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الئحة اإلعارة

الئحة اإلعارة
صددددددورب قرار جلار لخدم االولة ااروم ة رج ( )749/1وتاريخ 1422/2/4هـددددددددددد اار رو
قاأللل ااسدددالل اايلجل رج (/7ب )4252/وتاريخ 1422/2/27هـددددددددد وجو ت تيد ب اا لار قل اب
دياان رئاسة لخدم ااازراء رج (/4860ر) وتاريخ 1422/3/7هـ.
وجو مص اا لار عدى لا يدل:
أوالً – اارااف ة عدى الئحة اإلعارة قااص غة اارلف ة قهذا اا لار.
ثام ا ً – ي رل قهذه ااالئحة اع يارا ً لن تاريخ تيد غها.
ثااثا ً – قاانسددددددية ادر ارين اا ا ً يسدددددد رل ت ي ر جااعو اإلعارة ااااردة فل ااداائ اا نف ذية انظام
االولة ااروم ة عد ه ى ام هاء اإلعارة أو ترويوها .ث ترت اارااف ة ااكليرة عدى ذاك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(المادة  29من نظام الخدمة المدنية الخاصة باإلعارة)
أ -تخاز إعارة خولاب ااراظف ق و لااف ه اد رل اوى األرهزة ذواب ااشلص ة اار ناية اا الة
أو االاصة أو ااحكالاب أو ااه ئاب أو اارنظراب ااووا ة.
ب -يخاز ادخهة اإلدارية أن تس ل اد رل اويها أ و لاظفل األرهزة ذواب ااشلص ة اار ناية
اا الة أو االاصة أو أ و لاظفل ااحكالاب أو ااه ئاب أو اارنظراب ااووا ة.
وتحود ااالئحة جااعو االس ارة واإلعارة)1(.

( )1تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م )57/وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصها وفقا ً لما ورد أعاله.
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الالئحة
المادة األولى)1(:
أ -تكان إعارة خولاب شاغدل اارلتية (ااثام ة عشلة فرا دون أو لا ي اداها) ق لار لن ااازيل
اارل ص اروة ال تزيو عن سددددددنة ويخاز ترويوها اروة أو لود ال تزيو كل لنها عن (سددددددنة)
عدى أن ال تزيو لوة اإلعارة اار صددددددة عن (ثالث) سدددددنااب وال تخاز إعادة إعارة خولاب
ااراظف للة أخلى إال ق و لضددددددل لوة ال ت ل عن ثالث سددددددنااب لن تاريخ إكرااه ااحو
اارشدددددار إا ه وال يخاز أن يزيو لخراع لود إعارة ااراظف عن سدددددت سدددددنااب خال لوة
خول ه فل ااوواة.
ب -تكان إعارة خولاب شدداغدل اارلتية (ااثااثة عشددلة فرا فا أو لا ي اداها) ق لار لن لخدم
االولة ااروم ة وادروة اا ل يحودها اارخدم.
ج -تكان إعارة خولاب ااراظف أيا ً كامت وظ ف ه أو للتي ه اد رل اوى إ وى ااحكالاب أو
اارنظراب ااووا ة أو اإلجد ر ة ق لار لن لخدم االولة ااروم ة وادروة اا ل يحودها اارخدم
ويس ثنى لن ذاك لن ي ار اد رل خارج اارردكة لن اارورس ن أو اا ضاة أو غ له اا صادر
قشأمه األلل ااسالل رج (/3/18551م) وتاريخ 1395/6/22هـ.
المادة الثانية:
ال تخاز إعارة خولاب ااراظف فل ااحاا ن اا اا ن:
أ -إذا ا يكرل ااراظف اار ن ف لة اا خلقة اانظال ة.
ب -إذا رجل ااراظف وا ترض سددددنة عدى األجل لن تاريخ لياشددددلته ااف د ة ارهام اااظ فة اارلجى
إا ها.
المادة الثالثة:
أ -يخاز ادازيل اارل ص ق و اا نسدددددد ر لة ااخهة اارسدددددد ف وة ج ة اإلعارة ق لار لنه جيل ام هاء
لوتها إذا اج ضت اارصدحة اا الة ذاك.
ب -تن هل اإلعارة ق اة اانظام إذا ع ن أو رجل ااراظف إاى للتية أعدى أثناء اإلعارة وذ اك فل
غ ل اإلعارة ارنظرة دوا ة أو إجد ر ة.

( )1تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )917/1وتاريخ 1424/8/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا ً لما ورد أعاله.
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المادة الرابعة:
أ -ياجف صدددلا رات ااراظف اار ار اع يارا ً لن تاريخ تلكه اا رل ق و صدددوور جلار اإلعارة
ى ام هاء لوة إعارته أو ج ها ولياشددددددلته ا رده .ويخاز قرااف ة لخدم االولة ااروم ة إذا
اج ضت اارصدحة اا الة أن ت حرل ااخهة اار لة كل أو ق ض رات ااراظف اار ار.
ب -يصددددلا ادراظف اار ار إاى ا وى اارنظراب وااه ئاب ااووا ة أو اإلجد ر ة راتيه األسدددداسددددل
قاإلضافة إاى لا تصلفه اه ااخهة اا ل ي ار إا ها(.)1

المادة الخامسة:
يح فظ ااراظف اار ار قاظ ف ه وللتي ه األصدددددد ة م دة لوة اإلعارة .وال يخاز شدددددغدها قغ له عن
ملير اا ن أو اا لج ة أو اان ل ويخاز اا كد ف عد ها وفر الئحة اا كد ف.
المادة السادسة:
تح س لوة اإلعارة لن االولة اارحساقة ألغلاض اا اعو .وعدى ااراظف اار ار أن يوفة خالاها
ااحسددددر اب اا اعوية عدى أسدددداظ رات وظ ف ه األصددددد ة ولا ي لأ عد ه لن عالواب .وإذا كامت
اإلعارة إاى لؤسساب أو شلكاب خاصة ي حرل ااراظف اار ار ااحسر اب اا اعوية كالدة قرا ف ها
ااحصة اارراثدة اا ل توف ها ااحكالة.
**********

1
وحذفت الفقرة (ج) من نفس المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ()34
( ) عدلت الفقرة (ب) من المادة (الرابعة) من الئحة اإلعارة ُ
وتاريخ 1437/01/27هـ ،كما تضمن هذا القرار ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات اإلقليمية أو
الدولية.
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اآلراء الصادرة على الئحة اإلعارة

ظ -1هل توخل لوة اإلعارة ضددددرن ف لة اإليفاء قاالولة اار داقة لن اارافو ادوراسددددة أو ااري ث
ادوراسة؟
ج -1لوة اإلعارة تح سددددد كلولة فل ااوواة وف ا ً انظام اا اعو اارومل وكذاك اارادة ( )6لن الئحة
اإلعارة.
وي يل ااراظف اار للج ااذي ي ار إل وى اا شلكاب أو اارؤ س ساب االا صة جو أوفى قاا زاله إذا
عرل اوى هذه ااشلكاب واارؤسساب لا ي اد لوة دراس ه أو رزءا ً لنها.
ظ -2لا لوى إازام ااراظف ن اارلج ن اارشراا ن قااالئحة اا د ر ة أو اارشراا ن قالئحة اااظائف
ااصح ة قضلورة لياشلة اااظائف اارلج ن عد ها لوة ال ت ل عن (سنة) جيل أن ت إعارته وذاك
وف ا ً ارا ت ضل قه اارادة /3ب لن الئحة اإلعارة.
ج -2ا ت ضرن الئحة اااظائف اا د ر ة وكذاك الئحة اااظائف اا صح ة تنظ إلعارة اار شراا ن
قأ كالها اذاك فإمه ي الدان فل هذا ااشدددأن قالئحة اإلعارة ااصدددادرة ق لار لخدم االولة ااروم ة
رج  749/1وتاريخ 1422/2/4هـدددد اارلف ة أعاله وذاك اس نادا ً اكل لن اارادت ن ( )13لن الئحة
اااظائف اا د ر ة و( )15لن الئحة اااظائف ااصددح ة ااد ان تنصددان عدى اإل ااة اداائ اا نف ذية
فل كل لا ا ينص عد ه فل هات ن ااالئح ن .لرا يسدددددد ار إازام اارلج ن عدى هذين ااكادرين
قإلضاء ااف لة اارشار إا ها جيل اانظل فل إعارة خولاته .
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