاهر ان كال سانة مان
سنوات خدمت بشرال أن يكاون قاد أمضار ثاالث سانوات متوالياة لار االقال فاي الخدماة بموجاا العقاد وبحاد
أقصر مقدارح ( )41،111خمسون ألف لاير 1
ا -أما المتعاقد باإل ارة فيمنا ند إنتهال الخدمة مكافأة تعادل ربي راتا شهر ن كل سنة كاملة من
سنوات خدمت بشرال أن يكاون قاد أمضار ثاالث سانوات متوالياة لار االقال فاي الخدماة بموجاا العقاد وبحاد
أقصر مقدارح( )54،111خمسة و شرون الف لاير 1
مادة ()16
ا
أ -يمنا المتعاقد الذأ تنتهي خدمت بسبا إل اال الوظيباة أو البصال للمصالحة العاماة تعويضاا يعاادل
راتا شهرين أو راتا المدة المتبقية من العقد أيهما أقل 1
ا -يعامل المتعاقد في حالة االصابة بعجز أو اهة دائمة تمنعا مان العمال بصاورة قالعياة أو ورثتا
في حالة الوفاة بما يعامل ب الموظف السعودأ وفقاا ا لألحكاام المنصاوص ليهاا فاي نظاام الخدماة
المدنية ولوائح التنبيذية بشرال أن يكون العجز أو الوفاة ناشئين بسبا العمل 1
مادة ( )17إذا انتهت خدمة المتعاقد بسبا االنقالاع ن العمل أو فصل بقرار من مجلس المحاكمة أو إدانت
جنائيا ا ( أو ثبت إ الالح دروسا ا خصوصية ) سقال حق في التعويل ن مدة االجازة وفي مكافأة
نهاية الخدمة )1( 1
مادة ( ) 18تخضي كافة المبالا التي تدفي للمتعاقد أو المزايا النقدية والعينية التي يتمتي بها بموجا هذا العقد
للضرائا والرسوم وغير ذل من التكاليف المقررة لي بالمملكة من تاريخ التوقيي لر العقد
وما يالرأ ليها من تعديالت بعد هذا التاريخ1
مادة ( )13في حالة وفاة المتعاقد تتحمل الوزارة كافة النبقات الالزمة لنقل جثمان ونقل افراد ائلت إلر
موالن  ،وإذا كان المتوفر أحد افراد ائلة المتعاقد المنصوص ليهم في المادة ( )18من الالئحة
تحملت الوزارة نبقات نقل الجثمان ويمنا المرافق تذكرة اركاا بالالائرة مرجعا ا لر حساا
الوزارة 1
مادة ( )51أأ د وى أو مالالبة تنشأ حول أأ من بنود العقد ترفي إلر ديوان المظالم بالمملكة العربية
السعودية للنظر فيها وفقا ا لنظام الديوان ولقوا د المرافعات واالجرالات أمام )5(1
مادة ( )51يرجي إلر الئحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم ( )54وتاريخ 1938/8/1هـ في كل مالم يرد في شأن نص في هذا العقد1
مادة ( )55حرر هذا العقد من أصل و 111111111111صور وأ اليت صورة منها بالمجان إلر المتعاقد
و أحتبظت الوزارة باألصل وباقي الصور1
الوزارة

المتعاقد

اإلسم1/
الوظيبة111111111111111/
التوقيي111111111111111/

اإلسم 1/
التوقيي111111111111/

11111111111111

11111111111

( )1بارة ( أو ثبت إ الائ دروسا ا خصوصية ) تضاف لعقود المدرسين فقال حسا اإلتباق الذأ تم بين وزارة التربية والتعليم
ووزارة الخدمة المدنية وفقا ا للمادة السابعة من الالئحة وذل بموجا خالاا وزارة الخدمة رقم 55694وتاريخ 1511/8/51هـ
( )5تاام وضااي هااذا البنااد وفق اا ا للتعااديل الصااادر لاار المااادة ()41ماان قباال مجلااس الخدمااة المدنيااة بقاارارح رقاام898/1وتاااريخ
1559/11/8هـ
()13

الملحق رقم ()5
جدول رواتا األالبال البشريين
الراتا األساسي
المؤهالت
5111
بكاااااااااااااااااااااااااااااالوريوس الاااااااااااااااااااااااااااااا
5911
بكااالوريوس الااال دبلااوم لماادة التقاال اان
سن 1
5611
ماجسااتير الااا أوماااا يعادلهااا بعااد دراساااة
سنتين لر األقل بعد البكالوريوس1
4411
دكتوراح في الالا أو ما يعادلها بعد دراسة
لماااادة ثااااالث ساااانوات لاااار األقاااال بعااااد
البكالوريوس1

الوة الخبرة

الحد األ لر لسنوات الخبرة

الحد األ لر للراتا

511
551

14
14

7111
7611

541

14

8941

911

14

11111

تعليمات جدول رواتا االالبالالبشريين:
ند تقدير الراتا وفقا ا لهذا الجدول يجا مرا اة مايلي :
أ -البكااالوريوس فااي الالااا بعااد دراسااة ساات ساانوات أو خمااس ساانوات بالنساابة لالااا األساانان منهااا ساانة
تحضيرية والباقي تعليمية 1
ا -الخبرة المعتبرة في تحديد الراتا هي التي تقضر فاي مستشابيات حكومياة أو جامعياة أو أهلياة معتارف
بها وال تدخل في ذل فترة اإلمتياز أو الخبرة التي تقضر في العيادات الخاصة أو في مستشابيات غيار
معترف بها 1
 يستحق الراتا لر أساس إلتزام الالبيا بالتبرغ الكامل للعمل الحكومي وأدال مل اضافي ال يقال انثالث سا ات في اليوم الواحد 1
د -يجا أن يتوفر لدى الالبيا ند التعاقد خبرة ملية ال تقل مدتها ن سنتين وذل فيما دا الحاالت التاي
يتعذر فيها تالبيق هذا الشرال 1
هـ -يصرف لالالبال من األساتذة واألسااتذة المساا دين والمدرساين الاذين لهام خبارة كأ ضاال هيئاة تادريس
بالجامعات مكافأة مقالو ة مقدارها راتا شهرين في السنة تصرف في نهاية السنة 1
و -يصدر وزير الدفاع والاليران أو من في حكم الئحة يمنا بموجبها األالبال العااملون فاي وزارة الادفاع
والاليران أو في وزارة الداخلية او الحرس الوالني الوة ال تزيد ن  %11من راتا كل مانهم وذلا
في حالة تكليبهم بالعمل في مواقي سكرية تقي خار المدن 1
ز -يعامل الالبيا الشر ي معاملة الالبيا البشرأ1
ملحوظ  :صادر خالااا معاالي وزيرالخدماة المدنياة رقام  53778وتااريخ 1556/7/11هاـ إلار معاالي وزيار الصاحة حاول
ماتضمن محضراللجنة المشكلة من الحرس الوالني  ،ووزارات – الدفاع والاليران  ،والداخلية  ،والصحة  ،والمالياة ،والخدماة
المدنية  ،وجامعة المل سعود 1حول موضوع إحتساا الخبرة ند التعاقد ماي غيار الساعوديين لشا ل الوظاائف الالبياة والالبياة
المسا دة  1وذل (بجواز) التعاقد إبتدالاا مي هؤالل في حدود دد سنوات الخبرة المكتسبة من الخار بشرال أن التتجااوز الحاد
األ لر سوال كان التعاقد من الداخل او الخار وذل حسا ماتقتضاي حاجاة العمال وإساتقالاا الكوادرالالبياة والبنياة المتميازة
1كما يجوز النظر في هذح الخبرات ند تجديد التعاقد بشرال أن يكون المتعاقد قد ارفق الخبارات ( المعتبارة) ناد إجرالالتعاقاد
مع أول مرة ومدونة في نموذ اللا التعاقد ( )157أو بالاقة التعاقد 1واليترتا لر األخذ بهذح التعليماات أأ إلتزاماات مالياة
بااأثر رجعااي 1وال تشاامل هااذح التعليمااات الخباارات التااي إكتساابت بعااد التعاقااد معا ونتيجااة لعملا داخاال المملكااة  1حيااث أن هااذح
الخدمات قد إحتسبت ل ومنا نها الوات دورية1
()51

الملحق رقم()9
جدول رواتا المهندسين
المؤهالت
بكالوريوس هندسة
ماجستير في الهندسة
دكتوراح في الهندسة

الراتا األساسي
5311
9511
5111

الوة الخبرة
191
141
911

الحااااااااااد اال لاااااااااار الحاااااااااد األ لااااااااار
للراتا
لسنوات الخبرة
5841
14
4641
14
8611
14

تعليمات جدول رواتا المهندسين :
أ -يعامل وفق جدول رواتا المهندسين االشخاص الذين ياتم التعاقاد معهام لار وظاائف بمسامر مهنادس
مثل مهندس مدني أو مهندس كهربائي أو مهندس معمارأ وماشاب ذل 1
ا -الخبرة المعتبرة في تحديد الراتا هي التي تقضي في أ مال هندسية وتكون ثابت بشاهادة صاادرة ان
جهات حكومية أو نقابات أو جمعيات هندسية معترف بها 1
 يستحق الراتا لر أساس إلتزام المتعاقد بالتبرغ الكامل للعمل الحكومي 1د -يجا أن تتوفر لدى المتعاقد خبرة ملية ال تقل مادتها ان سانتين وذلا فيماا ادا الحااالت التاي يتعاذر
فيها تالبيق هذا الشرال1

()51

الملحق رقم ()5
جدول رواتا المتخصصين
المؤهالت

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراح

الراتا األساسي

5111
5311
9611

الوة الخبرة

141
141
511

الحاااد األدنااار لسااانوات الحداأل لر للراتا ند
التعاقد
الخبرة

14
14
14

5941
4141
6611

تعليمات جدول رواتا المتخصصين:
ند تقدير الراتا وفقا ا لهذا الجدول  ،يجا مرا اة ما يلي :
 -1الخبرة المعتبرة في تحديد الراتا هي الخبرة في البيعة مل الوظيبة التي يعين ليها المتعاقد 1
 -2يستحق الراتا لر اساس إلتزام المتعاقد بالتبرغ الكامل للعمل الحكومي 1
 -3يجا أن تتوفر لدى المتعاقاد ناد التعاقاد خبارة ملياة ال تقال مادتها ان سانتين فيماا ادا الحااالت التاي
يتعذر فيها تالبيق هذا الشرال1
 -4يقصد بالوظائف التخصصية التي يالبق ليها هذا الجدول لر سبيل الحصر مايلي-:
أ -المجمو ة العامة للوظائف التخصصية – دا األالباال والمهندساين -حسابما هاو مباين فاي دليال
التصنيف 1
ا -الوظائف التي تكون مسمياتها مصنبة في مرتبة ال تقل ن السادسة  ( ،أخصائي تنظيم  ،باحث
تنظيم وإدارة  ،أخصائي تخاليال  ،باحث تخالايال  ،أخصاائي ميزانياة  ،باحاث ميزانياة  ،محلال
أساليا كمبيوتر  ،مبرمج  ،أخصائي إحصال  ،مبتش بحرأ  ،مبتش آثار  ،أخصائي تصنيف ،
أخصاااائي إمتحاناااات  ،أخصاااائي مكتباااات  ،متااارجم  ،محلااال حساااابات  ،محاساااا  ،أخصاااائي
جمركي  ،أخصاائي مساتود ات  ،أخصاائي إجتماا ي  ،باحاث إجتماا ي  ،أخصاائي رياضاة ،
أخصااائي قااوى املااة  ،باحااث صااحبي  ،مااذيي ،مراقااا أخبااار  ،مراقااا مالبو ااات  ،مراقااا
برامج ،مخر  ،منبذ  ،مهندس زرا ي  ،مراجي حسابات  ( ،مدقق حسابات  ،مراقا حسابات
) في االجهزة الرقابية  1محرر صحبي إنجليزأ  ،باحث إقتصادأ  ،أخصائي إحصال  ،باحث
قضايا  ،باحاث تادريا فاي االجهازة التدريبياة فقاال  ،مادقق ماالي  ،أخصاائي بحاوث تاريخياة ،
باحث نبساي  ،باحاث ثقاافي  (،باحاث مخالوالاات  ،باحاث وثاائق  ،باحاث مكتباات ) فاي دارة
المل بد العزيز 1باحث إئتمان زرا ي  ،باحث إ المي  ،أخصاائي غاباات  ،أخصاائي قيااس
ذكال  ،أخصائي دراسات إسالمية  ،أخصائي مواصبات ت ذية  ،أخصائي معامل لوم كيمياائي
 ،ماادرا بمعهااد الدراسااات الدبلوماسااية  ،محررأخبااار  ،أخصااائي ت ذيااة  ،باحااث إحصااائي ،
محرر مجلة إنجليزأ  ،منتج ،وأية وظيبة أخرى يرى الارئيس العاام لاديوان الخدماة المدنياة
(وزير الخدمة المدنية حالياا) إضافتها لذل 1
 -4يتعين أن يكون المؤهل في نبس تخصص الوظيبة ويستثنر من ذل الوظائف التاي ال يوجاد لهاا
ادة تخصص في الجامعات مثل وظائف المذيعين وأخصائي الجمار 1

()55

الملحق رقم ()4
جدول رواتا التعليم العام
المؤهالت

الشااهادة المتوسااالة ل دبلااوم تربااوأ
لمدة سنتين1
الشااهادة المتوسااالة ل دبلااوم تربااوأ
لمدة ثالث سنوات1
الشااهادة المتوسااالة ل دبلااوم تربااوأ
لمدة أربي سنوات 1
الشااهادة المتوسااالة ل دبلااوم تربااوأ
لمدة خمس سنوات1
الشااهادة المتوسااالة ل دبلااوم تربااوأ
لمدة ست سنوات 1
الثانوية العامة 1

الراتااااااااااااااااا
األساسي

الوة الخبرة

الحااااااااااد األ لاااااااااار الحد األ لر للراتا
لسنوات الخبرة

1171

61

14

5171

1951

61

14

5551

1411

61

14

5511

1681

61

14

5481

1851

61

14

5751

1951

71

14

5931

1411

71

14

5461

1681

71

14

5791

1851

71

14

5831

1391

84

14

9514

الشاااااهادةالجامعية غيااااار التربوياااااةل
دبلوم تربوأ لمدة ال تقل ن سنة1
ماجستير غير تربوأ1

5561

111

14

9761

5591

111

14

9391

الشهادة الجامعية التربوية1

5181

111

14

9681

الشااهادة الجامعيااة التربويااة ل دبلااوم
تربوأ لمدة التقل ن سنة 1
ماجستير تربوأ1

5451

111

14

5151

5841

151

14

5641

دكتوراح تربوأ أو غير تربوأ

5111

141

14

6941

الثانوية العامة ل دبلاوم ترباوأ لمادة
سنة 1
الثانوية العامة ل دبلاوم ترباوأ لمادة
سنتين 1
الثانويااااة العامااااة ل دبلااااوم تربااااوأ
لمدةثالث سنوات 1
الشهادة الجامعية غير التربوية 1

تعليمات جدول رواتا التعليم العام :
ند تقدير الراتا وفقا ا لهذا الجدول يجا مرا اة مايلي :
أ -يتم تقدير رواتا المدرسين ومن في حكمهم حسا التعريف المحدد في المادة  9من هذح الالئحة 1
ا -اليجوز التعاقد في مجال التعليم العام مي شخص ال يتاوفر لديا أحاد الماؤهالت المنصاوص ليهاا فاي جادول الرواتاا
الموضا أ الح وإستثنا ال ا من ذل إذا كان من بين المتعاقدين السارية قودهم ند تالبيق هذا الجدول مان التتاوفر فيا
هذح الشروال فيستمر براتب ويجوز منح العالوة السنوية المقررة 1
ا
جـ -يجا أن تتوفر لدى الشخص الذأ يتم التعاقد مع في مجال التعليم العاام إذا لام يكان مؤهلا تربوياا خبارة ملياة ال تقال
ن سنتين بإستثنال المؤهالت النادرة التي ال يمكن تسديد اإلحتيا لها 1
د -يجوز منا من يحمل مؤهالا نادراا الوة ال تتجااوز  %51مان الراتاا المقررحساا هاذا الجادول وتحادد وزارة الخدماة
المدنية المؤهالت النادرة التي يشملها هذا الوصف في بداية كل ام دراسي 1
()59

الملحق رقم ()6
جدول رواتا التعليم البني والمهني
الراتا األساسي
المؤهالت
1574
 شهادة متوسالة صنا ية أو زرا ية1411
 شاااهادة متوساااالة ماااي دبلاااوم صااانا يأوزرا ي لمدة سنتين1
1811
 شااااهادة ثانوياااااة صااااانا ية أوزرا ياااااةأوكبااالة متوسااالة مااي دبلااوم صاانا ي أو
زرا ي لمدة ثالث سنوات 1
5111
 دبلاااوم صااانا ي أوزرا اااي لمااادة سااانةواحدة بعد الثانوية العامة أو المهنية 1
5911
 دبلوم صانا ي او زرا اي لمادة سانتينبعد الثانوية العامة او المهنية 1
5641
 دبلااوم صاانا ي او زرا ااي لماادة ثااالثسنوات بعد الثانوية العامة او المهنية 1
5311
 دبلااوم صاانا ي او زرا ااي لماادة ارباايسنوات بعد الثانوية العامة او المهنية 1
---------------------5311
 بكالوريوس هندسة 19511
 ماجستير هندسة 15111
 دكتوراح هندسة 1--------------------------1441
 دبلااوم تجااارأ لماادة ساانة بعااد الثانويااةالتجارية 1
1741
 دبلوم تجاارأ لمادة سانتين بعاد الثانوياةالتجارية 1
5111
 بكالوريوس تجارة 15911
 بكااالوريوس تجااارة مااي دبلااوم تربااوألمدة ال تقل ن سنة 1
5311
 شهادة الماجستير في التجارة 15111
 -شهادة الدكتوراح في التجارة 1

الوة الخبرة
81
81

الحد األ لولسنوات الخبرة
14
14

الحد األ لر للراتا

5574
5711

111

14

9911

111

14

9411

111

14

9811

111

14

5141

151

14

5711

151
141
911

14
14
14

5711
4641
8611

81

14

5741

81

14

5341

111
111

14
14

9611
9811

151
141

14
14

5711
6941

تعليمات جدول رواتا التعليم البني والمهني -:
أ -يالبق هذا الجدول لر مدارس ومعاهد ومراكاز التعلايم البناي وال يالباق لار مادارس ومعاهاد التعلايم العاام  ،حيار وإن
كان المدرس يحمل مؤهالا من الماؤهالت المنصاوص ليهاا فاي هاذا الجادول وشامل التعلايم البناي والمهناي  ،التعلايم فاي
المدارس الصنا ية والزرا ية  ،والتجارية  ،ومراكز التدريا المهني ومدارس التمريل ومعهد المسا دين البنيين 1
ب -تعااادل شااهادات البنااون والصاانا ات والبنااون التالبيقيااة والبنااون الجميلااة لماادة أربااي ساانوات بعااد الثانويااة العامااة الاادبلوم
الصنا ي أو الدبلوم الزرا ي لمدة أربي سنوات دراسية بعد الثانوية العامة1
جـ -شهادة المعاهد البنية العليا التي تعادل البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة تقابل هذين المؤهلين حسا االحوال 1
د -تقاباال مااؤهالت البنيااين والمهنيااين ماان االختصاصااات اآلتيااة ( -:فاان الالبا ااة لينوتايااا – صااف – أوفساات -إنترتايااا –
زنكااوغراف -ماكينااات البا ااة مؤهاال الاادبلوم الصاانا ي لماادة ثااالث ساانوات دراسااية بعااد الكبااالة المتوسااالة إذا كااانو يحملااون
المتوسالة مي خبرة ثالث سنوات في مؤسسة البا ة معترف بهاا ويقابال مؤهال الادبلوم الصانا ي لمادة ثاالث سانوات دراساية
بعد الثانوية العامة إذا كانو يحملون الشهادة الثانوية مي خبرة ثالث سنوات في مؤسسة البا ة معترف بها1
هـ -البكالوريوس او الما جستير أو الدكتوراح في الزرا ة أو الالا البيالرأ أو الصيدلة أو الت ذية أو الكمبياوتر أو التماريل
تعادل الشهادات المماثلة في الهندسة 1
و -حاملو المؤهالت في الالا يالبق ليهم جدول رواتا االالبال البشريين 1
ز -حاملو المؤهل في الرسم أو التمريل دا ما ذكر يالبق ليهم جدول رواتا الحرفيين والمهنيين 1
()55

حـ -حاملو المؤهالت األخروعدا ما ذكر يالبق ليهم جدول رواتا التعليم العام 1
 -5الخبرة المعتبرة في تحديد الراتا هي التي تقضر في جهة حكومية أو جهة خاصة معترف بها وفي الوظائف اآلتياة أو
مايماثلها  1مدرس 1مشرف إجتما ي  1موج تربوأ 1مسا د مدير 1مدير 1مبتش فني 1
 -9يجا أن تتوفر لدى المتعاقد ند التعاقد خبرة ملية ال تقل مدتها ن سنتين ويجوز التجاوز ان هاذا الشارال اذا تعاذر
الحصول لر من يتوفر لدي ذل 1
-----------------------------------

()52

الملحق رقم ()7
جدول رواتا المسا دين البنيين والحرفيين
المؤهالت
 دبلوم فني أوحرفي لمدة سنة بعداالبتدائية
 دبلوم فني أوحرفي لمدة سنتين بعداالبتدائية0
 دبلوم فني أو حرفي لمدة ثالثسنوات بعد االبتدائية0
 دبلوم فني أو حرفي لمدة أربعسنوات بعد االبتدائية 0
 شهادة متوسطة مهنية 0----------------------------- شهادة متوسطة مهنية  +دبلوم فنيأوحرفي لمدة سنة 0
 شهادة متوسطة مهنية  +دبلوم فنيلمدة سنتين0
 شهادة متوسطة مهنية مع دبلومفني أوحرفي لمدة ثالث سنوات 0
----------------------------- الثانوية المهنية0 الثانوية المهنية  +دبلوم فني أوحرفي لمدة التقل عن سنة 0
 الثانوية المهنية مع دبلوم فني أوحرفي لمدة ال تقل عن سنتين0
 الثانوية المهنية مع دبلوم فني أوحرفي لمدة ال تقل عن ثالث سنوات0

الراتب األساسي
311

الحد األعلى لسنوات الخبرة

الحد األعلى للراتب
1811

عالوة الخبرة
61

14

1141

61

14

1841

1574

61

14

5174

1411

61

14

5511

1574

81

14

5574

1574

81

14

5674

1754

81

14

5354

1334

81

14

9134

1754

111

14

9554

1341

111

14

9541

5541

111

14

9741

5441

111

14

5141

تعليمات جدول رواتا المسا دين البنيين والمهنيين والحرفيين:
ند تقدير الراتا وفقا ا لهذا الجدول يجا مرا اة ما يلي -:
-1
-5
-9
-5
-4

الشهادة االبتدائية مي ثالث سنوات خبرة تعادل دبلوم لمدة سنة بعد االبتدائية1
الكبالة المتوسالة مي خبرة ثالث سنوات تعادل الكبالة المهنية أو البنية 1
الثانوية العامة مي خبرة ثالث سنوات تعادل الثانوية المهنية أو الحرفية1
بالنسبة للقائمين لر رأس العمل وال يتوفر لديهم الحد األدنر من المؤهالت الماللوبة تعتبر ست سنوات خبرة معادلة
لدبلوم سنة بعد الشهادة االبتدائية1
تكون الخبرة المعتبرة هي الخبرة في البيعة مل الوظيبة التي يعين ليها المتعاقد1
()56

ملحق رقم ()8
جدول رواتا الوظائف االدارية
الراتا األساسي

المؤهالت

( المترجمون)

الوة الخبرة

الحد اال لر
لسنوات الخبرة

الحد اال لر
للراتا

 الثانوية العامة مي خبرة في مجال الترجمةالماللوبة لمدة ال تقل ن ثالث سنوات1

1611

81

14

5811

 الثانوية العامة مي دبلوم ل ة أجنبية لمدة التقل ن سنة وإجادة الترجمة من الل ة العربية
إلر الل ة األجنبية الماللوبة وبالعكس

1811

31

14

9141

 الثانوية العامة وإجادة الترجمة من الل ةالعربية إلر الل ة األجنبية الماللوبة وبالعكس
مي دبلوم ل ة أجنبية لمدة ال تقل ن سنتين1

1311

111

14

9511

 شهادة الكبالة المتوسالة لإجادة الالبا ة لرأآللة العربية1
 شهادة الكبالة المتوسالة ل إجادة الالبا ةلر اآللة العربية واإلفرنجية 1
 شهادة الثانوية العامةل إجادة الالبا ة لراآللة العربية أو شهادة الثانوية التجارية
تخصص آلة كاتب 1
 شهادة الثانوية العامة أو التجارية مي إجادةالالبا ة لر اآللة العربية واإلفرنجية 1

841

61

14

1741

1511

71

14

5541

1511

71

14

5541

1511

81

14

5611

(نساخ اآللة الكاتبة

)

( الوظائف اإلدارية )
 شهادة جامعية 1 -شهادة الثانوية العامة 1

1511

61

14

5911

1151

51

14

1751

تعليمات جدول الوظائف الكتابية واإلدارية التي ترا ر ند تقدير الراتا:

 -1يتم تقدير الراتا حسا فئة الوظيبة وفقا ا لما هو موضا بالجدول  ،ويكون تقدير راتا المترجمين الذين تقل
مؤهالتهم ن الشهادة الجامعية وفقا ا لما هو محدد بالجدول1
 -5يكون تقدير الراتا بالنسبة لبئة وظائف نساخ اآللة حسا مسمر الوظيبة فإذا كان مسمر الوظيبة بمسمر ناسخ آلة
كاتبة فقال فيقدر الراتا لر أساس أن كاتا آل ربية ،أما إذا كانت الوظيبة بمسمر ناسخ آلة كاتبة ربي وإفرنجي
وتوفر مؤهل ش لها فيقدر الراتا ندئذ لر هذا األساس 1
 -9يعامل ناسخ اآللة اإلفرنجية معاملة ناسخ اآللة ربي وإفرنجي 1

 -5يتم تقدير رواتا الوظائف االدارية لر النحو اآلتي -:
أ -إذا كانت الوظيبة مصنبة بالمرتبة السادسة فما فوق فيحدد الراتا لر أساس الشهادة الجامعية أو الشهادة الثانوية
مضافا ا إليها الخبرات الالزمة لها مي مرا اة الحد األ لر لسنوات الخبرة المحتسبة 1
ا -أما إذا كانت الوظيبة مصنبة بالمرتبة الخامسة فما دون فيحدد الراتا لر أساس الشهادة الثانوية مي الخبرات
المتوفرة في حدود الحد األقصر لسنوات الخبرة المحتسبة وال يجوز إحتساا المؤهل الجامعي وإن توفر 1
 -4الخبرة الماللوبة هي الخبرة في البيعة مل الوظيبة الماللوا من المتعاقد أداؤها سوال كانت (مترجم) أو (ناسخ) أو
وظيبة إدارية  1ويجا أن تكون صادرة من جهات حكومية أو مؤسسات أهلية معتبرة 1
 -6سنوات الخبرة الماللوبة ضمن المؤهل الدراسي ال يحسا نها أية الوة1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------()57

( العقد الموحد )
لإلستخدام في السبارات والممثليات ومكاتا الملحقين التجاريين في الخار
-----------------------------------------------------------------------------

 أعد هذا العقد باإلتباق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجيةحيث تم موافقة صاحا السمو الملكي وزير الخارجية لي
بموجا خالاا سموح رقم  5115وتاريخ 1518/1/51هـ
بنال لر المادة ( ) 6/5من اللوائا التنبيذية لنظام الخدمة المدنية
 ،التي أدخلت حاليا ا ضمن مواد(الئحة التعيين في الوظائف العامة )1
تحت الرقم ()7حيث تنص لر أن (يجوزتعاقد الممثليات ومكاتا
الملحقين في الخار مي السعوديين أو غيرهم وفق قوا د يتم االتباق
ليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية )1
------------------------------------------------------------------
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
السبارة السعودية في1111
الملحقية11111111111

(
إن في اليوم األول من شهر

قد مل )
15هـ الموافق

ام

/

/

 5111م

تم التعاقد بين كل :
 - 1ممثلية المملكة العربية السعودية في ...........................................ويمثلها في هذا العقد -:
اإلسم........................................................................ ........./الرف أول
الوظيبة.............................................................................../
 -5السيد................................................................................/الرف ثاني
الجنسية ............................................................................/
مصدرها.........../
/ /
نوع الهوية....................../رقمها.................../تاريخها:
وأتبق الالرفان لر ما يأتي :
مادة( - )1يعمل الالرف الثاني لدى الالرف األول في .....................بوظيبة.........................../
.......................................................................................................
وتشمل واجبات الوظيبة مايلي -:
(أ)..................................................................................................................
(...ا).................................................................................................
(جـ) الا ة الرؤسال ,وأدال واجبات العمل بدقة وأمانة لر أفضل وج ممكن والمحافظة لر الوقت والوثائق
والمستندات واألدوات واآلالت واألجهزة والممتلكات الخاصة بالبعثة (او الممثلية أو الملحقية)1
(د) الترفي ن كل ما يؤثر في إستمرار ونباد هذا العقد ،والمحافظة لر أسرار الوظيبة ،و دم إستعمال سلالتها
ونبوذها للمصلحة الخاصة 1
(هـ) أية واجبات أخرى يكلف بها 1
مادة ( – )5إتبق الالرفان لر أن تكون مدة هذا العقد (سنة) ،ويتجدد تلقائيا ا إذا لم يخالر أحد الالرفين اآلخرخاليا ا
برغبت في إنهائ قبل نهاية مدت بشهرين لر األقل 1
مادة( – )9يكون (الالرف الثاني ) المعين إبتدال تحت التجربة مدة ثالثة اشهر  ،ويحق ( للالرف األول ) خاللها
أو في نهايتها إنهال العقد وفقا ا للمادة ( )16البقرة ( ) دون أن يكون ( للالرف الثاني) أأ حقوق أو تعويضات
دا راتا المدة التي مل بها 1
مادة( -)5لر الالرف الثاني أن يباشر مهام وظيبت في مقرها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ توقيي العقد
وإال أ تبر العقد مل ي مالم يكن التأخير بسبا قهرأ يقبل الالرف األول 1
مادة( -)4يشترال في الالرف الثاني أن يكون الئقا ا صحيا ا وخاليا ا من األمرال المعدية،والمزمنة،والعاهات المستديمة
التي تمنع من القيام بواجبات العمل ،ويثبت ذل بموجا تقرير البي معتمد من الجهة التي يحددها (الالرف
األول) وإذا ثبت غير ذل مستقبالا فإن يحق ( للالرف األول ) إنهال العقد1
مادة( - )6يجوز للالرف األول أن ينتدا الالرف الثاني في مهمة أو مهام رسمية خار مقر مل لمدة أو مدد
ال تتجاوز في مجمو ها شهراا في السنة  ،وفي هذح الحالة يدفي ل راتا يوم واحد ن كل ليلة يقضيها
خار مقر مل  ،كما يؤمن ل فقال وسيلة النقل الالزمة أو تذكرة السبر بالالائرة لر الدرجة السياحية أو
أجرة القالار أو السيارة 1
()1

مادة( -)7يدفي الالرف األول للالرف الثاني راتبا ا شهريا ا مقالو ا ا مقدارح ما يعادل (....................)................
ويصرف في نهاية كل شهر هجرأ  ،ويشمل هذا الراتا التأمينات اإلجتما ية والصحية وخالف )1(1
مادة( -)8يجوز ( للالرف األول ) منا (الالرف الثاني) الوة سنوية ند تاريخ تجديد العقد السنوأ بنسبة( )1/1 4
من الراتا الشهرأ كحد أقصر وذل بنال لر كبالة ونشاال الالرف الثاني وبعد أخذ موافقة الوزارة المسبقة
لر ذل 1
مادة( -)3يستحق (الالرف الثاني ) إجازة ادية مدتها (ثالثون يوما ا ) في السنة براتا كامل 1
مادة ( - )11يحق ( للالرف األول) تأجيل تمتي (الالرف الثاني) بإجازت العادية لر أن ال تتجاوز مدة التأجيل خمسة
أشهر من تاريخ إستحقاق اإلجازة  ،كما يحق ل تجزئة اإلجازة لر فترتين إذا إقتضت مصلحة العمل ذل ،
وال يجوز التعويل ن اإلجازة ماديا ا1
مادة ( - )11يجوز ( للالرف األول ) في الحاالت الالارئة التي يقتني بها منا (الالرف الثاني ) أجازة إضالرارية لمدة
خمسة أيام كحد أقصر خالل السنة 1
مادة( - )15يستحق ( الالرف الثاني ) – إذاكانت إمرأة متعاقدة – إجازة وضي براتا كامل مدتها أربعون يوما ا بما
في ذل أيام العاللة الرسمية1
مادة( )19أ -يستحق الالرف الثاني في حالة المرل أو اإلصابة التي تمنع من أدال مل بصورة مؤقتة إجازة مرضية
ال تتجاوز مدتها شهرا واحداا براتا كامل خالل السنة الواحدة  ،وال تستحق االجازة المرضية إذا كانت
اإلصابة أوالمرل الذأ يعاني من (الالرف الثاني) أثنال التمتي بأجازت  ،ويشترال في إتبات ذل تقديم تقرير
البي معتمد من الجهة التي يحددها (الالرف األول)  1كما يسقال حق الالرف الثاني في تل األجازة المرضية
بإنتهال السنة المستحقة فيها1
ا -إذا كان المرل أو اإلصابة ناتجة بسبا العمل واثنال تأديت ل وبدون خالأ أو تقصير من يستحق (الالرف
الثاني ) أجازة مرضية براتا كامل مدتها ثالثة أشهر كحد أقصر في السنة الكاملة بموجا تقرير البي معتمد
من الجهة التي يحددها الالرف األول1
جـ -إذا إستنبد (الالرف الثاني)ما يستحق من األجازة المرضية الواردة في البقرة (أ) أو (ا) من هذح المادة ولم
يعد لمزاولة مل أو أصبا غير الئقا ا صحيا ا أو يعاني من بعل األمرال المعدية أو المزمنة أو العاهات
المستديمة فإن يحق ( للالرف األول ) معاملت وفق المادة ( )16فقرة (د) وذل بإنهال قدح بإ تبارح اجزاا ن
العمل 1
مادة( - )15إذا تعرل (الالرف الثاني ) للمرل أو اإلصابة بسبا العمل أو أثنال تأديت ل ودون خالأ أو تقصير من
فإن (الالرف األول) يلتزم بت الية نبقات الج لمدة التتجاوز ثالثة أشهر ويعامل بعدها وفق المادة ( )19فقرة
(جـ) وذل في حالة دم وجود تأمين صحي ( للالرف الثاني) 1
مادة( -)14ند إنتهال الخدمة يمنا (الالرف الثاني) مكافأة مقدارها راتا نصف شهر ن كل سنة من سنوات خدمت
وفقا ا آلخر راتا تقاضاح وبحد أقصر قدرح ()51،111أربعون ألف لاير أو ما يعادلها بالشروال التالية-:
أ -أن يكون (الالرف الثاني ) قد أمضر ثالث سنوات كاملة ومتتالية لر األقل في الخدمة بالممثلية1
ا -أن ال يكون السبا في إنهال العقد ماورد في البقرات (و -ز -ح -ال -أ )من المادة (1)16
مادة ( -)16ينتهي العقد قبل إنتهال مدت في الحاالت التالية-:
أ -الي قيد الالرف الثاني للمصلحة العامة 1
ا -إل ال الوظيبة المتعاقد ليها 1
جـ -الوفاة 1
د -العجز الصحي ن العمل أوإنتهال مدة اإلجازات المرضية 1
هـ -قبول اإلستقالة 1
----------------------------------------------------( )1ند تحديد راتا الوظيبة يجا مالحظة ما يلي -:
أ -توفر المؤهالت العلمية والعملية الماللوبة للوظيبة المتعاقد ليها1
ا -مرا اة معدالت الرواتا التي تعالر لوظيبة مماثلة في الدولة المضيبة سوال في القالاع العام او الخاص او الممثليات1
 أخذ موافقة الوزارة المبدئية لر ذل 1ا
ا
د -يالحظ ماورد في المادة ( )7حيث يعتبر الراتا الشهرأ ( للالرف الثاني ) راتبا مقالو ا يشمل أأ تأمينات إجبارية تبرضها
أنظمة العمل في الدولة المضيبة سوال كانت تأمينات إجتما ية أو صحية أو خالف  1وبنال لي يتم إستقالاع الجزل المترتا
لر الممثلية لقال ذل من الراتا الشهرأ (للالرف الثاني ) ويتم سدادح للجهات الرسمية في الدولة المضيبة بإنتظام 1
()5

و -اإلنقالاع ن العمل دون ذر مشروع يقبل (الالرف األول) لمدة تزيد ن خمسة شر يوما ا متتالية
أو ثالثين يوما ا متقالعة خالل سنة العقد )1(1
ز -التقصير في ادال العمل أو العجز ن القيام بواجبات الوظيبة 1
ح -سول السلو 1
ا
ال -إذا ثبت أن الالرف الثاني غير الئق صحيا أويعاني من أمرال معدية أو مزمنة أو اهات مستديمة
قبل التعاقد مع 1
أ -الحكم لر الالرف الثاني في جريمة مخلة بالشرف أواالمانة أو بالسجن 1
 دم الصالحية للقيام بالعمل خالل فترة التجربة أو في نهايتها 1ل -دم مباشرة الالرف الثاني لعمل بعد ثالثة ايام من تاريخ توقيي العقد وإ تبار العقد كأن لم يكن 1
مادة ( -)17يصرف ( للالرف الثاني) ما يعادل راتا شهرين أو راتا المدة المتبقية من العقد أيهما أقل إضافة
إلر مكافأة نهاية الخدمة إذا كان يستحقها حسا المادة ()14في حالة إنهال العقد للسببين التاليين-:
أ -الي قيد (الالرف الثاني ) للمصلحة العامة 1
ا -إل ال الوظيبة المتعاقد ليها1
مادة( -)18يصرف لورثة ( الالرف الثاني ) في حالة وفات أو ل في حالة إنهال قدح لعجزح الصحي ن العمل
أوإنتهال مدة األجازات المرضية إضافة إلر مكافأة نهاية الخدمة الواردة في المادة ( )14إذا توفرت
شروالها تعويضا ا لر النحو التالي-:
أ -راتا شهر واحد إذا لم تكن الوفاة أو العجز بسبا العمل1
ا -رواتا ثالثة أشهر  ،إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجة بسبا العمل وأثنال تأديت ل ودون خالأ
أو تقصير من لر أال يقل التعويل ن ( )4111خمسة آالف لاير كحد أدنر  ،وال يزيد ن
( )51111أربعين ألف لاير كحد أقصر1
مادة( -)13ينتهي هذا العقد بإنتهال مدت في حالة إخالار أحد الرفي العقد اآلخر خاليا ا برغبت في إنهائ قبل نهايت
بشهرين لر األقل 1
مادة( -)51يعتبر توقيي الالرفين لر هذا العقد إلتزاما ا منهما بمضمون  ،كما يعتبر توقيي ( الالرف الثاني ) نهائيا ا
وليس ل حق المالالبة ب ير ما تضمن العقد 1
مادة( -)51تعتبر النسخة العربية هي األصل  ،وأأ خالف يقي بين الرفي العقد حول أأ مادة من موادح يعرل
أألمر لر وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية  ،ويعتبر رأيها حول الموضوع نهائيا ا 1
مادة ( -)55حرر هذا العقد من ثالث نسخ يعالر ( للالرف الثاني) نسخة منها ويحتبظ ( الالرف األول ) بالنسخ
الباقية 1
الالرف الثاني
اإلسم............................../
التوقيي............................./

الالرف األول
اإلسم........................../
التوقيي......................./
الوظيبة......................../

الختم الرسمي

راجي البيانات
اإلسم.......... ......../

الوظيبة.........................../

التوقيي......................./

-----------------------------------------------------ا
( )1يتم إحتساا دد األيام المتقالعة ل ياا (الالرف الثاني ) ن العمل خالل سنة العقد وفقا لقرارت الحسم من
من الراتا الشهرأ الصادرة لإلنقالاع ن العمل 1
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