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 قرار مجلس الخدمة المدنية بالموافقة على الالئحة

 

 

هـ  المللـب طخبـا  10/11/1401وتاريخ  590نص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 

 ه  على ما يلي: 3/2/1402وتاريخ  2226رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 الموافقة على الئحة الوظائف التعليمية طالصيغة المرافقة لهذا القرار.  أوالً:

 ه . 1/7/1402تسري هذه الالئحة اعتلاراً من تاريخ  ثانياً:

 يقوم الديوان العام للخدمة المدنية طوضع الصيغة التنفيذية لتبليق هذه الالئحة.  ثالثاً:

----------- 

ــم الموافقــة علــى ســلم الرواتــال المرفــق طالالئحــة طمو ــال قــرار مجلــس  - كمــا ت

هـ  المصـادع عليـم طمو ـال المرسـوم 13/1/1402( وتـاريخ 5الوزراء رقـم  

 ه .  22/1/1402وتاريخ  1الملكي رقم م/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 الئحة الوظائف التعليمية

 (1مادة )

 (:1نباع تبليق الالئحة 

تبلق أحكام هذه الالئحة على من يعمل طصـور  فعليـة فـي الوظـائف التعليميـة ويكـون 

 شاغالً إلحدى وظائفها في المراحل التالية: 

 رحلة الحضانة والروضة والتمهيدي.م

 المرحلة االطتدائية.  -أ 

 المرحلة المتوسبة.  -  

                                                           

 هـ ونص على ما يلي: 27/5/1413وتاريخ  2/248( صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1)
ضم وظيفة محضر مختبر مدرسـي للـى الوظـاال الملـمولة ب احـة الوظـاال الت ليميـة و خ ي ـيخ خريجـو برنـام   .1

 التأهيل لمحضري المختبرات المدرسية على المستوى األول. 
يفوض الديواخ ) ي وزارة الخدمة المدنية حاليًا( مع الجهة المختصة ص حية ت ديل مسميات الوظـاال الملـمولة  .2

  و لضافة مسميات جديدة حسبما تقتضيه حاجة ال مل.  بال احة
هـ بت ـديل البنـد األول مـخ القـرار 14/7/1419وتاريخ  1/565ثم صدر ب د ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  -

هـــ الملــار لليــه  عــ ل وذلــك علــى النحــو الــوارد تفصــيً  بــالقرار. حيــ  يم ــخ 27/5/1413وتــاريخ  2/248رقــم 
خ ســلم رواتــو الوظــاال الت ليميــة ت يــيخ خريجــو برنــام  محضــري المختبــرات المدرســية علــى المســتوى األول مــ

ويجوز ت يينهم علـى المسـتوى الثـاني لذا  انـت مـدة البرنـام  الملـار لليـه سـنتيخ.  مـا يـتم تصـنيل مـخ يلـ ل  يـًا 
( علــى المســتوى األول وبالدرجــة التــي تناســو راتبــه قبــل التصــنيل. وي ــيخ  يــًا مــخ لــا لي 5-4مــخ المــرتبتيخ )

لثـاني وبالدرجـة التـي يتسـاوى راتبهـا الصـافي  و يزيـد مـع بـدل النقـل عـخ صـافي ( على المسـتوى ا7-6المرتبتيخ )
 راتبه مع بدل النقل قبل التصنيل. 

هــ التنفيـذي لقـرار المجلـس 6/9/1414وتـاريخ  40792 ما صدر بناء على ذلك ت ميم وزارة الخدمة المدنية رقـم  -
الدرجة لمخ حصـلوا علـى دبلـوم )برنـام  تأهيـل هـ بلأخ تحديد مستوى الت ييخ و 27/5/1413وتاريخ  2/248رقم 

محضــري المختبــرات( بالدرجــة األولــى مــخ المســتوى األول وبالنســبة للقــااميخ علــى ر س ال مــل ف لــى الدرجــة التــي 
ذا لم توجد في طى األعلى منه.   تتساوى مع راتبه وا 

تأييـــد ت يـــيخ محضـــري  هــــ ب ـــدم28/5/1430هــــ وتـــاريخ 1/1430 مـــا صـــدر قـــرار مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة رقـــم  -
المختبرات الحاصليخ على برنام  محضري المختبرات لمدة سنتيخ ب د الثانوية ال امة على المستوى الثال  وذلـك 
ـــيم للـــى جانـــو  خ عمـــل محضـــري  ـــل الت ل نظـــرًا ألخ دبلـــوم محضـــري المختبـــرات لـــيس تخصصـــًا مبالـــرًا فـــي حق

 داول دراسية. المختبرات ليس له ع قة مبالرة بالط و وليس لهم ج
 تطبيق ال احة الت ليمية على مدرسي الل ات بالجام ات:  -
هـــ المبلــط بخطــاو ديــواخ رااســة مجلــس 8/11/1426وتــاريخ  1/1113صــدر قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  -

هـ ونص على )تطبيق  ح ام هذل ال احة وت دي تها وسلم الرواتـو 23/4/1427/و وتاريخ 18247الوزراء رقم 
حــق بهــا علــى مدرســي الل ــات فــي الجام ــاتر  مــا تضــمخ القــرار عــدم تأييــد تطبيــق ال احــة علــى مســاعدي المل

 الباحثيخ بالجام ات(. 
هـ بتطبيق ال احة على مخ يقوم بالتـدريس 28/3/1426وتاريخ  1/1065صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  -

اليًا بسلم الموظفيخ و ـذلك مـخ يمـارس  عمـاًش ملـمولة  و التدريو في ال ليات والم اهد الصحية وهم ملمولوخ ح
  ب احة الوظاال الت ليمية.
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 المرحلة الثانوية.   -ج 

 وتشمل الوظائف التعليمية التالية: 

 درسة. المدرس أو الم -أ 

 المدير أو المدير .  -  

 الوكيل أو الوكيلة.   -ج 

 المو م الترطوي أو المو هة الترطوية. -د 

 (2مادة )

 المؤهالت حسب المستوى: 

 توفرها لشغل الوظائف تلعاً للمستويات التالية:  تحدد المؤهالت المبلو 

 المستوى األول: 

 يوضع فيم من ال تتوفر لديم مؤهالت المستوى الثاني من هذه الالئحة.  2-1

 المستوى الثاني: 

 يوضع فيم من تتوفر لديم أحد المؤهالت التالية:  2-1

 دطلوم تخصص في حقل التعليم لمد  ثالث سنوات طعد الكفاء  المتوسبة.  -أ 

 دطلوم مركز الدراسات التكميلية.  -  

 للتعليم الخاص. الشهاد  الثانوية العامة -ج 

 المستوى الثالث: 

 يوضع فيم من تتوفر لديم أحد المؤهالت التالية:  2-3

 شهاد  إتمام الدراسة في الكلية المتوسبة أو ما يعادلها.  - أ

 دطلوم تخصص في حقل التعليم لمد  ال تقل عن سنتين طعد الثانوية العامة.  -  

 المستوى الراطع: 

 يوضع فيم من تتوفر لديم أحد المؤهالت التالية:  2-4

 شهاد   امعية غير ترطوية.  - أ

شهاد  إتمام الدراسة في الكلية المتوسبة مع خلر  في التعلـيم لمـد  ال تقـل عـن  -  

 ثالث سنوات قلل االلتحاع طالكلية. 

 المستوى الخامس: 

 يوضع فيم من تتوفر لديم المؤهالت التالية:  2-5

 ية ترطوية. شهاد   امع -

 المستوى السادس: 

 يوضع فيم من تتوفر لديم المؤهالت التالية:  2-6

 شهاد  الما ستير.  -
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 (3)مادة 

 الحد األدنى من المؤهالت طعد نفاذ الالئحة: 

يكون الحد األدنى من المؤهالت التي يجال توفرها فيمن يعين في الوظـائف التعليميـة  

 طعد نفاذ هذه الالئحة  هو شهاد  إعداد المعلمين الثانوي أو ما يعادلها. 

 (4)مادة 

 الدورات التدريلية والمؤهالت المعادلة:

يــتم تقــويم المــؤهالت التــي لــم يــنص عليهــا فــي هــذه الالئحــة وكــذل  تقــويم  -أ 

الدورات التدريلية ومعادلتها طالمؤهالت الـوارد  فـي هـذه الالئحـة مـن قلـل 

 وزار  الخدمة المدنية طاالتفاع مع الجهات التعليمية ذات العالقة. 

لـيم معادلـة تعتلر الشهاد  الثانوية العامة مع خلر  لمـد  سـنتين فـي حقـل التع -  

 لدطلوم تخصصي في حقل التعليم مدتم ثالث سنوات طعد الكفاء  المتوسبة. 

ــي مجموعــة  -ج  ــة أو مــا يعادلهــا ف ــة العام ــة الشــهاد  الثانوي ــين حمل يجــوز تعي

الوظــائف التعليميــة إذا حصــلوا علــى دورات تدريليــة فــي المجــال الترطــوي 

 الجهات المختصة. وفق قواعد تحددها وزار  الخدمة المدنية طاالتفاع مع 

 

 (5)مادة 

 كيفية شغل الوظائف القيادية: 

يشترط لشـغل وظـائف مـدير أو  مـدير ( وكيـل أو  وكيلـة( مو ـم ترطـوي أو  مو هـة 

 ترطوية( ما يلي: 

أن يكــون المرشــ  قــد أمضــى مــد  ثالثــة ســنوات علــى األقــل فــي ممارســة  ( أ 

 التدريس طصور  فعلية. 

 أن تثلت  دارتم وفق ما يعد عنم من تقارير كفاية.  (   

 (6)مادة 

 العالو  السنوية: 

يمــن  الموظــف الخاضــع ألحكــام هــذه الالئحــة العــالو  الســنوية وفــق ســلم  -أ 

الرواتــال الملحــق طهــذه الالئحــة وذلــ  طنقلــم مــن الدر ــة التــي يشــغلها إلــى 

ل فـي أول شـهر الدر ة التالية لها ملاشر  في نفس المسـتوى ويـتم هـذا النقـ

 محرم من كل عام. 

من يصل إلى نهاية المستوى السادس يستمر في منحم زياد  سـنوية طمقـدار  -  

العالو  المحدد  لذل  المستوى وتمـن  فـي أول محـرم مـن كـل عـام وتعتلـر 

ــر فــي ســلم الرواتــال ــ   ال يترتــال عليهــا تغيي ــوفر   مكاف ويشــترط لمنحهــا ت

 ة. الشروط المحدد  لمن  العالو  الدوري
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ــي  -ج  ــالو  الســنوية ف ــن الع ــذه الالئحــة م ــام ه يحــرم الموظــف الخاضــع ألحك

 الحاالت التالية: 

إذا عوقــال طالحرمــان مــن العــالو  أو الحســم مــن الراتــال مــد  أو مــدداً  .1

( يوماً ف كثر إال طعد مضـي سـنة مـن تـاريخ 15مجموعها خمسة عشر  

   . (1 الحرمان من العالو  أو الحسم

كفايـة طدر ـة  غيـر مرضـي( فـي السـنة السـاطقة إذا حصل على تقريـر  .2

رير كفاية طدر ة  مرضـي( على استحقاقم العالو  حتى يحصل على تق

 طعد ذل .

 (7)مادة 

 النقل والتكليف: 

يجوز للجهة التعليمية النقل إلى مجموعة الفئات التعليميـة طعـد تثلـت وزار   ( أ 

الموظـف المبلـو  الخدمة المدنية من توفر مؤهالت الوظيفة التعليمـة فـي 

نقلــم. كمــا يجــوز للجهــة التعليميــة نقــل أحــد مدرســيها أو مدرســاتها ألعمــال 

غير تعليمية لعدم الكفاء  أو ألسلا  ت ديلية أو ألسلا  صحية  وفـي  ميـع 

األحوال يتم النقل وفقاً للقواعد التي يتم طها إعاد  تصنيف الموظف وتحديـد 

ر  الخدمة المدنية مـع مراعـا  مـا المرتلة والدر ة المناسلة عن طريق وزا

 .(2 نصت عليم الماد   السادسة( من الئحة النقل

ال يجـوز تكليـف مـن يشـغل وظيفـة تعليميـة طلحـدى المسـتويات الـوارد  فــي  (   

ط عمال غيـر مشـمولة طالالئحـة سـواء فـي  –سلم رواتال الوظائف التعليمية 

عند الضرور   –أو في غيرها من الجهات األخرى  ويجوز  التعليموزار  

غير مشـمولة  –فعالً  أو حكماً  –تكليفهم ط عمال وظائف تعليمية شاغر   –

طالالئحــة المحــدد  مســمياتها ومراتلهــا فــي دليــل تصــنيف الوظــائف  وذلــ  

                                                           

/ج( مـخ المـادة )السادسـة( هـو الحسـم مـخ الراتـو المبنـي علـى 1المقصود بالحسم مـخ الراتـو الـوارد بـالفقرة ) (1) 
هـ المتفق 28/6/1414 وتاريخ 42/4/6/1491/8عقوبة وليس عخ ال ياو  ما هو وارد بت ميم وزارة الت ليم رقم 

 عليه بيخ الوزارة ووزارة الخدمة المدنية. 
هـــ وحــدد ال يفيـة التــي يم ــخ 27/5/1412وتـاريخ  1/249سـبق  خ صــدر قـرار مجلــس الخدمــة المدنيـة رقــم  (2) 

بها م الجة وضع المدرس  و المدرسة الذي يصدر عليه ح م قضااي ش يصل للـى درجـة الفصـل مـخ الخدمـة  و 
 ما صدر لضـافة للـى ذلـك قـرار  –ر ى الوزير نقل المدرس  و المدرسة مخ سلك الت ليم شعتبارات م ينة يقدرها. 

هــــ متضـــمنًا  يفيـــة م الجـــة وضـــع الملـــمول ب احـــة 12/9/1426وتـــاريخ  1/1097مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة رقـــم 
الوظــاال الت ليميــة الــذي يــرى ســمو وزيــر الداخليــة لب ــادل عــخ ســلك الت لــيم ألســباو موجبــة )وذلــك حســو مــا ورد 

 تفصيً  بالقرار(. 
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وفق ضواطط تضعها وزار  الخدمـة المدنيـة طاالتفـاع مـع الجهـات التعليميـة 

 (.2  (1أو التدريلية ذات العالقة 

 (8)مادة 

تحــت التجرطــة لمــد   مشــمول طالالئحــة والمعــين اطتــداءً  التجرطــة: يعتلــر الموظــفمــد  

تثلت صالحيتم أثنـاء مـد  التجرطـة تنهـي خدمتـم ويـرد لـم مـا اسـتقبع "سنتين" وإذا لم 

من عائدات تقاعدية  وال يسترد منم طدل التعيين  وال تحسال لم العالوات التـي حصـل 

لفتر  حظر ويمكنم التقدم ملاشر  لـوزار  الخدمـة عليها أثناء مد  التجرطة  وال يخضع 

المدنية لضم اسمم إلى قوائم المفاضلة لشغل الوظـائف غيـر التعليميـة طمـا يتناسـال مـع 

 .(3 مؤهالتم كما لو كان قد تقدم للمفاضلة عليها

 (9)مادة 

 البدالت: 

 يمن  طدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه الالئحة وفقاً لما يلي:  -أ 

 لاير  400    المستوى األول   .1

 لاير  400     المستوى الثاني   .2

 لاير  600      المستوى الثالث  .3

 لاير  600المستوى الراطع        .4

 لاير  600المستوى الخامس      .5

 لاير  600     المستوى السادس  .6

فيما عدا ما هو منصوص عليم في هذه الالئحة يمن  الخاضعون ألحكامها اللدالت  -  

وذل  على أساس   والمكافآت المقرر  طلقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحم التنفيذية

                                                           

هـ بإل اء ح م الفقـرة )و( مـخ 20/5/1407وتاريخ  2/133لس الخدمة المدنية رقم سبق  خ صدر قرار مج (1) 
المادة )الساب ة( مخ ال احة التي  انت تلزم الخاضع ل احة بفترة عمـل ش تقـل عـخ )سـت سـنوات( قبـل نقلـه للـى 

 وظيفة خارج مجموعة الوظاال الت ليمية.
هــــ و جـــاز لـــوزارة الت لـــيم ت ليـــل  ي مـــخ 3/7/1407خ وتـــاري 1/136صـــدر قـــرار مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة رقـــم  -

لا لي الوظاال الت ليمية بالقيام ب مل )مدير ت ليم( بلرط  خ ي وخ الت ليل لمدة ش تزيد عخ ث   سنوات قابلـة 
للتجديد مرة واحدة فقط بقـرار مـخ الـوزير المخـتصر و خ ي ـوخ الم لـل قـد مـارس مهنـة التـدريس ف ـً  لمـدة ش تقـل 

   سنوات. و خ يقتصر الت ليل على وظيفة واحدة فقط في لدارة الت ليم ب ل منطقة.عخ ث 
هـ المبلط بخطاو ديواخ رااسـة مجلـس 20/4/1426وتاريخ  1/1068صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) 

ظـــاال هــــ بت ـــديل الفقـــرة )و( مـــخ المـــادة الســـاب ة مـــخ شاحـــة الو 29/5/1426/و وتـــاريخ 20554الـــوزراء رقـــم 
هــ لتصـب  28/6/1416وتـاريخ  2/381الت ليمية التي سبق  خ  عيد ال مل بها بموجو قرار مجلـس الخدمـة رقـم 

 الفقرة )و( ب د الت ديل  ما هي واردة  ع ل. 
هــــ بت ـــديل صـــي ة المـــادة الثامنـــة 9/2/1436( وتـــاريخ 1/1933صـــدر قـــرار مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة رقـــم ) (3) 

 يمية المنظمة لسنة التجربة بحي   صبحت حسو الصي ة الواردة  ع ل. ب احة الوظاال الت ل
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معادلة المستويات التعليمية الوارد  في هذه الالئحة طمراتال سلم الرواتال الملحق 

 (:2  (1  طنظام الخدمة المدنية وذل  على حسال الشرائ  التالية

المرتبة المقابلة  الشرائح

 في سلم الموظفين

 الدرجة المستوى

 6-1 األول  6م/ الشريحة األولى 

 4-1 الثاني  6م/ الشريحة األولى 

 1 الثالث  6م/ الشريحة األولى 

 16-7 األول  8م/ الشريحة الثانية

 11-5 الثاني  8م/ الشريحة الثانية

 7-2 الثالث  8م/ الشريحة الثانية

 5-1 الراطع  8م/ الشريحة الثانية

 4-1 الخامس  8م/ الثانيةالشريحة 

 1 السادس 8م/ الشريحة الثانية

 25-17 األول  9م/ الشريحة الثالثة 

 19-12 الثاني  9م/ الشريحة الثالثة 

 13-8 الثالث  9م/ الشريحة الثالثة 

 9-6 الراطع  9م/ الشريحة الثالثة 

 8-5 الخامس  9م/ الشريحة الثالثة 

 5-2 السادس  9م/ الشريحة الثالثة 

 25-20 الثاني  10م/ الشريحة الراطعة 

 25-14 الثالث  10م/ الشريحة الراطعة 

 18-10 الراطع  10م/ الشريحة الراطعة 

 18-9 الخامس  10م/ الشريحة الراطعة 

 14-6 السادس 10م/ الشريحة الراطعة 

 22-19 الراطع  12م/ الشريحة الخامسة 

 22-19 الخامس  12م/ الشريحة الخامسة 

 20-15 السادس 12م/ الشريحة الخامسة 

يمن  الخاضعون لهذه الالئحة اللدالت التي تقـرر طنسـلة مئويـة مـن الراتـال  -ج 

 على أساس طداية المستوى المثلت عليم راتال كل منهم. 

                                                           

هــ و جـاز السـمال للمدرسـيخ بال مـل فـي المـدارس 4/11/1418وتـاريخ  185صدر قرار مجلس الوزراء رقم  (1) 
 الليلية األهلية وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.

هــــ بالموافقـــة علـــى ت ـــديل بـــدل 20/4/1433يخ ( وتـــار 1/1683صـــدر قـــرار مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة رقـــم ) (2) 
اشنتقال اللهري للملموليخ ب احـة الوظـاال الت ليميـة المتضـمخ فـي  وًش: يحـدد بـدل اشنتقـال اللـهري للملـموليخ 
ب احة الوظاال الت ليمية وفقًا للمراتو الم ادلـة للـراا  الوظـاال الت ليميـة المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة )و( مـخ 

 لتاس ة" مخ شاحة الوظاال الت ليمية. المادة "ا
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( من اللـوائ  التنفيذيـة لنظـام الخدمـة المدنيـة 27/16ال يسري حكم الماد    -د 

على الخاضعين ألحكام هذه الالئحة وذل  ألن تحديد الرواتال الخاصة طهـم 

 قد روعي شمولم للدل المهنة. 

 

 (10)مادة 

 مكافأة نهاية الخدمة: 

تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه الالئحة والمحدد  في الماد  األولـى 

منها عند انتهاء الخدمة مكاف   عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت علـى 

 وذل  وفقاً لما يلي:  قلل نفاذ هذه الالئحة أو طعد ذل  إحدى تل  الوظائف سواء 

 سنة.  16سنوات   وأقل من  10لاير لمن كانت خدمتم  700

 سنة.  21سنة      وأقل من  16لاير لمن كانت خدمتم  1000

 سنة.  26سنة      وأقل من  21لاير لمن كانت خدمتم  1500

 سنة.  31سنة       وأقل من  26لاير لمن كانت خدمتم  2000

 سنة       ف كثر.  31لاير لمن كانت خدمتم  3000

 ويشترط لصرف هذه المكاف   ما يلي: 

أن يكون الموظف قد أمضى مد  ال تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثـر  -أ 

 من الوظائف التعليمية المعتلر  لصرف المكاف  . 

 أن تكون نهاية خدمة الموظف طعد نفاذ هذه الالئحة.  -  

ايـة تعتلر خدمة من يعـود للعمـل طالتـدريس خدمـة مسـتجد  ألغـراأ مكافـ   نه -ج 

 الخدمة إذا صرفت المكاف   المستحقة عن الخدمة الساطقة. 

من ينقل إلى وظيفـة غيـر خاضـعة لالئحـة الوظـائف التعليميـة تحتسـال مكاف تـم  -د 

عــن مــد  خدمتــم فــي الوظــائف التعليميــة علــى أال تصــرف لــم المكافــ   إال عنــد 

 انتهاء خدمتم في الدولة. 

ــدريال ألغــرا -هــ   ــرات الدراســة والت ــاء تحتســال فت ــا وقعــت أثن ــ   طالم أ المكاف

 الخدمة الخاضعة لالئحة الوظائف التعليمية. 

تصرف المكاف   طصـرف النظـر عـن  –استثناء من الفقر   أ( من هذه الشروط  - و

مــد  الخدمــة إذا انتهــت الخدمــة طالوفــا  أو العجــز الصــحي الكامــل ويكــون الحــد 

 (.2  (1األدنى للمكاف   هو خمسة وعشرين ألف لاير 

 

                                                           
 هـ ونص على ما يلي: 24/10/1406وتاريخ  1045( صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1) 

 وًش: ش يسـتحق مــخ تنتهــي خدمتــه بـالح م عليــه بحــد لــرعي  و بالسـجخ فــي جريمــة مخلــة باللـرل  و األمانــة لم افــأة نهايــة 
 ال الرة مخ هذل ال احة. الخدمة المنصوص عليها في المادة 

ــًا: فيمــا عــدا الحــاشت المنصــوص عليهــا فــي البنــد  وًش مــخ هــذا القــرار ت ــال  الحــاشت األخــرى التــي تنتهــي فيهــا خدمــة  ثاني
 المدرس ألسباو  ير طبي ية وذلك باشتفاق بيخ وزير الخدمة المدنية والوزير المختص.

هـــ ونــص علــى جــواز الجمــع بــيخ هــذل الم افــأة 18/8/1425وتــاريخ  1/988( صــدر قــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم 2) 
 ( مخ شاحة نظام الخدمة المدنية. 27/19وبيخ الم افأة الواردة بالمادة )

هــــ ونـــص علــى  خ تفـــوض وزارة الخدمـــة 24/3/1422وتــاريخ  1/762صــدر قـــرار مجلـــس الخدمــة المدنيـــة رقـــم  -
نية والجهات الت ليمية ذات ال  قة ببح  حاشت المدرسـيخ و المدرسـات الـذيخ  ـانوا يمارسـوخ التـدريس ف ـً  المد

ومثبتيخ على وظاال  ير ت ليمية قبـل صـدور شاحـة الوظـاال الت ليميـة وتقريـر  حقيـتهم فـي ضـم هـذل الخـدمات 
هايـة الخدمــة المنصـوص عليهــا فـي المــادة للـى خـدماتهم علــى شاحـة الوظــاال الت ليميـة ل ــرض لـمولها بم افــأة ن

ال الرة وذلك ب د التأ د مخ  نهم قد مارسوا التدريس ف ً  خ ل السنوات المطلـوو احتسـابها وفـق م ـايير توضـع 
 لهذا ال رض. 
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 (11)مادة 

 الرواتب: 

تنقل رواتال الموظفين القائمين علـى رأس العمـل طتـاريخ نفـاذ هـذه الالئحـة إلـى  : أوالً 

والجهـة ذات العالقـة وفقـاً  وزار  الخدمة المدنيةسلم الرواتال الملحق طها طاالتفاع طين 

 لألسس التالية: 

 تحديد المستوى:  -1

 من يشغل المرتلة الراطعة فما دون ينقل إلى المستوى األول.  -أ 

 من يشغل المرتلة الخامسة ينقل إلى المستوى الثاني.  -  

 من يشغل المرتلة السادسة ينقل إلى المستوى الثالث.  -ج 

من يشغل أياً من المراتال الساطعة أو الثامنة أو التاسـعة ينقـل إلـى المسـتوى  -د 

 الخامس. 

 اشر  فما فوع ينقل إلى المستوى السادس. من يشغل المرتلة الع -ه 

 ويستثنى من هذه القاعد  ما يلي: 

من يحمل مؤهالً علمياً يؤهلم لمستوى أعلـى مـن المسـتوى المحـدد للمرتلـة  ( أ 

 التي يشغلها ينقل إلى المستوى المحدد للمؤهل العلمي الذي يحملم. 

لالئحـة ينقـل من أمضى أرطع سنوات ف كثر طالمرتلة الخامسة قلل نفاذ هذه ا (   

إلــى المســتوى التــالي للمســتوى المحــدد للمرتلــة التــي يشــغلها طشــرط تــوفر 

شروط الترقية النظامية المحدد في نظـام الخدمـة المدنيـة ولوائحـم التنفيذيـة 

 لديم. 

 تحديد الدر ة:  -2

يوضع راتال الموظف في الدر ة التي يساوي راتلهـا  طعـد حسـم العائـدات  ( أ 

الي  طعد حسـم العائـدات التقاعديـة( مضـافاً إليـم التقاعدية( صافي راتلم الح

 طدل المهنة. 

وإذا لم تو د فيعبى أقر  در ة تزيد على ذل  في نفـس المسـتوى أو أقـر  مسـتوى 

 يليم طسلم الرواتال المرفق طهذه الالئحة. 

يتم تحديد الدر ة المناسلة لمن يشغل وظيفة  مو م ترطوي( على افتراأ  (   

 هنة قياساً على المدرس. أنم كان يتقاضى طدل الم

ال يجوز نقـل الخاضـعين لهـذه الالئحـة مـن مسـتوى  خـر إال طعـد تـوفر المؤهـل  ثانياً:

المبلو  لذل  المستوى وفي حالة النقل يمن  المنقول راتال الدر ة التـي يزيـد راتلهـا 

 على راتلم عند نقلم. 
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إلـى المسـتوى  ويستثنى مـن ذلـ  مـن يصـل إلـى نهايـة المسـتوى المصـنف عليـم فينقـل

ينتهـي العمـل طهـذا االسـتثناء الذي يليم ويتم النقل في غر  ر ال من كل عـام. علـى أن 

 (.1  ه 1/7/1402طعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الالئحة في 

 

 (12)مادة 

 اعتماد الوظائف: 

يتم اعتماد الوظـائف التعليميـة فـي الميزانيـة العامـة أل هـز  التعلـيم العـام المركزيـة أو 

في الوزارات والمصال  الحكومية األخرى ذات العالقـة طمسـمى  مـدرس أو مدرسـة( 

 وتتولى هذه الجهات تخصيصها وتعميمها على المناطق والمدارس حسال حا تها. 

 (13)مادة 

 ا: األحكام غير المنصوص عليه

فيما لم يرد طم نص فـي هـذه الالئحـة يبلـق علـى الخاضـعين لهـا نظـام الخدمـة المدنيـة 

 (.2ولوائحم التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة 

                                                           

هــ بإيقـال ال مـل بـالفقرة ) وًش( 18/7/1415صدر توجيه مجلس الخدمـة المدنيـة خـ ل جلسـته المن قـدة فـي  (1) 
 ( مخ شاحة الوظاال الت ليمية.11ادة )مخ الم

 هـ وتضمخ اآلتي: 28/5/1410وتاريخ  1/194صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  (2) 
لذا بلــط الملــمول ب احــة الوظــاال الت ليميــة الســخ النظاميــة لاحالــة علــى التقاعــد  ثنــاء ال ــام الدراســي جــاز  - وشً 

للتقاعـد حتـى نهايـة ذلـك ال ـام وفقـًا للضـوابط الـواردة بقـرار مجلـس الخدمـة  للوزير المختص الت اقد م ه ب د لحالته
هـــ  مــا لذا  انــت هنــاك حاجــة ملحــة لتمديــد خدمتــه فتــرة ش تتجــاوز نهايــة 6/4/1409وتــاريخ  2/159المدنيــة رقــم 

 في هذا الصدد.  ال ام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقًا للقواعد الم مول بها
تســري هـــذل القاعــدة الملــار لليهـــا فــي البنـــد األول مــخ هــذا القـــرار علــى ال ــامليخ فـــي القطاعــات الت ليميـــة  -ثانيــاً 

 والتدريبية األخرى ممخ ت وخ وظاافهم ملابهة للوظاال الخاض ة ل احة الوظاال الت ليمية. 
هــ ونـص علـى ت ـديل 27/5/1413ريخ وتـا 1/248ثم صدر ب د ذلك قرار مجلس الخدمـة المدنيـة رقـم  -

هــــ بحيـــ  ت ـــوخ  ـــاآلتي: )لذا بلـــط 1410ل ـــام  1/194البنـــد ) وًش( مـــخ القـــرار الملـــار لليـــه  عـــ ل رقـــم 
الملمول ب احة الوظاال الت ليمية السخ النظامية لاحالة على التقاعد  ثناء ال ام الدراسي جـاز للـوزير 

م.  ما لذا  انت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة تتجـاوز المختص تمديد خدمته حتى نهاية ذلك ال ا
نهاية ال ام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنيـة للنظـر فـي ذلـك وفـق القواعـد الم مـول بهـا 

 في هذا الصدد. 

هــ المبلـط بخطـاو ديـواخ رااســة 16/7/1426وتـاريخ  1/1085صـدر قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقــم  -
هــــ ونـــص علـــى  نـــه )فـــي حالـــة تمتـــع الملـــمول 13/3/1427/و وتـــاريخ 11433وزراء رقـــم مجلـــس الـــ

ب احة الوظاال الت ليمية بإجـازات اسـتثنااية  ثنـاء ال ـام الدراسـي ف لـى الجهـة المختصـة حسـم مـا يقابـل 
زات هذل اإلجازات مخ الحد األدنى لاجازة الصيفية المنصوص عليها في المادة الثالثة مـخ شاحـة اإلجـا

 وذلك بم دل )يوميخ ونصل( مقابل  ل لهر مخ اإلجازة اشستثنااية(.
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 (14) مادة

 تاريخ سريان الالئحة: 

هـ  وتلغـي مـا يتعـارأ معهـا مـن 1/7/1402تسري أحكـام هـذه الالئحـة اعتلـاراً مـن 

 أحكام. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلم الرواتب

هــ  الملنــي علــى قــرار مجلــس 22/1/1402وتــاريخ  1صــدر المرســوم الملكــي رقــم م/

 ه  ونص على ما يلي: 13/1/1402وتاريخ  (5 الوزراء رقم 

 يعتمد سلم رواتال الوظائف التعليمية المرفق طهذا.  –أوالً 

 ه . 1/7/1402يبلق هذا السلم اعتلاراً من تاريخ  –ثانياً 

ى نائـال رئـيس مجلـس الـوزراء والـوزراء كـل فيمـا يخصـم تنفيـذ مرسـومنا علـ –ثالثاً 

 هذا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 سلم رواتب الوظائف التعليمية

( وتاريخ 227من الراتب المعتمدة باألمر الملكي رقم )أ/ 015/0بعد الزيادة بنسبة 

 هـ1/9/1426هـ اعتباراً من 16/7/1426

الدرجة/ 

 المستوى

 السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

1 3865 4650 5555 6580 7005 8050 

2 4125 4965 5930 7020 7445 8565 

3 4385 5280 6305 7460 7885 9080 

4 4645 5595 6680 7900 8325 9595 

5 4905 5910 7055 8340 8765 10110 

6 5510 6580 7800 9235 9685 11215 

7 5770 6895 8175 9675 10125 11730 

8 6030 7210 8550 10115 10565 12245 

9 6290 7525 8925 10555 11005 12760 

10 6550 7840 9300 10995 11445 13275 

11 6810 8155 9675 11435 11885 13790 

12 7070 8470 10050 11875 12325 14305 

13 7330 8785 10425 12315 12765 14820 

14 7590 9100 10800 12755 13205 15335 

15 7850 9415 11175 13195 13645 15850 

16 8110 9730 11550 13635 14085 16365 

17 8370 10045 11925 14075 14525 16880 

18 8630 10360 12300 14515 14965 17395 

19 8890 10675 12675 14955 15405 17910 

20 9150 10990 13050 15395 15845 18425 

21 9410 11305 13425 15835 16285 - 

22 9670 11620 13800 16275 16725 - 

23 9930 11935 14175 16715 17165 - 

24 10190 12250 14550 17155 17605 - 

25 10450 12565 14925 - - - 

 515   440 440 375 315 260 العالوة السنوية

 

 هـ(01/03/1437) حدثت هذه الالئحة بتاريخ 


