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       الجهات اإلداریة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة        
 هـ المعمول بها إعتبارًا ٢٧/٥/١٣٩٩ وتاریخ ١٤١  رقم            
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 قرارمجلس الخدمة المدنیة بالموافقة على الالئحة                                                     

 
 
 
 
 

       بسم اهللا الرحمن الرحیم                                                                   
 
 
 
 
 ملكة العربیة السعودیة مال
 ١٤١:  رقم القرار                                                                                 مجلس الخدمة المدنیة  
 هـ٢٧/٥/١٣٩٩:  التاریخ                                                                                        ألمانة العامة ا       

 
  ٠ إن مجلس الخدمة المدنیة             
وتاریخ ) ٤٨/ م(الملكي رقم تاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم من المادة ال) ب(بناء على الفقرة             

 ٠هـ ١٠/٧/١٣٩٧
 ٠هـ٦/٩/١٣٨٩ وتاریخ ٢١/من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ١٢٥(و) ٩(  وبعد االطالع على المادتین 

جور في االدارات والمصالح الحكومیة المرفوعة بخطاب معالي رئیس          وعلى مشروع الالئحة العامة للمعینین على بند اال
  ٠هـ ٢٠/٥/١٣٩٩ وتاریخ ١/١٠٦الدیوان العام للخدمة المدنیة رقم 

هـ وعلى توصیة ٢٠/٩/١٣٩٧وتاریخ ) ٣(      وبعد االطالع على الئحة المستخدمین الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 
  ٠هـ ٢٠/٥/١٣٩٩وتاریخ  ) ٧٠( الخدمة المدنیة رقم اللجنة التحضیریة لمجلس

 
 یقرر مایلي                                                           

 
 ٠الموافقة على مشروع  الئحة المعینین على بند األدور في الجهات اإلداریة بالصیغة المرافقة لهذا القرار  :       أوًال

       
 هـ١/٧/١٣٩٩ تسري أحكام هذه الالئحة إعتبارًا من   :      ثانیًا

 
 نائب رئیس مجلس الوزراء                                                                                                        

      ورئیس مجلس الخدمة المدنیة                                                                                  
         فهد بن عبدالعزیز                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 )١( 
 



     الالئحة                                         
 

 ١/ مادة
  تسري احكام هذه الالئحة على جمیع المعینین على بند األجور في المیزانیة العامة للدولة      

 ٠والمیزانیات المستقلة 
 ویستثنى من ذلك المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة السعودیة وغیرها من األجهزة       

 ٠ها مجلس الخدمة المدنیة اإلداریة التي یوافق علی
 ٢/ مادة 

 :   یقسم المعینون على بند األجور إلى المجموعات اآلتیة 
 : مجموعة العادیین  - أ

 ٠عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعیون والسفرجیون: وهم   
 : مجموعة الحرفیین  - ب

 والسائقون والمعقبون  المیكانیكیون والكهربائیون وفارزو وموزعو البرید   :وهم   
 ٠والطهاة والسباكون والنجارون 

 :   مجموعة الفنیین المساعدین -         جـ
 ٠عمال األشعة و المختبرات والمستشفیات و المصانع والورش ومراكز التدریب:          وهم 

 ٣/ مادة
 السابقة ، ویجوز      ال یجوز أن یعین على بند األجور من غیر المجموعات المحددة في المادة 

 إضافة ) وزارة الخدمة المدنیة حالیًا (   لوزارة المالیة باالتفاق مع الدیوان العام للخدمة المدنیة 
 ٠   مسمیات جدیدة لم تشملها الالئحة 

 ٤/مادة 
 -:من هذه الالئحة على النحو التالي) ٢(     تحدد مؤهالت المجموعات المشار إلیها في المادة 

 : ادیین مجموعة الع -١
  : من جدول األجور المرفق) أ(یعین في الفئة 

 ٠يء من یملك القدرة على القیام بالعمل على مستوى مبتد-  
 : من الجدول المشار إلیه) ب(یعین في الفئة 

 من یملك القدرة على القیام بالعمل مع خبرة في طبیعة العمل لمدة ال تقل عن - 
 ٠ثالث سنوات 
 : الجدول المشار إلیهمن)جـ(یعین في الفئة 

 من یملك القدرة على القیام بالعمل مع خبرة في طبیعة العمل لمدة ال تقل عن ست -١
 ٠سنوات 

 ٠ الحاصل على الشهادة االبتدائیة مع خبرة ال تقل عن سنتین -٢
 : مجموعة الحرفیین -٢       

 ):ب(یعین في الفئة                
 ادة دراسیة ال تقل عن الخامسة االبتدائیة مع القدرة على القیام  الحاصل على شه-١             

 ٠                 بالعمل على مستوى مبتديء
  ٠ الحاصل على خبرة ثالث سنوات في حرفته-٢             

                                                                       )٢( 



 ٠حاصًال على شهادة تدریبیة في مجال حرفته  ال تقل مدتها عن ستة أشهر   من كان -٣            
 ٠)ج(یعین في الفئة               

 شهادة دراسیة ال تقل عن الخامسة االبتدائیة مع خبرة لمدة ال تقل عن ثالث الحاصل على  -١
 ٠سنوات 

 ٠الحاصل على خبرة ست سنوات في حرفته  -٢
 ٠ة في مجال حرفته لمدة ال تقل عن سنةمن كان حاصًال على شهادة تدریبی -٣
من كان حاصًال على شهادة تدریبیة في مجال حرفته لمدة ال تقل عن ستة أشهر مع خبرة  -٤

 ٠ثالث سنوات 
 ):د(یعین في الفئة             

الحاصل على شهادة دراسیة التقل عن الخامسة االبتدائیة مع خبرة ال تقل عن ست  -١
  ٠سنوات

 ٠سع سنوات في حرفته الحاصل على خبرة ت -٢
الحاصل على شهادة تدریبیة ال تقل مدتها عن ستة اشهر في مجال حرفته مع خبرة ست  -٣

 ٠سنوات 
الحاصل على شهادة تدریب ال تقل مدتها عن سنة في مجال حرفته مع خبرة ثالث  -٤

 ٠سنوات
 : مجموعة الفنیین المساعدین-٣        

 ) :جـ(یعین في الفئة              
ل على الشهادة اإلبتدائیة مع القدرة على القیام بالعمل وخبرة لمدة ال تقل عن الحاص -١

 ٠سنة
 ٠الحاصل على شهادة تدریبیة ال تقل مدتها عن سنة في مجال مهنته  -٢
الحاصل على شهادة تدریبیة لمدة ال تقل عن ستة أشهر في مجال مهنته مع خبرة في  -٣

 ٠مجال مهنته لمدة سنتین 
 ):د( الفئة یعین في           

 ٠الحاصل على الشهادة اإلبتدائیة مع خبرة ال تقل عن ثالث سنوات  -١
تدریبیة في مجال مهنته ال تقل عن سنة مع الحاصل على الشهادة اإلبتدائیة مع شهادة  -٢

 ٠خبرة في طبیعة عمله ال تقل عن سنتین 
عن ستة الحاصل على الشهادة اإلبتدائیة مع شهادة تدریبیة في مجال مهنته ال تقل  -٣

 ٠أشهر مع خبرة في مجال عمله ال تقل عن أربع سنوات 
 ٠             وتعتبر الخبرة لمدة ثالث سنوات في طبیعة العمل معادلة للشهادة اإلبتدائیة بالنسبة لهذه المجموعة

 
  ٥/ ماده

 ٠ریبیة من جهة تدریبیة معترف بها      یجب أن تكون شهادة الدورة التد
  ٦/ماده
 الوة السنویة المحددة وفق سلم الجور الملحق بهذه الالئحة بنقل من یشغل فئة من فئات هذا السلم تمنح الع - أ

 ٠إلى الدرجة التالیة لها مباشرة في الفئة نفسها  ویتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة 
 -:یمنح العامل عالوة إضافیة في الحاالت اآلتیة - ب

 ٠اإلبتدائیة ینهیها بنجاح أثناء عمله عالوة عن كل سنة دراسیة فوق المرحلة  -١
 عالوة عن كل دورة تدریبیة في مجال عمله ال تقل مدتها عن ستة أشهر ینهیها بنجاح أثناء -٢

 ٠عمله
 ٧/مادة

 قد أكمل أربع    یجوز ترقیة المعین على بند األجور إلى الفئة التي مباشرة الفئة التي یشغلها بشرط أن یكون 
                                                        )٣(  



ألقدمیة والكفاءة ، فإن تساوى إثنان أو        ا     سنوات على األقل في الفئة التي یشغلها وتكون الترقیة على أساس 
  ٠أكثر في األقدمیة تقدم من لدیه مستوى دراسي أعلى

 ا ، فإذا كان راتبه یساوي أو یزید على ذلك منح  ویحصل المرقى على راتب أول درجة في الفئة المرقى إلیه
 ٠  راتب أول درجة تتجاوز راتبه 

 ٨/مادة 
 یعین فیها  بأن یوضع في الفئة التي هذه الالئحة   بأحكام   وضع القائمین على العمل عند العمل   یسوى      

یقع بین درجتین وضع في الدرجة المستجد  ویعطى الدرجة التي تساوى مع أجره  ،  فإذا كان یتقاضى  اجرًا  
األعلى منهما،  وإذا كان أجره یتجاوز آخر مربوط الفئة التي یعین علیها المستجد ظل في تلك  الفئة  ویتقاضى 

 ثمان سنوات  في الخدمة  فیوضع  في  فئة األجور التي  تلیها ویعطى  أجر الدرجة التي  أجره مالم یكن قد أتم
 ٠قاضاه فإذا لم توجد فیعطى األعلى منها تتساوى مع أألجر الذي یت

  ٩/ماده
 باإلتفاق مع وزارة المالیة والجهة اإلداریة) حالیًا-وزارة الخدمة المدنیة (    یفوض الدیوان العام للخدمة المدنیة

  -:ذات العالقة  مایلي 
 ٠ معالجة أوضاع من یشغلون وظائف بمسمیات لم ترد في هذه الالئحة –           أ 

 ٠ معالجة أوضاع من یتقاضون رواتب أو مزایا تزید عما هو مقرر في هذه الالئحة –           ب 
  ٠ تسویة أوضاع المعینین على بند األجور السابقة على صدور هذه الالئحة بالنسبة للبدالت -           جـ
 ي تقاضي العالوة السنویة المقررة       إستمرار شاغلي مسمیات الوظائف الحرفیة والفنیة المساعدة ف-           د

 ٠ولو تجاوز الراتب آخر المربوط المقرر لهذه الفئة ) د(              للفئة 
 ١٠/مادة 
 یكون اثبات القدرة على القیام بالعمل بالنسبة للسائقین عن طریق الحصول على رخصة قیادة ، وتعتبر كل     

 لمن عداهم عن  بالنسبة ویكون إثبات القدرة   بمثابة سنة خبرة  ة بعد الحصول على رخصة القیاد سنة تمضي
 ٠طریق شهادة الفحص أو التدریب أو شهادة الخبرة المعترف بها 

 ١١/مادة 
   یعامل المعین على بند األجور من حیث ساعات العمل واإلجازات والعطالت الرسمیة والبدالت

مكافأة التشجیعیة  والتدریب طبقأ  لما هو مقرر لشاغلي بما فیها بدل النقل  والعالوة اإلضافیة  وال
  أما من حیث التعویض  عن العمل اإلضافي  فوفقًا  لنظام العمل والعمال ٠وظائف المستخدمین 

 ٠، ویستثنى الحراس من ساعات العمل اإلضافي 
 ١٢/مادة 

نموذجیة الصادرة بقرار       یطبق على المعینین على بند األجور الئحة الجزاءات و المكافآت ال
هـ  وتعدیالتها ، وفي حال ١٢/٤/١٣٩٠وتاریخ )  ١١٩(وزیر العمل والشؤون االجتماعیة رقم  

أو إداریة یعاقب علیها بموجب نظام آخر یطبق بحقه ما إشتراك العامل مع غیره في مخالفة مالیة 
 ٠یطبق على شریكه إذا كانت العقوبة أشد مما تضمنته الالئحة 

 ١٣/مادة 
      ال تمس هذه الالئحة الحقوق المكتسبة أو الحقوق األفضل المنصوص علیها في نظام العمل و

 ٠ العمال والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه 
 ١٤/مادة 

أعاله تلغي هذه الالئحة ما یتعارض معها من قرارات ) ١٣(     مع مراعاة ما نصت علیه المادة 
 ٠وأحكام سابقة 

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

**********************************                                                      
                                                                       )٤( 



 -:جز صحي أو الوفاةالتعویض في حالة اإلصابة بع
------------------------------------------------------------ 

 هـ بالصرف إلسرة المتوفى من المعینین على البند رواتب ثالثة أشهر ١٤٠٤ لعام ٨٣٧ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -
 ٠  كالمستخدمین 

هـ ونص على صرف ما یعادل رواتب ثالثة أشهر ١٢/٦/١٤١٠ریخ  وتا١/١٩٧ كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -
 ٠لمن تنتهي خدمته بسبب العجز الصحي عن العمل من المعینین على البند 

 
 :السماح بالعمل في الشركات والمحالت التجاریة ومزاولة المهن وقیادة السیارات  

 بالسماح للمستخدم والمعین على بند األجور بالعمل في هـ١٦/١/١٤١٧ وتاریخ ١/٤١٨ صدر قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم -
 الشركات والمحالت التجاریة ومزاولة األعمال الحرفیة وقیادة سیارات األجرة والحافالت والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي

 ٠ على أال یتعارض ذلك مع واجبات أعمالهم
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
   -:مسمیات أعمال مضافة إلى هذه الالئحة  

 في  ذات العالقةعدد من مسمیات األعمال باإلتفاق بین وزارة الخدمة المدنیة ووزارة المالیة والجهاتتم إضافة
 -:  والمسمیات المضافة هي ٠جور  وفقا للماد الثالثة من الئحة بند األعدة محاضر

  
 مجموعة العادیین: أوًال 

 ٠ محطات الغسیل والتشحیم أو البنزین ا عاملو-
 ٠ ویكون التعیین علیها في الجهات التي یتطلب عملها ذلك –القهوجیة  -
 ٠ى الذین یرافقون المساحین أثناء عملهم  ویشمل هذا المسم– القیاسون -
  أو مالحظو الخدمات العامة وروساؤهم ، ویدخل في هذا المسمى عمال اإلنارة وجمیع مسمیات أعمال اعاملو-

 ٠على العاملین في مجموعةالعمال العادیین     من یشرفون 
 ٠وهم من یعملون في المطابع في غیر األعمال الفنیة :  عاملوا المطابع -
ویشمل جمیع العاملین في مجال رش المبیدات بجمیع أنواعها ومهما إختلفت مسمیات :  رشاشوا المبیدات -

 ٠أعمالهم 
  مشغلوا معدات البناء -
 ٠ عمال المیاه والصرف الصحي-
والیدخل في هذه األعمال النسخ على اآللة :  طابعوا الخرائط وساحبو اإلستنسل ومشغلوا اآلالت المكتبیة -
 ٠لكاتبها
 ٠، حفاروا القبور  غسالوا الموتى -
 ٠ عمال الطرق ویدخل تحت هذا المسمى أدالء ومرشدوا الطرق ومراقبو عمال الطرق ورؤساؤهم -
 ٠ویشمل العاملین في الصخور سواء في التكسیر أو األفران :  عمال الصخور -
 ٠ مشغوا مضخات الحریق -
 ٠ مشغلوا مضخات المیاه أو الصرف الصحي -
 ٠ فتالوا الحبال -
 ٠ مالحظوا العمال-
 ٠ مربوا الحیوانات -
 ٠ موزعوا اإلنتاج الحیواني أو النباتي -
 ٠ الحالبون -

 :مجموعة الحرفیین : ثانیًا 
  ٠ویدخل في هذا المسمى جمیع الذین یزاولون أعمال الخیاطة :  الخیاطون -
 ٠ الحالقون -

                                                                )٥( 



 ٠ویشمل هذا المسمى جمیع من یزاول عمل التجلید للكتب والدفاتر وغیرها :  المجلدون -
 ٠ مأموروا السنتراالت أو الهاتف والتلكس -
 ٠ الدهانون والمبیضون -
 ٠ المبلطون -
 ٠ الحدادون أو اللحامون -
 ٠ النقاشون -
 ٠ السمكریون -
 ٠ من یعملون بالزجاج كقصه أو تركیبه أو إصالحه أوغیر ذلك  وهم٠ الزجاجون -
 ٠ المنجدون -
 ٠ البناؤون -
 ٠ الغسالون والمكوجیون -
 ٠معمروا البطاریات  -
 ٠وتشمل جمیع القائمین بأعمال البنشرة للسیارات والمعدات الثقیلة :  البنشریون -
 ٠ قارؤا العدادات -
 ٠ موزعوا الفواتیر -
 ٠ذیة  صانعوا األح-
 ٠ الخطاطون -
 ٠ الرسامون -
 ٠ مأموروا المبرقات -
 ٠ سائقوا الشاحنات والمعدات الثقیلة -
 ٠ عاملوا صیانة المكیفات -
 ٠ قیاسوا السیول -
 ٠ عمال الخراطة والجلخ -
 ٠ الربابنة -
 ٠ والسائسون – السروجیة -
 ٠ عمال األمن أوالسالمة الفنیین -
 ٠ موزعوا البرقیات -
 ٠ التلفونات  فنیوا-
 ٠ فنیوا اإلضاءة -
 ٠ فنیوا التسجیل-
 ٠ فنیوا الدیكور -
 ٠ مشغلوا الرافعات الكهربائیة -
 ٠المولدات الكهربائیة  مشغلوا -
ویشمل هذا المسمى مأموروا اإلستقبال ومن یتولون توجیه الدعوات وإستقبال الضیوف :  مضایفي - 

تعیین علیها إال في الجهات التي یتطلب عملها ذلك كاإلمارات ، واإلشراف على ترتیب الموائد ، وال یكون ال
 ٠والقصور والضیافات والمراسم 

 ٠ فارزوا البرقیات -
 ٠ فني غاز -
 ٠ مخلص جمركي -
 ٠ مراقبوا المباني -
 ٠ حاضنة -
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التعیین على هذه األعمال یقتصر على مدیریات (میاه أو الصرف الصحي  ومراقب شبكات ال٠ رئیس فرقة-
 ٠)المیاه والصرف الصحي 

 ٠)ویشمل هذا المسمى كذلك مأموروا عفش الركاب( ٠مأموروا القطارات ومساعدوهم  -
 ٠) ویشمل هذا المسمى كذلك نظار المحطات ومساعدوهم : (  مراقبوا المحطات ومساعدوهم -
 ٠رات ومساعدوهم  سائقوا القطا-
  مراقبوا صیانة الخطوط الحدیدیة -
 ٠ مأموروا ساحات العربات -
 ٠ الجزارون -
 ٠ معقموا األلبان ومساعدوهم -
 ٠ مشرفوا الصیانة -
 ٠المكتبیة  فنیوا صیانة اآلالت -
  ٠ عامل فخار -

 :مجموعة الفنیین المساعدین:ثالثًا
مى جمیع األعمال الفنیة المتعلقة بالمطابع كعمال األوفست ، ویدخل تحت هذا المس:  فنیوا الطباعة -    

 ٠والیونیتیب وغیرها 
 ٠ المساحون -    
 ٠ فنیوا ومعمروا األسلحة والذخیرة -    
 ٠ قیاسوا الزیت -    
 ویشمل هذا المسمى مصوروا التلفزیون والسینما والتصویر الجوي والتصویر الفوتغرافي:  المصورون -    

 ٠               والجنائي       
  ٠ ممرض أوممرضة -    

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

 
 
 
 
 

 ألجور                                            سلم رواتب المعینین على بند ا
 هـ والمعمول به إعتبارًامن ١/٧/١٤٠١ وتاریخ ٥٠٢       الصادربموجب قرار مجلس الخدمة المدنیة رقم 

 هـ إعتبارًا من ١١/١٤١٤ /٢٣ في ١٧/والمضاف إلیه خمس درجات بالمرسوم الملكي رقم م.        تاریخه
 هـ ١٢/٥/١٤١٥منعقدة بتاریخ  حسب موافقة مجلس الخدمة المدنیة بجلسته ال٠هـ ١/١/١٤١٥         

  ١/٩/١٤٢٦من هـ إعتبارًا١٦/٧/١٤٢٦ وتاریخ ٢٢٧/المعتمدة باألمرالملكي رقم أ٠/٠ ١٥كما تم إضافة زیادة 
                     

 |                           الدرجات                                                                                                       |
 العالوة ١٥  ١٤  ١٣  ١٢   ١١   ١٠   ٩   ٨   ٧   ٦   ٥   ٤   ٣   ٢    ١    الفئة
 ١٠٥  ٢٩٥٥ ٢٨٥٠ ٢٧٤٥ ٢٦٤٠ ٢٥٣٥ ٢٤٣٠ ٢٣٢٥ ٢٢٢٠ ٢١١٥ ٢٠١٠ ١٩٠٥ ١٨٠٠ ١٦٩٥ ١٥٩٠ ١٤٨٥   أ
 ١٤٠ ٣٩٣٠ ٣٧٩٠ ٣٦٥٠ ٣٥١٠ ٣٣٧٠ ٣٢٣٠ ٣٠٩٠ ٢٩٥٠ ٢٨١٠ ٢٦٧٠ ٢٥٣٠ ٢٣٩٠ ٢٢٥٠ ٢١١٠ ١٩٧٠ ب 
 ١٧٥ ٥٠٥٠ ٤٨٧٥ ٤٧٠٠ ٤٥٢٥ ٤٣٥٠ ٤١٧٥ ٤٠٠٠ ٣٨٢٥ ٣٦٥٠ ٣٤٧٥ ٣٣٠٠ ٣١٢٥ ٢٩٥٠ ٢٧٧٥ ٢٦٠٠ ج 

 ٢١٠ ٦٢٩٥ ٦٠٨٥ ٥٨٧٥ ٥٦٦٥ ٥٤٥٥ ٥٢٤٥ ٥٠٣٥ ٤٨٢٥ ٤٦١٥ ٤٤٠٥ ٤١٩٥ ٣٩٨٥ ٣٧٧٥ ٣٥٦٥ ٣٣٥٥   د
من غیر السعودیین فإن األجور المتفق علیها عند التعاقد  یقتصر تطبیق هذا السلم على السعودیین فقط ، أما المعینون على البند - 

ى وإن قلت عن األجور الواردة في هذا السلم ، ویعتبر هذا السلم هو الحد األعلى الذي ال تمعهم هي األساس في تحدید أجورهم ح
  ٠ إلیه أعاله  كما ورد ذلك في قرار مجلس الخدمة المدنیة  المشار٠یجوز تجاوزه عند إبرام العقد أو تجدیده 

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