
  

   


























































  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم                                                         
 







 
 ۰قواعد تمديد الخدمة -:القسم األول 

 
 ۰على التقاعد لبلوغ السن النظامية وطلب التمديداإلحالة  -
 ۰نية بطلب تمديد خدمة الموظفقواعد وإجراءات الرفع لمجلس الخدمة المد -
 ۰تمديد خدمات بعض شاغلي الوظائف المستثناة  -
 ۰ممن يكملون السن أثناء العام الدراسيتمديد خدمات شاغلي الوظائف التعليمية  -
 ۰تمديد خدمات األطباء وبعض الفئات الطبية والصحية إلى سن الخامسة والستين -
 ۰تمديد خدمات الطيارين -
 
 

 ۰عد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعدقوا -:القسم الثاني
 

 ۰القواعد األساسية في التعاقد مع من أحيل على التقاعد - )۱(            
 قواعد تم إضافتها إلى القواعد السابقة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  - )۲(            

 عاقد مع المستخدمين ، والعاملين علىهـ تتعلق بالت۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ٦۰٥/۱(                   
 ۰بند األجور ، والمحالين على التقاعد المبكر                   

 تنظيم اإلرتباط بالوظيفة التي يتم التعاقد مع المحال للتقاعد للقيام بعملها ومدى –) ۳(            
 ۰حالتين وما يصرف فيهما إستمرار إشغالها من عدمه وضوابط التعاقد في ال                   

 تمديد خدمات األطباء وبعض الفئات الطبية والصحية والتعاقد مع أي منهم بعد سن –) ٤(            
 ۰والستين حتى بلوغ سن السبعينالخامسة                    

 لمحالين على التعاقد مع ذوي الكفاءات الطبية أوالتخصصية ، أو الفنية النادرة من ا –) ٥(            
 ۰التقاعد لبلوغ السن النظامية وتحديد مقدار المكافأة التي تصرف لهم عند التعاقد معهم                   

 التعاقد مع المحالين على التقاعد من السعوديين للعمل في الممثليات السعودية في  –) ٦(            
 ۰تعاقد معهم مؤقتاً الخارج الذي تستدعي الحاجة ال                   

  ۱۳/۱٥والقرار رقم  –نموذج العقد الخاص بالتعاقد مع المحالين على التقاعد   -) ۷(            
 ۰الصادربإعتماده                      
 ) الخاص بالتعاقد مع من أحيل على التقاعد عقدالنموذج (                     





   أوالً        
      ثانيا      

 ثالثاً        
 

  رابعاً      
  خامساً      
 سادساً      
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 مقدمة                                            
 

باألجهزة الحكومية يشغلون وظائف ذات طبيعة معينة سواء كانت لما كان هناك أعداد من الموظفين      
تخصصية أو فنية أو طبية أومن فئات الزالت الحاجة إليها قائمة عندما يبلغوا السن النظامية 
للتقاعد وترغب جهاتهم بإستمرارهم في العمل فترة معينة عن طريق تمديد خدماتهم أوالتعاقد 

ات خاصة بتنظيم  وضع هؤالء  لكنها متفرقة  و موضوعة معهم  فإن هناك  قواعد  وإجراء
   ۰ضمن اللوائح التنفيذية ألنظمة الخدمة المدنية أوبموجب قرارات وأوامر سامية كريمة 

لذا وجد من المناسب إعداد هذه المطبوعة لتيسيرالوصول إلى هذه القواعد واإلجراءات       
 وفقاً  ۰يذية والقرارات واألوامرالسامية الكريمة حسبما وردت في مواقعها  ضمن اللوائح التنف

 ۰للترتيبات الواردة أدناه 
                                       ---------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 أوالً                                         
 

 :مية وطلب التمديداإلحالة على التقاعد لبلوغ السن النظا
 

 الصادر ة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم) الئحة إنتهاء الخدمة ( السادسة من (نصت المادة       
 :هـ  على مايلي۲۰/۸/۱٤۲۳وتاريخ ) ۱/۸۱۳(
 

 يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله سن الستين ، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية  -أ   
 ه مرة أو أكثر حتى إكماله سن الخامسة والستين ،  كما يجوز للمجلس رفع سن اإلحالةمد خدمت     
 ۰)على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية إلى سن الخامسة والستين     

 

 سن اإلحالة على التقاعد ) الخامسة عشرة أو الرابعة عشرة( إذا بلغ من يشغل أياً من المرتبتين -ب   
  ۰فيصدر الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة القرار التنفيذي لذلك بقوة النظام        

 
 

                         
 ثانياً                                                 

 
 :قواعد وإجراءات الرفع لمجلس الخدمة المدنية بطلب تمديد خدمة الموظف

 

هـ المؤكد عليه باألمرين ۱٦/۸/۱٤۰۸وتاريخ ) ۱۲۲٤٥/ ب/۷(تضمن األمر السامي الكريم رقم       
هـ على ۲۹/۷/۱٤۲۳وتاريخ )  ۳۰۰٦۷/ ب/۷( هـ ورقم ۲۰/۳/۱٤۱٤وتاريخ ) ٤۳۹۰/ب/۷(الساميين رقم 

 :اآلتي
 

 على الجهات المختصة مراعاة القواعد التالية قبل الرفع بطلب تمديد خدمات الموظفين والمستخدمين(    
 :لسن النظامية لإلحالة على التقاعد بعد بلوغهم ا    

 أن يكون لدى المرشح ندرة في التخصص والخبرة يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له  -۱           
 ۰خالل فترة وجيزة              

 ۰أن يكون المرشح الئقاً صحياً لممارسة العمل  -۲           
 بق أن  خفض سنه  من قبل الجهات المختصة  بعد  تاريخ أن ال يكون  المرشح ممن س  -۳           

 لعام) ۱/۱۳٤(هـ  الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ۱۳/۱۱/۱٤۰۷                
 ۰هـ۱٤۰۷                

 هرين علىأن يتم الرفع لمجلس الخدمة المدنية  قبل بلوغ المرشح للتمديد  سن التقاعد بش  -٤           
 ۰األقل وأن تعاد الطلبات التي ال تتفق مع ذلك                

 
 ثالًثاً                                                     

 
 : تمديد خدمات بعض شاغلي الوظائف المستثناة  
 
 

- :منسوبي وزارة الداخلية  - أ
هـ   وقرار ۲٥/۷/۱٤۱۰وتاريخ )   ۱/۲۰۰(سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم     

يجوز لسمو    (  هـ و نصا على أنه  ۲۲/٦/۱٤۱۱وتاريخ ) ۳/۲۲٦( مجلس الخدمة المدنية رقم 
 وزير الداخلية  تمديد الخدمة بعد بلوغ سن الستين وحتى سن الخامسة والستين لمنسوبي الوزارة

 اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية   من) ۳۷/٥( الذين يشغلون الوظائف الخاضعة لحكم المادة         



  

 (*)    -:وهي     
 

                                  ۰الخويا ورؤساؤهم       -۱             
     ۰العمد          -٦                                 ۰قصاصوا األثر           -۲             
 ۰وكالء المحافظين  - ۷    ۰)المحافظين بعد صدور نظام المناطقأي (األمراء  -۳             
 ۰منفذوا القصاص ورؤساؤهم   -۸رؤساء المراكز                                            - ٤             
 ۰رئيس دورية     -۹                                         ۰رؤساء الهجانة   -٥             

 
   -:مديد خدمات منسوبي بعض الجهات الحكومية األخرى إلى سن الخامسة والستين ت  - ب
 

 هـ۱۲/۲/۱٤۰۲وتاريخ  ٦۲٤غسالوا الموتى وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  -
 وظائف اإلرشاد الديني ، مرشدي القرى والبوادي ، أئمة المساجد، أمناء المكتبات بالحرمين  -

 اشين التابعين لخدمة الحرمين الشريفين ، موظفوا اإلشراف الديني الشريفين والمساجد ، الفر
  ۰)هـ ۱٥/۷/۱۳۹۱وتاريخ  ۳/ ۱٥۳٥۲وذلك حسب األمرالسامي رقم ( بالمسجد الحرام 

 اللذين يعمالن بمدارس البنات في حالة بلوغ )  الزوج وزوجته ( المتالزمين من المستخدمين   -
 غ اآل خر هذه السن حيث يعامالن بموجب قرار مجلس الخدمة أحدهما السن النظامية  ولم يبل     
 هـ  حيث يجوز للوزير المختص تمديد خدمة الطرف ۱/۱/۱٤۲٥وتاريخ  ۱/۹٤۱المدنية رقم     
 الذي بلغ سن التقاعد لمدة سنة اواكثر حتى يصل مجموع خدمة الطرف اآلخر القدر الذي يتيح     

 تتم إحالتهما معاً على أال يتجاوز سن الخامسة والستين ، فإنله الحصول على معاش تقاعدي ل     
 بلغ السن المشار إليها  قبل بلوغ خدمات الطرف اآلخر القدر الذي يستحق عنه معاشاً تقاعدياً      
 وفقاً لنظام التقاعد المدني  جاز للوزير المختص إبقاءه  في عمله بعد إحالته على التقاعد وذلك      
 إستحقاق الطرف اآلخر معاشاً تقاعدياً أو بلوغ أحدهما سن السبعين أيهما اقرب ، ويعاملحتى      

  -:كاآلتي       
 التعاقد معه على وظيفة شاغرة مشمولة بالئحة المعينين على بند االجورإن توفرت لديه  – ۱       

 ۰مؤهالتها وشروطها            
 ۰في حدود البند المعتمد) ۱۰٥البند (وعة أو التعاقد معه على بند الرواتب المقط -۲
 أو التعاقد معه ومعاملته من حيث المكافاة والمزايا المالية والبند الذي تصرف منه وفق -۳

 هـ ۱٤۲۰عام  ۱/٦۰٥قواعد التعاقد مع المحالين للتقاعد الصادرة بقرارالمجلس رقم      
 لى أي حال وتصرف مستحقاتهما فإذا بلغ احدهما سن السبعين عاماً تنهى خدمتهما معاً ع  
 ۰وفق القواعد النظامية   
 

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

 هـ  في فقرته الثانية من النص على ۲۹/۱/۱٤۰۰وتاريخ  ۲۲۲يالحظ ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (*)     
 من اللوائح  ۳۷/٥لى إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة يمنح المتعاقد معه بعد سن الخامسة والستين ع( أن    
 ۰)التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مكافأة تعادل أول مربوط المرتبة التي كان يشغلها وقت اإلحالة على التقاعد     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 رابًعا                                               
 

- :ف التعليمية ممن  يكملوا السن النظامية أثناء العام الدراسيتمديد خدمات شاغلوا الوظائ
         

 هـ  المعدل بقرار ۲۸/٥/۱٤۱۰وتاريخ )۱/۱۹٤(فقد ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم          
  -:هـ  الذي نص على مايلي ۲۷/٥/۱٤۱۳وتاريخ ) ۱/۲٤۸(المجلس رقم           

 ئف التعليمية السن النظامية لإلحالة على التقاعد أثناء إذا بلغ المشمول بالئحة الوظا -۱
 أما إذا   -حتى نهاية  ذلك العام  –العام الدراسي جاز للوزير المختص تمديد خدمته 

 كانت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة تتجاوزنهاية العام الدراسي ، فيجوزالرفع
 ۰قواعد المعمول بها في هذا الصدد عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً لل

 من هذا القرارعلى العاملين في  -البند األول   -تسري هذه  القاعدة المشار إليها  في  -۲
 القطاعات التعليمية والتدريبية األخرى ممن تكون وظائفهم مشابهة للوظائف الخاضعة    

 ۰لالئحة الوظائف التعليمية     
 

 خامساً                                      
 

- :تمديد خدمات األطباء وبعض الفئات الطبية والصحية إلى سن الخامسة والستين
 

  -:هـ ونص على ما يلي ۱۳/۲/۱٤۲٥وتاريخ ) ۱/۹٥۷(سبق أن صدر قرارمجلس الخدمة المدنية رقم  
 وغ أي منهم يجوزللوزيرالمختص تمديد خدمة األطباء وبعض الفئات الطبية والصحية عند بل -أوال ً    

 سن اإلحالة على التقاعد وذلك لمدة سنة أوسنتين في المرة الواحدة  حتى بلوغ  أي منهم سن            
 وتقوم  وزارة الخدمة المدنية  بتحديد مسميات الوظائف المشمولة بهذا   )  الخامسة والستين (           

 ۰ن مؤهلين سعوديين في هذا المجال القرارومراجعته كل سنتين وفق ما يتوفر م           
 من الفئات المشار ) الخامسة والستين ( من تدعو الحاجة إلى إستمرار خدماته بعد بلوغ سن   -ثانياً    

 إليها في الفقرة السابقة  فيتم التعاقد مع أي منهم وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد            
 هـ  وذلك حتى۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ )  ٦۰٥/ ۱(مجلس الخدمة المدنية رقم   الصادرة بقرار           
 ۰بلوغ أي منهم سن السبعين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية           

 ۰يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء   -ثالثاً     
 ) هـ ٤/٤/۱٤۲٥وتاريخ  ۱۷۰۱٥/ ب/۷ن الرئاسة برقم تم تبليغ القرارمن قبل ديوا(                 

 
 سادساً                                                       

   
    -:تمديد خدمات الطيارين           

 هـ المبلغ بخطاب۱۸/۱۱/۱٤۲۷وتاريخ ) ۱/۱۲۰٤( صدرقرارمجلس الخدمة المدنية رقم  -
 هـ  ونص على ۲۳/۱/۱٤۲۸ب  وتاريخ / ٤۰۸۳ء رقم  رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزرا    
   -:مايلي     
 يجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية  تمديد خدمة(     
 بعد بلوغ أي منهم سن اإلحالة على التقاعد وذلك لمدة سنة أو سنتين في المرة))   الطيارين((       
 كحد أقصى على أن يمارس من يتم تمديد) الخامسة والستين(بلوغ أي منهم سنالواحدة حتى     
 ۰)خدمته من الطيارين أو مساعديهم عمله في مجال الطيران بصفة فعلية     

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

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



  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



  

                                                        )۱   ( 
                                --------     

 القواعد األساسية في التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد                   
                                                                    

 

 هـ المبلغ بخطاب ١٧/٢/١٤٢٠وتاريخ ) ١/٦٠٥(قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (    
 هـ ٢٧/٣/١٤٢٠ر وتاريخ /٧/٤٠٧٠ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم         

                              ------------------  
 المملكةالعربية السعودية 
 مجلس الخدمة المدنية  

 األمانة العامة       
 
 

 إن مجلس الخدمة المدنية
من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) التاسعة ( ن المادة م) ب(بناء على الفقرة      

 ۰هـ ۱۰/۷/۱۳۹۷وتاريخ ) ٤۸/م(
 

هـ  المرفق به ۲٤/۸/۱٤۱۹وتاريخ  ۱۰۱۲/۱وبعداإلطالع على خطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم      
لتنظيم التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد  الدراسة التي أعدتها الوزارة المتضمنة إقتراح عدد من القواعد

 ، بهدف القضاء على التباين في المعاملة بين المتعاقد معهم ، وترشيد اإلنفاق بالحد من طلبات التعاقد بمكافآت
  ۰تعادل الراتب السابق باإلضافة الى ما يحصل عليه المتعاقد معه من معاش تقاعدي 

 

ه��ـ ۱۱/۹/۱٤۱۹وت��اريخ ) ۱۱۷٥(ة اللجن��ة التحض��يرية للمجل��س رق��م وبع��د االط��الع عل��ى محض��ر توص��ي   
المتض��من تأيي��د اللجن��ة باإلجم��اع للقواع��د المقترح��ة م��ن قب��ل وزارة الخدم��ة المدني��ة م��ع إع��ادة ص��ياغة بع��ض 

ه�ـ ، وعل�ى ق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م ٦/۷/۱٤۱۸وت�اريخ ) م / ۳۰۲(العبارات ، وعلى األمر الس�امي رق�م 
ه�ـ  ٦/٤/۱٤۰۹وتاريخ )  ۲/۱٥۹(هـ  وعلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقم ۳۰/۳/۱۳۸۸وتاريخ ) ۳۷۸(

  ۰هـ ، المتضمنة جميعاً لقواعد وشروط التعاقد مع المحالين على التقاعد ۲۱/۱/۱٤۱۸وتاريخ  ۱/٤۷٦ورقم 
 

ام��ة ه��ـ الت�ي اع��دتها األمان�ة الع۲۷/۱۰/۱٤۱۹وت�اريخ ) ۳۰۷۱(وبع�د اإلط��الع عل�ى م��ذكرة الع�رض رق��م    
للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة حول الموضوع ، وإقتناعاً من المجلس بما إقترحته وزارة الخدم�ة 

 ۰المدنية في هذا الشأن وأيدته اللجنة التحضيرية للمجلس 
   :يقرر مايلي                                                    

 :وفقاً للصيغة التالية)  قد مع من أحيل على التقاعدقواعد التعا( الموافقة على  : أوالً 
 

 : المادة األولى    
 

الالئحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعض�اء هيئ�ة الت�دريس  (( مع مراعاة ما تقضي به  
لوغ�ه الس�ن يجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد لب)) ومن في حكمهم 

فما دون بسلم رواتب الموظفين العام وم�ا يعادله�ا ف�ي الس�اللم ) الخامسة عشرة ( النظامية ممن يشغل المرتبة 
 :الوظيفية األخرى بمن فيهم السفراء ، وفقاً للضوابط التالية 

 

 أال يتم التعاقد إال في أضيق الحدود وألسباب تمليها إعتبارات الندرة في التخصص أو الخبرة  -۱
 ۰أو عدم وجود البديل 



  

 )۱(۰عدم التعاقد بعد سن الخامسة والستين  -۲
 أال يزيد  مقدار المكافأة الشهرية التي  سوف تصرف  للمتعاقد  معه  عن  أربعين  في  المائة  -۳

من راتبه الش�هري األخي�ر باإلض�افة إل�ى م�ا يس�تحقه م�ن مع�اش تقاع�دي ، أو مق�دار ) ۰/۰ ٤۰(  
والمع��اش التقاع��دي المس��تحق ل��ه أيهم��ا أكث��ر ويعام��ل م��ن حي��ث الب��دالت الف��رق ب��ين راتب��ه األخي��ر 

والمزايا الوظيفية األخرى وفقاً لما يعامل به شاغلوا المرتبة التي كان يشغلها فيما عدا وسيلة النق�ل 
) ۱۰۰۰(فيص�رف ل�ه ب�دل نق�دي مق�داره أل�ف ) الخامسة عشرة ( للمتعاقد معه ممن يشغل المرتبة 

  ۰لایر شهرياً 
 دأ إستحقاق المكافأة الشهرية والمزايا  األخرى  من تاريخ المباشرة الفعلية ألعمال الوظيفة يب -٤

 ۰بمقرها       
ال يرت��ب التعاق��د أي إرتب��اط بالوظيف��ة الت��ي ك��ان يش��غلها الموظ��ف قب��ل إحالت��ه عل��ى التقاع��د أو أي  -٥

  )۲(۰جهة التي يعمل بهاإرتباط بالبنود األخرى ،وتصرف له المكافأة من بند المكافآت فقط في ال
 

 :المادة الثانية     
اليج��وز التعاق��د م��ع م��ن أحي��ل عل��ى التقاع��د لبلوغ��ه الس��ن      –) الم��ادة األول��ى ( بإس��تثناء م��ا ورد ف��ي  - أ

النظامية بأي طريقة من طرق التعاقد بما في ذلك التعاقد على وظائف البنود كبند الرواتب المقطوعة 
مشاريع أو التوظيف المباشر ونحوها وذلك في كافة الوزارات والمصالح أو األجور أو التشغيل أو ال

 ۰الحكومية والمؤسسات العامة 
  -قبل بلوغ السن النظامية لإلحالة على التقاعد  –اليجوزالتعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر -ب       

 ۰بأية صورة من صور التعاقد     
 

 : المادة الثالثة    
 ۰هـ۳۰/۳/۱۳۸۸وتاريخ )  ۳۷۸(ه القاعدة محل القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم تحل هذ    

 

 : المادة الرابعة    
 تعامل حاالت التعاقد القائمة وقت صدور هذه القواعد سواء كانت مع المحالين على التقاعد المبكر أو مع     
                                                    :وفقاً لما يلي  –من بلغ السن النظامية     

 
  ۰تستمر حاالت التعاقد محددة المدة حتى إنتهاء مدتها  - أ

 

 ۰من تاريخ سريان هذه القواعد) سنة(أّما حاالت التعاقد غير محددة المدة فتستمر لمدة  - ب
 اً للقواعد الواردة في هذا سالفتي الذكر وفق)  ب -أ( ويجوز تمديد التعاقد في الحالتين                     
 ۰القراربعد موافقة مجلس الخدمة المدنية                     

 ثانياً 
 ۰يعمل بهذه القواعد إعتباراً من تاريخ تبليغها من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء       

   
 
 

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

 حول  تمديد خدمات االطباء  -الذي سيتم ايراده فيما بعد  -هـ ۱۳/۲/۱٤۲٥وتاريخ ۱/۹٥۷يالحظ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم     -)  ۱(      
 ومن تدعو ۰ي المرة الواحدة حتى بلوغ أي منهم سن الخامسة والستينوبعض الفئات الطبية و الصحية وذلك لمدة سنة اوسنتين ف               
 ۰الحاجة الى خدمته بعد ذلك يمكن الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للتعاقد معه وفق قواعد التعاقد              

 
 حول تنظيم االرتباط بالوظيفة  -يرد فيما بعد  س -هـ  الذي ۱٦/۲/۱٤۲٦وتاريخ  ۱/۱۰٤۰يالحظ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم       -) ۲(      

 ۰من عدمه                  
 

 
 



  

                                                   )۲( 
                               -------

                                                    

 السابقة الصادرة بقرار مجلسقواعد تم إضافتها إلى القواعد        
 تتعلق بالتعاقد مع المستخدمين ،  ۱/٦۰٥الخدمة المدنية رقم    
 والعاملين على بند األجور، والمحالين على التقاعد المبكر    

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

المبل�غ بخط�اب دي�وان  ه�ـ ۲٦/۱۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦٦۳(صدرقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 
 : هـ  ونص القرار على مايلي ۱٦/۲/۱٤۲۱م وتاريخ / ۲۸۸۸رئاسة مجلس الوزراء رقم 

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

 إن مجلس الخدمة المدنية 
مجل�س الخدم�ة المدني�ة الص�ادر بالمرس�وم الملك�ي رق�م  م�ن الم�ادة التاس�عة م�ن نظ�ام) ب(بناء عل�ى الفق�رة   
 ۰هـ ۱۰/۷/۱۳۹۷وتاريخ ) ٤۸/م(

 هـ ۱۲/۱۰/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱۲۸۷/۱(وبعد االطالع على إقتراح معالي وزير الخدمة المدنية بخطابه رقم     
س الخدم�ة الصادرة بق�رار مجل�) قواعد التعاقد مع من أحيل إلى على التقاعد ( وضع ترتيب مكمل يضاف لـ 

هـ يحقق األهداف التي ترمي اليها هذه القواعد ويلبي ضرورات ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦۰٥(المدنية رقم 
العمل في بعض الجهات الحكومية التي تتطلب التعاقد مع بعض المحالين على التقاعد لبلوغهم السن النظامية 

وفقاً للص�يغة  ۰أو الحرفية على بند األجور لشغل بعض الوظائف التخصصية او للقيام ببعض األعمال الفنية 
 ۰الواردة في عرض الوزارة المشار إليه 

ه�ـ  ۲۳/۱۱/۱٤۲۰وت�اريخ ) ۱۳۰۰(وبعد اإلطالع على محضر توصية اللجنة التحض�يرية للمجل�س رق�م     
وت���اريخ ) ۱/٦۰٥(الص���ادرة بق���رار المجل���س رق���م ) قواع���د التعاق���د م���ع م���ن أحي���ل عل���ى القاع���د ( وعل���ى 

ه�ـ الت�ي أع�دتها األمان�ة العام�ة ۲۰/۱۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۳۱٦۷(هـ  وعلى مذكرة العرض رقم ۱۷/۲/۱٤۲۰
للمجلس المشتملة على المعلوم�ات المت�وفرة ح�ول الموض�وع ، و إقتناع�اً م�ن المجل�س بمالءم�ة إق�رار قواع�د 

ع�د التطبيق��ات ت��نظم الح�االت الت�ي ظه�رت ب) قواع�د التعاق�د م��ع م�ن أحي�ل عل�ى التقاع�د ( عام�ة تض�اف إل�ى 
 ۰العملية للقواعد المشار إليها 

 :يقرر مايلي                                                      
 
 وزارة ( يجوزبقرارمن وزير الخدمة المدنية بناء على توصية لجنة تؤلف من مندوبين عن   -أ : أوالً  

 التعاقد إبتداًء أو تجديداً مع من أحيل ) ات العالقة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية ، والجهة ذ          
 على التقاعد  لبلوغه السن النظامية للقيام  بأعمال بعض الفئات الفنية  أو الحرفية  أو أعمال               

  ۰الحراسة المشمولة بالئحة بند األجور               
 التعاقد معه إبتداًء أو تجديداً على –المستخدم التي تملك حق تعيين  –يجوز للجهة اإلدارية  -أوالً 

  ۰إحدى الفئات المشمولة بالئحة بند األجور بعد إحالته على التقاعد لبلوغه السن النظامية                
 سالفتي الذكر وفقاً للضوابط )  ب(و )   أ(على أن يتم الترتيب الوارد  في هاتين الفقرتين                

  -:التالية               
أال يتم التعاق�د إال إذا دع�ت الي�ه الض�رورة القص�وى وف�ي أض�يق نط�اق وعل�ى إح�دى الفئ�ات  -۱

 ۰المشمولة بالئحة بند األجور 



  

أن يتوفر في المتعاقد معه متطلبات شغل الفئة المراد التعاق�د عليه�ا وف�ق م�اهو مح�دد له�ا ف�ي  -۲
 ۰راً على العمل الئحة بند االجور ، وأن يكون الئقاً صحياً وقاد

أن ي��تم التعاق��د عل��ى أول درج��ة بالفئ��ة الم��راد التعاق��د عليه��ا ض��من إح��دى فئ��ات س��لم أج��ور  -۳
 ٤۰(أربعين بالمائة  –في كل األحوال  –المعينين على بند األجور شريطة أال يتجاوز األجر 

ة إلى ما من الراتب الشهري األخير الذي كان يتقاضاه قبل اإلحالة على التقاعد باإلضاف) ۰/۰
يستحقه من معاش تقاعدي ، ويعامل من حيث البدالت والمزايا الوظيفية األخرى وفقاً لما هو 

 ۰مخصص للفئة المتعاقد معه عليها 
عام��اً ويج��وز عن��د الض��رورة القص��وى ) الخامس��ة والس��تين ( أال يتج��اوز س��ن المتعاق��د مع��ه  -٤

الخدم�ة المدني�ة بن�اء عل�ى توص�ية إستمرار التعاقد بعد سن الخامسة والستين بقرار من وزير 
                                  ۰من هذا القرار ) أوالً (من البند ) أ(من اللجنة المشار إليها في الفقرة 

 قواعد التعاقد مع( الُمتعاقد معهم قبل تاريخ سريان  –يجوز إستمرارالمحالين على التقاعد المبكر :ثانياً  
 وفق أوضاعهم  –هـ   ممن لم يبلغ سن الستين عاماً ۲۷/۳/۱٤۲۰في )  لتقاعد من أحيل على ا          
 ) طبية أوصحية أوتخصصية أو فنية ( الحالية على بند التشغيل والصيانة الذين يزاولون أعماالً           

 بين وزارة حسب التعريفات  الواردة  بدليل تصنيف وظائف الخدمة المدنية  أو  ما يتفق عليه             
  ۰الخدمة المدنية والجهة ذات العالقة فيما لم يرد في دليل التصنيف           

 

 من ) أ(ويجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية من اللجنة الواردة في الفقرة                
 مع الفئات المشار إليها أعاله  للعمل في   التعاقد إبتداًء أو تجديداً   –من هذا القرار )  أوال( البند            
 بعض المرافق الحكومية  كالمستشفيات  ومحطات التحلية  ومصالح المياه  والصرف الصحي ،            
 على  أالٌ يزيد  مقدار المكافأة  الشهرية  التي  سوف  تصرف  للمتعاقد  معه  عن أربعين بالمائة           
 من راتبه الشهري األخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد ، باإلضافة إلى )  ۰/۰ ٤۰(           

 ما يستحقه من معاش تقاعدي أو مقدار الفرق بين راتبه األخير  والمعاش التقاعدي المستحق له             
 أضيق نطاق وبعد  تعذر شغل الوظيفة أيهما أكثر ،  على  أالُ يتم التعاقد إبتداًء أو تجديداً إالٌ في             
 بمواطن بعد اإلعالن عنها ، وبشرط أن يكون الئقاً صحياً وقادراً على العمل ، وأال يتجاوز سن            
 عاماً ، سواًء  ممن تم التعاقد معهم قبل أو بعد سريان قواعد التعاقد مع من) الخامسة والستين (             
  ۰هـ ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ  ۱/٦۰٥لى التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم أحيل ع            

 

 يجوز للجهة الحكومية في حالة الضرورة إستمرارالمتعاقد معهم على بند األجور من المتقاعدين    :ثالثاً 
 لفترة ال تتجاوزعاماً    –هـ ۲۷/۳/۱٤۲۰ممن تم التعاقد معهم قبل تاريخ   -لبلوغ السن النظامية            
 هـ  ،  بشرط توفر شروط شغل الوظيفة لديهم و أال يتجاوز األجر ۲۷/۳/۱٤۲۰واحداً من تاريخ            
 الصادرة بقرار المجلس رقم ) على التقاعد  قواعد التعاقد مع من أحيل( والسن ما هو محدد في             
 ۰)۱(هـ ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ٦۰٥/۱(           

 

 وقد تم تبليغ القرار لكل وزارة ومصلحة حكومية بموجب خطاب سمو رئيس ديوان رئاسة                  
 السامي الكريم وفقه هـ  بعد موافقة المقام ۱٦/۲/۱٤۲۱م  وتاريخ / ۲۸۸۸مجلس الوزراء رقم              
 وهللا الموفق ،،، ۰هللا على ذلك              

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

                                                 ************** 
                       حوظة هامة مل  

ه�ـ وال�ذي ح�دد س�ن ۲۳/۳/۱٤۲۷يجب أن يراعى ما تض�منه نظ�ام العم�ل الجدي�د وال�ذي ت�م العم�ل بموجب�ه إبت�داًء م�ن  )۱(
وبالت�الي فإن�ه اليج�وز التعي�ين ) خم�س وخمس�ين س�نة للنس�اء(و) بستين سنة للرج�ال ( التقاعد للعاملين وفقأً لهذا النظام 

كما أن العاملين حالياً على رأس العمل قد أعطوا بموج�ب النظ�ام مهل�ة س�نتين  م�ن ت�اريخ العم�ل به�ذا  ۰بعد هذه السن 
   ۰النظام يتم بعدها طي قيدهم مالم يتم االتفاق على تمديد التعاقد معهم

 



  

                                                                )۳( 
                                                            ------------

 تنظيم اإلرتباط بالوظيفة التي يتم التعاقد مع المحال للتقاعد للقيام      
 بعملها ومدى إستمرارإشغالها من عدمه وضوابط التعاقد في الحالتين  

        ۰وما يصرف له فيهما                         
 

 
المبلغ للوزارات والمصالح هـ ۱٦/۲/۱٤۲٦وتاريخ ) ۱/۱۰٤۰(المدنية رقم  فقد صدرقرارمجلس الخدمة

هـ  بعد ۲۹/۳/۱٤۲٦ب  وتاريخ  / ۱۲۱٤٦الحكومية بخطاب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم  
هـ ۱٤/۳/۱٤۲٦م ب وتاريخ / ۳٦۲٥موافقة المقام السامي الكريم وفقه هللا على هذا القرار باألمر البرقي رقم 

  -:وفقاً لما يلي  ،
                                         ---------------------

 

 :إن مجلس الخدمة المدنية 
 من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) التاسعة ( من المادة ) ب(بناء على الفقرة 

 ۰هـ ۱۰/۷/۱۳۹۷وتاريخ ) ٤۸/ م (
 الصادرة ) قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد( اح إدخال تعديالت على بعض وبعد اإلطالع على إقتر

 ۰هـ ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦۰٥(بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 
 هـ  وعلى۲٤/٤/۱٤۲٥وتاريخ )  ۲٥٦٥۰(وبعد اإلطالع على رأي وزارة الخدمة المدنية بخطابها رقم  

 هـ  وعلى مذكرة العرض ۲٦/۱/۱٤۲٦وتاريخ ) ۲۱٥۹(رقم  محضر توصية اللجنة التحضيرية للمجلس
 هـ  التي أعدتها األمانة العامة  للمجلس المشتملة على المعلومات ۱۱/۲/۱٤۲٦وتاريخ  )   ۳۷٦٦( رقم  

 المتوفرة عن الموضوع ، وإقتناعاً من المجلس بما إقترحته اللجنة التحضيرية للمجلس من تعديالت على
  -:يقرر ما يلي  –من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد ) األولى( دة من الما) ٥(الفقرة 

 

 من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار ) األولى( من المادة ) ٥(تعدل الفقرة   -
  -:هـ  ليصبح نصها كما يلي ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦۰٥(مجلس الخدمة المدنية رقم  

 إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد لبلوغه  السن    -أ            
 النظامية ليقوم بأعمال وظيفته التي كان يشغلها قبل إحالته على التقاعد فال يجوز أن تشغل                  
 فأة التعاقد والبدالت والمكافآت التي هذه الوظيفة طيلة فترة التعاقد معه  ،  وتصرف له  مكا                 
 ۰يستحقها مقابل أدائه ألعمالها من اإلعتماد المخصص للوظيفة                  

 إذا وافق مجلس الخدمة المدنية على التعاقد مع من أحيل على التقاعد لبلوغه السن النظامية  -ب           
 مباشر بالوظيفة التي يشغلها قبل إحالته على التقاعد مثل القيام   للقيام بمهام ليس لها إرتباط                 
 بأعمال اإلستشارات أو القيام بمهام معينة فتصرف له  مكافأة التعاقد وبدل اإلنتقال الشهري                  
 التي يعمل بها وما يستحقه نظاماً من بدل إنتداب أوتذاكر إركاب من بند المكافآت في الجهة                  
 ۰وال تصرف له البدالت األخرى المرتبطة بطبيعة أعمال وظيفته التي كان يشغلها                  

 وعند طلب التعاقد مع من أحيل على التقاعد للقيام بغير أعمال وظيفته التي كان يشغلها                       
   -:طلب ما يلي فعلى الجهة الحكومية أن تضمن ال                

 ۰تحديد مدة التعاقد بسنة واحدة فقط أو تاريخ اإلنتهاء من المهمة أيهما أقرب  -۱
 ۰تحديد المهام التي سيكلف بالقيام بها بدقة -۲
عدم وجود موظفين في الجهة التي يعمل بها يمكن ألي منهم القيام بما سوف يسند إليه  -۳

 ۰من عمل 
 ۰ات يراد اإلستفادة منهاتوفر ندرة في التأهيل أو التخصص أو خبر -٤
  ۰توفر إعتماد مالي في بند المكافآت يغطي التكلفة المترتبة على التعاقد معه -٥

                                                      



  

                                                   )٤( 
                                ------

 
 تمديد خدمات األطباء وبعض الفئات الطبية والصحية               
 والتعاقد معهم أي منهم  بعد سن الخامسة والستين حتى        

 بلوغ سن السبعين                         
 

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

المبلغ بخطاب سمو رئيس ديوان  هـ۱۳/۲/۱٤۲٥تاريخ و) ۱/۹٥۷(صدرقرارمجلس الخدمة المدنية رقم 
ه�ـ  بع�د موافق�ة المق�ام الس�امي الك�ريم ٤/٤/۱٤۲٥وتاريخ )   ۱۷۰۱٥/ ب /  ۷( رئاسة مجلس الوزراء رقم 

- :وهو كما يلي  ۰هـ ۷/۳/۱٤۲٥وتاريخ ) ۱۲۳۰٦/ب/۷(باألمر البرقي رقم 
 
 

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

 إن مجلس الخدمة المدنية 
 

 من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) التاسعة ( من المادة ) ب(بناء على الفقرة 
 هـ  وعلى المادة السادسة من الئحة إنتهاء الخدمة الصادرة بقرار المجلس۱۰/۷/۱۳۹۷وتاريخ ) ٤۸/ م( 

 ۰هـ ۲۰/۸/۱٤۲۳وتاريخ ) ۱/۸۱۳(رقم 
 

 وبعد اإلطالع على الدراسة التي أعدتها وزارة الخدمة المدنية بشأن تحديد بعض الفئات الوظيفية  التي    
) ٦۷۰٤۳/۱٥(يمك��ن تمدي��د خ��دمات ش��اغليها حت��ى س��ن الخامس��ة والس��تين المرفوع��ة للمجل��س بخطابه��ا رق��م 

الت�ي ) الئح�ة إنته�اء الخدم�ة (م�ن ) ٦(ة رق�م م�ن الم�اد) أ(هـ وذلك إعماالً ل�نص الفق�رة ٤/۱۲/۱٤۲٤وتاريخ 
يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله سن الستين، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية ( تنص على أن 

في الحاالت التي يقدرها مد خدمته مرة أو مرات حتى إكماله سن الخامسة والستين ، كما يجوز للمجل�س رف�ع 
 ۰)د لبعض الفئات الوظيفية إلى الخامسة والستينسن اإلحالة على التقاع

 

ه��ـ  ۱٥/۱۰/۱٤۲٤وت��اريخ ) ۱/۲۹/ ۱۱٦٥۱۷( وبع��د اإلط��الع عل��ى خط��اب مع��الي وزي��ر الص��حة رق��م    
/ ب/۷(المحال لمجلس الخدمة المدنية ببرقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس ال�وزراء رق�م  

إقتراح معاليه أن يقوم مجلس الخدمة المدنية بدراسة إمكانية تمديد هـ  بشأن ۱۰/۱۲/۱٤۲٤وتاريخ ) ٥۹٤۰۹
خ��دمات األطب��اء الس��عوديين المتمي��زين مم��ن تحت��اج المراف��ق الص��حية إل��ى خ��دماتهم حت��ى بل��وغ أي م��نهم س��ن 
السبعين ، وذلك أسوة ببعض الفئات الوظيفية التي تم إستثناؤها مثل القضاة ، للمسوغات ال�واردة ف�ي الع�رض 

 ۰ار إليه المش
 

وقد نصت برقية ديوان رئاسة مجلس الوزراء ضم هذا الموضوع الى الدراسة المتعلقة برفع سن اإلحال�ة      
 ۰على التقاعد لبعض الفئات الوظيفية 

  
) ۱۹٤۲(ه�ـ  ورق�م ۱۷/۱/۱٤۲٥وت�اريخ ) ۱۹٤۱(وبعد اإلطالع على محضري اللجن�ة التحض�يرية رق�م      

) ۳٦۳۱(ه��ـ ورق��م ٦/۲/۱٤۲٥وت��اريخ ) ۳٦۳۰(ى م��ذكرتي الع��رض رق��م ه��ـ ، وعل��۱۷/۱/۱٤۲٥وت��اريخ 



  

ه��ـ  اللت��ين أع��دتهما األمان��ة العام��ة للمجل��س المش��تملتين عل��ى المعلوم��ات المت��وفرة ع��ن ٦/۲/۱٤۲٥وت��اريخ 
الموضوعين المشار إليهما ، وإقتناعاً من المجل�س بم�ا توص�لت إلي�ه اللجن�ة التحض�يرية ف�ي مع�رض دراس�تها  

  -:يقرر ما يلي     -منوه عنهما للموضوعين ال
 
 

 يجوز للوزير المختص تمديد خدمة األطباء وبعض الفئات الطبية والصحية عند بلوغ أي منهم  -أوالً      
 سن اإلحالة على التقاعد وذلك  لمدة سنة  أو سنتين في المرة الواحدة حتى بلوغ  أي  منهم سن               
 ، وتقوم وزارة الخدمة المدنية  بتحديد مسميات الوظائف المشمولة بهذا ) والستين  الخامسة (               

  ۰القرار ومراجعتها كل سنتين وفق ما يتوفر من مؤهلين سعوديين في هذا المجال               
 

 شار إليها في عاماً من الفئات الم) ٦٥(من تدعو الحاجة إلى  إستمرا ر خدماته  بعد بلوغ سن    -ثانياً      
 الفقرة السابقة  فيتم التعاقد  مع أي منهم  وفق قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة               
 هـ وذلك حتى بلوغ أي منهم ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦۰٥(بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم               
 ۰لخدمة المدنيةسن السبعين بعد موافقة مجلس ا              

 

 ۰يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء  -ثالثا ً      
 
 

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



  

                                                      )٥( 
                               ------- 

 
 التعاقد مع  ذوي الكفاءات الطبية ، أو التخصصية ، أو الفنية النادرة 
 من المحالين على التقاعد لبلوغ السن النظامية وتحديد مقدارالمكافأة 

 ۰التي تصرف لهم عند التعاقد معهم               
 
 

                -----------------------------------------------------------------------   
    
المبل�غ بخط�اب ص��احب   ه��ـ۲۸/۷/۱٤۲۳وت�اريخ ) ۱/۸۰٥( ص�در ق�رار مجل�س الخدم��ة المدني�ة رق�م   

هـ  بعد موافق�ة  ۱۲/۹/۱٤۲۳وتاريخ )  ر/ ۷/٥۰۸۹( السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 
   -:هـ   وهو كما يلي ۱۹/۸/۱٤۲۳وتاريخ )  ۳۳٦۹۲/ ب /  ۷(يم  باألمر البرقي رقم  المقام السامي الكر

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

 :إن مجلس الخدمة المدنية 
 

 سوم الملكي رقممن نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمر) التاسعة (من المادة ) ب(بناء على الفقرة   
 هـ ، وعلى قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقراري مجلس۱۰/۷/۱۳۹۷وتاريخ ) ٤۸/م(

 ۰هـ ۲٦/۱۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦٦۳(هـ ورقم ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦۰٥(الخدمة المدنية رقم 
زراء ووزي��ر ال��دفاع وبع��د اإلط��الع عل��ى خط��ابي ص��احب الس��مو الملك��ي النائ��ب الث��اني ل��رئيس مجل��س ال��و 

 :والطيران والمفتش العام التاليين
 

ه��ـ المح��ال لمجل��س الخدم��ة المدني��ة بخط��اب ٤/۹/۱٤۲۲وت��اريخ ) ۹/۲/٦/٥۱۹۷٦(الخط��اب رق��م  -۱
وت���اريخ ) ر/ ۷/۱٦۹٥٦(ص���احب الس���مو الملك���ي رئ���يس دي���وان رئاس���ة مجل���س ال���وزراء رق���م 

لكفاءات العالية الطبية والطبية هـ المتضمن طلب إستثناء بعض التخصصات النادرة وا۲۰/۹/۱٤۲۲
وت����اريخ ) ۱/٦۰٥(المس����اعدة والفني����ين المتمي����زين م����ن ق����راري مجل����س الخدم����ة المدني����ة رق����م 

هـ  المشتملين على قواعد التعاق�د م�ع م�ن ۲٦/۱۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦٦۳(هـ  ورقم ۱۷/۲/۱٤۲۰
مس��لحة ، وذل��ك ألن أحي��ل عل��ى التقاع��د وإيج��اد وس��يلة إلس��تمراهم بالعم��ل ف��ي مستش��فيات الق��وات ال

التعاقد معهم وفقاً لقراري مجلس الخدمة المدنية المش�ار إليهم�ا ال يغ�ريهم بالبق�اء مقارن�ة ب�المميزات 
  ۰التي تقدمها مستشفيات القطاع الخاص ، كما أن الجهة تكبدت تكاليف باهظة إلعدادهم

 

ى إستثناء الوظائف هـ المتضمن طلب الموافقة عل۲۳/۹/۱٤۲۲وتاريخ ) ٥/٥/۱۱٥۲(الخطاب رقم  -۲
التخصصية بالقوات البحرية والمتعلقة بالتسليح والهندسة والكهرباء واإللكترونيات والحاس�ب اآلل�ي 

) كش��ف الغواص��ات(ومجموع��ة األنظم��ة اإللكتروني��ة الخاص��ة بالتس��ليح البح��ري ك��أجهزة الس��ونار 
ة بب��دن الس��فينة وك��ذلك مجموع��ة التخصص��ات المتعلق��) أجه��زة الرص��د البح��ري (وأجه��زة ال��رادار 

ومجموعة التخصصات الميكانيكية والكهربائية والخاصة بمحطات توليد الطاقة الكهروميكانيكية من 
ه�ـ المتعل�ق بقواع�د التعاق�د ۱۷/۲/۱٤۲۰وت�اريخ ) ۱/٦۰٥(تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رق�م 

ريين عل��ى ه��ذه م��ع م��ن أحي��ل عل��ى التقاع��د وذل��ك بالتعاق��د م��ع م��ن أحي��ل عل��ى التقاع��د م��ن العس��ك
) ۱/٦۰٥(التخصصات ، وذلك لتأثر الق�وات البحري�ة م�ن تطبي�ق ق�رار مجل�س الخدم�ة المدني�ة رق�م 

هـ بشكل مباشر في مرافق إصالح السفن ومراكز القيادة والسيطرة والمدارس والمرافق ۱٤۲۰لعام 



  

الس�عودي المساندة األخرى وذلك بسبب عدم وجود خبرات متوفرة لتل�ك الوظ�ائف ف�ي س�وق العم�ل 
 ۰واليمكن إشغالها إال بالتعاقد مع خبرات أجنبية مما سيؤثر على عملية اإلحالل وسعودة الوظائف 

 

ه�ـ  ۲۰/۳/۱٤۲۳وت�اريخ ) ۱۹۳۳٥/۲۱( وبعد اإلطالع على رأي وزارة الخدمة المدنية بخطابيه�ا رق�م 
للمجلس رق�م  هـ ، وعلى محضر توصية اللجنة التحضيرية۲۸/۲/۱٤۲۳وتاريخ )  ۱٤۱۳۷/۲۱(ورقم 

الم�ؤرختين ) ۳٤۲۰(ورق�م ) ۳٤۱۹(هـ  ، وعلى مذكرتي العرض رقم ۲٦/٥/۱٤۲۳وتاريخ ) ۱٦٤۷(
ه��ـ اللت��ين أع��دتهما األمان��ة العام��ة للمجل��س المش��تملتين عل��ى المعلوم��ات المت��وفرة ع��ن ۱٥/۷/۱٤۲۳ف��ي 

م�ا المش�ارإليهما ، الموضوعين ، وتقديراً من المجلس لألسباب الت�ي بن�ت وزارة ال�دفاع والطي�ران طلبيه
وحي��ث أن ه��ذه األس��باب قائم��ة ل��دى معظ��م الجه��ات الحكومي��ة ، ورغب��ة م��ن المجل��س ف��ي اإلس��تفادة م��ن 
السعوديين من ذوي التخصصات الطبية والفني�ة مم�ن تتس�م م�ؤهالتهم بالن�درة ب�دالً م�ن التعاق�د م�ع غي�ر 

 -:يقرر ما يلي السعوديين ،  
 

ه�ـ  ورق�م ۱۷/۲/۱٤۲۰وت�اريخ ) ۱/٦۰٥(س الخدمة المدنية رق�م مع مراعاة ما ورد بقراري مجل(     
هـ يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية التعاقد إبتداءاً أو تجديداً م�ع ۲٦/۱۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ٦٦۳/۱(

ذوي الكفاءات الطبية أو التخصصية أو الفنية النادرة من المحالين على التقاعد لبلوغهم السن النظامية ، 
وت���اريخ ) ۱/٦۰٥(عل���ى التقاع���د المبك���ر قب���ل تبلي���غ ق���رار مجل���س الخدم���ة المدني���ة رق���م  أو المح���الين

 ۰/۰ ۷٥هـ  ممن ل�م يبلغ�وا س�ن الخامس�ة والس�تين بمكاف�أة التتج�اوز ۲۷/۳/۱٤۲۰هـ في ۱۷/۲/۱٤۲۰
من الراتب الشهري األخير للمتعاقد معه أو مقدار الفرق بين راتبه األخير والمع�اش التقاع�دي المس�تحق 

ما أكث�ر باإلض�افة إل�ى م�ا يس�تحقه م�ن مع�اش تقاع�دي ويعام�ل م�ن حي�ث الب�دالت والمزاي�ا الوظيفي�ة أيه
 ۰) هـ ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦۰٥(األخرى وفقاً لما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                       )٦( 
                                 -------

              
 التعاقد مع المحالين على التقاعد من السعوديين للعمل في الممثليات       

 التعاقد معهم مؤقتاً السعودية في الخارج الذي تستدعي الحاجة           
 
 

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

هـ المبلغ بخطاب ص�حب ۹/۹/۱٤۲٥وتاريخ ) ۲/۱۰۰۱(صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 
ه�ـ  ۱۱/۱۱/۱٤۲٥ب وت�اريخ / ٥٤۲۰۷السمو الملكي رئيس ديوان رئاس�ة مجل�س ال�وزراء رق�م 

وت�����اريخ ) ۱٥۱۷/ م ب / ۷(المق�����ام الس�����امي الك�����ريم ب�����األمر البرق�����ي رق�����م بع�����د موافق�����ة 
  -:هـ  حيث ورد بالقرار مايلي۲۹/۱۰/۱٤۲٥

                                      -----------------------------------
وت�اريخ  )۹٥/٦۰/۲۲۳٤۰(إن مجلس الخدمة المدنية تلقى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 

ه��ـ المح��ال لمجل��س الخدم��ة المدني��ة ببرقي��ة ص��احب الس��مو الملك��ي رئ��يس دي��وان رئاس��ة مجل��س ۱۳/۲/۱٤۲٥
ه��ـ المتض��من رغب��ة ال��وزارة معرف��ة رأي حي��ال م��دى ۲٤/۲/۱٤۲٥وت��اريخ ) ۱۰۳٥۱/ب/۷(ال��وزراء رق��م 

مثي�ل وب�دل الع�الج والمبل�غ إستحقاق الستة الذين سبق للوزارة التعاقد معهم للعمل بالممثليات بالخ�ارج لب�دل الت
المخصص للسكن وبدل اإلنتقال التي تصرف للموظفين الرسميين الذين يعملون في الممثليات بالخارج ، وذلك 

 ۰لتتمكن الوزارة من صرفها لهم 
 

 هـ ۲٤/۲/۱٤۲٤وتاريخ ) ۱۳۰۷۷/٤۹( وبعد اإلطالع على رأي وزارة الخدمة المدنية بخطابيها رقم      
) ۲۰۲٤(ه��ـ ، وعل��ى محض��ر اللجن��ة التحض��يرية للمجل��س رق��م ۱٤/٤/۱٤۲٥وت��اريخ ) ٤۹ /۲۳٥۸۷(ورق��م 

 ۰هـ ۳/٥/۱٤۲٥وتاريخ 
 

ه��ـ  الت��ي أع��دتها األمان��ة العام��ة ۲۸/۸/۱٤۲٥وت��اريخ ) ۳۷۰۷(وبع��د اإلط��الع عل��ى م��ذكرة الع��رض رق��م    
م�ن أحي�ل عل�ى التقاع�د للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة عن الموض�وع ، وعل�ى قواع�د التعاق�د م�ع 

هـ ، وإقتناعاً من المجلس بوجاهة األسباب الت�ي ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦۰٥(الصادرة بقرار المجلس رقم 
أوردته�ا وزارة الخارجي��ة تأيي��داً لوجه��ة نظره��ا بع��دم إس�تحقاق المتعاق��دين ف��ي الخ��ارج للب��دالت الت��ي تص��رف 

   -:يقرر مايلي    -للموظفين الرسميين 
 

 ال يصرف للمتعاقدين الستة الذين جرى التعاقد معهم بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم:  والً أ       
 ۰هـ سوى مكافأة التعاقد وبدل النقل فقط۱۸/۱۰/۱٤۲۰وتاريخ ) ٦٤٤/۲(               

 

 ن بند المكافآتيكون التعاقد مع المحال على التقاعد للعمل خارج المملكة  بمكافأة تصرف م:   ثانياً        
 من آخر راتب  تقاضاه أو الفرق بين معاشه التقاعدي وآخر راتب تقاضاه  ۰/۰ ٤۰تعادل                   
 ۰أيهما أكثر إضافة إلى بدل النقل فقط                 

 
 

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

 
 



  

                                                    )۷( 
                               -------

 
 )نموذج العقد الخاص بالتعاقد مع المحالين على التقاعد (               

 
 

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

 بسم ا الرمحن الرحيم                                             

 

 ١٨/١٥:   الرقم                                                                            اململكة العربية السعودية                                                                                                     

 هـ٥/٦/١٤٢٣: التاريخ                                     وزارة اخلدمة املدنية                                     
 

 ) تعميم(                                                      
 

 المحترم۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰سعادة 
 
 

- :السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 
 

 وتاريخ ) ۱۳۲۰(من قرار مجلس الوزراء رقم ) ثالثأ(من البند ) ج(بناء على ما ورد في الفقرة       
 صالحية   -المدنية حالياً  أي وزارة الخدمة)  الديوان(هـ  التي نصت على إعطاء  ۹/۱۳۹٤/ ۱۷-۱٦

 وضع نموذج عقد للتعاقد مع من أحيل على التقاعد يحدد  حقوقه  وإلتزاماته  ،  حيث قامت فيما سبق 
 هـ ۲/۱/۱۳۹٥وتاريخ ) ۹/۱(بإعداد نموذج عقد مع هذه الفئة وتم تعميمه على الجهات الحكومية برقم

 هـ  ورقم ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ )  ۱/٦۰٥(رقم  ونظراً  لصدور قراري  مجلس الخدمة المدنية        
 ۰هـ الذي أعيد من خاللهما تنظيم التعاقد مع من أحيل على التقاعد۲٦/۱۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ٦٦۳/۱(

 فقد قامت وزارة الخدمة المدنية بتحديث نموذج التعاقد القائم الخاص بالتعاقد مع من أحيل على         
 حيث   صدر قرار معالي نائب وزير الخدمة المدنية  رقم   ۰ت   التعاقد ليتفق مع ما صدر من قرارا

 بالقرار الذي سيحل محل نموذج) المرفق( هـ بإعتماد نموذج العقد ۲۰/٤/۱٤۲۳وتاريخ ) ۱٥/ ۱۳( 
 هـ۱/۷/۱٤۲۳هـ  ويعمل به إعتباراً من ۲/۱/۱۳۹٥وتاريخ ) ۹/۱(العقد المعمم برقم 

 عقد الجديد وتعميد الفروع واإلدارات ذات العالقة لديكم للتقيد بهآمل اإلطالع واإلحاطة بنموذج ال     
 هـ وتجدون برفقه۱/۷/۱٤۲۳عند إتمام إجراءات التعاقد مع من أحيل على التقاعد ،وذلك إعتباراً من 

 نسخة من القرار ونموذج العقد المشار إليهما آنفاً ،،، 
 وتقبلوا تحياتي ،،،        

 
 وكيل وزارة الخدمة المدنية                                                                        

 
 محمد بن صالح الدويسي                                                                           

 
 



  

 
                                             rO�d�« s�d�« �« r�� 

 
 

 لعربية السعوديةاململكة ا

 وزارة اخلدمة املدنية      
 

                           
 

 )                                                         هـ     ۲۰/٤/۱٤۲۳وتاريخ  )     ۱۳/۱٥(  قرار رقم  (                     
 

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

 إن نائب وزير الخدمة المدنية 
    

 وتاريخ )  ۱۳۲۰( من قرار مجلس الوزراء رقم ) ثالثاُ (من البند ) ج(بناء على الفقرة      
 هـ  المتضمنة إعطاء وزارة الخدمة المدنية صالحية وضع  نموذج عقد ۹/۱۳۹٤/ ۱۷-۱٦

  ۰ه وإلتزاماتهللتعاقد مع من أحيل على التقاعد يحدد حقوق
 

 ) ديوان الموظفين العام في ذلك الوقت(وبعد اإلطالع على نموذج التعاقد القائم  المعمم من   
 هـ  وعلى القواعد التي تنظم۲/۱/۱۳۹٥وتاريخ  )  ۹/۱(وزارة الخدمة المدنية حالياً برقم  

 ) ۱/٦۰٥(رقم   التعاقد مع من أحيل على التقاعد  الصادرة  بقراري مجلس الخدمة المدنية 
 ۰هـ ۲٦/۱۲/۱٤۲۰وتاريخ )  ۱/٦٦۳( هـ  ورقم ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ 

 

 ورغبة في تحديث نموذج التعاقد القائم ليتفق مع ما صدربعده من قواعد تنظم التعاقد مع    
 ۰من أحيل على التقاعد

 
 )) يقرر مايلي  ((                                           

 
 ۰بهذا القرارعند التعاقد مع من أحيل على التقاعد ) المرفق(اد نموذج العقد إعتم : أوالً   
 ۰هـ ۱/۷/۱٤۲۳يحل هذا النموذج محل النموذج السابق ويعمل به إعتباراً من   :ثانياً   
 

 نائب وزير الخدمة المدنية                                                        
 

 عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادر                                                   
 
 
 
 
 



  

 بسم ا الرمحن الرحيم                                         

 اململكة العربية السعودية

 ٠٠مؤسسة / مصلحة / وزارة   

 )نموذج (                                             
  )عقد مع من أحيل على التقاعد (                                         

  
 هـ ۱٤۰۰/   /  الموافق     ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰أنه في يوم 

 

- :وبناء على موافقة 
 ۰مجلس الخدمة المدنية (  ) 
 ۰وزير الخدمة المدنية  (  ) 
 ۰   )۱(الجهة اإلدارية   (  ) 

 

 هـ   تم اإلتفاق بين الطرفين الموقعين على ۱٤/   /    وتاريخ    ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰بالقرار رقم
 ۰هذا العقد 

 

 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰أو مؤسسة  / أو مصلحة/ وزارة  / طرف أول     -
 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰تهوظيف۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ األسم  –ويمثلها    
 هـ بموجب السجل۱/   /      المولود بتاريخ       ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/اإلسم / طرف ثاني  -
 :المدني رقم   
 

          
 

- :على مايلي   
 

 :التعاقد مع الطرف الثاني الذي كان يشغل قبل إحالته على التقاعد  :أوالً 
 

 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ مرتبتها أوفئتها/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰فة وظي     
 لایر(            ) براتب شهري قدره رقماً ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰مقرها۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰رقمها     

 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰للقيام بعمل۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰وكتابة      
 

          ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 

 وفقاً للشروط والضوابط الواردة  في المادة الرابعة  من نظام الخدمة المدنية  وقراري مجلس الخدمة 
 هـ  بمكافأة ۲٦/۱۲/۱٤۲۰وتاريخ )  ۱/٦٦۳(هـ  ورقم ۱۷/۲/۱٤۲۰وتاريخ ) ۱/٦۰٥(المدنية رقم 

  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰لایر وكتابة  (              ) شهرية مقدارها رقماً 
 

 دون عذر –إعتباراً من تاريخ المباشرة على أال تتجاوزالمباشرة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰مدة هذا العقد  :ثانياً 
 خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد ، ويجوز إنهاء العقد قبل إنتهاء مدته ألسباب  –مشروع       

 وعند الرغبة بتجديد هذا العقد۰موجبه تقتضيها مصلحة العمل التي يرجع تقديرها للجهة االدارية     
 ۰تؤخذ موافقة الجهة التي أقرت التعاقد إبتداءاً     

 --------------------------------------------
 يقصد بها الجهة التي تملك حق تعيين المستخدم إذا كان الطرف الثاني مستخدماً محاالً على التقاعد لبلوغه )۱(

 ۰السن النظامية ويراد التعاقد معه إبتداءاً أو تجديداً على بند األجور      
 



  

                                                                                                                                                                               

 يعامل الطرف الثاني وفقا لما يعامل به شاغل الوظيفة التي تكون مهامها مماثلة لألعمال التي  :ثالثاً 
 : ي تم التعاقد معه للقيام بها وذلك فيما يل       

 ۰ساعات العمل والعطل الرسمية -۱
 ۰التعويض في حالة اإلصابة بسبب العمل  -۲
 ۰الواجبات والتأديب -۳

 

 ثالثون يوماً عن كل سنة من سنوات التعاقد  )  ۳۰(يستحق الطرف الثاني أجازة عادية قدرها  :رابعاً 
 لتقاعد  ،  ويجوز منحهابرا تب كامل للتمتع بها أو التعويض عنها حسبما كان يعامل به قبل ا         
 )۱( ۰كاملة او تجزئتها على أالٌ يترتب على ذلك إطالة مدة العقد          

 

 يستحق الطرف الثاني أجازة مرضية براتب كامل بناء على  تقرير يصدر وفق الئحة تقارير :خامسا ً
 نة و أال يترتب على منح األجازات المرضية على أال  تزيد  في مجموعها عن شهرين في الس          
 ۰منحها إطالة مدة العقد          
 مع مراعاة  ما ورد في هذا العقد ال يستحق الطرف  الثاني راتباً عن األيام التي ال يباشر فيها  :سادساً 

 ۰عمله          
 اليستحق  - أوالً   –مع مراعاة ما ورد في قراري مجلس الخدمة المدنية المشارإليهما  في البند   :سابعاً 

 )۲(۰الطرف الثاني أي مزايا لم ترد في هذا العقد         
 

 حرر هذا العقد  من نسختين تسلم  لكل طرف نسخة  منه وتزود وزارة الخدمة المدنية بصورة  :ثامناً  
 ۰منه           

 
 وهللا الموفق،،،،                                              

 
 

 ول                                                                        الطرف الثانيالطرف األ    
 )المتعاقد )                                                                      ( صاحب الصالحية(

 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/اإلسم                                            ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/اإلسم
 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/التوقيع                                            ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰/ التوقيع

 
 ـه۱٤:        /    /      هـ                                                التاريخ۱٤:       /   /    التاريخ

 
 
 
 
 

        
 

 --------------------
وزير تم إعداد هذا البند المتعلق باالجازة العادية سواء للتمتع بها أو التعويض عنها بناء على التوجيه الصادر على العرض المرفوع لمعالي  )١(

  ٠هـ ١٩/١/١٤٢٧الخدمة المدنية بتاريخ 
هـ ١٤٢٠لعام ) ١/٦٠٥(والمزايا الوظيفية إلى ما ورد بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم ينظر فيما يتعلق بالبدالت  -سابعًا  –فيما ورد بالبند  )٢(

   ٠هـ المشار إليما١٤٢٣لعام ) ١/٨٠٥(ورقم 
                                                                )٢                       ( 

 )أ ب /نموذج رقم ش(                                                                                                                           


