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بسم هللا الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية

الئحة اإلعارة
الصادرة بقرار مجلس
الخدمة المدنية رقم  749/1وتاريخ 1422/2/4هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة
مجلس الوزراء رقم /3153/7ر وتاريخ 1420/3/6هـ
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الئحة اإلعارة
صدرت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم –  -749/1وتاريخ 1422/2/4هـ،
المعتمد باألمر السامي البرقي رقم /7ب 4252/وتاريخ 1422/2/27ه ،وقد تم تبليـ
القرار بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم /4860ر وتاريخ 1422/3/7ه.،
وقد نص القرار على ما يلي:
أوالً – الموافقة على الئحة اإلعارة بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانيا ً – يعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ تبليغها.
ثالث ـا ً – بالنســبة للمعــارين حالي ـا ً يســتمر تطبيــد قواعــد اإلعــارة الــواردة فــي اللــوائ
التنفيذيــة لنمــاخ الخدمــة المدنيــة علــيهم حتــى انتهــاء اإلعــارة أو تمديــدها 0حيــت تم ـ
الموافقة الكريمة على ذلك.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
(المادة  29من نظام الخدمة المدنية الخاصة باإلعارة)
(يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو
الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد الالئحة قواعد اإلعارة)

3

الالئحة
المادة األولى:
أ -تكــون اعــارة خــدمات غــاالي المرتبــة يالثانيــة ع ــرة فمــا دون أو مــا يعادلهــا
بقرار من الوزير المختص لمدة ال تزيد عن سنة .ويجوز تمديدها لمـدة أو مـدد
ال تزيــد ــل منهــا عــن ســنة .علــى أال تزيــد مــدة اإلعــارة المتصــلة عــن ثــال
سـنوات .وال تجـوز اعـادة اعـارة خـدمات المورـ مـرة أخـرد اال بعـد م ـي
مدة ال تقل عن ثال سنوات من تاريخ ا ماله الحد الم ـار اليـه .وال يجـوز أن
يزيــد مجمــود مــدد اعــارة المور ـ عــن س ـ ســنوات خــالخ مــدة خدمتــه فــي
الدولة.
ب -تكــون اعــارة خــدمات غــاالي المرتبــة يالثالثــة ع ــرة فمــا فــو أو مــا يعادلهــا
بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس.
ج -تكون اعارة خدمات المورـ أيـا ً انـ وريفتـه أو مرتبتـه للعمـل لـدد احـدد
الحكومات أو المنممات الدولية أو اإلقليميـة بقـرار مـن مجلـس الخدمـة المدنيـة
وللمدة التي يحددها المجلس .ويستثنى من ذلك من يعـار للعمـل خـارج المملكـة
مـــن المدرســـين أو الق ـــاة أو ايـــرهم الصـــادر ب ـــقنهم األمـــر الســـامي رقـــم
/3/8551خ وتاريخ 1395/6/22ه،ي. 1

المادة الثانية:
ال تجوز اعارة خدمات المور في الحالتين التاليتين:
أ -اذا لم يكمل المور المعين فترة التجربة النمامية.
ب -اذا رقي المورـ ولـم تمـن سـنة علـى األقـل مـن تـاريخ مباغـرته الفعليـة لمهـاخ
الوريفة المرقى اليها.
المادة الثالثة:
أ -يجوز للوزير المختص بعد التنسيد مع الجهة المستفيدة قطع اإلعـارة بقـرار منـه
المصلحة العامة ذلك.
قبل انتهاء مدتها اذا اقت
ب -تنتهــي اإلعــارة بقــوة النمــاخ اذا عــين أو رقــي المور ـ الــى مرتبــة أعلــى أثنــاء
اإلعارة وذلك في اير اإلعارة لمنممة دولية أو اقليمية.
( )1وضعت هذه المادة حسب ما ورد بقرار مجلس

السابقا التي صدرت ضمن الالئحا لةد صدورها.

الددمسا المدة سا ر س  917/1وتسار 1424/8/15ه س السذع لسدل المسادة
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المادة الرابعة:
أ -يوق صرف راتب المور المعار اعتباراً من تاريخ تر ـه العمـل بعـد صـدور
قــرار اإلعــارة حتــى انتهــاء مــدة اعارتــه أو قطعهــا ومباغــرته لعملــه .ويجــوز بموافقــة
مجلـس الخدمـة المدنيـة اذا اقت ـ المصـلحة العامـة أن تتحمــل الجهـة المعيـرة ــل أو
بعن راتب المور المعار.
ب -يصــرف للمور ـ المعــار الــى احــدد المنممــات والهيئــات الدوليــة أو اإلقليميــة
راتبه األساسي باإلضافة الى ما تصرفه له الجهة التي يعار اليهاي. 

المادة الخامسة:
يحتفظ المور المعار بوريفته ومرتبته األصلية طيلة مدة اإلعارة .وال يجـوز غـغلها
بغيــره عــن طريــد التعيــين أو الترقيــة أو النقــل ويجــوز التكليــ عليهــا وفــد الئحــة
التكلي .
المادة السادسة:
تحتسب مدة اإلعارة من الخدمة المحسوبة ألاـرا التقاعـد .وعلـى المورـ المعـار
أن يدفع خاللها الحسميات التقاعدية على أساس راتب وريفته األصلية وما يطرأ عليه
من عـالوات .واذا انـ اإلعـارة الـى ماسسـات أو غـر ات خاصـة يتحمـل المورـ
المعار الحسميات التقاعدية املة بما فيها الحصة المماثلة التي تدفعها الحكومة.
**********

(يمكن االطالع على اآلراء الصادرة على هذه الالئحة في الصفحة التالية)

( )لدلت الفقرة (ب) من المادة (الرابعا) من الئحا اإللارة والغ ت الفقرة (ج) من المادة بموجب رار مجل
( )34وتار 1437/01/27هس.

5

الوزراء ر

اآلراء الصادرة على الئحة اإلعارة

س -1هل تدخل مدة اإلعارة ضمن فترة اإليفاء بالخدمة المطلوبة مـن الموفـد للدراسـة
أو المبتعت للدراسة؟
ج -1مدة اإلعارة تحتسب خدمة في الدولـة وفقـا ً لنمـاخ التقاعـد المـدني و ـذلك المـادة
ي 6من الئحة اإلعارة.
ويعتبــر المور ـ المتخــرج الــذح يعــار إلحــدد ال ــر ات أو الماسســات الخاصــة قــد
أوفى بالتزامه اذا عمل لدد هذه ال ر ات والماسسات ما يعادخ مدة دراسته أو جـزءاً
منها.
س -2ما مـدد الـزاخ المـورفين المـرقين الم ـمولين بالالئحـة التعليميـة أو الم ـمولين
بالئحة الورائ الصحية ب رورة مباغـرة الورـائ المـرقين عليهـا مـدة ال تقـل عـن
يسنة قبل أن تتم اعارتهم وذلك وفقا ً لما تق ي به المادة /3ب من الئحة اإلعارة.
ج -2لــم تت ــمن الئحــة الورــائ التعليميــة و ــذلك الئحــة الورــائ الصــحية تنمــيم
إلعــارة الم ــمولين بقحكامهــا لــذلك فــعنهم يعــاملون فــي هــذا ال ــقن بالئحــة اإلعــارة
الصــادرة بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  749/1وتــاريخ 1422/2/4هــ ،المرفقــة
أعاله وذلك استناداً لكل من المادتين ي 13من الئحـة الورـائ التعليميـة وي 15مـن
الئحـة الورـائ الصـحية اللتـان تنصــان علـى اإلحالـة للـوائ التنفيذيــة فـي ـل مـا لــم
يــنص عليــه فــي هــاتين الالئحتــين .ممــا يســتوجب الــزاخ المــرقين علــى هــذين الكــادرين
بعم اء الفترة الم ار اليها قبل النمر في اعارة خدماتهم.

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