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        الالحئةالالحئةالالحئةالالحئة
        ::::املادة أالوىل املادة أالوىل املادة أالوىل املادة أالوىل 

        ٠٠٠٠نيات املسـتق4 نيات املسـتق4 نيات املسـتق4 نيات املسـتق4        ترسي ٔاحاكم هذه الالحئة عىل مجيع املعينني عىل بند أالجور يف املزيانية العامة ل$و# واملزيا       ترسي ٔاحاكم هذه الالحئة عىل مجيع املعينني عىل بند أالجور يف املزيانية العامة ل$و# واملزيا       ترسي ٔاحاكم هذه الالحئة عىل مجيع املعينني عىل بند أالجور يف املزيانية العامة ل$و# واملزيا       ترسي ٔاحاكم هذه الالحئة عىل مجيع املعينني عىل بند أالجور يف املزيانية العامة ل$و# واملزيا

        ٠٠٠٠       ويسـتثىن من ذM املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية وغريها من أالCزة إالدارية اليت يوافق علهيا جملس اخلدمة املدنية        ويسـتثىن من ذM املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية وغريها من أالCزة إالدارية اليت يوافق علهيا جملس اخلدمة املدنية        ويسـتثىن من ذM املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية وغريها من أالCزة إالدارية اليت يوافق علهيا جملس اخلدمة املدنية        ويسـتثىن من ذM املؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية وغريها من أالCزة إالدارية اليت يوافق علهيا جملس اخلدمة املدنية 

        ::::املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية املادة الثانية 

        : : : :   يقسم املعينون عىل بند أالجور ٕاىل اVموعات االٓتية   يقسم املعينون عىل بند أالجور ٕاىل اVموعات االٓتية   يقسم املعينون عىل بند أالجور ٕاىل اVموعات االٓتية   يقسم املعينون عىل بند أالجور ٕاىل اVموعات االٓتية 

        : : : : مجموعة العاديني مجموعة العاديني مجموعة العاديني مجموعة العاديني   - - - -     أ أ أ أ 

        ٠٠٠٠نظافة واحلراسة واملصاعد وامحلالون والزراعيون والسفرجيوننظافة واحلراسة واملصاعد وامحلالون والزراعيون والسفرجيوننظافة واحلراسة واملصاعد وامحلالون والزراعيون والسفرجيوننظافة واحلراسة واملصاعد وامحلالون والزراعيون والسفرجيونعامل ال عامل ال عامل ال عامل ال : : : :   ومه   ومه   ومه   ومه 

        : : : : مجموعة احلرفيني مجموعة احلرفيني مجموعة احلرفيني مجموعة احلرفيني   - - - -     بببب

        املياكنيكيون والكهرjئيون وفارزو وموزعو الربيد  والسائقون واملعقبون املياكنيكيون والكهرjئيون وفارزو وموزعو الربيد  والسائقون واملعقبون املياكنيكيون والكهرjئيون وفارزو وموزعو الربيد  والسائقون واملعقبون املياكنيكيون والكهرjئيون وفارزو وموزعو الربيد  والسائقون واملعقبون : : : :   ومه   ومه   ومه   ومه 

        ٠٠٠٠والطهاة والسـباكون والنجارون والطهاة والسـباكون والنجارون والطهاة والسـباكون والنجارون والطهاة والسـباكون والنجارون 

        : : : :   مجموعة الفنيني املساعدين   مجموعة الفنيني املساعدين   مجموعة الفنيني املساعدين   مجموعة الفنيني املساعدين ----         جـ         جـ         جـ         جـ

        ٠٠٠٠املصانع والورش ومراكز التدريباملصانع والورش ومراكز التدريباملصانع والورش ومراكز التدريباملصانع والورش ومراكز التدريبتربات واملستشفيات و تربات واملستشفيات و تربات واملستشفيات و تربات واملستشفيات و اs اs اs اs ل أالشعة و ل أالشعة و ل أالشعة و ل أالشعة و عامعامعامعام: : : :          ومه          ومه          ومه          ومه 

        ::::املادة الثالثة املادة الثالثة املادة الثالثة املادة الثالثة 

     ال جيوز ٔان يعني عىل بند أالجور من غري اVموعات احملددة يف املادة السابقة ، وجيوز لوزارة املالية jالتفاق مع اzيوان العام للخدمة املدنية      ال جيوز ٔان يعني عىل بند أالجور من غري اVموعات احملددة يف املادة السابقة ، وجيوز لوزارة املالية jالتفاق مع اzيوان العام للخدمة املدنية      ال جيوز ٔان يعني عىل بند أالجور من غري اVموعات احملددة يف املادة السابقة ، وجيوز لوزارة املالية jالتفاق مع اzيوان العام للخدمة املدنية      ال جيوز ٔان يعني عىل بند أالجور من غري اVموعات احملددة يف املادة السابقة ، وجيوز لوزارة املالية jالتفاق مع اzيوان العام للخدمة املدنية 

        ٠٠٠٠ديدة مل تشملها الالحئة ديدة مل تشملها الالحئة ديدة مل تشملها الالحئة ديدة مل تشملها الالحئة ٕاضافة مسميات جٕاضافة مسميات جٕاضافة مسميات جٕاضافة مسميات ج) ) ) ) وزارة اخلدمة املدنية حاليًا وزارة اخلدمة املدنية حاليًا وزارة اخلدمة املدنية حاليًا وزارة اخلدمة املدنية حاليًا ((((

        ::::املادة الرابعة املادة الرابعة املادة الرابعة املادة الرابعة 

        ----::::من هذه الالحئة عىل النحو التايلمن هذه الالحئة عىل النحو التايلمن هذه الالحئة عىل النحو التايلمن هذه الالحئة عىل النحو التايل) ) ) ) ٢٢٢٢((((     حتدد مؤهالت اVموعات املشار ٕالهيا يف املادة      حتدد مؤهالت اVموعات املشار ٕالهيا يف املادة      حتدد مؤهالت اVموعات املشار ٕالهيا يف املادة      حتدد مؤهالت اVموعات املشار ٕالهيا يف املادة 

        : : : : مجموعة العاديني مجموعة العاديني مجموعة العاديني مجموعة العاديني  ----١١١١

         :  :  :  : من جدول أالجور املرفقمن جدول أالجور املرفقمن جدول أالجور املرفقمن جدول أالجور املرفق) ) ) ) أ أ أ أ ((((يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة 

        ٠٠٠٠ من مي� القدرة عىل القيام jلعمل عىل مسـتوى مبتديء من مي� القدرة عىل القيام jلعمل عىل مسـتوى مبتديء من مي� القدرة عىل القيام jلعمل عىل مسـتوى مبتديء من مي� القدرة عىل القيام jلعمل عىل مسـتوى مبتديء----        

        : : : : من اجلدول املشار ٕاليهمن اجلدول املشار ٕاليهمن اجلدول املشار ٕاليهمن اجلدول املشار ٕاليه) ) ) ) بببب((((لفئة لفئة لفئة لفئة يعني يف ايعني يف ايعني يف ايعني يف ا

        لعمل ملدة ال تقل عن ثالث سـنوات لعمل ملدة ال تقل عن ثالث سـنوات لعمل ملدة ال تقل عن ثالث سـنوات لعمل ملدة ال تقل عن ثالث سـنوات  من مي� القدرة عىل القيام jلعمل مع خربة يف طبيعة ا من مي� القدرة عىل القيام jلعمل مع خربة يف طبيعة ا من مي� القدرة عىل القيام jلعمل مع خربة يف طبيعة ا من مي� القدرة عىل القيام jلعمل مع خربة يف طبيعة ا----    

        ::::من اجلدول املشار ٕاليهمن اجلدول املشار ٕاليهمن اجلدول املشار ٕاليهمن اجلدول املشار ٕاليه))))جـجـجـجـ((((يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة 

        وات وات وات وات  من مي� القدرة عىل القيام jلعمل مع خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن ست سـن من مي� القدرة عىل القيام jلعمل مع خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن ست سـن من مي� القدرة عىل القيام jلعمل مع خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن ست سـن من مي� القدرة عىل القيام jلعمل مع خربة يف طبيعة العمل ملدة ال تقل عن ست سـن----١١١١

    ٠٠٠٠لشهادة �بتدائية مع خربة ال تقل عن سـنتني لشهادة �بتدائية مع خربة ال تقل عن سـنتني لشهادة �بتدائية مع خربة ال تقل عن سـنتني لشهادة �بتدائية مع خربة ال تقل عن سـنتني احلاصل عىل ااحلاصل عىل ااحلاصل عىل ااحلاصل عىل ا ----٢٢٢٢

        



        :::: مجموعة احلرفيني  مجموعة احلرفيني  مجموعة احلرفيني  مجموعة احلرفيني ----٢٢٢٢                            

        ):):):):بببب((((يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة                                                             

         احلاصل عىل شهادة دراسـية ال تقل عن اخلامسة �بتدائية مع القدرة عىل القيام  احلاصل عىل شهادة دراسـية ال تقل عن اخلامسة �بتدائية مع القدرة عىل القيام  احلاصل عىل شهادة دراسـية ال تقل عن اخلامسة �بتدائية مع القدرة عىل القيام  احلاصل عىل شهادة دراسـية ال تقل عن اخلامسة �بتدائية مع القدرة عىل القيام ----١١١١                                                    

        ٠٠٠٠                 jلعمل عىل مسـتوى مبتديء                 jلعمل عىل مسـتوى مبتديء                 jلعمل عىل مسـتوى مبتديء                 jلعمل عىل مسـتوى مبتديء

            ٠٠٠٠احلاصل عىل خربة ثالث سـنوات يف حرفتهاحلاصل عىل خربة ثالث سـنوات يف حرفتهاحلاصل عىل خربة ثالث سـنوات يف حرفتهاحلاصل عىل خربة ثالث سـنوات يف حرفته    ----٢٢٢٢                                                    

        ٠٠٠٠  من اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته  ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر   من اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته  ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر   من اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته  ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر   من اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته  ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر ----٣٣٣٣                                                

        ٠٠٠٠))))جججج((((يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة                                                         

        احلاصل عىل شهادة دراسـية ال تقل عن اخلامسة �بتدائية مع خربة ملدة ال تقل عن ثالث احلاصل عىل شهادة دراسـية ال تقل عن اخلامسة �بتدائية مع خربة ملدة ال تقل عن ثالث احلاصل عىل شهادة دراسـية ال تقل عن اخلامسة �بتدائية مع خربة ملدة ال تقل عن ثالث احلاصل عىل شهادة دراسـية ال تقل عن اخلامسة �بتدائية مع خربة ملدة ال تقل عن ثالث  ----١١١١

        ٠٠٠٠سـنوات سـنوات سـنوات سـنوات 

        ٠٠٠٠ل عىل خربة ست سـنوات يف حرفته ل عىل خربة ست سـنوات يف حرفته ل عىل خربة ست سـنوات يف حرفته ل عىل خربة ست سـنوات يف حرفته احلاصاحلاصاحلاصاحلاص ----٢٢٢٢

    ٠٠٠٠من اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته ملدة ال تقل عن سـنةمن اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته ملدة ال تقل عن سـنةمن اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته ملدة ال تقل عن سـنةمن اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته ملدة ال تقل عن سـنة ----٣٣٣٣

    ٠٠٠٠من اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته ملدة ال تقل عن سـتة ٔاشهر مع خربة ثالث سـنوات من اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته ملدة ال تقل عن سـتة ٔاشهر مع خربة ثالث سـنوات من اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته ملدة ال تقل عن سـتة ٔاشهر مع خربة ثالث سـنوات من اكن حاصًال عىل شهادة تدريبية يف جمال حرفته ملدة ال تقل عن سـتة ٔاشهر مع خربة ثالث سـنوات  ----٤٤٤٤

        ):):):):دددد((((يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة                                                 

            ٠٠٠٠امسة �بتدائية مع خربة ال تقل عن ست سـنواتامسة �بتدائية مع خربة ال تقل عن ست سـنواتامسة �بتدائية مع خربة ال تقل عن ست سـنواتامسة �بتدائية مع خربة ال تقل عن ست سـنواتتقل عن اخلتقل عن اخلتقل عن اخلتقل عن اخل    احلاصل عىل شهادة دراسـية الاحلاصل عىل شهادة دراسـية الاحلاصل عىل شهادة دراسـية الاحلاصل عىل شهادة دراسـية ال ----١١١١

    ٠٠٠٠احلاصل عىل خربة تسع سـنوات يف حرفته احلاصل عىل خربة تسع سـنوات يف حرفته احلاصل عىل خربة تسع سـنوات يف حرفته احلاصل عىل خربة تسع سـنوات يف حرفته  ----٢٢٢٢

    ٠٠٠٠احلاصل عىل شهادة تدريبية ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر يف جمال حرفته مع خربة ست سـنوات احلاصل عىل شهادة تدريبية ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر يف جمال حرفته مع خربة ست سـنوات احلاصل عىل شهادة تدريبية ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر يف جمال حرفته مع خربة ست سـنوات احلاصل عىل شهادة تدريبية ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر يف جمال حرفته مع خربة ست سـنوات  ----٣٣٣٣

    ٠٠٠٠احلاصل عىل شهادة تدريب ال تقل مدهتا عن سـنة يف جمال حرفته مع خربة ثالث سـنواتاحلاصل عىل شهادة تدريب ال تقل مدهتا عن سـنة يف جمال حرفته مع خربة ثالث سـنواتاحلاصل عىل شهادة تدريب ال تقل مدهتا عن سـنة يف جمال حرفته مع خربة ثالث سـنواتاحلاصل عىل شهادة تدريب ال تقل مدهتا عن سـنة يف جمال حرفته مع خربة ثالث سـنوات ----٤٤٤٤

        ::::وعة الفنيني املساعدينوعة الفنيني املساعدينوعة الفنيني املساعدينوعة الفنيني املساعدين مجم مجم مجم مجم----٣٣٣٣                                

        ) :) :) :) :جـجـجـجـ((((يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة                                                     

        ٠٠٠٠احلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع القدرة عىل القيام jلعمل وخربة ملدة ال تقل عن سـنةاحلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع القدرة عىل القيام jلعمل وخربة ملدة ال تقل عن سـنةاحلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع القدرة عىل القيام jلعمل وخربة ملدة ال تقل عن سـنةاحلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع القدرة عىل القيام jلعمل وخربة ملدة ال تقل عن سـنة ----١١١١

    ٠٠٠٠احلاصل عىل شهادة تدريبية ال تقل مدهتا عن سـنة يف جمال ¡نته احلاصل عىل شهادة تدريبية ال تقل مدهتا عن سـنة يف جمال ¡نته احلاصل عىل شهادة تدريبية ال تقل مدهتا عن سـنة يف جمال ¡نته احلاصل عىل شهادة تدريبية ال تقل مدهتا عن سـنة يف جمال ¡نته  ----٢٢٢٢

    ٠٠٠٠ال ¡نته مع خربة يف جمال ¡نته ملدة سـنتني ال ¡نته مع خربة يف جمال ¡نته ملدة سـنتني ال ¡نته مع خربة يف جمال ¡نته ملدة سـنتني ال ¡نته مع خربة يف جمال ¡نته ملدة سـنتني احلاصل عىل شهادة تدريبية ملدة ال تقل عن سـتة ٔاشهر يف جماحلاصل عىل شهادة تدريبية ملدة ال تقل عن سـتة ٔاشهر يف جماحلاصل عىل شهادة تدريبية ملدة ال تقل عن سـتة ٔاشهر يف جماحلاصل عىل شهادة تدريبية ملدة ال تقل عن سـتة ٔاشهر يف جم ----٣٣٣٣

        ):):):):دددد((((يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة يعني يف الفئة                                             

        ٠٠٠٠احلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع خربة ال تقل عن ثالث سـنوات احلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع خربة ال تقل عن ثالث سـنوات احلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع خربة ال تقل عن ثالث سـنوات احلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع خربة ال تقل عن ثالث سـنوات  ----١١١١

احلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع شهادة تدريبية يف جمال ¡نته ال تقل عن سـنة مع خربة يف طبيعـة معـ¢ ال احلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع شهادة تدريبية يف جمال ¡نته ال تقل عن سـنة مع خربة يف طبيعـة معـ¢ ال احلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع شهادة تدريبية يف جمال ¡نته ال تقل عن سـنة مع خربة يف طبيعـة معـ¢ ال احلاصل عىل الشهادة �بتدائية مع شهادة تدريبية يف جمال ¡نته ال تقل عن سـنة مع خربة يف طبيعـة معـ¢ ال  ----٢٢٢٢

    ٠٠٠٠تقل عن سـنتني تقل عن سـنتني تقل عن سـنتني تقل عن سـنتني 



 عىل الشهادة �بتدائية مع شهادة تدريبية يف جمال ¡نته ال تقل عن سـتة ٔاشهر مع خربة يف جمال مع¢  عىل الشهادة �بتدائية مع شهادة تدريبية يف جمال ¡نته ال تقل عن سـتة ٔاشهر مع خربة يف جمال مع¢  عىل الشهادة �بتدائية مع شهادة تدريبية يف جمال ¡نته ال تقل عن سـتة ٔاشهر مع خربة يف جمال مع¢  عىل الشهادة �بتدائية مع شهادة تدريبية يف جمال ¡نته ال تقل عن سـتة ٔاشهر مع خربة يف جمال مع¢ احلاصلاحلاصلاحلاصلاحلاصل ----٣٣٣٣

    ٠٠٠٠ال تقل عن ٔاربع سـنوات ال تقل عن ٔاربع سـنوات ال تقل عن ٔاربع سـنوات ال تقل عن ٔاربع سـنوات 

        ٠٠٠٠             وتعترب اخلربة ملدة ثالث سـنوات يف طبيعة العمل معاد# للشهادة �بتدائية jلنسـبة لهذه اVموعة             وتعترب اخلربة ملدة ثالث سـنوات يف طبيعة العمل معاد# للشهادة �بتدائية jلنسـبة لهذه اVموعة             وتعترب اخلربة ملدة ثالث سـنوات يف طبيعة العمل معاد# للشهادة �بتدائية jلنسـبة لهذه اVموعة             وتعترب اخلربة ملدة ثالث سـنوات يف طبيعة العمل معاد# للشهادة �بتدائية jلنسـبة لهذه اVموعة

        ::::املادة اخلامسة املادة اخلامسة املادة اخلامسة املادة اخلامسة 

        ٠٠٠٠ون شهادة اzورة التدريبية من Cة تدريبية معرتف هبا ون شهادة اzورة التدريبية من Cة تدريبية معرتف هبا ون شهادة اzورة التدريبية من Cة تدريبية معرتف هبا ون شهادة اzورة التدريبية من Cة تدريبية معرتف هبا      جيب ٔان تك     جيب ٔان تك     جيب ٔان تك     جيب ٔان تك

        ::::املادة السادسة املادة السادسة املادة السادسة املادة السادسة 

        متنح العالوة السـنوية احملددة وفق سمل اجلور امللحق هبذه الالحئة بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السمل متنح العالوة السـنوية احملددة وفق سمل اجلور امللحق هبذه الالحئة بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السمل متنح العالوة السـنوية احملددة وفق سمل اجلور امللحق هبذه الالحئة بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السمل متنح العالوة السـنوية احملددة وفق سمل اجلور امللحق هبذه الالحئة بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السمل   - - - -     أ أ أ أ 

        ٠٠٠٠ٕاىل اzرجة التالية لها مبارشة يف الفئة نفسها  ويمت هذا النقل يف ٔاول حمرم من لك سـنة ٕاىل اzرجة التالية لها مبارشة يف الفئة نفسها  ويمت هذا النقل يف ٔاول حمرم من لك سـنة ٕاىل اzرجة التالية لها مبارشة يف الفئة نفسها  ويمت هذا النقل يف ٔاول حمرم من لك سـنة ٕاىل اzرجة التالية لها مبارشة يف الفئة نفسها  ويمت هذا النقل يف ٔاول حمرم من لك سـنة 

        ----::::نح العامل عالوة ٕاضافية يف احلاالت االٓتيةنح العامل عالوة ٕاضافية يف احلاالت االٓتيةنح العامل عالوة ٕاضافية يف احلاالت االٓتيةنح العامل عالوة ٕاضافية يف احلاالت االٓتيةمي مي مي مي   - - - -     بببب

        ٠٠٠٠عالوة عن لك سـنة دراسـية فوق املرح4 �بتدائية يهنهيا بنجاح ٔاثناء مع¢ عالوة عن لك سـنة دراسـية فوق املرح4 �بتدائية يهنهيا بنجاح ٔاثناء مع¢ عالوة عن لك سـنة دراسـية فوق املرح4 �بتدائية يهنهيا بنجاح ٔاثناء مع¢ عالوة عن لك سـنة دراسـية فوق املرح4 �بتدائية يهنهيا بنجاح ٔاثناء مع¢  ----١١١١

        ٠٠٠٠ عالوة عن لك دورة تدريبية يف جمال مع¢ ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر يهنهيا بنجاح ٔاثناء مع¢ عالوة عن لك دورة تدريبية يف جمال مع¢ ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر يهنهيا بنجاح ٔاثناء مع¢ عالوة عن لك دورة تدريبية يف جمال مع¢ ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر يهنهيا بنجاح ٔاثناء مع¢ عالوة عن لك دورة تدريبية يف جمال مع¢ ال تقل مدهتا عن سـتة ٔاشهر يهنهيا بنجاح ٔاثناء مع¢----٢٢٢٢

                ----::::ٕاضافة عدد من أالعامل ٕاىل الحئة بند أالجور ٕاضافة عدد من أالعامل ٕاىل الحئة بند أالجور ٕاضافة عدد من أالعامل ٕاىل الحئة بند أالجور ٕاضافة عدد من أالعامل ٕاىل الحئة بند أالجور 

 الثالثة من  الثالثة من  الثالثة من  الثالثة من ٕاضافة عدد من مسميات أالعامل jالتفاق بني وزارة اخلدمة املدنية ووزارة املالية واجلهات ذات العالقة يف عدة حمارض وفقا للامدٕاضافة عدد من مسميات أالعامل jالتفاق بني وزارة اخلدمة املدنية ووزارة املالية واجلهات ذات العالقة يف عدة حمارض وفقا للامدٕاضافة عدد من مسميات أالعامل jالتفاق بني وزارة اخلدمة املدنية ووزارة املالية واجلهات ذات العالقة يف عدة حمارض وفقا للامدٕاضافة عدد من مسميات أالعامل jالتفاق بني وزارة اخلدمة املدنية ووزارة املالية واجلهات ذات العالقة يف عدة حمارض وفقا للامدمت مت مت مت 

        ----::::واملسميات املضافة يه واملسميات املضافة يه واملسميات املضافة يه واملسميات املضافة يه الحئة بند أالجور ، الحئة بند أالجور ، الحئة بند أالجور ، الحئة بند أالجور ، 

        مجموعة العادينيمجموعة العادينيمجموعة العادينيمجموعة العاديني: : : : ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال ٔاوًال     

        ٠٠٠٠ عاملوا حمطات الغسـيل والتشحمي ٔاو البزنين  عاملوا حمطات الغسـيل والتشحمي ٔاو البزنين  عاملوا حمطات الغسـيل والتشحمي ٔاو البزنين  عاملوا حمطات الغسـيل والتشحمي ٔاو البزنين ----

        ٠٠٠٠ ويكون التعيني علهيا يف اجلهات اليت يتطلب معلها ذM  ويكون التعيني علهيا يف اجلهات اليت يتطلب معلها ذM  ويكون التعيني علهيا يف اجلهات اليت يتطلب معلها ذM  ويكون التعيني علهيا يف اجلهات اليت يتطلب معلها ذM –––– القهوجية  القهوجية  القهوجية  القهوجية ----

        ٠٠٠٠ ويشمل هذا املسمى ا«ين يرافقون املساحني ٔاثناء معلهم  ويشمل هذا املسمى ا«ين يرافقون املساحني ٔاثناء معلهم  ويشمل هذا املسمى ا«ين يرافقون املساحني ٔاثناء معلهم  ويشمل هذا املسمى ا«ين يرافقون املساحني ٔاثناء معلهم –––– القياسـيون  القياسـيون  القياسـيون  القياسـيون ----

        عاملوا ٔاو مالحظو اخلدمات العامة وروساؤمه ، ويدخل يف هذا املسمى عامل إال½رة ومجيع مسميات ٔاعامل عاملوا ٔاو مالحظو اخلدمات العامة وروساؤمه ، ويدخل يف هذا املسمى عامل إال½رة ومجيع مسميات ٔاعامل عاملوا ٔاو مالحظو اخلدمات العامة وروساؤمه ، ويدخل يف هذا املسمى عامل إال½رة ومجيع مسميات ٔاعامل عاملوا ٔاو مالحظو اخلدمات العامة وروساؤمه ، ويدخل يف هذا املسمى عامل إال½رة ومجيع مسميات ٔاعامل     ----

        ٠٠٠٠العامل العاديني العامل العاديني العامل العاديني العامل العاديني         من يرشفون عىل العاملني يف مجموعة    من يرشفون عىل العاملني يف مجموعة    من يرشفون عىل العاملني يف مجموعة    من يرشفون عىل العاملني يف مجموعة

        ٠٠٠٠ومه من يعملون يف املطابع يف غري أالعامل الفنية ومه من يعملون يف املطابع يف غري أالعامل الفنية ومه من يعملون يف املطابع يف غري أالعامل الفنية ومه من يعملون يف املطابع يف غري أالعامل الفنية : : : :  عاملوا املطابع  عاملوا املطابع  عاملوا املطابع  عاملوا املطابع ----

        ٠٠٠٠ مسميات ٔاعامهلم  مسميات ٔاعامهلم  مسميات ٔاعامهلم  مسميات ٔاعامهلم اختلفتاختلفتاختلفتاختلفتويشمل مجيع العاملني يف جمال رش املبيدات جبميع ٔانواعها و¡ام ويشمل مجيع العاملني يف جمال رش املبيدات جبميع ٔانواعها و¡ام ويشمل مجيع العاملني يف جمال رش املبيدات جبميع ٔانواعها و¡ام ويشمل مجيع العاملني يف جمال رش املبيدات جبميع ٔانواعها و¡ام : : : :  رشاشوا املبيدات  رشاشوا املبيدات  رشاشوا املبيدات  رشاشوا املبيدات ----

         مشغلوا معدات البناء  مشغلوا معدات البناء  مشغلوا معدات البناء  مشغلوا معدات البناء ----

        ٠٠٠٠ عامل املياه والرصف الصحي عامل املياه والرصف الصحي عامل املياه والرصف الصحي عامل املياه والرصف الصحي----

        ٠٠٠٠واليدخل يف هذه أالعامل النسخ عىل االٓ# الاكتبهواليدخل يف هذه أالعامل النسخ عىل االٓ# الاكتبهواليدخل يف هذه أالعامل النسخ عىل االٓ# الاكتبهواليدخل يف هذه أالعامل النسخ عىل االٓ# الاكتبه: : : : ئط وساحبو إالسـتنسل ومشغلوا االٓالت املكتبية ئط وساحبو إالسـتنسل ومشغلوا االٓالت املكتبية ئط وساحبو إالسـتنسل ومشغلوا االٓالت املكتبية ئط وساحبو إالسـتنسل ومشغلوا االٓالت املكتبية  طابعوا اخلرا طابعوا اخلرا طابعوا اخلرا طابعوا اخلرا----

        ٠٠٠٠ غسالوا املوىت ، حفاروا القبور  غسالوا املوىت ، حفاروا القبور  غسالوا املوىت ، حفاروا القبور  غسالوا املوىت ، حفاروا القبور ----

        ٠٠٠٠ عامل الطرق ويدخل حتت هذا املسمى ٔادالء ومرشدوا الطرق ومراقبو عامل الطرق ورؤساؤمه  عامل الطرق ويدخل حتت هذا املسمى ٔادالء ومرشدوا الطرق ومراقبو عامل الطرق ورؤساؤمه  عامل الطرق ويدخل حتت هذا املسمى ٔادالء ومرشدوا الطرق ومراقبو عامل الطرق ورؤساؤمه  عامل الطرق ويدخل حتت هذا املسمى ٔادالء ومرشدوا الطرق ومراقبو عامل الطرق ورؤساؤمه ----



        ٠٠٠٠ يف التكسري ٔاو أالفران  يف التكسري ٔاو أالفران  يف التكسري ٔاو أالفران  يف التكسري ٔاو أالفران ويشمل العاملني يف الصخور سواءويشمل العاملني يف الصخور سواءويشمل العاملني يف الصخور سواءويشمل العاملني يف الصخور سواء: : : :  عامل الصخور  عامل الصخور  عامل الصخور  عامل الصخور ----

        ٠٠٠٠وا مضخات احلريق وا مضخات احلريق وا مضخات احلريق وا مضخات احلريق لللل مشغ مشغ مشغ مشغ----

        ٠٠٠٠ مشغلوا مضخات املياه ٔاو الرصف الصحي  مشغلوا مضخات املياه ٔاو الرصف الصحي  مشغلوا مضخات املياه ٔاو الرصف الصحي  مشغلوا مضخات املياه ٔاو الرصف الصحي ----

        ٠٠٠٠ فتالوا احلبال  فتالوا احلبال  فتالوا احلبال  فتالوا احلبال ----

        ٠٠٠٠ مالحظوا العامل مالحظوا العامل مالحظوا العامل مالحظوا العامل----

        ٠٠٠٠ مربوا احليوا½ت  مربوا احليوا½ت  مربوا احليوا½ت  مربوا احليوا½ت ----

        ٠٠٠٠ موزعوا إالنتاج احليواين ٔاو النبايت  موزعوا إالنتاج احليواين ٔاو النبايت  موزعوا إالنتاج احليواين ٔاو النبايت  موزعوا إالنتاج احليواين ٔاو النبايت ----

        ٠٠٠٠ احلالبون  احلالبون  احلالبون  احلالبون ----

        ::::مجموعة احلرفيني مجموعة احلرفيني مجموعة احلرفيني مجموعة احلرفيني : : : : Ëنيًا Ëنيًا Ëنيًا Ëنيًا 

            ٠٠٠٠مجيع ا«ين يزاولون ٔاعامل اخلياطة مجيع ا«ين يزاولون ٔاعامل اخلياطة مجيع ا«ين يزاولون ٔاعامل اخلياطة مجيع ا«ين يزاولون ٔاعامل اخلياطة ويدخل يف هذا املسمى ويدخل يف هذا املسمى ويدخل يف هذا املسمى ويدخل يف هذا املسمى : : : :  اخلياطون  اخلياطون  اخلياطون  اخلياطون ----

        ٠٠٠٠ احلالقون  احلالقون  احلالقون  احلالقون ----

        ٠٠٠٠ويشمل هذا املسمى مجيع من يزاول معل التجليد للكتب واzفاتر وغريها ويشمل هذا املسمى مجيع من يزاول معل التجليد للكتب واzفاتر وغريها ويشمل هذا املسمى مجيع من يزاول معل التجليد للكتب واzفاتر وغريها ويشمل هذا املسمى مجيع من يزاول معل التجليد للكتب واzفاتر وغريها : : : :  اV$ون  اV$ون  اV$ون  اV$ون ----

        ٠٠٠٠ مأموروا السـنرت�ت ٔاو الهاتف والتلكس  مأموروا السـنرت�ت ٔاو الهاتف والتلكس  مأموروا السـنرت�ت ٔاو الهاتف والتلكس  مأموروا السـنرت�ت ٔاو الهاتف والتلكس ----

        ٠٠٠٠ اzهانون واملبيضون  اzهانون واملبيضون  اzهانون واملبيضون  اzهانون واملبيضون ----

        ٠٠٠٠ املبلطون  املبلطون  املبلطون  املبلطون ----

        ٠٠٠٠ احلدادون ٔاو اللحامون  احلدادون ٔاو اللحامون  احلدادون ٔاو اللحامون  احلدادون ٔاو اللحامون ----

        ٠٠٠٠ النقاشون  النقاشون  النقاشون  النقاشون ----

        ٠٠٠٠ السمكريون  السمكريون  السمكريون  السمكريون ----

        ٠٠٠٠غري ذM غري ذM غري ذM غري ذM      ومه من يعملون jلزجاج كقصه ٔاو تركيبه ٔاو ٕاصالحه ٔاو ومه من يعملون jلزجاج كقصه ٔاو تركيبه ٔاو ٕاصالحه ٔاو ومه من يعملون jلزجاج كقصه ٔاو تركيبه ٔاو ٕاصالحه ٔاو ومه من يعملون jلزجاج كقصه ٔاو تركيبه ٔاو ٕاصالحه ٔاو٠٠٠٠ الزجاجون  الزجاجون  الزجاجون  الزجاجون ----

        ٠٠٠٠ املنجدون  املنجدون  املنجدون  املنجدون ----

        ٠٠٠٠    البناءونالبناءونالبناءونالبناءون    ----

        ٠٠٠٠ الغسالون واملكوجيون  الغسالون واملكوجيون  الغسالون واملكوجيون  الغسالون واملكوجيون ----

        ٠٠٠٠ معمروا البطارÏت  معمروا البطارÏت  معمروا البطارÏت  معمروا البطارÏت ----

        ٠٠٠٠وتشمل مجيع القامئني بأعامل البنرشة للسـيارات واملعدات الثقي4 وتشمل مجيع القامئني بأعامل البنرشة للسـيارات واملعدات الثقي4 وتشمل مجيع القامئني بأعامل البنرشة للسـيارات واملعدات الثقي4 وتشمل مجيع القامئني بأعامل البنرشة للسـيارات واملعدات الثقي4 : : : :  البنرشيون  البنرشيون  البنرشيون  البنرشيون ----

        ٠٠٠٠ قارؤا العدادات  قارؤا العدادات  قارؤا العدادات  قارؤا العدادات ----

        ٠٠٠٠تري تري تري تري  موزعوا الفوا موزعوا الفوا موزعوا الفوا موزعوا الفوا----

        ٠٠٠٠ صانعوا أالحذية  صانعوا أالحذية  صانعوا أالحذية  صانعوا أالحذية ----



        ٠٠٠٠ اخلطاطون  اخلطاطون  اخلطاطون  اخلطاطون ----

        ٠٠٠٠ الرسامون  الرسامون  الرسامون  الرسامون ----

        ٠٠٠٠ مأموروا املربقات  مأموروا املربقات  مأموروا املربقات  مأموروا املربقات ----

        ٠٠٠٠ سائقوا الشاحنات واملعدات الثقي4  سائقوا الشاحنات واملعدات الثقي4  سائقوا الشاحنات واملعدات الثقي4  سائقوا الشاحنات واملعدات الثقي4 ----

        ٠٠٠٠ عاملوا صيانة املكيفات  عاملوا صيانة املكيفات  عاملوا صيانة املكيفات  عاملوا صيانة املكيفات ----

        ٠٠٠٠ قياسوا السـيول  قياسوا السـيول  قياسوا السـيول  قياسوا السـيول ----

        ٠٠٠٠ عامل اخلراطة واجللخ  عامل اخلراطة واجللخ  عامل اخلراطة واجللخ  عامل اخلراطة واجللخ ----

        ٠٠٠٠ الرjبنة  الرjبنة  الرjبنة  الرjبنة ----

        ٠٠٠٠ والسائسون  والسائسون  والسائسون  والسائسون –––– الرسوجية  الرسوجية  الرسوجية  الرسوجية ----

        ٠٠٠٠السالمة الفنيني السالمة الفنيني السالمة الفنيني السالمة الفنيني      عامل أالمن ٔاو عامل أالمن ٔاو عامل أالمن ٔاو عامل أالمن ٔاو----

        ٠٠٠٠ا الربقيات ا الربقيات ا الربقيات ا الربقيات  موزعو  موزعو  موزعو  موزعو ----

        ٠٠٠٠ فنيوا التلفو½ت  فنيوا التلفو½ت  فنيوا التلفو½ت  فنيوا التلفو½ت ----

        ٠٠٠٠ فنيوا إالضاءة  فنيوا إالضاءة  فنيوا إالضاءة  فنيوا إالضاءة ----

        ٠٠٠٠ فنيوا التسجيل فنيوا التسجيل فنيوا التسجيل فنيوا التسجيل----

        ٠٠٠٠ فنيوا اzيكور  فنيوا اzيكور  فنيوا اzيكور  فنيوا اzيكور ----

        ٠٠٠٠ مشغلوا الرافعات الكهرjئية  مشغلوا الرافعات الكهرjئية  مشغلوا الرافعات الكهرjئية  مشغلوا الرافعات الكهرjئية ----

        ٠٠٠٠ مشغلوا املوzات الكهرjئية  مشغلوا املوzات الكهرjئية  مشغلوا املوzات الكهرjئية  مشغلوا املوzات الكهرjئية ----

ملوائـد ، وال ملوائـد ، وال ملوائـد ، وال ملوائـد ، وال  الـضيوف وإالرشاف عـىل ترتيـب ا الـضيوف وإالرشاف عـىل ترتيـب ا الـضيوف وإالرشاف عـىل ترتيـب ا الـضيوف وإالرشاف عـىل ترتيـب اواسـتقبالواسـتقبالواسـتقبالواسـتقبال ومن يتولون توجيه اzعوات  ومن يتولون توجيه اzعوات  ومن يتولون توجيه اzعوات  ومن يتولون توجيه اzعوات �سـتقبال�سـتقبال�سـتقبال�سـتقبالويشمل هذا املسمى مأموروا ويشمل هذا املسمى مأموروا ويشمل هذا املسمى مأموروا ويشمل هذا املسمى مأموروا : : : :  مضايفي  مضايفي  مضايفي  مضايفي ----    

        ٠٠٠٠يكون التعيني علهيا ٕاال يف اجلهات اليت يتطلب معلها ذM اكٕالمارات ، والقصور والضيافات واملرامس يكون التعيني علهيا ٕاال يف اجلهات اليت يتطلب معلها ذM اكٕالمارات ، والقصور والضيافات واملرامس يكون التعيني علهيا ٕاال يف اجلهات اليت يتطلب معلها ذM اكٕالمارات ، والقصور والضيافات واملرامس يكون التعيني علهيا ٕاال يف اجلهات اليت يتطلب معلها ذM اكٕالمارات ، والقصور والضيافات واملرامس 

        ٠٠٠٠ فارزوا الربقيات  فارزوا الربقيات  فارزوا الربقيات  فارزوا الربقيات ----

        ٠٠٠٠ فين غاز  فين غاز  فين غاز  فين غاز ----

        ٠٠٠٠ خملص مجريك  خملص مجريك  خملص مجريك  خملص مجريك ----

        ٠٠٠٠ مراقبوا املباين  مراقبوا املباين  مراقبوا املباين  مراقبوا املباين ----

        ٠٠٠٠ حاضنة  حاضنة  حاضنة  حاضنة ----

        ٠٠٠٠))))ل يقترص عىل مديرÏت املياه والرصف الصحي ل يقترص عىل مديرÏت املياه والرصف الصحي ل يقترص عىل مديرÏت املياه والرصف الصحي ل يقترص عىل مديرÏت املياه والرصف الصحي التعيني عىل هذه أالعامالتعيني عىل هذه أالعامالتعيني عىل هذه أالعامالتعيني عىل هذه أالعام(((( ومراقب شـباكت املياه ٔاو الرصف الصحي  ومراقب شـباكت املياه ٔاو الرصف الصحي  ومراقب شـباكت املياه ٔاو الرصف الصحي  ومراقب شـباكت املياه ٔاو الرصف الصحي ٠٠٠٠ رئيس فرقة رئيس فرقة رئيس فرقة رئيس فرقة----

        ٠٠٠٠))))ويشمل هذا املسمى كذM مأموروا عفش الراكبويشمل هذا املسمى كذM مأموروا عفش الراكبويشمل هذا املسمى كذM مأموروا عفش الراكبويشمل هذا املسمى كذM مأموروا عفش الراكب( ( ( ( ٠٠٠٠ مأموروا القطارات ومساعدومه  مأموروا القطارات ومساعدومه  مأموروا القطارات ومساعدومه  مأموروا القطارات ومساعدومه ----

        ٠٠٠٠) ) ) ) ويشمل هذا املسمى كذM نظار احملطات ومساعدومه ويشمل هذا املسمى كذM نظار احملطات ومساعدومه ويشمل هذا املسمى كذM نظار احملطات ومساعدومه ويشمل هذا املسمى كذM نظار احملطات ومساعدومه : ( : ( : ( : (  مراقبوا احملطات ومساعدومه  مراقبوا احملطات ومساعدومه  مراقبوا احملطات ومساعدومه  مراقبوا احملطات ومساعدومه ----



        ٠٠٠٠ سائقوا القطارات ومساعدومه  سائقوا القطارات ومساعدومه  سائقوا القطارات ومساعدومه  سائقوا القطارات ومساعدومه ----

        يدية يدية يدية يدية  مراقبوا صيانة اخلطوط احلد مراقبوا صيانة اخلطوط احلد مراقبوا صيانة اخلطوط احلد مراقبوا صيانة اخلطوط احلد----

        ٠٠٠٠ مأموروا ساحات العرjت  مأموروا ساحات العرjت  مأموروا ساحات العرjت  مأموروا ساحات العرjت ----

        ٠٠٠٠ اجلزارون  اجلزارون  اجلزارون  اجلزارون ----

        ٠٠٠٠ معقموا أاللبان ومساعدومه  معقموا أاللبان ومساعدومه  معقموا أاللبان ومساعدومه  معقموا أاللبان ومساعدومه ----

        ٠٠٠٠ مرشفوا الصيانة  مرشفوا الصيانة  مرشفوا الصيانة  مرشفوا الصيانة ----

        ٠٠٠٠ فنيوا صيانة االٓالت املكتبية  فنيوا صيانة االٓالت املكتبية  فنيوا صيانة االٓالت املكتبية  فنيوا صيانة االٓالت املكتبية ----

            ٠٠٠٠ عامل خفار  عامل خفار  عامل خفار  عامل خفار ----

        ::::مجموعة الفنيني املساعدينمجموعة الفنيني املساعدينمجموعة الفنيني املساعدينمجموعة الفنيني املساعدين::::Ëلثاً Ëلثاً Ëلثاً Ëلثاً 

        ٠٠٠٠امل أالوفست ، واليونيتيب وغريها امل أالوفست ، واليونيتيب وغريها امل أالوفست ، واليونيتيب وغريها امل أالوفست ، واليونيتيب وغريها ويدخل حتت هذا املسمى مجيع أالعامل الفنية املتعلقة jملطابع كعويدخل حتت هذا املسمى مجيع أالعامل الفنية املتعلقة jملطابع كعويدخل حتت هذا املسمى مجيع أالعامل الفنية املتعلقة jملطابع كعويدخل حتت هذا املسمى مجيع أالعامل الفنية املتعلقة jملطابع كع: : : :  فنيوا الطباعة  فنيوا الطباعة  فنيوا الطباعة  فنيوا الطباعة ----                

        ٠٠٠٠ املساحون  املساحون  املساحون  املساحون ----                

        ٠٠٠٠ فنيوا ومعمروا أالسلحة وا«خرية  فنيوا ومعمروا أالسلحة وا«خرية  فنيوا ومعمروا أالسلحة وا«خرية  فنيوا ومعمروا أالسلحة وا«خرية ----                

        ٠٠٠٠ قياسوا الزيت  قياسوا الزيت  قياسوا الزيت  قياسوا الزيت ----                

        ويشمل هذا املسمى مصوروا التلفزيون والسيÜ والتصوير اجلوي والتصوير الفوتغرايفويشمل هذا املسمى مصوروا التلفزيون والسيÜ والتصوير اجلوي والتصوير الفوتغرايفويشمل هذا املسمى مصوروا التلفزيون والسيÜ والتصوير اجلوي والتصوير الفوتغرايفويشمل هذا املسمى مصوروا التلفزيون والسيÜ والتصوير اجلوي والتصوير الفوتغرايف: : : :  املصورون  املصورون  املصورون  املصورون ----                

        ٠٠٠٠                      واجلنايئ                      واجلنايئ                      واجلنايئ                      واجلنايئ

            ٠٠٠٠ة ة ة ة ممرضممرضممرضممرض     ممرض ٔاو ممرض ٔاو ممرض ٔاو ممرض ٔاو----                
                                                                                                                                                                            

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



        سمل رواتب املعينني عىل بند أالجورسمل رواتب املعينني عىل بند أالجورسمل رواتب املعينني عىل بند أالجورسمل رواتب املعينني عىل بند أالجور
        من من من من اعتبارا اعتبارا اعتبارا اعتبارا هـ واملعمول به هـ واملعمول به هـ واملعمول به هـ واملعمول به ١٤٠١١٤٠١١٤٠١١٤٠١////٧٧٧٧////١١١١ وäرخي  وäرخي  وäرخي  وäرخي ٥٠٢٥٠٢٥٠٢٥٠٢مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية رمق مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية رمق مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية رمق مبوجب قرار جملس اخلدمة املدنية رمق            الصادر       الصادر       الصادر       الصادر
         من  من  من  من اعتبارااعتبارااعتبارااعتباراهـ هـ هـ هـ ١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤١٤////١١١١١١١١ / / / /٢٣٢٣٢٣٢٣     يف يف يف يف١٧١٧١٧١٧////واملضاف ٕاليه مخس درجات jملرسوم املليك رمق مواملضاف ٕاليه مخس درجات jملرسوم املليك رمق مواملضاف ٕاليه مخس درجات jملرسوم املليك رمق مواملضاف ٕاليه مخس درجات jملرسوم املليك رمق م. . . .        äرخيه       äرخيه       äرخيه       äرخيه

    ٠٠٠٠/ / / / ٠٠٠٠        ١٥١٥١٥١٥هـ       وبعد ٕاضافة  نسـبة هـ       وبعد ٕاضافة  نسـبة هـ       وبعد ٕاضافة  نسـبة هـ       وبعد ٕاضافة  نسـبة ١٤١٥١٤١٥١٤١٥١٤١٥////٥٥٥٥////١٢١٢١٢١٢ حسب موافقة جملس اخلدمة املدنية جبلسـته املنعقدة بتارخي  حسب موافقة جملس اخلدمة املدنية جبلسـته املنعقدة بتارخي  حسب موافقة جملس اخلدمة املدنية جبلسـته املنعقدة بتارخي  حسب موافقة جملس اخلدمة املدنية جبلسـته املنعقدة بتارخي ٠٠٠٠هـ هـ هـ هـ ١٤١٥١٤١٥١٤١٥١٤١٥////١١١١////١١١١                                    
          من   من   من   من اعتبارااعتبارااعتبارااعتباراهـ   هـ   هـ   هـ   ١٤٢٦١٤٢٦١٤٢٦١٤٢٦////٧٧٧٧////١٦١٦١٦١٦وäرخي وäرخي وäرخي وäرخي )  )  )  )  ٢٢٧٢٢٧٢٢٧٢٢٧/ / / / أ أ أ أ ( ( ( ( املليك رمق  املليك رمق  املليك رمق  املليك رمق      املعمتدة  jٔالمراملعمتدة  jٔالمراملعمتدة  jٔالمراملعمتدة  jٔالمر

        هـهـهـهـ١٤٢٦١٤٢٦١٤٢٦١٤٢٦////٩٩٩٩////١١١١                                                                                                                                                                                                                    
  |اzرجات                                                                                                                                  |

  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

 يقترص تطبيق هذا السمل عىل السعوديني فقط ، أما املعينون عىل البند من غري السعوديني فٕان أالجور املتفق علهيا عند التعاقد معهم يه أالساس يف حتديد أجورمه حىت وٕان قلت عن  يقترص تطبيق هذا السمل عىل السعوديني فقط ، أما املعينون عىل البند من غري السعوديني فٕان أالجور املتفق علهيا عند التعاقد معهم يه أالساس يف حتديد أجورمه حىت وٕان قلت عن  يقترص تطبيق هذا السمل عىل السعوديني فقط ، أما املعينون عىل البند من غري السعوديني فٕان أالجور املتفق علهيا عند التعاقد معهم يه أالساس يف حتديد أجورمه حىت وٕان قلت عن  يقترص تطبيق هذا السمل عىل السعوديني فقط ، أما املعينون عىل البند من غري السعوديني فٕان أالجور املتفق علهيا عند التعاقد معهم يه أالساس يف حتديد أجورمه حىت وٕان قلت عن ----    
            ٠٠٠٠ كام ورد ذM يف قرار جملس اخلدمة املدنية  املشار ٕاليه أعاله  كام ورد ذM يف قرار جملس اخلدمة املدنية  املشار ٕاليه أعاله  كام ورد ذM يف قرار جملس اخلدمة املدنية  املشار ٕاليه أعاله  كام ورد ذM يف قرار جملس اخلدمة املدنية  املشار ٕاليه أعاله ٠٠٠٠ذا السمل ، ويعترب هذا السمل هو احلد أالعىل ا«ي ال جيوز جتاوزه عند ٕابرام العقد أو جتديده ذا السمل ، ويعترب هذا السمل هو احلد أالعىل ا«ي ال جيوز جتاوزه عند ٕابرام العقد أو جتديده ذا السمل ، ويعترب هذا السمل هو احلد أالعىل ا«ي ال جيوز جتاوزه عند ٕابرام العقد أو جتديده ذا السمل ، ويعترب هذا السمل هو احلد أالعىل ا«ي ال جيوز جتاوزه عند ٕابرام العقد أو جتديده أالجور الواردة يف هأالجور الواردة يف هأالجور الواردة يف هأالجور الواردة يف ه

 


