بسم اهلل الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية

الئحة تفويض الصالحيات
صدرت بموجب قرار معالي وزير الخدمة المدنيةة رقة  730/22711وتةاري 2217/22/11هة
المبني على تفويض مجلس الخدمة المدنية خالل إجتماعه بتاري 2217/23/13ه المبلغ للوزارة
بخطاب األمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية رق  /217/757م خ وتاري 2217/23/17ه وتة
ويعمةةب ب ةةا
تعميمةةه بموجةةب خطةةاب الةةوزارة رقةة  730/201وتةةاري 2217/22/11هةة
إعتباراً من تاري هذا التعمي في 2217/22/11ه

2217
الشؤون القانونية

بس هللا الرحمن الرحي

الرق 730/201 /
التاري 2217/22/11 /ه

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
( تعمي )

سعادة 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333المحترم
السالم عليك ورحمة هللا وبركاته :
بناء على توجيه مجلس الخدمة المدنية خةالل إجتماعةه بتةاري 2217/23/13هة المبلةغ لةوزارة
الخدمةةة المدنيةةة بخطةةاب األمانةةة العامةةة لمجلةةس الخدمةةة المدنيةةة رقة ( /217/757م خ ) وتةةاري
2217/23/17ه المتضمن أن المجلس وجه حيال المواد المنظمة لتفويض الصةالحيات الوييفيةة
بما يلي -:
أوالً  :تبقةةى المةةواد المنظمةةة لتفةةويض الصةةالحيات مةةن المةةادة ( )2/02إلةةى المةةادة ( )7/02مةةن
اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وفق النصوص الحالية ل ا3
ثانيةا ً  :يبلةةغ مضةةمون هةةذا التوجيةةه لةةوزارة الخدمةةة المدنيةةة تخةةا مةةا تةةراا حيةةال ووة المةةواد
المشةةار إلي ةةا فةةي ةةكب الئحةةة تسةةمى ( الئحةةة تفةةويض الصةةالحيات ) وتعميم ةةا علةةى الج ةةات
الحكومية للعمب ب ا 3
وحيث أعدت الوزارة الالئحة المشار إلي ا وفقةا ً لتوجيةه مجلةس الخدمةة المدنيةة ر وصةدر قةرار
معالي وزير الخدمة المدنية رق (  )730 /22711وتاري 2217/22/11ه بإعتمادها 3
لذا يسرني أن أرفق لك نسخة من قرار معاليه ونسةخة مةن الئحةة تفةويض الصةالحيات ر مةالً
إبالغ ا لجمي الفروع وا دارات ات العالقة لديك وتأكيد التمشي بموجب ا 3
ولك تحياتي رررر
وكيب وزارة الخدمة المدنية
محمد بن صالح الدويسي

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
مكتب الوزير

الرق 730 /22711 /
التاري 2217/22/11 /ه

( قرار وزاري )
إن وزير الخدمة المدنية
بعةةةةد االعةةةةالع علةةةةى توجيةةةةه مجلةةةةس الخدمةةةةة المدنيةةةةة خةةةةالل اجتماعةةةةه بتةةةةاري
2217/23/13ه ة المبلةةغ لةةوزارة الخدمةةة المدنيةةة بخطةةاب األمانةةة العامةةة لمجلةةس الخدمةةة
المدنيةةة رقة /217/757م خ وتةةاري 2217/23/17هة المتضةةمن أن المجلةةس وجةةه بةةأن (
تبقةةى المةةواد المنظمةةة لتفةةويض الصةةالحيات مةةن المةةادة ( )2/02إلةةى المةةادة ( )7/02مةةن
اللوائح التنفيذيةة لنظةام الخدمةة المدنيةة وفةق النصةوص الحاليةة ل ةا وأن يبلةغ مضةمون هةذا
التوجيه لوزارة الخدمةة المدنيةة تخةا مةا تةراا حيةال ووة المةواد المشةار إلي ةا فةي ةكب
الئحة تسمى ( الئحة تفويض الصالحيات ) وتعميم ا على الج ات الحكومية للعمب ب ا.
وبعد االعالع على مشروع الالئحة المعدة في الوزارة لالئحة تفويض الصالحيات
:
يقرر ما يلي :
أوالً :

إعتماد الصيغة المعدة ( لالئحة تفويض الصالحيات ) المرفقة.

ثانياً:

يعمب ب ذا الالئحة إعتباراً مةن تةاري تبليغ ةا للج ةات الحكوميةة والمؤسسةات وال ي ةات
العامة المشمولة بنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر نظام الخدمة المدنية مكمالً ألنظمت ا.

ثالثاً:

على االدارة المختصة بةالوزارة إسةتكمال ا جةراءات الالزمةة حيةال عباعةة هةذا الالئحةة
وتوزيع ا على األج زة الحكومية كالمتب .
وهللا الموفق.
وزير الخدمة المدنية
محمد بن علي الفايز

المادة النظامية الواردة
في نظام الخدمة المدنية المتعلقة بتفويض الوزير لبعض الصالحيات المقررة له

تنص المادة ( )02من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رق (م )27/وتاري 2077/7/23ه على
ما يلي :
( للوزير تفويض بعض صالحياته المقررة في هذا النظام ).

الئحة تفويض الصالحيات
المادة األولى :
يكون لنائب الوزير ما للوزير من الصالحيات الواردة بنظام الخدمة المدنية إال مةا احةتف
به الوزير من صالحيات.
المادة الثانية :
يجوز للوزير تفويض بعةض صةالحياته بموجةب نظةام الخدمةة المدنيةة ولوائحةة التنفيذيةة
بقدر حاجة العمب ووفقا ً لما يتناسب م المركز الوييفي للشخص المفوض.
المادة الثالثة :
يت التفويض بقرار مكتوب يتضةمن الصةالحيات المفووةة واسة المويةم ومسةمى
وييفته ومدة التفويض.
المادة الرابعة :
فةةي حالةةة تكليةةم مويةةم بالقيةةام بأعمةةال مويةةم خةةر ال يتمت ة المويةةم المكلةةم
بالصةةالحيات المفووةةة لمةةن كةةان يشةةغب الوييفةةة إال إ ا نةةص علةةى ل ة فةةي قةةرار
التكليم*.
المادة الخامسة :
ال يجةةوز لمةةن فووةة إليةةه الصةةالحيات أن يفةةوض غيةةرا إال بموافقةةة الةةوزير
المختص.
المادة السادسة :
التفويض ال يعفي من المسؤولية.
المادة السابعة :
ينت ي التفويض في الحاالت اآلتية :
انت اء مدة التفويض.
أ-
انت اء الغرض الذي من أجله ت التفويض.
ب-
الغاء قرار التفويض.
ج-
غور وييفة من فوو إليه الصالحيات.
د-
ه  -مضي ثالثة أ ر من تاري تعيين وزير خر غير من صدر منه التفويض.
* يالح فيما يتع لةق بتفةويض التوقية مةا سةبق أن صةدر بةه األمةر السةامي الكةري رقة ( /7ب  )2121 /وتةاري
2215/1/20ه القاوي بالموافقة على القواعد التي تنظ األمور المتعلقة بتفويض التوقي 3

