
 

 �ئحة المستخدمين

  
  : المادة األولى 

    تـــنظم هـــذه الالئحـــة أوضـــاع المـــستخدمين الخاضـــعين بـــصفة أصـــلية لنظـــام المـــستخدمين الـــصادر بالمرســـوم 
هـ وغيـرهم ممـن يعتبـر النظـام المـذكور مكمـال للـنظم التـي تحكـم أوضـاعهم ١/٢/١٣٩١في ) ٦/م(الملكي رقم 

  ٠وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم
  

  : المادة الثانية 
  :    مؤهالت وظائف المستخدمين

 القــدرة علــى القيــام -جميــع فئــات وظــائف المــستخدمين التــي تتطلــب أعمالهــا) ٣١(توضــع بالمرتبــة   - أ
  ٠–بعمل الوظيفة 

 القـدرة علـى القيـام –جميع فئـات وظـائف المـستخدمين التـي تتطلـب أعمالهـا ) ٣٢( توضع بالمرتبة   -  ب
صــدر قــرار مجلــس الخدمــة ( ة الوظيفــة ال تقــل مــدتها عــن ســنتين فــي طبيعــبعمــل الوظيفــة مــع خبــرة 

أو النجـاح فـي مقابلـة " ب"هــ بإضـافة الـنص التـالي إلـى الفقـرة ٢٨/٣/١٤٠١ فـي ٤٣١المدنية رقم 
 )وذلك بالنسبة لوظائف الحراس الليليين" األمن العام"تحدد مقاييسها ومعاييرها وزارة الداخلية 

جميــع فئــات وظــائف المــستخدمين التــي تتطلــب أعمالهــا القــدرة علــى القيــام ) ٣٣( توضــع بالمرتبــة -ج
  ٠بعمل الوظيفة مع خبرة في طبيعة الوظيفة لمدة ال تقل عن أربع سنوات 

 ٠ الشهادة االبتدائية مع ثبوت الصالحية للقيام بعمل الوظيفة   - أ
يـق الحـصول علـى رخـصة قيـادة يكون إثبات القدرة على القيام بعمل الوظيفة بالنسبة للـسائقين عـن طر   - د

  ٠وبالنسبة لمن عداهم عن طريق شهادات الفحص المهني أو التدريب أو شهادة الخبرة 
  
  : المادة الثالثة 

  :      مع مراعاة ما تقضي به األنظمة األخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون 
ام غير السعودي بـصفة مؤقتـة وذلـك بعـد االتفـاق مـع   سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخد–      أ 

  ٠وزارة الخدمة المدنية 
  : مكمال السن المحددة لفئة الوظيفة وهي-      ب
بــدالً مــن "  عــشرون عامــاً "تــم وضــع الــسن  ( عامــا مــن العمــر بالنــسبة لفئــات الوظــائف التاليــةعــشرون -١           

الــذي عــدل الــسن ، هـــ ١٣/٩/١٤٢٩ فــي ١/١٣٥٢المدنيــة رقــم ثالثــون عامــاً بنــاء علــى قــرار مجلــس الخدمــة 



  

 

  

٢

المحــددة لهــذه الفئــات عنــد التعيــين بعــشرين عامــاً بــدالً مــن ثالثــين اعتبــاراً مــن تــاريخ تبليــغ القــرار مــن ديــوان رئاســة 
  )هـ١٨/١٠/١٤٢٩ب في /٤١٢٠٨مجلس الوزراء برقم 

  ٠طوائفورؤساء تلك ال٠فراش، مراسل، مشغل مصعد، حارس، بواب، قهوجي 
   ٠   سبعة عشر عاما بالنسبة لوظائف الفنيين، والمهنيين، والسائقين -٢            
تـرد فـي الفقـرتين الـسابقتين   وزارة الخدمة المدنية بالنسبة لفئات الوظائف التـي لـم الذى تحدده السن -٣         

هـــ تخفــيض الــسن بالنــسبة للحــراس ٢٨/٣/١٤٠١ فــي ٤٣١ورد بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم (
ضـمن ســلم رواتــب " ٣٢"سـنة وتعييــنهم بالدرجـة الخامــسة مـن المرتبــة " ٢٥"الليليـين عنــد التعيـين إلــى 

   .)المستخدمين
  ٠الئقا صحيا للخدمة   - ج
  ٠حسن السيرة واالخالق  - د
  ٠ة للوظيفة  على المؤهالت المطلوب حائزاً -هـ 
  غير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة   -  و

  ٠ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحد، أو السجن ثالث سنوات على االقل
   غير مفصول من خدمة الدولة ألسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على -       ز

  ٠لى االقل            صدور قرار الفصل ثالث سنوات ع
  

  : المادة الرابعة 
 ٠        يتم تعيين المتقدمين لشغل وظائف المستخدمين وفق وسائل يحددها الوزير المختص

  
   :الخامسةالمادة 

 إذا تــوفرت لديــه مــؤهالت شــغل ،      يجــوز للمــستخدم أن يتقــدم للتعيــين فــي وظيفــة خاضــعة لنظــام الخدمــة المدنيــة
 ٠ غير الجهة اإلدارية التي يعمل فيها الوظيفة ولو كانت الوظيفة في

  
  : المادة الثامنة 

  ٠       يجوز التعيين في غير أول درجة في مرتبة الوظيفة وفق قواعد تحددها وزارة الخدمة المدنية
  
  

  مذكرة تفسيرية
  



  

 

  

٣

ــــذاً  ــــم م  تنفي ــــاريخ ٤٥/ للمرســــوم الملكــــي رق ــــم ١/٩/١٣٩٧ وت ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل ــــاريخ ١١٤٦هـــــ وق  وت
سؤولية وضـــع  وأوكــل إلــى مجلــس الخدمــة المدنيــة مــ،هـــ الــذي قــضى بإلغــاء نظــام المــستخدمين٢٤/٨/١٣٩٧

وقـــد روعـــي فـــي إعـــداد هـــذه الالئحـــة تحديـــدا ، إعـــداد الئحـــة المـــستخدمين المرفقـــةم الئحـــة تـــنظم أوضـــاعهم، ثـــ
  .ألحكام الخاصة بأوضاع المستخدمينا

  
 ن الخاضـعين لنظـام الخدمـة المدنيـة، فقـد تـم االكتفـاءظفي مع المو حكام التي يشترك فيها المستخدمينأما األ

  ٠)١٤ماده ( الخاصة بالموظفين لألحكام اً بوضع نص يقضي بمعاملة المستخدمين وفق
   

وقـــد تـــضمنت الالئحـــة المرفقـــة عـــدة مزايـــا للمـــستخدمين أهمهـــا مـــساواتهم مـــن حيـــث البـــدالت والمكافـــآت 
  يومــــا) ٣٦( مــــن نظــــام الخدمــــة المدنيــــة وزيــــادة أجــــازاتهم إلــــى والتعويــــضات والمزايــــا بــــشاغلي المرتبــــة األولــــى

  . الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ومساواتهم من حيث األجازات العادية والمرضية وغيرها بالموظفين
  


