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 قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بالموافقة على الالئحة                                

 

هـ  المبلغ بخطاا  دياوار رئا اة     18/1/1420( وتاريخ 1/596)صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم

 هـ  6/3/1420/ر وتاريخ 7/3153اء رقم مجلس الوزر

 وقرر ما يلي :   

أوال: يعدل مسمى )الئحة إجراءات وشارو  تللياا المو اا باعماال و يعاة معيىاة إلاى جانا  عملا              

هاـ ليصاب) ) الئحاة     16/9/1398ريخ ( وتاا 58األصلي ( الصادرة بقرار مجلاس الخدماة المدنياة رقام )    

 .التلليا ( 

( من الالئحة المشار إليهاا  وتااا) )مادتاار( جديادتار لتصاب)      4( ورقم )1ثانيا: تعدل المادتار رقم )   

 .للصيغة المرفقة بهذا القرار ًا)الئحة التلليا ( من ) ت( مواد وفق

   .ثالثا : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ إبالغ  من قبل ديوار رئا ة مجلس الوزراء    

( وتاااااريخ  596/420وحياااات تماااات الموافقااااة علااااى محااااار مجلااااس الخدمااااة المدنيااااة رقاااام )              

هـ المتامن للقرار المىوه عى  وذلا  بااال مار الساامي البرقاي المشاار إليا  فاي صادر هاذا           18/1/1420

   .ا  الخط

       

للافاة الجهاات الحلومياة     فار األمانة العامة ترجو تلطا معا ليلم باتخاذ ما ترون  نحو تبليغ هذا القرار  

وبرفق  صورة من محار المجلس المشتمل على القرار المشار إلي   وكامل األوراق المتعلقاة  . للعمل ب 

 .بالموضوع 

 . وتقبلوا معاليلم خالص تحياتي واحترامي       

 

 رئيس الديوار العام للخدمة المدنية

 وعاو مجلس الخدمة المدنية                                                                                 

 يزمحمد بن علي العا                                                                                        
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 الالئحة                                                                  

 

 المادة األولى :

يجااوز تلليااا  المو ااا بالقيااام  باعمااال  و يعااة  أخاارف  معيىااة باألضااافة إلااى عملاا  األصاالي أو بدوناا   

  واء كار التلليا  داخل المديىة التي بها مقر عمل  أو خارجها وفقا للشرو  التالية :

أر تلاور هىاااظ و يعااة معتماادة فااي الميزانيااة  وشاااغرة فعااال  أو حلمااا وأر  تاادعو الحاجااة  لماان يقااوم    -أ

 .بعملها  واء  في جهة عمل المو ا األصلية أو جهة حلومية أخرف 

أال تلور الو يعة من الو ائا  التي  يملان أر ياتم القياام بعملهاا عان  رياي  توزيا  العمال  وتاا            - 

 .المدنية  تعريعا لهذه الو ائا وزارة الخدمة 

أر يلور هىاظ  تقار   بين مرتبة  المو ا  ومرتباة  الو يعاة المللاا بهاا بحيات ال يتجااوز العارق          -ج

بيىهما مرتبتين و ار يلور هىاظ  تجانس  بين  العمل األصلي  للمو ا  وأعمال الو يعة المللا بهاا أو  

 .أر تتوفر لدي  شرو  شغلها 

وذلا  باألضاافة إلاى عملا      . المو ا بالقيام بعمل اكثر من  و يعة  واحدة  فاي وقات واحاد    أال يللا  -د

 .األصلي 

أال تزيد مدة  تلليا المو ا باعمال  و يعة معيىة عن ) ىة ( إذا كانت خارج المديىة التي بها مقار   -هـ

الجهاة التاي يعمال بهاا      اماا إذا كانات  داخال المديىاة  فيتارظ  تحدياد ذلا   لتقادير        .عمل المو ا األصلي 

 المو ا.

أال يللا المو ا  المرقي  خالل الساىة األولاى مان ترقيتا  باعماال و يعاة تقا  خاارج مقار الو يعاة            -و

 .  المرقي إليها إذا كار مقر تل  الو يعة يبعد عن مقر عمل  بقدر المسافة المحددة لالنتدا 

انت الو يعة المللا بهاا تقا  خاارج المديىاة التاي      أر تتم موافقة المو ا على التلليا أو تمديده إذا ك -ز

 بها مقر عمل  األصلي.

 المادة الثانية :

يتم تلليا من يشغل أيا من المرتبتين) الخامسة عشرة ( أو)الرابعة عشرة( بالقيام باعمال و يعاة أخارف   

فاي الجهاة    –غير المعين داخال الجهاة الحلومياة التاي  يتبعهاا  المللاا أو تللياا مان يشاغل مرتباة اقال            

           بقاارار ماان الااوزير المخااتص     –بالقيااام  باعمااال  و ااائا إحاادف  الماارتبتين  المشااار إليهمااا        –نعسااها 

   .أو رئيس المصلحة المستقلة 

أمااا إذا كااار المللااا يعماال فااي جهااة حلوميااة أخاارف أو كااار يشااغل و يعااة حلوميااة غياار مشاامولة بساالم   

التدريس بالجامعاات فيساتاذر المقاام الساامي قبال إصادار قارار         روات  المو عين العام مثل أعااء هيئة

 . التلليا

 المادة الثالثة:

يجوز بموافقة الوزير المختص أو رئيس المصلحة  المستقلة  أر يصر) للمو ا  الذي كلاا  باعماال     

ماال و يعتا    ( من هذه الالئحة باألضافة إلاى قياما   باع  1و يعة  معيىة  وفي الشرو  المبيىة في المادة )

/(  خمسااة وعشاارور بالمائااة ماان أول مربااو  راتاا    25ملافاااة عاان كاال شااهر ال  تتجاااوز )  –األصاالية 
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ويجااوز باادال ماان  ذلاا   معاملااة  المو ااا المللااا وفااي قواعااد التلليااا بالعماال  .الو يعااة  التااي يشااغلها 

.خارج وقت الدوام الر مي م  مراعاة عدم الجم  بين البدلين
1

 

 المادة الرابعة:

يجوز تلليا المو ا للقيام بمهمة ر مية معيىة  باألضاافة  إلاى عملا  األصالي أو بدونا  داخال المديىاة        

التي بها مقر عمل  األصلي أو خارجها  واء بالجهة التي يعمل بها أو غيرها من الجهات الحلومية وفقاا  

 للشرو  التالية:

  .أر تلور المهمة مؤقتة وال يوجد لها و يعة معيىة  -أ

 .أر يلور هىاظ  تجانس بين عمل المو ا األصلي و بيعة عمل المهمة المللا بها  - 

 .أر ال تزيد مدة التلليا بالمهمة عن ) ىة( كحد أقصى -ج

 المادة الخامسة:

إذا كلا المو ا بالقيام بعمل و يعة معيىة في وزارة أو مصلحة حلومياة غيار الجهاة  التاي يعمال بهاا         

كلا لديها ما يستحق  من بدالت  أو ملافآت أو تعويااات عادا راتبا  وبادل الىقال ماا       تتحمل الجهة  التي 

 .لم يتعي على غير ذل 
 المادة الساد ة:

ال يرتاا  التلليااا المخااالا لهااذه الالئحااة أي اثاار ماان اهثااار التااي يرتبهااا الىعااام  أو هااذه الالئحااة وعلااى  

 .ن قرارات التلليا أو تمديدهالجهات الحلومية تزويد وزارة الخدمة المدنية  بصور م
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 


