بسم هللا الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية

لائحة المعينين على بند الأجور
في
الجهات اإلدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
رقم  141وتاريخ 1911/5/72هـ المعمول بها إعتباراً
من 1911/2/1هـ

قرارمجلس الخدمة المدنية بالموافقة على الالئحة

بسم هللا الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
رقم القرار 141 :
التاريخ 1911/5/72 :هـ

مجلس الخدمة المدنية
األمانة العامة

إن مجلس الخدمة المدنية 0
بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )44 /وتاريخ
1912/2/10هـ 0
وبعد االطالع على المادتين ( )1و( )175من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 71/وتاريخ 1941/1/6هـ0
وعلى مشروع الالئحة العامة للمعينين على بند االجور في االدارات والمصالح الحكومية المرفوعة بخطاب معالي رئيس الديوان
العام للخدمة المدنية رقم  106/1وتاريخ 1911/5/70هـ 0
وبعد االطالع على الئحة المستخدمين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )9وتاريخ 1912/1/70هـ وعلى توصية اللجنة
التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية رقم ( )20وتاريخ 1911/5/70هـ 0

يقرر مايلي
أوالً  :الموافقة على مشروع الئحة المعينين على بند األدور في الجهات اإلدارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار 0
ثانيا ً  :تسري أحكام هذه الالئحة إعتباراً من 1911/2/1هـ

نائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس الخدمة المدنية
فهد بن عبدالعزيز

الالئحة
مادة1 /
تسررري احكررام هررذه الالئحررة علررى جميررل المعينررين علررى بنررد األجررور فرري الميزانيررة العامررة للدولررة
والميزانيات المستقلة 0
ويسررتثنى مررن ذلررس الملسسررة العامررة للخطرروط الجويررة العربيررة السررعودية و يرهررا مررن األجهررزة
اإلدارية التي يوافق عليها مجلس الخدمة المدنية 0
مادة 7 /
يقسم المعينون على بند األجور إلى المجموعات اآلتية :
أ -مجموعة العاديين :
وهم  :عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون0
ب -مجموعة الحرفيين :
وهم  :الميكانيكيون والكهربائيون وفارزو وموزعو البريد والسائقون والمعقبون
والطهاة والسباكون والنجارون 0
جـ -مجموعة الفنيين المساعدين :
وهم  :عمال األشعة و المختبرات والمستشفيات و المصانل والورش ومراكز التدريب0
مادة9 /
ال يجوز أن يعين على بند األجور من ير المجموعات المحددة في المادة السابقة  ،ويجوز
لوزارة المالية باالتفاق مل الديوان العام للخدمة المدنية (وزارة الخدمة المدنية حاليا ً ) إضافة
مسميات جديدة لم تشملها الالئحة 0
مادة 4/
تحدد ملهالت المجموعات المشار إليها في المادة ( )7من هذه الالئحة على النحو التالي-:
 -1مجموعة العاديين :
يعين في الفئة (أ) من جدول األجور المرفق :
 من يملس القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتديء0يعين في الفئة (ب) من الجدول المشار إليه:
 من يملرس القردرة علرى القيرام بالعمرل مرل خبررة فري طبيعرة العمرل لمردة ال تقرل عرن ثرالسنوات 0
يعين في الفئة (جـ)من الجدول المشار إليه:
 -1مرن يملرس القردرة علرى القيرام بالعمرل مرل خبررة فري طبيعرة العمرل لمردة ال تقرل عرن سررت
سنوات 0
 -7الحاصل على الشهادة االبتدائية مل خبرة ال تقل عن سنتين 0
 -7مجموعة الحرفيين :
يعين في الفئة (ب):
 -1الحاصل على شهادة دراسية ال تقل عن الخامسة االبتدائية مل القدرة على القيام
بالعمل على مستوى مبتديء0
 -7الحاصل على خبرة ثال سنوات في حرفته0

 -9من كان حاصالً على شهادة تدريبية في مجال حرفته ال تقل مدتها عن ستة أشهر 0
يعين في الفئة (ج)0
 -1الحاصل على شهادة دراسية ال تقل عن الخامسة االبتدائية مل خبرة لمدة ال تقل عن ثال
سنوات 0
 -7الحاصل على خبرة ست سنوات في حرفته 0
 -9من كان حاصالً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة ال تقل عن سنة0
 -4من كان حاصالً على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة ال تقل عن سرتة أشرهر مرل خبررة ثرال
سنوات 0
يعين في الفئة (د):
 -1الحاصل على شهادة دراسية التقل عن الخامسة االبتدائية مل خبرة ال تقل عن ست سنوات0
 -7الحاصل على خبرة تسل سنوات في حرفته 0
 -9الحاصل على شهادة تدريبية ال تقل مدتها عن ستة اشهر في مجال حرفته مل خبرة سرت سرنوات
0
 -4الحاصل على شهادة تدريب ال تقل مدتها عن سنة في مجال حرفته مل خبرة ثال سنوات0
 -9مجموعة الفنيين المساعدين:
يعين في الفئة (جـ) :
 -1الحاصل على الشهادة اإلبتدائية مل القدرة على القيام بالعمل وخبرة لمدة ال تقل عن سنة0
 -7الحاصل على شهادة تدريبية ال تقل مدتها عن سنة في مجال مهنته 0
 -9الحاصل على شهادة تدريبية لمدة ال تقل عن سرتة أشرهر فري مجرال مهنتره مرل خبررة فري مجرال
مهنته لمدة سنتين 0
يعين في الفئة (د):
 -1الحاصل على الشهادة اإلبتدائية مل خبرة ال تقل عن ثال سنوات 0
 -7الحاصل على الشهادة اإلبتدائية مل شهادة تدريبية في مجال مهنته ال تقل عن سنة مرل خبررة
في طبيعة عمله ال تقل عن سنتين 0
 -9الحاصل على الشهادة اإلبتدائية مل شهادة تدريبية في مجال مهنته ال تقل عن ستة أشرهر مرل
خبرة في مجال عمله ال تقل عن أربل سنوات 0
وتعتبر الخبرة لمدة ثال سنوات في طبيعة العمل معادلة للشهادة اإلبتدائية بالنسبة لهذه المجموعة0
ماده5/
يجب أن تكون شهادة الدورة التدريبية من جهة تدريبية معترف بها 0
ماده6/
أ -تمنح العالوة السنوية المحددة وفق سلم الجور الملحق بهذه الالئحة بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السلم
إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الفئة نفسها ويتم هذا النقل في أول محرم من كل سنة 0
ب -يمنح العامل عالوة إضافية في الحاالت اآلتية-:
 -1عالو ة عن كل سنة دراسية فوق المرحلة اإلبتدائية ينهيها بنجاح أثناء عمله 0
 -7عالوة عن كل دورة تدريبية في مجال عمله ال تقل مدتها عن ستة أشهر ينهيها بنجاح أثناء عمله0
مادة2/
يجوز ترقية المعين على بند األجور إلى الفئة التي مباشرة الفئة التي يشغلها بشرط أن يكون قد أكمل أربل
سنوات على األقل في الفئة التي يشغلها وتكون الترقية على أساس األقدمية والكفاءة  ،فإن تساوى إثنان
أوأكثر في األقدمية تقدم من لديه مستوى دراسي أعلى0
ويحصل المرقى على راتب أول درجة في الفئة المرقى إليها  ،فإذا كان راتبه يساوي أو يزيد على ذلس منح
راتب أول درجة تتجاوز راتبه 0

مادة 4/
يسوى وضل القائمين على العمل عند العمل بأحكام هذه الالئحة بأن يوضل في الفئة التي يعين فيها المستجد
ويعطى الدرجة التي تساوى مل أجره  ،فإذا كان يتقاضى اجراً يقل بين درجتين وضل في الدرجة األعلى منهما،
وإذا كان أجره يتجاوز آخر مربوط الفئة التي يعين عليها المستجد ظل في تلس الفئة ويتقاضى أجره مالم يكن قد أتم
ثمان سنوات في الخدمة فيوضل في فئة األجور التي تليها ويعطى أجرالدرجة التي تتساوى مل األجرالذي يتقاضاه
فإذا لم توجد فيعطى األعلى منها 0
ماده1/
تفوض وزارة الخدمة المدنية باإلتفاق مل وزارة المالية والجهة اإلدارية ذات العالقة مايلي -:
أ – معالجة أوضاع من يشغلون وظائف بمسميات لم ترد في هذه الالئحة 0
ب – معالجة أوضاع من يتقاضون رواتب أو مزايا تزيد عما هو مقرر في هذه الالئحة 0
جـ -تسوية أوضاع المعينين على بند األجور السابقة على صدور هذه الالئحة بالنسبة للبدالت 0
د -إستمرار شا لي مسميات الوظائف الحرفية والفنية المساعدة في تقاضي العالوة السنوية المقررة
للفئة (د) ولو تجاوز الراتب آخر المربوط المقرر لهذه الفئة 0
مادة 10/
يكون اثبات القدرة على القيام بالعمل بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة قيادة  ،وتعتبر كل سنة
تمضي بعد الحصول على رخصة القيادة بمثابة سنة خبرة ويكون إثبات القدرة بالنسبة لمن عداهم عن طريق
شهادة الفحص أو التدريب أو شهادة الخبرة المعترف بها 0
مادة 11/
يعامل المعين على بند األجورمن حي ساعات العمل واإلجازات والعطالت الرسمية والبدالت بما فيها بدل النقل
والعالوة اإلضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقأ لما هومقررلشا لي وظائف المستخدمين 0أما من حي التعويض
عن العمل اإلضافي فوفقا ً لنظام العمل والعمال ،و يستثنى الحراس من ساعات العمل اإلضافي)1( 0

مادة 17/
يطبق على المعينين على بند األجور الئحة الجزاءات و المكافآت النموذجية الصادرة بقرار وزير العمل
والشلون االجتماعية رقم ( )111وتاريخ 1910/4/17هـ وتعديالتها  ،وفي حال إشتراس العامل مل يره في
مخالفة مالية أو إدارية يعاقب عليها بموجب نظام آخر يطبق بحقه ما يطبق على شريكه إذا كانت العقوبة أشد مما
تضمنته الالئحة 0

مادة 19/
ال تمس هذه الالئحة الحقوق المكتسبة أو الحقوق األفضل المنصوص عليها في نظام العمل والعمال والقرارات
واللوائح الصادرة بمقتضاه 0

مادة 14/
مل مراعاة ما نصت عليه المادة ( )19أعاله تلغي هذه الالئحة ما يتعارض معها من قرارات
وأحكام سابقة 0
*************************************************************
( – )1صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1964/1وتاريخ 1471/10/14هـ ونص على أن ( يكون تعويض المعين على بن
األجور في الجهات الحكومية عند إنتهاء خدمته عن أجازاته المستحقة له التي لم يتمتل بها – وفقا ً لحكم المادة ( )111من نظام العمل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م  )51/وتاريخ 1476/4/79هـ ( وتنص المادة  111المشارإليهاعلى أن ( للعامل الحق في الحصول على
أجره عن أيام اإلجازة المستحقة إذا ترس العمل قبل إستعماله لها وذلس بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق
أجرة اإلجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل)0

التعويض في حالة اإلصابة بعجز صحي أوالوفاة-:
 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  492لعام 1404هـ بالصرف ألسرة المتوفى من المعينين على البند رواتب ثالثة أشهركالمستخدمين 0
 كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  112/1وتاريخ 1410/6/17هـ ونص على صرف ما يعادل رواتب ثالثة أشهر لمنتنتهي خدمته بسبب العجز الصحي عن العمل من المعينين على البند 0

السماح بالعمل في الشركات والمحالت التجارية ومزاولة المهن وقيادة سيارات االجرة والحافالت والشاحنات :
 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  414/1وتاريخ 1412/1/16هـ بالسماح للمستخدم والمعين على بند األجور بالعمل فيالشركات والمحالت التجارية ومزاولة األعمال الحرفية وقيادة سيارات األجرة والحافالت والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي
على أال يتعارض ذلس مل واجبات أعمالهم 0

إضافة عدد من األعمال إلى الئحة بند األجور -:
تم إضافةعدد من مسميات األعمال باإلتفاق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهات ذات العالقة في عدة
محاضر وفقا للمادة الثالثة من الئحة بند األجور0والمسميات المضافة هي -:
أوالً  :مجموعة العاديين
 عامل محطات سيل وتشحيم أو بنزين 0 قهوجي – ويكون التعيين عليها في الجهات التي يتطلب عملها ذلس 0 قياس – ويشمل هذا المسمى الذين يرافقون المساحين أثناء عملهم 0عامل أو مالحظ خدمات عامة ورلسائه ،ويدخل في هذا المسمى عمال اإلنارة وجميل مسميات أعمالمن يشرفون على العاملين في مجموعةالعمال العاديين 0
 عامل مطابل  :وهومن يعمل في المطابل في ير األعمال الفنية 0 رشاش مبيدات  :ويشمل جميل العاملين في مجال رش المبيدات بجميل أنواعها ومهما إختلفت مسميات أعمالهم 0 مشغل معدات البناء عامل مياه وصرف صحي0 طابل خرائط وساحب استنسل ومشغل آالت مكتبية  :واليدخل في هذه األعمال النسخ على اآللة الكاتبه0 سالوا الموتى  ،حفاروا القبور 0 عمال الطرق ويدخل تحت هذا المسمى أدالء ومرشدوا الطرق ومراقبو عمال الطرق ورلسالهم 0 عمال الصخور  :ويشمل العاملين في الصخور سواء في التكسير أو األفران 0 مشغوا مضخات الحريق 0 مشغلوا مضخات المياه أو الصرف الصحي 0 فتالوا الحبال 0 مالحظوا العمال0 مربوا الحيوانات 0 موزعوا اإلنتاج الحيواني أو النباتي 0 الحالبون 0ثانيا ً  :مجموعة الحرفيين :
 الخياطون  :ويدخل في هذا المسمى جميل الذين يزاولون أعمال الخياطة 0 الحالقون 0 المجلدون  :ويشمل هذا المسمى جميل من يزاول عمل التجليد للكتب والدفاتر و يرها 0 مأموروا السنتراالت أو الهاتف والتلكس 0 الدهانون والمبيضون 0 المبلطون 0 الحدادون أو اللحامون 0 النقاشون 0 السمكريون 0 -الزجاجون  0وهم من يعملون بالزجاج كقصه أو تركيبه أو إصالحه أو ير ذلس 0

 المنجدون 0 البنالون 0 الغسالون والمكوجيون 0 معمروا البطاريات 0 البنشريون  :وتشمل جميل القائمين بأعمال البنشرة للسيارات والمعدات الثقيلة 0 قارلا العدادات 0 موزعوا الفواتير 0 صانعوا األحذية 0 الخطاطون 0 الرسامون 0 مأموروا المبرقات 0 سائقوا الشاحنات والمعدات الثقيلة 0 عاملوا صيانة المكيفات 0 قياسوا السيول 0 عمال الخراطة والجلخ 0 الربابنة 0 السروجية – والسائسون 0 عمال األمن أوالسالمة الفنيين 0 موزعوا البرقيات 0 فنيوا التلفونات 0 فنيوا اإلضاءة 0 فنيوا التسجيل0 فنيوا الديكور 0 مشغلوا الرافعات الكهربائية 0 مشغلوا المولدات الكهربائية 0 مضايفي  :ويشمل هذا المسمى مأموروا اإلستقبال ومن يتولون توجيه الدعوات وإستقبال الضيوف واإلشراف علىترتيب الموائد  ،وال يكون التعيين عليها إال في الجهات التي يتطلب عملها ذلس كاإلمارات  ،والقصور والضيافات
والمراسم 0
 فارزوا البرقيات 0 فني از 0 مخلص جمركي 0 مراقبوا المباني 0 حاضنة 0 رئيس فرقة 0ومراقب شبكات المياه أو الصرف الصحي (التعيين على هذه األعمال يقتصر على مديريات المياهوالصرف الصحي )0
 مأموروا القطارات ومساعدوهم  (0ويشمل هذا المسمى كذلس مأموروا عفش الركاب)0 مراقبوا المحطات ومساعدوهم  ( :ويشمل هذا المسمى كذلس نظار المحطات ومساعدوهم ) 0 سائقوا القطارات ومساعدوهم 0 مراقبوا صيانة الخطوط الحديدية مأموروا ساحات العربات 0 الجزارون 0 معقموا األلبان ومساعدوهم 0 -مشرفوا الصيانة 0

 فنيوا صيانة اآلالت المكتبية 0 عامل فخار 0ثالثاً:مجموعة الفنيين المساعدين:
 فنيوا الطباعة  :ويدخل تحت هذا المسمى جميل األعمال الفنية المتعلقة بالمطابل كعمال األوفست  ،واليونيتيبو يرها 0
 المساحون 0 فنيوا ومعمروا األسلحة والذخيرة 0 قياسوا الزيت 0 المصورون  :ويشمل هذا المسمى مصوروا التلفزيون والسينما والتصوير الجوي والتصوير الفوتغرافيوالجنائي0
 ممرض أوممرضة 0*********************************
*************************

 يقتصر تطبيق هذا السلم على السعوديين فقط  ،أما المعينون على البند من ير السعوديينفإن األجور المتفق عليها عند التعاقد معهم هي األساس في تحديد أجورهم حتى وإن قلت عن األجور الواردة في هذا السلم  ،ويعتبر هذا
السلم هو الحد األعلى الذي ال يجوز تجاوزه عند إبرام العقد أو تجديده  0كما ورد ذلس في قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في هذا
الشأن 0
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