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قواعد تعويض الموظفين
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المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
( تعميم )

المحترم

صاحب المعالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
بعد التحية -:
أبعث لمعاليكم طيه صورة من قرار مجلس الوزراء رقم  307وتاريخ
1398/3/5هــــ القابـــي بالمواىقـــة علـــض قواعـــد تعـــويض المـــوظفين الـــذين
يفصلون بطريقة غير نظامية 0
وحيث واىق جاللة موالي علض ذلك 0أرجو إكمال الالزم بموجبه 0
وتقبلوا تحياتي ’’’
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبد هللا النويصر

 -صوره مع صورة القرار لكل وزارة ومصلحة حكومية ومؤسسة عامة
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المملكة العربية السعودية
االمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم ( )307وتاريخ 1398/3/5هـ
إن مجلس الوزراء :
بعد االطالع علض المعاملة المراىقة لهذا المشتملة علض المطالبات المقدمـة مـن بعـض
المـــوظفين الـــذين يـــدعون أنهـــم ىصـــلوا مـــن الوظيفـــة بطـــرق غيـــر نظاميـــة وطلـــبهم
التعــويض عــن ذلــك والمرىقــة بخطــاب ديــوان المــوظفين العــام رقــم  4/4674ىــي
1388/2/28هـــ والــذي طلــب ىيــه وبــع قاعــدة موحــدة ليســار عليهــا ىــي تعــويض
المــوظفين الــذين يفصــلون بطريقــة غيــر نظاميــة ومــا تبــمنه خطــاب الــديوان رقــم
 19807/12ىي 1396/4/28هـ من أنه ىي ظل االنظمة االخيرة والمعني بها نظام
الموظفين العام ونظام المستخدمين والالئحة التفسيرية لها ونظام التقاعد المدني سنة
1393هـ وقرارات مجلس الوزراء ذات العالقـة تتـوىر ىيهـا البـمانات الكاىيـة التـي
تحول دون إنهاء خدمة الموظف بطريقـة غيـر نظاميـة ويتبـك ذلـك مـن االجـراءات
واالحكام التي إنطوت عليها مواد إنهاء الخدمة باالسـتقالة أو عـدم اللياقـة الصـحية أو
باالحالة علض التقاعد أو وىقا ً للسـلطة التقديريـة الممنوحـة لـردارة بنـاء علـض المـادتين
68من نظام الموظفين العام أو 57من نظام المستخدمين أو بقرارمن هيئة التأديب 0
ىإذا ما صدر القرار بالمخالفـة لهـذه اكحكـام وااجـراءات ىـإن ذلـك يم ـل خطـأ مـن
الموظف أو الموظفين المعدين للقرار تترتب عليه المسؤولية التأديبية 0
أما عن المطالبات بالتعويض عن حاالت الفصل الغيـر نظـامي ىهـي غالبـا ً مـا تكـون
عــن حــاالت نشــأت ىــي ظــل أنظمــة ســابقة ويمكــن النظــر ىيهــا علــض بــؤ مــذكرة
المستشارين المرىقة التي إشتملت علض قواعد تفي بالغرض 0
وبعــد االطــالع علــض مــذكرة شــعبة الخبــراء رقــم  10/12ىــي 1398/1/28هـــ ىــي
الموبوع 0

يقرر مايلي :
المواىقة علض قواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية اآلتية-:
أوالً :عدم النظر ىي المطالبة بأي تعويض يقدم إبتداء عن ىصـل تـم ىـي ظـل نظـام
الموظفين الصادرىي عام 1377هـ أو ىي ظل اكنظمة السابقة له 0
انيـا ً :ال ينظــر ىــي دعــوا المطالبــة بــالتعويض بمناســبة ىصــل تــم ىــي ظــل النظــام
الحالي إال إذا كان قرار الفصل قد الغي لمخالفته للنظام وأعتبـر كـأن لـم يكـن وكانـت
المطالبة قد قدمت وىقـا ً لقـراري مجلـس الـوزراء رقـم  968لعـام  1392ورقـم 990
لعام 1396هـ 0
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ال ا ً:إذا قررت الجهة االدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتبـاره كـأن لـم
يكن ولم تزد مدة إنقطاع الموظف عن العمل علض سنة ىتصرف له كامل رواتبه عـن
المدة الواقعة بين تاريخ ىصله وتاريخ عودتـه للعمـل بشـرط أن اليكـون شـغل وظيفـة
ىي الدولة أو غير الدولة ىي مدة اانقطاع 0
رابعا ً:إذا قررت الجهة االدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لـم
يكــن وزادت مــدة إنقطــاع الموظــف عــن العمــل علــض ســنة أو شــغل وظيفــة ىــي أ نــاء
إنقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي ىاته ىيصرف لـه تعـويض
بقدر مالحقه من برر بشرط أن ال يتجاوز ذلك الراتب المسـتحق عـن مـدة إنقطاعـه
عن العمل وبشرط أن ال يكون قد إنقطـع عـن المطالبـة بإلغـاء قـرار ىصـله مـدة تزيـد
عن سنة 0
خامس ـا ً :ال يجــوز صــرف تعــويض ىــي غيــر الحــاالت الســابقة وال يجــوز صــرف
التعــويض ىــي الحالــة المحكومــة بالقاعــدة المقــررة ىــي رابع ـا ً إال بعــد مواىقــة مجلــس
الخدمة المدنية 0
سادساً :إذا كان إستحقاق التعويض المقـرر ىـي القواعـد السـابقة أو جـزء منـه ناشـئا ً
عن تقصير الموظف يحال إلض هيئة الرقابة والتحقيق 0
ولما ذكر حرر ’’’

نائب رئيس مجلس الوزراء
----------------------------------------تعديل القرارأعاله:
 صدرقرار مجلس الوزراء رقم 27وتاريخ 1404/2/10هـ المبلغ بخطـاب ديـوانرئاســة مجلــس الــوزراء رقــم  /3219/7ر وتــاريخ 1404/2/25هـــ وقبــض بتعــديل
قرار مجلس الوزراء رقم  307لسنة 1398هـ بحيث يكون القرار كمايلي -:
اوالً:عدم النظر ىي المطالبة بأي تعويض يقدم إبتـدا ًء عـن ىصـل تـم ىـي ظـل نظـام
الموظفين الصادر عام 1377هـ أو ىي ظل اكنظمة السابقة له0
اني ـا ً  :أ -عــدم النظــر ىــي المطالبــة بــأي تعــويض عــن ىصــل تــم بعــد إلغــاء نظــام
المــوظفين لعــام  1377هـــ يقــدم إبتــداء بعــد مبــي عشــر ســنوات مــن تــاريخ إبــال
الموظف بقرار الفصل 0
ب -ال ينظر ىي دعوا المطالبة بأي تعويض عن ىصل تم ىي ظل اكنظمة
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الالحقــة لنظــام المــوظفين الصــادر عــام 1377هـــ إال إذا كــان قــرار الفصــل قــد ألغــي
لمخالفته للنظام وأعتبر كأن لـم يكـن وكانـت المطالبـة قـد قـدمت وىقـا ً لقـراري مجلـس
الوزراء رقم  968لعام 1392هـ ورقم  990لعام 1396هـ0
ال ا ً :إذا قررت الجهة اادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظـام وإعتبـاره كـأن لـم
يكن ولم تزد مدة إنقطاع الموظف عن العمل علض سنة ىتصرف له كامل رواتبه عـن
المدة الواقعة بين تاريخ ىصله وتاريخ عودته للعمل بشـرط أن اليكـون شـغل وظيفـة
ىي الدولة أو غير الدولة ىي مدة االنقطاع )1(0
رابعاً :إذا قررت الجهة اادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام وإعتباره كأن لـم
يكــن وزادت مــدة انقطــاع الموظــف عــن العمــل علــض ســنة او شــغل وظيفــة ىــي ا نــاء
انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي ىاته ىيصرف لـه تعـويض
بقدر مالحقه من برر بشرط ان اليتجاوز ذلـك الراتـب المسـتحق عـن مـدة انقطاعـه
عن العمل وبشرط ان اليكون قد انقطع عن المطالبة بالغاء قرار ىصله مدة تزيد عن
سنة )2(0
خامس ـاً :ال يجــوز صــرف تعــويض ىــي غيــر الحــاالت الســابقة واليجــوز صــرف
التعــويض ىــي الحالــة المحكومــة بالقاعــدة المقــررة ىــي رابع ـا ً اال بعــد مواىقــة مجلــس
الخدمة المدنية 0
سادساً :اذا كان استحقاق التعويض المقررىي القواعد السابقة أو جزءاً منه ناشئا ً عـن
تقصير الموظف يحال الض هيئة الرقابة والتحقيق 0
نائب رئيس مجلس الوزراء
عبد هللا بن عبد العزيز
------------------------------------------------------------- ( )2( )1صدرقرار مجلـس الخدمـة المدنيـة 1045/1وتـاريخ  1426/3/7هــ المبلـغ بخطـابديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم  /14095ب وتاريخ 1426/4/15هـ وقرر مايلي -:
اوالً -:تبــاف العبــارة التاليــة ( أو لصــدورحكم قبــائي نهــائي بإلغــاء قرارالفصــل ومــا ترتــب
عليه من آ ار ) الض كل من الفقرتين ( ال ا ً ) و (رابعـاً)من قـرار مجلـس الـوزراء ( )27وتـاريخ
1404/2/10هـ ليصبك نصها بعد التعديل كما يلي :
ال اً :إذا قررت الجهة اادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظـام واعتبـاره كـأن لـم يكـن
أو لصدور حكم قبائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وماترتب عليه من آ ار ولـم تـزد مـدة انقطـاع
الموظــف عــن العمــل عــن ســنة ىتصــرف لــه كامــل رواتبــه عــن المــدة الواقعــة بــين تــاريخ ىصــله
وتاريخ عودته للعمل بشرط أن ال يكون شغل وظيفة ىي الدولة اوغير الدولة ىي مدة االنقطاع0
رابعاً :إذا قررت الجهة اادارية إلغاء قرار الفصل لمخالفتـه للنظـام وإعتبـاره كـأن لـم يكـن
أو لصدور حكم قبائي نهائي بإلغاء قرار الفصل وما ترتب عليه من آ ـار وزادت مـدة إنقطـاع
الموظف عن العمل علض سنة أو شغل وظيفة أ ناء إنقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن
المرتب الذي ىاته ىيصرف له تعويض بقدر ما لحقه من برر بشرط أن اليتجاوز ذلك الراتـب

المستحق عن مدة إنقطاعه عن العمل وبشرط أن ال يكـون قـد إنقطـع عـن المطالبـة بإلغـاء قـرار
ىصله مدة تزيد عن سنة 0
وىي كلتا الحالتين يكتفض بتوقيع الموظف علض إقرا رخطي ا بات أنه لـم يشـغل وظيفـة تعـود
عليه بدخل  ،وإذا بت خالف ذلك يكون عربة للمساءلة التأديبية 0
اني ـا ً :علــض الجهــات الحكوميــة إنــذار الموظــف المنقطــع عــن العمــل كتابــة علــض عنوانــه ال ابــت
لالستفسار عن اسباب إنقطاعه وأنهاء ستقوم ىي حالة عدم إبداء أسباب تقبلها اادارة خالل مدة
خمسة عشر يوما ً بإتخاذ ااجراءات النظامية بحقه0
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