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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                            

 

        

 الئحة احلقوق واملزايا املالية     
             ---------------- 

تم إقرار هذه الالئحة بموجب البند ) أوالً( من األمر  -

 هـ82/3/2338وتاريخ ( 82الملكي رقم )أ / 
ترتيبها  ووترقيمها   الالئحة  هذه  وضع  مواد تم   -

(  82/ أإستناداً للبند )ثانياً( من األمر الملكي رقم )

  2هـ 82/3/2338 وتاريخ

 يتم العمل بهذه الالئحة إعتباراً من تاريخ صدور   -

 هـ82/3/2338األمر الكريم في         

 

                    

   

                 

                                                                                  



 
 الفهرس                                    

 
 المواد                        الموضوع      

المواد المتعلقة باللققو  والماااال   
 المللاة الواردة بنظلم الخدمة المدناة 

-  

 من نظلم الخدمة المدناة (72(إلى)61المواد من )
 

 الئقة الققو  والمااال المللاة
 
 الرواتب والعالوات – أواًل  

 
 

 0( 5( إلى )6المواد من )
 

 البدالت والمكلفآت والتعواضلت -ثلناًل 
 

 

 0(55( إلى )1)المواد من 

 األقكلم العلمة -ثللثًل 
 

 0( 55( إلى )55المواد من )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الواردة    المللاةالمتعلقة بللققو  والمااال  المواد             

 بنظلم الخدمة المدناة                      
 
بللمرساوم  الصالدر   أن هذه الالئقة تنفاذاة للمواد الواردة بنظلم الخدمة المدنااة   

)الفصل الرابا  (   و   ) الفصل الثللث ( ها 60/2/6552وتلراخ  55رقم الملكي 
 من  

) البلب الثلني( من النظلم  المتعلقة )بللرواتب والعاالوات( و)البادالت والمكلفاآت    
تم إااراد  والتعواضلت( و تاسارًا للبلقثان والمختصان الراغبان في اإلطالع علاهل 

 -لي :افامل  مواد النظلم 
 

 (الرواتب والعالوات)                          
 
 

 61الملدة/
 0استق  الموظف راتبه إعتبلرًا من تلراخ مبلشرته العمل

 62الملدة/
 امنح الموظف العالوة وف  سلم الرواتب الملق  بهذا النظلم وذلك بنقله من الدرجة 

التي اشغلهل إلى الدرجة التللاة لهل مبلشرة في المرتبة نفسهل وااتم النقال مان أول    
  0شهرمقرم من كل سنة

 61الملدة/
أول درجة في مرتبة الوظافة التي عان علاهل فإذا  امنح الموظف المعان راتب - أ

راتاب  كلن راتبه عند التعاان اسلوي راتب هذه الدرجة أو اااد علاه امانح  
 0لوا راتبه عند التعاانأول درجة تتج

 واجوا التعاان في غار الدرجة األولى بللنسبة لمن تتوفر لداه مؤهالت                



   0اقددهل مجلس الخدمة المدناة  معانة       
امنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظافة التاي رقاي    -ب 

الدرجة أو اااد علاه امنح إلاهل فإذا كلن راتبه عند الترقاة اسلوي راتب هذه 
 0راتب أول درجة تتجلوا راتبه 

واجوا بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التللاة       
0 

في قللة إعلدة الموظف الذي ترك الخدمة في وظافة بنفس المرتبة التاي   -جا    
كلن اشغلهل عند إنتهلء خدمته اوض  بنفس الدرجة التي كلن علاهل أمل إذا أعاد إلاى  
وظافة ذات مرتبة أقل فامنح راتب أول درجة تتجلوا آخر راتب كلن اتقلضله فاإذا  

   0بة الوظافة امنح هذه الدرجة كلن راتبه اااد عن راتب آخر درجة في مرت
 65الملدة/

اصرف للموظف المكفوف الاد ومن في قكمه نصف صلفي راتباه فاإذا بارو أو    
اساتعلد  عوقب بغار الفصل اصرف له البلقي من راتبه ، أمل إذا عوقب بللفصل فال 

 0مل صرف له مللم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غار ذلك
 70الملدة /
أن اتجلوا  بممر من الجهة المختصة والاجواالقجا على راتب الموظف إالالاجوا 

 0المقدار المقجوا كل شهر ثلث صلفي راتبه الشهري مل عدا دان النفقة 
 76الملدة/

م  مراعلة مل تقضي به األنظمة ال استق  الموظف راتبل عن األالم التاي الابلشار   
 0فاهل عمله

 
 
 ت والمكافآت والتعويضاتالبدال                       

 

 22المادة/



يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر    

  0عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها الئحة البدالت

 

 22المادة/ 

بالقيام بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو يجوز 

  0بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته األصلية

 22المادة/

يجوز أن تحدد وزارة الخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة 

لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه 

  0لوزير المختص وتحدد الالئحة قواعد منح هذه المكافأةالزيادة تحدد بقرار من ا

 22المادة/

يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على 

التي يضعها مجلس الخدمة  أساس العمل بالقطعة أو اإلنتاج أو الساعة حسب المعدالت

   0المدنية 

 22المادة/

يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل  

الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات اإلضافية ، وتحدد الالئحة قواعد منح هذه المكافأة 

0  

 22المادة/

تحدد الالئحة أنواع ومقدار وشروط البدالت أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا  

 0التي تمنح للموظف

 

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

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

 



 

 

 

 الئحة احلقوق واملزايا املالية                          
 الرواتب والعالوات -أوالا                             

 

  -المادة األولى

/ب 81إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة 

من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العالوة الدورية على أساس الدرجة التي يستحقها في 

  0المرتبة المرقى إليها  ، كما لو تمت الترقية قبل أول محرم 

  –المادة الثانية 

المستخدم الذي يعين في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يوضع في الدرجة التي 

تساوي أو تعلو مباشرة الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة وذلك حسب 

فإذا كان هذا الراتب يتجاوز آخر درجة في مرتبة الوظيفة المعين عليها  0األحوال 

ناقص هذه المكافأة بقدر ما يحصل عليه بعد ذلك وتت 0منح مكافأة شهرية بقدر الفرق 

  0من زيادة في راتبه

 -المادة الثالثة

/ب من نظام الخدمة المدنية 81يكون منح العالوة المنصوص عليها في عجز المادة  

بقرار من الوزير المختص أومن يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين 

  :على األداء ، وذلك بعد توفر الشروط التالية( لغرض تشجيع الموظف الجيد 82،82)

( فما فوق فيشترط لمنح العالوة 88بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب ) - أ

 اإلضافية مايلي:

أن يكون الموظف حاصالا في تقويم األداء الوظيفي على تقدير  -8

 0بدرجة التقل عن )ممتاز( في العام األخير قبل منحه العالوة 

 0مرتبة التي تلي مرتبته مباشرة أن تكون ترقيته لل -2



أالا تمنح لمن يرقى إستثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إالا إذا  -2

  0نص على منحه العالوة في قرار الترقية اإلستثنائية 

 

  
                             (8) 

                            

 بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من  العاشرة  فما دون يشترط لمنح    - ب

 العالوة اإلضافية مايلي: 

أن يكون الموظف حاصالا في تقويم األداء الوظيفي على تقدير  -8

  0بدرجة التقل عن )جيد جداا( في العام األخيرقبل منحه العالوة

ع سنوات أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة التقل عن أرب -2

   0في المرتبة التي يشغلها

أن ال يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العالوة عن خمسين  -2

( من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في 0/0 20بالمائة )

كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها ، فإذا كان 

 0العدد واحداا جاز أن تمنح له

من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أالا يكون قد حسم  -2

   0أو عوقب تأديبياا خالل السنتين السابقتين للترقية 

 -المادة الرابعة

إحتياطياا في حكم مكفوف اليد في الحاالت التالية يعتبر الموظف المحبوس   - أ

 -وهي :

 0إذا كان حبسه بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة -8

حبسه بسبب إتهامه بإرتكاب جريمة اإلعتداء على النفس أو  إذا كان -2

 0العرض أو المال

إذا كان حبسه بسبب إتهامه من السلطة التنفيذية بإرتكاب جريمة تخل  -2

 0بالشرف أو األمانة 

إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية إعتباره في حكم  -2

 0مكفوف اليد

 كما يعتبر الموظف الموقوف  في السجن لمطالبته  في  حقوق مالية خاصة    - ب

 (  من نظام الخدمة المدنية وباألخص عندما يثبت 81مشموالا بحكم المادة )   

 0إعساره   

    -المادة الخامسة



إذا وقعت العطل األسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف اليستحق 

    0الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل راتباا عن مدة 

 

                                              (2)   

 البدالت والمكافأت والتعويضات -ثانياا                     

 -السادسةالمادة 

يحدد البدل النقدي الذي يصرف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول    

 أدناه:

 

 المرتبة  

   

في  

    الداخل 

 في الخارج                            

 وفقاا لجدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي 

  ة المعيش مرتفعة   الفئة ) أ ( لفئة )ب(ا الفئة )ج(

                                  ) صعبة(        

82،82     100 8220 8220 8220 8210             

82،82 200 8822 8220 8222 8220 

88،80،1 200 110 8010 8820 8220 

  1،2   200 220 220 210 120 

   2 220 221 222 222 222 

 2،2 200 220 220 210 220 

2،2،8 820 221 220 212 282 

ويمنح موظفو المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة عند سفرهم إلى خارج   

 0( لاير200بدل إنتقال قدره )عن كل يوم في مهمة رسمية المملكة 

 -السابعة المادة 

إذا أمنت الحكومة للموظف المنتدب السكن والطعام خفض البدل إلى الربع وإذا أمنت 

 0له السكن فقط خفض البدل إلى النصف



الموظف في وسيلة النقل كذلك في حاالت  وال يتأثر البدل في الحاالت التي يقضيها   

كما ال يتأثر البدل في حالة تقديم السكن  0قامة تأمين الخيام واألدوات الالزمة لإل

  0والطعام من أية جهة غير حكومية مالم تحتسب التكاليف على الحكومة 

                                         (2) 

وال يجوز تأمين السكن والطعام في الخارج للموظفين المنتدبين ويجوز في الحاالت  

  0اإلستثنائية تأمين السكن فقط لحضور المؤتمرات الدولية 

 – الثامنةالمادة 

اليجوز إنتداب موظف لعمل خارج مقر عمله إذا كان من الممكن أداء المهمة بأحد 

 0لة في البلدة التي تقع فيها المهمة موظفي فرع الوزارة أو المصلحة المستق

 –التاسعةالمادة

المختص يجب قبل إصدار بإستثناء الحاالت المستعجلة التي يرجع تقديرها للوزير 

قرار اإلنتداب تحديد المهمة والمدة الالزمة ألدائها وتاريخ بدايتها ونهايتها وال يجوز 

ا بقي منها والتثبت من أن المنتدب تجديد مدة اإلنتداب إال بعد بحث ما تم في المهمة وم

، على أنه إذا زادت مدة اإلنتداب قد بذل جهده في إتمام العمل في المدة التي إنقضت 

  0في المرة الواحدة عن إسبوعين فيجب أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص

 -العاشرة المادة

إذا إنتدب الموظف للقيام بمهمة رسمية بوزارة أو مصلحة غير التي يعمل فيها تتحمل 

الجهة التي يؤدي لها المهمة ما يستحقه من بدالت وتعويضات أو مكافأة عدا راتبه 

  0وبدل النقل مالم يتفق على غير ذلك

 -الحادية عشرة المادة 

إذا إنتدب موظف لإلشتراك في لجنة تتحمل الجهة التابع لها ما يستحقه من بدالت أو 

  0تعويض أو مكافأة 

 – الثانية عشرةالمادة 

إذا إنتدب الموظف الذي يعمل في الخارج ألداء مهمة رسمية خارج الدولة التي بها 

  0مقر عمله يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها 

 - عشرة الثالثةالمادة 



إذا إنتدب الموظف الذي يعمل في الخارج ألداء مهمة رسمية داخل المملكة أو داخل 

  0بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف المنتدب داخل المملكة  الدولة التي

 

                                         (2) 

 –عشرة  الرابعةالمادة 

أن على كل موظف ينتدب للعمل في جهة خارج مقر عمله مع غيره من الموظفين 

المختصة لترتيب يجري اإلتصاالت الالزمة مع زمالئه المنتدبين عن طريق اإلدارة 

التوجه إلى مقر اإلنتداب في موعد واحد إن كان ذلك ممكناا على أال يتم اإلنتقال إال بعد 

أن يعقد المنتدبون الموجودون في مكان واحد إجتماعات أولية بقدر المستطاع لدراسة 

منتدب المهمة الموكولة إليهم واإلعداد لها ليباشروا العمل فيها فور اإلنتقال إلى البلد ال

 0إليها

 - عشرةالخامسة المادة 

في حالة إنتداب لجنة للقيام بمهمة مشتركة في الداخل تؤمن لهم الجهة ذات العالقة 

   0وسيلة النقل المناسبة في البلد المنتدبين إليه للتنقل في مهماتهم الرسمية

 - عشرة السادسةالمادة 

المنتدبون بعد إنتهاء مدة اإلنتداب تقريراَ مستقالا يوضح  يقدم الموظف أو الموظفون

فيه األمر الصادر باإلنتداب ومدته واإلجراءات المتخذة لتنفيذه وتاريخ البدء في ذلك 

  0وتاريخ نهايته والبيانات التي تساعد على معرفة ما أنجز من عمل 

 –عشرة السابعة المادة 

إذا ثبت أن أحداا من الموظفين قد تراخى في أداء العمل وأستغرق مدة تزيد على المدة 

الالزمة اليصرف له بدل اإلنتداب عما يقابل المدة غير الالزمة وراتبها باإلضافة إلى 

  0ما يستحقه من جزاء

 –عشرة  الثامنةالمادة 

لسلفة على ما يستحقه يعطى الموظف سلفة على حساب بدل اإلنتداب على أن ال تزيد ا

 0الموظف عن المدة المحددة في قرار اإلنتداب 



وال يستعاد ما صرف للموظف أو المستخدم المنتدب من بدل إنتداب في حالة إنتهاء   

خدمته بالوفاة أو العجز الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل إنتهاء المدة المحددة في 

  0قرار اإلنتداب 

 

                                          (2) 

 

 - عشرةالتاسعة المادة 

يعامل الموظفون الذين ينتقلون خارج مقر عملهم األصلي داخل المملكة في مواسم    

معينة معاملة المنتدبين وال يتأثر ما يصرف لهم من بدل إذا كلفوا بالقيام بمهمة رسمية 

  0في مقر عملهم األصلي أو غيره

 – العشرونالمادة 

وقت مغادرته مقر عمله وينتهي بعودته  وال يبدأ إحتساب بدل اإلنتداب للموظف    

سب بدل اإلنتداب عن أيام األجازة تويح 0يدفع إال عن األيام الضرورية لقضاء المهمة 

المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على إحتساب هذه المدة 

 0( يوماا أو نصف المدة أيهما أقل 20أال يزيد على عشرين ) إنتداباا ، على

 – الحادية والعشرونالمادة 

عن يوم واحد إذا إنتهت المهمة التي وظف المنتدب بدل اإلنتداب المقرريصرف للم  

 0كلف بأدائها وعاد إلى مقر عمله في اليوم نفسه

 (8)   – العشرونالثانية والمادة 

ستين  عناليجوز إنتداب موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد  -8

 ويستثنى من ذلك : الخدمة المدنية إال بعد موافقة مجلس( يوماا 20)

موظفوا وزارة الخارجية الذين ينتدبون كل عام لحضور دورة األمم المتحدة  - أ

  0( يوماا 820) مائة وعشرينعلى أال تزيد فترة إنتدابهم على 

من يكلف بتمثيل المملكة في إجتماعات مجالس أو منظمات دولية أو إقليمية أو   - ب

عربية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء أو المقام السامي على أال 

 0( يوماا 820تزيد فترة إنتدابهم على مائة وعشرين )



ية لفترة األمر سفرهم إلى المنطقة الغرب لبموظفوا الجهات الحكومية التي يتط - ج

الصيف على أن يصدر الوزير قراراا يحدد أسماء المطلوب إنتدابهم لفترة محددة 

 0( يوماا 820ال تزيد على مائة وعشرين )

يجوز للوزير المختص في حاالت الضرورة القصوى تمديد فترة اإلنتداب  بما  -2

 0على فترة الستين يوماا  ( يوماا 20ال يزيد عن )
المبلغ بخطاب  رئيس  هـ 82/2/8222وتاريخ  8/8228تم وضع هذه المادة وفقاا لما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  (8)

وقد تضمن القرار قيام هيئة الرقابة  –هـ  ويعمل به من تاريخ تبليغه 22/2/8222/  وتاريخ 82111الديوان الملكي رقم 

ية مدة ثالث سنوات من تاريخ تطبيق القرار بإعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمة والتحقيق وديوان المراقبة العامة فبل نها

و ايقافه في ضؤ أوتعديله أستمرار العمل به إوالتوصية ب -ن وجدتإ –وغيرها أيجابية ثار اإليتضمن نتائج تطبيقه واألالمدنية 

 0الظروف المصاحبة

                                        (2) 

 

 -والعشرون الثالثةالمادة 

أال تزيد على ثالثة أيام في يصرف للموظف المنقول بدل إنتداب عن أيام السفر على  

 0الداخل وثالثة أيام في الخارج

 –والعشرون  الرابعةالمادة 

 

يصرف مقابل بدل اإلنتداب للموظف الذي تستوجب طبيعة عمله سفراا متواصالا  

شهري يحدد مقداره الوزير المختص بقرار منه على أال يزيد على سدس  اتعويض

راتبه في الشهر الواحد ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية هذه الوظائف بعد اإلتفاق مع 

 0الجهات المختصة 

 -والعشرونالخامسة المادة 

تطبق األحكام الخاصة بالبدل النقدي على األشخاص غير الموظفين الذين يكلفون 

مهمات رسمية خارج محل إقامتهم بقرار من الوزير المختص يحدد فيه مرتبتهم كما ب

 0لو كانوا موظفين رسميين

 

 –والعشرون السادسة المادة 

تحدد إجراءات وشروط تكليف الموظف للقيام بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية 

    0الخدمة المدنية( من نظام الخدمة المدنية بالئحة يصدرها مجلس 22حسب المادة )



                                   

  -المادة السابعة والعشرون 

للجهة االدارية المختصة إبقاء الموظف الذي إنتهى عقده بحصوله على  يجوز     

التعاقدي حتى تتم الجنسية السعودية في عمله بمكافأة شهرية تعادل راتبه الشهري 

نظام الخدمة المدنية على أن تتم هذه اإلجراءات خالل إجراءات تعيينه وفق قواعد 

 0الستة أشهر التالية للحصول على الجنسية 

 

                                           (2) 

 –والعشرون  الثامنةالمادة 

يجوز في الحاالت اإلستثنائية للوزير المختص وبعد موافقة وزير الخدمة المدنية 

إلشغال وظيفة معينة فترة مؤقتة التزيد على سنة بشرط أن يتوفر التعاقد مع سعودي 

 0لديه المؤهل المطلوب للوظيفة ، وال تزيد المكافأة على راتب الوظيفة وبدالتها

 –والعشرون  التاسعةالمادة 

 -ما يلي: نظام الخدمة المدنية ( من22يشترط لشغل الوظائف الشاغرة وفق المادة )

 0مؤهالت وشروط شغل الوظيفة أن يتوفر في المرشح  -8

 0أن تكون الوظيفة شاغرة -2

أال تتجاوز المكافأة المحددة له وفق شروط العقد الراتب المقرر للوظيفة  -2

  0وبدالتها

 – الثالثونالمادة 

يجوز إبقاء الموظف الذي إنتهت خدمته مدة شهر واحد بموافقة رئيسه إذا إحتاج  

كما يجوز مد تلك المدة شهراا آخر فقط بقرار  لى موظف آخر ،إاألمر تسليم ما بعهدته 

 0من الوزير المختص 

للموظف مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فإذا لم يتم التسليم بعد ويصرف   

إنتهاء الشهرين وكان ذلك ألسباب ال تسأل عنها اإلدارة يقوم الموظف بإتمامه بعد ذلك 

 0بدون مقابل 

 – نالحادية والثالثوالمادة 



                                             لجميع المراتب ما يلي : يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي

 0أال سبيل إلنجاز العمل أثناء وقت الدوام - أ

أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة او القيام بعمل  - ب

 0وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظفإستثنائي أو مهمة رسمية 

 الرسمي  لأليام  العادية  وقت الدوام   خارج بالعمل  أن يصدر قرار التكليف  -ج  

 0( من الوزير المختص أو من في حكمه 82،82،82بالنسبة للمراتب )       

 اغليوبالنسبة أليام العطل اإلسبوعية واألعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لش       

                                          (1) 

 جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية:         

 يونزمراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات واإلذاعة والتلف -

 واإلتصاالت وتقنية المعلومات  واإلمارات  والدواوين الملكية ومكاتب 

  0الوزراء  وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية

 – الثانية والثالثونالمادة 

أن س الساعة الواحدة بساعة وبإعتباريكون إحتساب مكافأة العمل اإلضافي على أسا 

  0مائة وخمس وخمسون ساعة( 822)المعدل الشهري لساعات العمل 

 

 –الثالثون الثالثة والمادة 

يشترط لصرف مكافأة عن العمل اإلضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين  

يزيد ما يصرف  أالَ و  ،  طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة إلنجازه 

 0للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي 

ويعطى الموظف الذي يكلف بالعمل أيام العطل واألعياد مكافأة عن عمله وفقاا      

( من الراتب 0/0 20)في المائة لساعات العمل اإلضافي بحد أعلى قدره خمسون 

 0األساسي 

 -والثالثون الرابعةالمادة 

                                        0بين مكافأة العمل اإلضافي وبدل اإلنتداب اليجوز الجمع 



 -والثالثون الخامسةالمادة 

يمنح الموظف في حالة اإلصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية أو   

مقداره تعويضاا لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل 

 0( لاير800،000مائة الف )

ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمه ال تمنعانه من أداء عمله إذا    

وقعا بسبب العمل  تعويض يقدر على أساس نسبة  العجز الذي أصابه  مقدراا على 

 0من الهيئة الطبية المختصةويكون تقريرنسبة العجز 0أساس التعويض المشار إليه

 

                                               (1) 

 -والثالثون السادسةالمادة 

 شهري وفق الفئات التالية :إنتقال يصرف للموظف بدل 

 0الخامسةإلى األولى من للمراتب    -لاير  200 

 0العاشرةإلى السادسة من للمراتب   -لاير   200

 0الثالثة عشرةإلى الحادية عشرة من للمراتب   –لاير  100

 0للمرتبة الرابعة عشرة -لاير  8200

ويصرررررررف للموظررررررف المنترررررردب والمكلررررررف بالعمررررررل اإلضررررررافي فرررررري غيررررررر         

  يررررروم  مرررررن أيرررررام تكليفررررره  أو إنتدابررررره  بررررردل  كرررررل لرسرررررمي عرررررن ا أوقرررررات الررررردوام

( مررررررررن برررررررردل اإلنتقررررررررال الشررررررررهري 20/ 8نسرررررررربة)  يعررررررررادل  إنتقررررررررال إضررررررررافي

                        0المخصص لمرتبته 

عوضرررررراا عررررررن صرررررررف هررررررذا البرررررردل تررررررأمين وسرررررريلة النقررررررل المناسرررررربة ويجوز   

للمررررروظفين الررررررذين تسررررررتوجب طبيعررررررة عملهرررررم سررررررفراا متواصررررررالا بشرررررررط موافقررررررة 

 0وزير المالية  ووزير الخدمة المدنية على ذلك

 –والثالثون السابعة المادة 

تقرررررروم الرررررروزارات والمصررررررالح الحكوميررررررة الترررررري تتبعهررررررا مراكررررررز عمررررررل تقررررررع   

خرررررارج نطررررراق المررررردن بمسرررررافة ليسرررررت قليلرررررة بترررررأمين نقرررررل المررررروظفين مرررررن وإلرررررى 



العمرررررل باإلضرررررافة إلرررررى مرررررا يأخرررررذه مرررررن بررررردل إنتقرررررال شرررررهري ، علرررررى أن يرررررتم 

                                     0ية المستخدمة للطلبات ذلك على وسائل النقل العاد

الررررروزارات والمصرررررالح الحكوميرررررة بنقرررررل المررررروظفين الرررررذين يعملرررررون كمرررررا تقررررروم 

بالتنرررررراوب بررررررين السرررررراعة التاسررررررعة مسرررررراء والسرررررراعة السادسررررررة صررررررباحاا بررررررنفس 

   0وذلك باإلضافة إلى ما يأخذه من بدل اإلنتقال الشهري الوسيلة 

 -والثالثون الثامنةالمادة 

الصررررررحة وغيرهررررررا مررررررن الجهررررررات الترررررري لرررررروزارة التربيررررررة والتعلرررررريم ووزارة    

تعمرررررل فيهرررررا نسررررراء أن تخترررررار بعرررررد أخرررررذ رأي المسرررررتفيدات برررررين نقلهرررررن أو دفرررررع 

   0بدل اإلنتقال الشهري لهن حسبما تراه مالئماا 

                                               (80) 

 

فررررررري حالرررررررة مررررررردارس البنرررررررات النقرررررررل للطالبرررررررات  ويرررررررتم النقرررررررل فررررررري وسرررررررائل 

المماثلررررررررة الترررررررري تتبعهررررررررا مرررررررردارس ، أو بوسررررررررائل النقررررررررل العاديررررررررة  والجهررررررررات

 0المستعملة في الطلبات في الحاالت األخرى

 -والثالثون التاسعةالمادة 

إلررررى بلررررد آخررررر يصرررررف لرررره مررررا يعررررادل راتررررب  إذا نقررررل الموظررررف مررررن بلررررد - أ

، علرررررى شرررررهرين بإعتبرررررار ذلرررررك مقرررررابالا لنفقرررررات ترحيلررررره وعائلتررررره وأمتعتررررره

أن ال يصررررررف أكثرررررر مرررررن بررررردل ترحيرررررل فررررري حالرررررة النقرررررل للموظرررررف خرررررالل 

سررررررنة واحرررررردة إال بعررررررد أخررررررذ رأي وزارة الخدمررررررة المدنيررررررة وموافقتهررررررا بعررررررد 

   0تقصي أسباب النقل ووجاهتها

فرررررإذا كررررران النقرررررل مرررررن داخرررررل المملكرررررة إلرررررى خارجهرررررا أو العكرررررس أو مرررررن   

ة إلررررى مررررا جهررررة إلررررى جهررررة أخرررررى خررررارج المملكررررة ، تصرررررف لرررره باإلضرررراف

سررررربق ترررررذاكر إركابررررره وعائلتررررره، كمرررررا يصررررررف لررررره ثالثرررررة أضرررررعاف قيمرررررة 

التررررذكرة مررررن البلررررد المنقررررول منرررره إلررررى البلررررد المنقررررول إليرررره علررررى أال يقررررل مررررا 

حررررررد وذلررررررك مقابررررررل نفقررررررات اإلعررررررداد يصرررررررف لرررررره عررررررن راتررررررب شررررررهر وا

      0رللسف

فرررررإذا إنتررررردب الموظرررررف مررررردة أو مررررردد متواصرررررلة تزيرررررد علرررررى تسرررررعين يومررررراا   - ب

 يؤمن ترحيله على النحو التالي:
 



له عند إبتداء اإلنتداب ما يعادل  في حالة اإلنتداب داخل المملكة يصرف  -8

ثاثه أو ترحيله وعائلته وأمتعته  نفقات  بإعتبار ذلك مقابل  شهرين راتب

    0الذهاب واإليابفي 

اإلنتداب من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى في حالة  -2

جهة أخرى خارج المملكة فتؤمن له تذاكر إركاب فقط له ولزوجته وأوالده 

واليمنع من إستحقاق البدل  0في حدود أربع تذاكر كاملة للجميع 

المنصوص عليه في الفقرة )ب( قطع اإلنتداب من قبل مرجع الموظف قبل 

   0اإلنتداب  إنهاء مدة

 –المادة األربعون 

(  تذاكرالسفر )يل ( و لـ ) بدل الترح يستحق الموظف المعين إبتداءا خارج المملكة  

    0بشرط أن تكون الوظيفة  المعين عليها ضمن تشكيالت الجهة خارج المملكة

                                            (88) 

 -الحادية واألربعونالمادة 

 -هاباا وإياباا في الحاالت اآلتية:يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذ

 0إذا إنتدب في الداخل أو الخارج مدة ال تزيد على تسعين يوماا  - أ

إذا إستدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج  - ب

 0مقر عمله

 0قيق أو محاكمة إذا دعي للمثول أمام لجنة طبية أو هيئة تح -جـ    

 إذا حصل على أجازة مرضية  وأوصي بعالجه من قبل الجهة المختصة لبلد -د    

 0آخر داخل المملكة       

 جرة سيارة صغيرةافإذا كان السفر إلى بلد ال تصله الطائرات فيصرف له          

 موظفي المرتبة العاشرة  فما فوق  وأجرة  إركابه  بالنقل  من  كان كاملة إذا      

  0الجماعي لما دون ذلك      

 ز في  الحاالت اإلستثنائية أن  تهيء  له الجهة التي يعمل فيها وسيلة النقل ويجو      

  0الالزمة  

 إستلزمتها ويصرف للموظفين في هذه الحاالت المذكورة بدل إنتداب عن األيام التي   



هذه األعمال ، وفيما عدا حالة اإلنتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة 

التي استدعي إليها ، واليصرف للموظف المتهم بدل إنتداب إال بعد أن تثبت براءته 

  0مما نسب إليه

 – الثانية واألربعونالمادة 

 -يكون اإلركاب بالطائرات وفق الدرجات اآلتية: 

 0المرتبة العاشرة فما فوق أولى لموظفي درجة - أ

إركاب الموظفين من المرتبة ، ويجوزدرجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين  - ب

التاسعة فمادون بالدرجة األولى في الحاالت التي تقتضي طبيعة األمور فيها هذا 

  التصرف مثل : 

  0مرافقة الضيوف الرسميين عند سفرهم بالدرجة األولى  -8

 
                                  (82)  

كون الموظف عضواا في وفد رسمي مسافر إلى الخارج ، ويحق لبعض  -2

 0األعضاء الركوب بالدرجة األولى 

من يرى الوزير المختص أثناء سفره في الداخل حاجة إلى إصطحابه  -2

 0معه بالدرجة األولى ألسباب تتعلق بالعمل 

 – الثالثة واألربعونالمادة 

( من هذه الالئحة بدالا من تأمين 28يجوز في الحاالت المنصوص عليها في المادة )

تذاكر السفر عينياا في الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة 

 0الموظف 

في تذاكر السفر عن  الحكومي المستحق ألمر اإلركابكما يجوز تعويض الموظف 

لخطوط الجوية ل العامة مؤسسةوال الماليةوزارة  بين يتفق عليهاحسب قواعد الخارج 

 0العربية السعودية 

  –األربعون الرابعة والمادة 

تؤمن الحكومة عن طريق وزارة المالية لموظفي المرتبة الخامسة عشرة  - أ

سيارات مناسبة إلستعمالها في تنقالتهم الرسمية والخاصة تجدد كل أربع 

على أن يتحمل المستفيد تكاليف الوقود وصيانة  0سنوات  باإلضافة إلى سائق 

 0السيارة

 ويصرف للمعين على هذه المرتبة من تاريخ التعيين حتى تأمين السيارة مبلغ    



من تاريخ ستة أشهر  على أال تتجاوز الفترة( لاير 8000شهري قدره)

 صدور قرار األربع سنوات من تاريخ ويكون تاريخ بداية إحتساب0تعيينه

تاريخ إحتساب فترة السيارة البديلة إنتهت األربع سنوات فإن  اإذف، التعيين 

على أن يكون تاريخ نقل ملكية السيارة  0 هاتأمينل الفعلي تاريخالكون من ي

وتصبح السيارة ملكاا المنتهية مدتها له متزامنة مع تاريخ تأمين السيارة البديلة ، 

أما إذا إنتقل الموظف الذي أمنت له السيارة  0للمستفيد بنهاية األربع سنوات 

إلى جهة حكومية أورقي إلى مرتبة أخرى سواء في جهته التي يعمل بها أو في 

وفي حالة فتستمر السيارة معه حتى إكمال المدة الالزمة لنقل ملكيتها، غيرها 

قل تبسبب الوفاة أو العجز الصحي عن العمل أو التقاعد ، فتن ةتإنتهاء خدم

   0يتها إليه دون إشتراط إكمال مدة األربع سنواتملك

ويجوز بعد اإلتفاق مع وزير المالية ووزير الخدمة المدنية أن يسري حكم هذه 

 0المادة على رؤساء المصالح واإلدارات المستقلة 
 

                                                                 (82) 

تؤمن وزارة الخارجية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الممثلة للمملكة في   - ب

الخارج السيارات المناسبة إلستعمالها في تنقالتهم الرسمية والخاصة ، وتجدد 

 0كل أربع سنوات كما يؤمن باإلضافة إلى ذلك سائق

 0اليصرف للمستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين بدل اإلنتقال المقرر -جـ 

 

  -واألربعون الخامسةالمادة 

بعد صدور اللوائح التنفيذية يصرف للموظف عند التعيين أول مرة في خدمة الدولة  

بدل يعادل هـ  8/1/8212لنظام الخدمة المدنية التي تم العمل بها إعتباراا من تاريخ 

 0راتب شهر واحد

 –واألربعون السادسة المادة 

( من هذه 22الموظفين الخاضعين للمادة )يصرف للموظف المنتدب في الداخل من 

الالئحة خمسون رياالا بدل إنتقال يومي طوال فترة اإلنتداب إذا لم توفر له وسائل النقل 

 0في مقر إنتدابه

 -واألربعون السابعةالمادة 

يحصل اليجوز للموظف بأي حال من األحوال إستعمال السيارات الحكومية إذا كان  

 0على بدل إنتقال شهري 



 –واألربعون  الثامنةالمادة 

( رياالا للموظفين الذين 220يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره )     

يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ، وتحدد مسميات 

 الوظائف  المشمولة  بهذا  البدل  وشروط  صرفه   من  قبل  وزارة الخدمة المدنية  

 0باإلشتراك مع وزارة المالية  

 –واألربعون  التاسعةالمادة 

( رياالا للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم 200كل شهر قدره )يصرف بدل خطر 

التعرض للخطر ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من 

 0قبل وزارة الخدمة المدنية باإلشتراك مع وزارة المالية 

                                           (82) 

 – الخمسونالمادة 

يصرف لألطباء البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام  -أ  

 0الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري 

  0يمنح األطباء البيطريون مكافأة سنوية تعادل مرتب شهرين -ب   

  – والخمسونالحادية المادة 

يمنح الذين يزاولون أعمال التدريب والتعليم داخل المدارس ومعاهد التعليم ومراكز 

التدريب ) من غير الخاضعين لالئحة الوظائف التعليمية( بدل مهنة كل شهر قدره 

( من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ، فإذا زادت خدمته عن 0/0 20)

 0( من أول مربوط المرتبة التي يشغلها0/0 20قدره )خمس سنوات يصرف له بدل 

 ويشترط لصرف هذا البدل :

مثبتاا على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل المدرسة أو المعهد  الموظف أن يكون -8

 0أو مركز التدريب 

 0أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها فعالا  -2

 0تعليمية أو تدريبية فة أن تكون مدة الخدمة المحتسبة قد قضيت على وظي -2

 – الثانية والخمسونالمادة 

 يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية لألسباب        



                                   -:لتالية ا

صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف ، أوكون اإلستمرار فيه يؤدي إلى آثار  -8

 0وظائف النسخمرضية مثل 

إرتباط الوظيفة بمسئولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب  -2

  0مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق

كون الوظيفة من الوظائف التي يعمل شاغلها خارج المكاتب الحكومية طوال  -2

 0الوقت أو أغلبه

ط المرتبة التي مربو( من أول 0/0 20ويمنح هذا البدل بنسبة ال تزيد على )

دل ومقدار البدل الب هذا حديد الوظائف التي يصرف لهاتيشغلها الموظف ، ويتم 

 المنصوص  على إقتراح لجنة البدالتلكل وظيفة بقرارمن وزير الخدمة المدنية بناء

                                        (82) 

 

 يكون الموظف ويشترط لصرف البدل أن 0 ( من هذه الالئحة22عليها في المادة)

  0شاغالا لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعالا 

 -الثالثة والخمسون المادة 

 (مكافأة نهاية خدمة )يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه الالئحة      

 تعادل رواتب ستة أشهر في الحاالت اآلتية :     

 0( من الئحة إنتهاء الخدمة82بموجب المادة ) التنسيق من الخدمة -

 0األحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل -

 0اإلحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية -

 0الوفاة -

 )مكافأة نهاية خدمة( تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحالوتصرف      

 0على التقاعد المبكر   

 جمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة على أن ال ي   

 0مكمالا لها اا التي يعتبر نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية جزء    

 -الخمسونالرابعة والمادة 



                                                          يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدالا شهرياا 

 وتتولى  0من أول مربوط المرتبة ( 0/0 20)يتجاوز مقداره عشرين بالمائة  ال

 ممثل لها وممثل لكل  -( المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من   ) لجنة البدالت

 ق المشمولة بهذا البدل وتحديد المناط  -من وزارة المالية والجهة ذات العالقة  

  0مقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية

 

 

                                               (82) 

  عامةالحكام األ – ثالثاا                                  

 -والخمسون الخامسةالمادة

باإلضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة إنخفاض تصرف البدالت كل شهر 

تصرف البدالت عند التعويض عن  الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ، وال

 0األجازة أو في حالة االبتعاث

 -والخمسون السادسة المادة

 -تشكل في وزارة الخدمة المدنية لجنة مؤلفة من مندوبين من :

 0وزارة المالية   - أ

 0لمدنيةوزارة الخدمة ا  - ب

 -وتكون مهمتها : 0الوزارة أو المصلحة الحكومية ذات العالقة   -جـ 

مراجعة البدالت المنصوص عليها فيما سبق والوظائف الخاضعة لها  -8

 0وإقتراح اإلضافة أو التعديل بها

النظر في البدالت التي قد توجد في المستقبل واألحكام المنظمة لها وتؤخذ  -2

في اإلعتبار عند وضع اللوائح المختصة ، كما توصيات اللجنة فيما سبق 

يكون من مهمة اللجنة مراقبة حسن تطبيق األحكام المنظمة للبدالت 

والوظائف الخاضعة لها ، وتعرض توصياتها على مجلس الخدمة المدنية 

 0ليقرر ما يراه حيالها



 –المادة السابعة والخمسون 

مزايا التي يتقاضاها الموظفون قبل يستمر صرف البدالت والمكافآت والتعويضات وال 

( 8رقم ) نفاذ اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية

                                            0هـ فيما ال يتعارض معها 22/2/8212وتاريخ 

 -المادة الثامنة والخمسون 

المزايا أو البدالت المقرة في أنظمة الخدمة  يجوز للموظف التنازل عن أي من  

 المدنية أو اللوائح أو القرارات المكملة له بشرطين:

أن يكون التنازل خطياا مع إسقاط الحق في المطالبة أمام الجهات الحكومية أو  - أ

  0القضائية
                                          (82) 

 

 0اإلداري أن ينص على ذلك في القرار   - ب
 

 -المادة التاسعة والخمسون

تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى ، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة  

 0المدنية ثالثين يوماا إال إذا نص على خالف ذلك 

 – الستونالمادة 

 0تحل المواد الواردة في هذه الالئحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن 

                        ________________ 

                              ------------------- 
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 ملحوظة:

الدول الخاص ب ) تيسيرا للمختصين والباحثين العاملين في مجال شؤون الموظفين تم وضع الجدول

                                                  تحديد مقدار بدل اإلنتداب ( ضوئه سيتم علىفئات بدل التمثيل الدبلوماسي الذي حسب 

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

 بدل التمثيلجدول تصنيف الدول حسب فئات                                

 مرتفعة المعيشة   )  الفئة (                                               

 يسويسرال اإلتحاد -                         اليابان     إمبراطورية    - 

 جمهورية الصين الشعبية ( منهونج كونج  ) -     (الواليات المتحدة األمريكية من نيويورك ) - 

 الفئة )أ(                                                               

 تايبيه -   الصين             -  روسيا            -       بلجيكا        -          البرازيل -

 المانيا -إيران                 -امريكا              -السويد               - الجنوبية   كوريا -

 بريطانيا -االرجنتين            -فرنسا               -ايطاليا               -سنغافوره          -

 كندا -هولندا                -الدانمارك           -النمسا                -اسبانيا             -

 الجابون -راليا             است -البرتغال            - اليونان               -لبنان              -

 رومانيا -التشيك               -نيوزيلندا            -بولندا                 -         المكسيك -

 أوكرانيا -إيرلندا                 -المجر            -

 الفئة  )ب(                                                               

 جيبوتي      -ساحل العاج        -البوسنة              -سلطنة عمان         -ليبيا               -



 البانيا -سوريا              -تونس                -البحرين              -مصر             -

 المغرب -         اندونيسيا  -تشيلي                -االردن               -ماليزيا            -

 تركيا -قطر                -نيجريا                -فنزويال              -العراق            -

 الكويت -الهند                -غانا                   -الجزائر             -موريتانيا          -

 السنغال -الفلبين              -باكستان               -تايالند               -النيجر             -

 السودان -تشاد                -غينيا                  -افغانستان            -تيريا          يار -

 تركمانستان -كاميرون        ال -اثيوبيا                 -جنوب افريقيا       -اوزبكستان        -

 األمارات -    اذربيجان       -مالي                   -فيتنام                -يوغندا             -

 ماينمار  -كينيا                   -كازاخستان          -اليمن              -

 الفئة  )ج(                                                                

 بروناي  -سريالنكا           -الصومال             -زامبيا                -بنغالديش          -

 فاسوبوركينا -            تنزانيا -
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