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المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
مكتب الوزير
(قرار وزاري)

إن وزير الخدمة المدنية
بعددد االط د علددت جوهيددل مالددم الخدمددة المدنيددة ه د ا اهتماعددل بتدداريخ 1427/6/5هددـ المبل د
لددوزارة الخدمددة المدنيددة بخمددا اعمانددة العامددة لمالددم الخدمددة المدنيددة رقددم(/424/614م) وجدداريخ
1427/6/27هددـ المتنددمن لن المالددم وهددل بددمن(جبات المددواد المت مددة للواهبدداا الو ي يددة علددت مدداه
عليل حاليًا وه المواد من المادة ( )1/11إلت المادة ( .)3/13
ولن ينددال لهددلم المددو اد مددا قددب لن بدددر بددل قددرار مالددم الخدمددة المدنيددة رقددم ( )320وجدداريخ
ال مسدؤولية مباشدرة
1400/8/26هـ الااض بمن يكون مدير شؤون المو ين ف كل ههة إدارية مسؤو ً
عن لي إهراء يتم مخال اً لما جتص عليل اعن مة واللوائح والاراراا المكملة لها المكي دة لؤدؤون الخدمدة
المدنية).
ولن يبل د منددمون هددلا التوهيددل لددوزارة الخدمددة المدنيددة حجخدداض مددا جددرام حيدداا وض د المددواد المت مددة
للواهباا الو ي ية ف شكل الئحة وجعميمها علت الاهاا الحكومية للعمل بها.
وبعد االط علت مؤرو ال ئحة المعدة ف الوزارة ل ئحة الواهباا الو ي ية.
يارر ما يل :
لوالً  :اعتماد الصيغة المعدة (ل ئحة الواهباا الو ي ية) المرفاة.
ثانيًا  :يعمل بهلم ال ئحة اعتباراً من جاريخ جبليغها للاهاا الحكومية والمؤقساا والهيئاا العامة
المؤمولة بت ام الخدمة المدنية لو من يعتبر ن ام الخدمة المدنية مكم ً عن متهم.
ثالثاً  :علت احدارة المختصة بالوزارة اقتكماا احهراءاا ال زمة حياا طباعدة هدلم ال ئحدة وجوزيعهدا
علت اعههزة الحكومية كالمتب .
واهلل الموف ،،،
وزير الخدمة المدنية
محمد بن عل ال ايز
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المواد المتعلقة بالواجبات الوظيفية بنظام الخدمة المدنية
حيث لن هلم ال ئحة المرفاة جت يلية للمواد الواردة بت ام الخدمة المدنية الصادر بالمرقوم الملك
رقم م 49/وجاريخ  1397/7/10هـ (ال صل الثان ) من (البا الثان ) المتعلاة (بالواهباا الو ي ية)
فكان من المتاقب وض مواد الت ام المؤار إليها ف هلا المكان وضلك جيسيراً للباحثين والمختصين
الراغبين ف االط عليها وفاًا لما يل :
مادة (: )11
ياب علت المو ف هابة:
ل  -لن يترف عن كل ما يخل بؤرل الو ي ة والكرامة قواء كان ضلك ف محل العمل لو هارهل.
 لن يراع آدا اللياقة ف جصرفاجل م الامهور ورؤقائل وزم ئل ومرؤوقيل.هـ -لن يخصص وقت العمل عداء واهباا و ي تل ولن يت ل اعوامر الصادرة إليل بدقل ولمانة ف
حدود الت م والتعليماا.
مادة (: )12
يح ر علت المو ف هابة :
ل  -إقاءة اقتعماا السلمة الو ي ية.
 اقتغ ا الت وض.ج -قبوا الرشوة لو طلبها بمي بورة من الصور المتصوص عليها ف ن ام مكافحة الرشوة.
د -قبوا الهدايا لو احكرامياا لو ه فل باللاا لو بالوقاطة لاصد احغراء من لربا المصالح.
هـ  -إفؤاء اعقرار الت يمل عليها بحكم و ي تل ولو بعد جركل الخدمة.
مادة (: )13
ياب علت المو ف لن يمتت عن :
ل  -االشتغاا بالتاارة بمرياة مباشرة لو غير مباشرة.
 االشتراك ف جمقيم الؤركاا ل و قبوا عنوية ماالم إدارجها لو لي عمل فيها لو ف محلجااري إال إضا كان معيتاً من الحكومة وياوز بماتنت الئحة يصدرها مالم الوزراء احضن
للمو ين بالعمل ف الاما الخاص ف غير لوقاا الدوام الرقم )2(،)1(.
مادة (-:)14
ال ياوز للمو ف الام بين و ي تل وممارقة مهتة لهرى  ،وياوز الترهيص ف االشتغاا بالمهن
الحرة لمن جان المصلحة العامة بالترهيص لهم ف ضلك لحاهة الب د إلت مهتهم  ،ويكون متح هلا
الترهيص من قبل الوزير المختص ،وجحدد ال ئحة شروط متح هلا الترهيص.
مادة (: )15
كل مو ف مسؤوا عما يصدر عتل ومسؤوا عن حسن قير العمل ف حدود اهتصابل.
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الئحة الواجبات الوظيفية
مادة (:)1
يح ر علت المو ف جوهيل التاد لو اللوم إلت الحكومة بمية وقيلة من وقائل احع م المحلية
لو الخارهية.
مادة (:)2
يح ر علت المو ف اقتعماا قلمة و ي تل ون وضها لمصالحل الخابة وعليل اقتعماا الرف م
لبحا المصالح المتصلة بعملل وإهراء التسهي ا والمعام ا المملوبة لهم ف دائرة اهتصابل
وف حدود الت ام.
مادة (:)3
يح ر علت لي مو ف لن يزاوا نؤاطاً يؤدي إلت اكتسا ب ة التاهر كمن يباشر الؤراء من لهل
البي علت قبيل اححترال لو لن يكون مااوالً متعهداً للتوريد لو دالالً لو برافاً لو وكي ً بالعمالة.
ويعد اشتغاالً بالتاارة وف لحكام الت ام علت قبيل المثاا:
ل -قيام المو ف بتسايل محل جااري باقم الاابر اللي جؤملل واليتل لو وبايتل.
 االقتمرار ف شراء المتاوا لو العاار باصد بيعل لو بعد جغييرم.ج -كل عمل يتعل بالوكالة لو بالعمولة لو البي بالمزايدة.
د -كل عمل يتعل بالمصارفة لو الداللة (السمسرة).
هـ -العاود والتعهداا الت يكون فيها المو ف مااوالً لو مورداً.
مادة (:)4
ال يعد اشتغاالً بالتاارة وف لحكام الت ام ما يل :
ل -بي لو جمهير مالك العاار عاارم لو شراء العاار ال لغرض البي  ،وبي مالك المزرعة
لو المزار فيها غلتها.
 جملك الحصص واعقهم ف الؤركاا المساهمة والؤركاا ضواا المسئولية المحدودةوشركاا التوبية.
ج  -الايام بمعماا الاوامة والوباية والوكالة ولو بمهر إضا كان المؤموا بالاوامة لو الوباية
لو الموكل ممن جربمهم بلة نسب لو قرابة حتت الدرهة الرابعة ويؤترط لن يكون قيامل بللك
وف احهراءاا الؤرعية.
د -بي لو اقتغ ا المو ف إنتاهل ال ت لو ال كري.
هـ -جحرير الؤيكاا والستداا والكمبياالا.
و -ممارقة شاغل الو ائف ال تية المساعدة والو ائف الحرفية لحرفهم هارج وقت الدوام
الرقم .
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مادة (:)5
يح ر علت المو ف الايام باععماا المتصوص عليها ف المادة ( )4من هلم ال ئحة إضا كانت
الوزارة لو الدائرة التاب لها طرفاً فيها.
مادة (:)6
يكون مدير شئون المو ين ف كل ههة إدارية مسئوالً مسئولية مباشرة عن لي إهراء يتم مخال ة
لما جتص عليل اعن مة واللوائح والاراراا المكملة لها المكي ة لؤئون الخدمة المدنية )1(.

.

4

