المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية

نظام الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م94 /
وتاريخ 0947/7/01هـ والمعمول به
إعتباراً من 0947/8/0هـ

الشؤون القانونية
ت9162222 /

(مرسوم ملكي )
بسم هللا الرحمن الرحيم

الرقم :م94/
التاريخ0947/7/01 :
بعون هللا تعالى 1
نحن خالد بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد اإلطالع على المادة التاسعة عشررة مرن نظرام م لرو الروزراا الصرادر بالمرسروم الملكري رقرم  98وتراريخ
0977/01/66
وبعد اإلطالع على المرسوم الملكي رقم م 5/وتاريخ  0940/6/0الصادر بالموافقة على نظرام المروظنين العرام
 1وعلى المراسيم الملكية المعدلة له 1
رسمنا1بماهو ات1
اوال 1إلغاا نظام الموظنين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 5/وتاريخ 0940/6/0ه رية1
ثانيا 1الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة الملحقة بهذا المرسوم1
ثالثرا1يلحر سرلم رواترل المروظنين الصررادر بالمرسروم الملكري رقرم م 08/وتراريخ  0947/5/66بنظرام الخدمررة
المدنية 1
رابعا 1يسرى نظام الخدمة المدنية اعتبارا من  0947/8/0ويسري سلم الرواتل اعتبارً ا من 0947/7/0
خامسا1على نائل رئيو م لو الوزراا ورئيو م لو الخدمة المدنية 1والوزراا كل فيما يخصه تننيذ
مرسومنا هذا 11
التوقيع خالد1

قرار م لو الوزراا رقم  450وتاريخ 0947/2/67
------------إن م لو الوزراا  1بناا على ما اقتضته المصلحة العامة وتبسيطا لإل رااات اإلدارية 1وبعد اإلطالع على مشروع نظام
الخدمة المدنية المرفوع من سمو نائل رئيو الل نة العليا لإلصالح اإلداري رقم  908/0في 0947/5/05ه1
يقرر ما يلي
أوال 1الموافقة على نظام الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا 1
ثانيا 1نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا 1
ولما ذكر حرر ،،،
النائل الثاني لرئيو م لو الوزراا
عبد هللا بن عبد العزيز

نظام الخدمة المدنية
البال األول
الوظائف
مادة - 0
مادة

ال دارة هي األساو في اختيار الموظنين لشغل الوظينة العامة 1

 -6تصنف الوظائف بت ميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة
العمل ومستوى الوا بات والمسئوليات والمؤهالت المطلوبة لشغلها وتوصيف النئات طبقا
للقواعد الواردة في المادة الثالثة  ،وي وز أن ي ري تصنيف الوظائف تدري يا وذلك وف
قواعد تعتمد بقرار من رئيو م لو الخدمة المدنية 1

مادة  -9توصف مختلف النئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي :
أ  -االسم الذي يدل عليها 1
ل -مرتبتها حسل سلم الرواتل الملح بهذا النظام1
ج -وصنا عاما لوا باتها 1
د -وصنا تحليليا لوا باتها ومسئولياتها 1
هـ -بيانا بالحد األدنى للمؤهالت المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهالت العلمية والعملية ودر ة
المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظينة 1

البال الثاني
الموظنون
النصل األول
شغل الوظينة

مادة

 – 9مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون :
أ – سعودي ال نسية  ،وي وز استثنا ًاا من ذلك استخدام غير السعودي بصنة مؤقتة في
الوظائف التي تتطلل كنااات غيرمتوفرة في السعوديين بمو ل قواعد يضعها م لو
الخدمة المدنية 1
ل  -مكمال سبعة عشر عاما من العمر 1
ج -الئقا صحيا للخدمة 1
د -حسن السيرة واألخال 1
هـ  -حائزا المؤهالت المطلوبة للوظينة ،وي وز لم لو الخدمة المدنية اإلعناا من هذا
الشرط1
و -غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالس ن في ريمة مخلة بالشرف أو االمانة حتى
يمضى على انتهاا الحد أو الس ن ثالث سنوات على األقل 1

ماده

ز -غيرمنصول من خدمة الدولة ألسبال تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدورقرار
النصل ثالث سنوات على األقل 1
 – 5يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأ مرملكي1

ماده -2
ماده

يتم شغل وظائف المرتبه الرابعة عشرة فما فو بقرارم لو الوزراا ويتم شغل وظائف
المرتبه الثالثة عشرة فمادون بقرار من الوزيرالمختص1

 -7تعلن وزارة الخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبه العاشرة فمادون ويخضع ميع المتقدمين
لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإ راااته حسل الوظائف المعلنة
ومتطلبات الخدمة 1
وي وز بعد اتنا وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم ال هة اإلدارية بامتحان من
يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتل الخامسة فما دون وف المقاييو واإل رااات التي تحددها
وزارة الخدمة المدنية 1

ما ده

 - 8الموظف الذي ال يباشر مهام وظينته دون عذر مشروع خالل خمسة عشر (  ) 05يوما من
تاريخ إبالغه قرارالتعيين يلغى قرارتعيينه ويعتبركأن لم يكن 1

ماده -4

يعتبر الموظف المعين ابتداا تحت الت ربة مدة سنه1

ماده -01
أ  -تتم ترقية ونقل الموظنين إلى الوظائف الشاغرة وف األحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما
في ذلك مؤهالت وشروط شغل الوظينة 1
ل -ال تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها 1

النصل الثاني
الوا بات

ماده -00

ي ل على الموظف خاصة :

أ  -أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظينة والكرامة سواا كان ذلك في محل العمل أو خار ه1
ب -أن يراعي آدا ل اللياقة في تصرفاته مع ال مهور و رؤسائه و زمالئه و مرؤسيه1

ج -أن يخصص وقت العمل ألداا وا بات وظينته وأن يننذ األوامر الصادرة إليه بدقه
وأمانه في حدود النظم والتعليمات 1

ماده  -06يحظر على الموظف خاصة :
أ -إسااة استعمال السلطة الوظينية 1
ل -إستغالل الننوذ 1
ج -قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة
الرشوة 1
د -قبول الهدايا أو اإلكراميات أو خالفه بالذات أو بالوساطة لقصد اإلغراا من أربال
المصالح 1
هـ  -إفشاا األسرار التي يطلع عليها بحكم وظينته ولو بعد تركه الخدمه 1

ماده

ي ل على الموظف أن يمتنع عن:
-09
أ – االشتغال بالت ارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 1
ل  -اإلشتراك في تأسيو الشركات أوقبول عضوية م الو إدارتها أوأي عمل فيهاأوفي
محل ت اري إ َال إذا كان معينا من الحكومة  ،وي وز بمقتضى الئحة يصدرها م لو
الوزراا األذن للموظنين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي1

ماده

 – 09الي وزللموظف ال مع بين وظينته وممارسة مهنة أخرى ،وي وزالترخيص في االشتغال
بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحا ة البالد إلى مهنهم
ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزيرالمختص وتحدد الالئحة شروط هذا الترخيص1
 -05كل موظف مسؤول عما يصدرعنه ومسؤول عن حسن سيرالعمل في حدود إختصاصه 1

مادة

النصل الثالث
الرواتل والعالوات

مادة
مادة
مادة

 -02يستح الموظف راتبه إعتباراً من تاريخ مباشرته العمل 1
 -07يمنح الموظف العالوة وف سلم الرواتل الملح بهذا النظام وذلك بنقله من الدر ة التي
يشغلها إلى الدر ة التالية لها مباشرة في المرتبة ننسها ،ويتم هذا النقل من أول شهرمحرم
من كل سنة 1
-08
أ  -يمنح الموظف المعين راتل أول در ة في مرتبة الوظينة التي عين عليها فإذا كان راتبه
عند التعيين يساوي راتل هذه الدر ة أويزيد عليه يمنح راتل أول در ة تت اوزراتبه عند
التعيين 1
وي وز التعيين في غير الدر ة األولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهالت معينة يحددها م لو
الخدمة المدنية 1

ل -يمنح الموظف المرقى راتل أول در ة في مرتبة الوظينة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه
عند الترقية يساوي راتل هذه الدر ة أو يزيد عليه يمنح راتل أول در ة تت اوز راتبه ،
وي وز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتل الدر ة التالية 1
ج  -في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظينة بننو المرتبة التي كان يشغلها عند
إنتهاا خدمته يوضع بننو الدر ة التي كان عليها  ،أما إذا أعيد إلى وظينة ذات مرتبة اقل
فيمنح راتل أول در ة تت اوز آخر راتل كان يتقاضاه  ،فإذا كان راتبه يزيد على آخر
در ة في مرتبة الوظينة يمنح هذه الدر ة 1

مادة

 -04يصرف للموظف المكنوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا بريا
أو عوقل بغير النصل يصرف له الباقي من راتبه  ،أما إذا عوقل بالنصل فال
يستعاد ما صرف له ما لم تقرر ال هة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك 1

مادة -61

الي وزالح زعلى راتل الموظف إالَبأمر من ال هة المختصة  ،والي وزأن يت اوز
المقدار المح وز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين الننقة 1

ماده -60

مع مراعاة ما تقضي به األنظمة اليستح الموظف راتبا عن األيام التي اليباشرفيها
عمله 1

النصل الرابع
البدالت والمكافآت والتعويضات

ماده

 -66يصرف للموظف المنتدل في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر
عمله داخل المملكة أو خار ها وف النئات التي تحددها الئحة البدالت1

مادة

 -69ي وزبقرار من الوزيرالمختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظينة معينة أوبالقيام
بمهمة رسمية  ،كما ي وز تكلينه بذلك مع قيامه بمهام وظينته األصلية 1

مادة -69
مادة -65

ي وز أن تحدد وزارة الخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداا العمل بالنسبة
لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف عن القدر المحدد از منحه مكافأة عن هذه
الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد الالئحة قواعد منح هذه المكافأة 1
ي وز بقرارمن الوزيرالمختص شغل بعض الوظائف بصنة مؤقتة بمكافأة تحدد على
أساو العمل بالقطعة أواإلنتاج أوالساعة حسل المعدالت التي يضعها م لو الخدمة
المدنية 1

مادة

 -62يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناا العطل الرسمية
مكافأة نقدية عن الساعات اإلضافية  ،وتحدد الالئحة قواعد منح هذه المكافأة1

مادة -67

تحدد الالئحة أنواع ومقدار وشروط البدالت أوالمكافأت أو التعويضات أو المزايا التي
تمنح للموظف1

النصل الخامو
األ ازات واإلعارة

مادة -68

تحدد الالئحة أنواع ومدد وشروط األ ازات وفترات الغيال التي يستحقها الموظف أو
يؤذن له فيها 1

مادة-64

ي وزإعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أوالخاصة أوالحكومات
أوالهيئات الدولية وتحدد الالئحة قواعد اإلعارة 1

النصل السادو
إنهاا الخدمة
مادة -91مع مراعاة أسبال إنهاا الخدمة التي تنص عليها األنظمة تنهى خدمة الموظف ألحد
األسبال اآلتية :
أ  -االستقالة 1
ل -طلل اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسل نظام التقاعد
ج -إلغاا الوظينة 1
د -بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة 1
هـ -الع ز الصحي 1
و -الغيال بغير عذر مشروع أو عدم تننيذ قرار النقل 1
ز -النصل ألسبال تأديبية 1
ح -النصل بأمر ملكي أو بقرار من م لو الوزراا 1

البال الثالث
أحكام عامة وانتقالية

ماده

 -90للوزير المختص تنويض بعض صالحياته المقررة في هذا النظام 1

ماده

 -96يكون لرئيو المصلحة المستقلة بالنسبة لموظني هذه المصلحة من الصالحيات ما
للوزير بالنسبة لموظني الوزارة 1

ماده

 -99ال ي وز تعيين الموظف على اكثر من وظينة واحدة 1

مادة -99

ماده

يعتبر تدريل الموظنين زااً من وا بات العمل النظامية سواا كان داخل أو خارج
أوقات الدوام الرسمي  ،وعلى ميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظنيها
من تلقي التدريل كل في م ال اختصاصه 1

 -95يتم ابتعاث الموظنين الذين تقضي مصلحة العمل بإبتعاثهم للدراسة وف الئحة االبتعاث1

ماده

 -92تعد تقارير دورية عن كل موظف وف الئحة يصدرها رئيو م لو الخدمة المدنية 1

ماده

 -97ي وزبقرارمن م لو الخدمة المدنية إستثناا وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام1

مادة

 - 98يحل هذا النظام محل نظام الموظنين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 85/وتاريخ
0940/6/0هـ وذلك :
أ – بالنسبة للموظنين الخاضعين بصنة أصلية لهذا النظام 1
ل  -بالنسبة للموظنين الذين يعتبرالنظام المذكور مكمال للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في
حدود ما تنص عليه تلك النظم 1

ماده

-94

ماده -91

يصدر م لو الخدمة المدنية لوائح هذا النظام 1
لم لو الوزراا ح تنسير هذا النظام 1
========================
===================

