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بسم هللا الرحمن الرحيم
الئحة الحقوق والمزايا المالية

 أقرت هذه الالئحة بموجب البند (أوالً) منن اممنر المي نق قنم (أ  )28وتنا ي1432 3 20هـ.
 تم وضع منوا هنذه الالئحنة وترقيمونا وترتيبونا اان نا اً ليبنند ( انيناً) منن اممنرالمي ق قم (أ  )28وتا ي 1432 3 20هـ.
نننندو اممننننر ال ننننريم ننننق
 تننننم البمننننل بوننننذه الالئحننننة ا بننننا اً مننننن تننننا ي1432 3 20هـ.
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الممي ة البربية السبو ية
وزا ة الخدمة المدنية

قرا

قم ( )700 2746وتا ي 1432 4 7هـ

إن وزير الخدمة المدنية :
بنا ًء يى اممر المي ق ال ريم قم (أ  )28وتا ي 1432 3 20هـ الصا بنققرا
(الئحنة الحقنوق والمزاينا المالينة)ال ق اتن مي ينى ند منن المزاينا المالينة وأ ين
نند اً مننن ال بننديالت وا ضننا ات يننى القوا نند المبمننوا بوننا ضننمن اليننوائ ال ن يذيننة
لنظام الخدمة المدنية.
وحيث تضمن اممر ال ريم ق قرته (الثانية) النص يى أن:ـ
تقوم وزا ة الخدمة المدنينة بوضنع المنوا ال نق لنم يلنرأ ييونا تبنديل وونذل المنواالمبدلة وامح ام المضا ة اواء بقرا ات منن ملينا النوز اء أو منن ملينا الخدمنة
المدنية أو بأوامر اامية ق الالئحنة المانا إليوايويبنا تنرقيم المنوا وترتيبونا حسنب
ا تباطوا بببضوا.
وحيننث جننرف تن يننذ مننا تضننمنه اممننر ال ننريم بق نندا مننوا هننذه الالئحننة وترقيموننا
وترتيبوا حسب الصيغة المر قةينقر ما ييق :ـ
أوالً-الموا قة يى الصيغة المر قة حوا إ ندا وتنرقيم وترتينب منوا (الئحنة الحقنوق
والمزايا المالية).
اني نا ً -يننى ا ا ات المخ صننة بننالوزا ة اا ن ماا مننا ييننزم نحننو طبا وننا وإبال وننا
ليوزا ات والمصال الح ومية.
وزير الخدمة المدنية
محمد بن يق ال ايز
.............
-جرف تبميم الالئحة بموجب تبميم الوزا ة قم  700 2858وتا ي 1432 4 10هـ.
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الموا الم بيقة بالحقوق والمزايا المالية الوا ة بنظام الخدمة المدنية
إن هذه الالئحة تن يذية ليموا الوا ة بنظام الخدمة المدنية الصا بالمراوم المي ق
قم  49وتا ي 1397 7 10هـ (ال صل الثالث) و (ال صل الرابع) من (الباب
الثانق) من النظام الم بيقة (بالرواتب والبالوات) و (البدالت والم ا آت
وال بويضات) وتيسيراً ليباحثين والمخ صين الرا بين ق االطالع ييوا تم إيرا
موا النظام يما ييق:
(الرواتب والعالوات)
المادة (:)16
يس حق الموظف اتبه ا با اً من تا ي مباترته البمل.
المادة (:)17
يمن الموظف البالوة و ق ايم الرواتب الميحنق بونذا النظنام و لن بنقينه منن الد جنة
ال ق ياغيوا إلى الد جة ال الية لوا مباترة ق المرتبة ن سوا وين م النقنل منن أوا تنور
محرم من ول انة.
المادة (:)18
أ -يمن الموظف المبين اتب أوا جة ق مرتبة الوظي ة ال ق ين ييوا نق ا
وان اتبه ند ال بيين يساوي اتب هذه الد جة أو يزيد ييه يمن اتنب أوا
جة ت لاوز اتبه نند ال بينين( .)1ويلنوز ال بينين نق ينر الد جنة امولنى
بالنسبة لمن ت و ر لديه مؤهالت مبينة يحد ها مليا الخدمة المدنية.
ب -يمن الموظف المرقى اتب أوا جة ق مرتبة الوظي ة ال ق قق إليونا نق ا
وان اتبه ند ال رقية يساوي اتب هذه الد جة أو يزيد ييه يمن اتنب أوا
جننة ت لنناوز اتبننه( .)2ويلننوز بقننرا مننن السننيلة المخ صننة مننن الموظننف
المرقى اتب الد جة ال الية.
ج -ق حالة إ ا ة الموظف الذي ترك الخدمة ق وظي نة بنن ا المرتبنة ال نق ونان
ياغيوا ند ان واء دم ه يوضع بن ا الد جة ال ق وان ييوا أما إ ا أ يد إلنى
وظي ة ات مرتبة أقل يمن اتب أوا جة ت لاوز آ ر اتب وان ي قاضناه
( )1عالج قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  376/1وتاريخ 1416/6/7هـ موضوع من ينتقل من كادر إلى آخـر حييـي يدـاد

تصنيفه كما لو عـين صصـ ع علـى الكـادر الـتق انتقـل إليـه ويتـدرر بـ المرتحـة والدرجـة تحدـاع لـتلل دون الناـر إلـى راتحـه الـتق

يصرف له وبقاع للكادر التق انتقل منه ،وقد استثنى القرار من يصـدر قـرار مـن مجلـس الـوبراي حتديينـه علـى المـرتحتين -14

 15حييي يثحت على الدرجة الت يتساوى راتحها مع راتحه األساس الساحق التق كان يتقاضاه قحل تديينـه حضـا الناـر عـن
الكادر التق كان يشضل إيدى الواائف المشمولة حه.

( )2تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  796/1وتاريخ 1423/6/29هـ جواب منح الدـ و لشـايل الواـائف المسـتثنا
من المساحقة.
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ننق ا وننان اتبننه يزينند ننن اتننب آ ننر
الد جة.

جننة ننق مرتبننة الوظي ننة يمننن هننذه

المادة (:)19
يصننرل ليموظننف الم ننول الينند ومننن ننق ح مننه نصننف ننا ق اتبننه ننق ا بننر أو
وقب بغير ال صل يصرل له الباقق من اتبهي أما إ ا وقب بال صل نال يسن با منا
رل له ما لم تقر اللوة ال ق أ د ت قرا البقوبة ير ل .
المادة (:)20
ال يلننوز الحلننز يننى اتننب الموظننف إال بننأمر مننن اللوننة المخ صننة وال يلننوز أن
ي لاوز المقدا المحلوز ول تور يث ا ق اتبه الاوري ما ندا ينن الن قنةي وإ ا
وان الموظف موقو ا ً بسبب ملالب ه بديون (ليح ومة أو لغينر الح ومنة) يصنرل لنه
اتبه اماااق(.)1
المادة (:)21
مع مرا اة ما تقضق بنه امنظمنة ال يسن حق الموظنف اتبنا ً نن امينام ال نق ال يباتنر
يوا ميه.
البدالت والمكآفات والتعويضات
المادة (:)22
يصرل ليموظف المن دب ق مومة امية بدا نقدي ن ول ينوم يقضنيه نا ج مقنر
ميه ا ل الممي ة أو ا جوا و ق ال ئات ال ق تحد ها الئحة البدالت.
المادة (:)23
يلننوز بقننرا مننن الننوزير المخن ص ت ييننف الموظننف بالقيننام بأ منناا وظي ننة مبينننة أو
بالقيام بمومة اميةي وما يلوز ت يي ه بذل مع قيامه بموام وظي ه ام يية.
المادة (:)24
يلننوز أن تحنند وزا ة الخدمننة المدنيننة المسن وف الننذي يصننل إليننه أ اء البمننل بالنس نبة
لببض الوظائف ق ا زا مل الموظف يى القد المحد جاز منحه م ا نأة نن هنذه
الزيا ة تحد بقرا من الوزير المخ ص وتحد الالئحة قوا د من هذه الم ا أة.

( )1عــدلت حق ـرار مجلــس الــوبراي رقــم  127وتــاريخ 1435/4/3هـ ـ المدتمــد حالمرســوم الملك ـ رقــم م 23/وتــاريخ
1435/4/11هـ.
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المادة (:)25
يلوز بقنرا منن النوزير المخن ص تنغل ببنض الوظنائف بصن ة مؤق نة بم ا نأة تحند
يى أااس البمل بالقلبة أو ا ن اج أو السا ة حسنب المبندالت ال نق يضنبوا ملينا
الخدمة المدنية.
المادة (:)26
يصننرل ليموظننف الننذي ي يننف بالبمننل ننا ج وقنن النندوام الراننمق وأ ننناء البلننل
الرامية م ا أة نقدية ن السا ات ا ضا يةي وتحد الالئحة قوا د من هذه الم ا أة.
المادة (:)27
تحد الالئحنة أننواع ومقندا وتنروط البندالت أو الم ا نآت أو ال بويضنات أو المزاينا
ال ق تمن ليموظف.
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الئحة الحقوق والمزايا المالية
أوالً – الرواتب والعالوات
المادة األولى:
إ ا تم ن ترقيننة الموظننف مننن أوا محننرم مننن الزيننا ة المقننر ة لي رقيننة و ننق المننا ة
( 18ب) من نظام الخدمة المدنيةي م يمن البالوة الدو ينة ينى أاناس الد جنة ال نق
يس حقوا ق المرتبة المرقى إليواي وما لو تم ال رقية قبل أوا محرم.
المادة الثانية:
المس خدم الذي يبين ق وظي ة اضبة لنظام الخدمة المدنية يوضع نق الد جنة ال نق
تساوي أو تبينو مباتنرة الراتنب النذي ونان ي قاضناه نق وظي نه السنابقة و لن حسنب
امحوااي ق ا ونان هنذا الراتنب ي لناوز آ نر جنة نق مرتبنة الوظي نة المبنين ييونا
من م ا أة تورية بقد ال رقي وت ناقص هذه الم ا أة بقند منا يحصنل يينه ببند لن
من زيا ة ق اتبه.
المادة الثالثة:
ي ون من البالوة المنصوص ييوا ق لز المنا ة  18ب منن نظنام الخدمنة المدنينة
بقننرا مننن الننوزير المخن ص أو مننن ي وضننه بمننن ننق لن مننن تن م تننرقي وم ليمننرتب ين
(15ي  )14لغننرت تاننليع الموظننف اللينند يننى ام اءي و لنن ببنند تننو ر الاننروط
ال الية:
أ -بالنسنننبة لمنننن تننن م تنننرقي وم ليمراتنننب ( )11منننا نننوق ياننن رط لمنننن البنننالوة
ا ضا ية ما ييق:
 -1أن ي ون الموظف حا الً ق تقنويم ام اء النوظي ق ينى تقندير بد جنة ال
تقل ن (مم از) ق البام ام ير قبل منحه البالوة.
 -2أن ت ون ترقي ه ليمرتبة ال ق تيق مرتب ه مباترة.
 -3أال تمن لمن يرقى اان ثناء منن ببنض قوا ند وتنروط ال رقينة إال إ ا ننص
يى منحه البالوة ق قرا ال رقية االا ثنائية.
ب -بالنسبة لمن ت م ترقي وم إلى مراتب من الباترة ما ون يان رط لمنن البنالوة
ما ييق)1(:
 -1أن ي ون الموظف حا الً ق تقويم ام اء الوظي ق ينى تقندير بد جنة ال تقنل
ن (جيد جداً) ق البام ام ير قبل منحه البالوة.
 -2أن ي ننون الموظننف المرقننى قنند أمضننى منندة ال تقننل ننن (أ بننع انننوات) ننق
المرتبة ال ق ياغيوا.
( )1عدلت حقرار مجلس الخدمة المدنيـة رقـم  1699/1وتـاريخ 1433/6/3ه ـ المحلـب حخبـال الـديوان الملكـ رقـم
 37218وتاريخ 1433/8/9هـ والتق يسرق من تاريخ تحليضه من الديوان الملك .
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 -3أال ي ننون قنند حسننم مننن اتننب الموظننف لغيابننه منندة ( مسننة) أيننام أو أوثننر أو
وقب تأ يبيا ً الا السن ين السابق ين لي رقية.
المادة الرابعة:
يب بر الموظف المحبوس اح ياطيا ً ق ح م م ول اليد ق الحاالت ال الية وهق)1(:
 -1إ ا وان حبسه بسبب اتوامه با ت اب جريمة ت صل بالوظي ة البامة.
 -2إ ا وان حبسه بسبب اتوامه با ت اب جريمنة اال نداء ينى النن ا أو البنرت
أو الماا.
 -3إ ا وان حبسه بسبب اتوامه من السيلة ال ن يذية با ت اب جريمة تخل بالانرل
أو اممانة.
 -4إ ا وننان حبسننه بسننبب تومننة ايااننية وطيننب وزيننر الدا ييننة ا بننا ه ننق ح ننم
م ول اليد.
المادة الخامسة:
إ ا وقب البلل امابو ية بين ينابين بندون نذ مانروع نقن الموظنف ال يسن حق
اتبا ً ن مدة الغياب بما ق ل اتب تي البلل.
ثانيا ً – البدالت والمكآفات والتعويضات
المادة السادسة:
يحد البدا النقدي الذي يصر ه المن دب ا ل الممي ة أو ا جوا و ق اللدوا أ ناه:
ق الخا ج
ق الدا ل
المرتبة
و قا ً للدوا تصنيف الدوا حسب ئات ال مثيل الدبيومااق
مرت بنننننننننة المبيانننننننننة
ال ئة (أ)
ال ئة (ب)
ال ئة (ج)
( ببة)
1680
1560
1440
1320
800
15ي 14
1470
1365
1260
1155
700
13ي 12
1260
1170
1080
990
600
9ي 10ي 11
840
780
720
660
400
7ي 8
672
624
576
528
320
6
420
390
360
330
200
4ي 5
315
293
270
248
150
1ي 2ي 3
()1عــدلت المــاد حق ـرار مجل ــس الخدمــة المدنيــة رقــم  1906/1وت ــاريخ 1435/10/22هـ ـ المحلــب حتدمــيم ال ــديوان
الملكـ ـ رق ــم  7116وت ــاريخ 1436/2/17ه ـ ـ القاض ـ حي ــتف الفقــر (ل) والتـ ـ كانــت ت ــن

عل ــى (كم ــا يدتح ــر

المواــف الموقــوف ب ـ الســجن لمبالحتــه ب ـ يقــوق ماليــة خاصــة مشــمو ع حيكــم المــاد ( )19مــن ناــام الخدمــة
المدنية وحاألخ

عندما يثحت إعساره.
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ويمننن موظ ننو المننرتب ين الراببننة اننرة والخامسننة اننرة ننند ا ن رهم إلننى ننا ج
الممي ة ق مومة امية ن ول يوم بدا ان قاا قد ه ( )300لاير.
المادة السابعة:
إ ا أمن الح ومة ليموظف المن دب الس ن واللبام ض البدا إلى الربع وإ ا أمنن
له الس ن قط ض البدا إلى النصف.
وال ي أ ر البدا ق الحاالت ال ق يقضيوا الموظف نق وانيية النقنل ونذل نق حناالت
تننأمين الخيننام وام وات الالزمننة ل قامننةي ومننا ال ي ننأ ر البنندا ننق حالننة تقننديم الس ن ن
واللبام من أية جوة ير ح ومية ما لم تح سب ال اليف يى الح ومة.
وال يلوز تأمين الس ن واللبام ق الخا ج ليمنوظ ين المن ندبين ويلنوز نق الحناالت
االا ثنائية تأمين الس ن قط لحضو المؤتمرات الدولية.
المادة الثامنة:
ال يلوز ان داب موظف لبمل ا ج مقر مينه إ ا ونان منن المم نن أ اء المومنة بأحند
موظ ق رع الوزا ة أو المصيحة المس قية ق البيدة ال ق تقع يوا المومة)1(.
المادة التاسعة:
باا ثناء الحاالت المس بلية ال نق يرجنع تقنديرها لينوزير المخن ص يلنب قبنل إ ندا
قرا االن داب تحديد المومة والمدة الالزمة م ائوا وتا ي بنداي وا ونواي ونا وال يلنوز
تلدينند منندة االن ننداب إال ببنند بحننث مننا تننم ننق المومننة ومننا بقننق منوننا وال ثب ن مننن أن
المن دب قد بذا جوده ق إتمام البمل نق المندة ال نق انقضن ي ينى أننه إ ا زا ت مندة
االن ننداب ننق المننرة الواحنندة ننن أاننبو ين يلننب أن يصنند بننذل قننرا مننن الننوزير
المخ ص)2(.
المادة العاشرة:
إ ا ان دب الموظف ليقيام بمومة امية بوزا ة أو مصيحة ير ال ق يبمل يوا ت حمنل
اللوة ال ق يؤ ي لوا المومنة منا يسن حقه منن بندالت وتبويضنات أو م ا نأة ندا اتبنه
وبدا النقل ما لم ي ق يى ير ل .

( )1سحق صن صدر تدميم وبار الخدمة المدنية رقم  45/36وتاريخ 1406/7/28هـ يدد مسابات ا نتدال ()75
كيلومت اعر بأكثر للبرق المسفلتة )40( ،كيلومت اعر بأكثر للبرق يير المسفلتة )15( ،كيلومت اعر بأكثر لألماكن الت

تصل إليها السيارات صو سحل المواص ت اليديثة ،وتيسل المسـابة حـين المكـان المنتـدل منـه والمنتـدل إليـه علـى

صساس ما تيدده األمانات وحلديات المدن والقرى من يدود لتلل المدن والقرى.

( )2تضمن قرار مجلس الوبراي رقم ( )101وتاريخ 1405/6/24هـ صنه (إتا بادت مد ا نتدال ب المر الوايد
عن صسحوعين بيجل صن يصدر حتلل قرار من الوبير المخت
11

صو رئيس المصلية المخت

).

المادة الحادية عشرة:
إ ا ان دب موظف لالت راك ق للنة ت حمل اللوة ال ابع لوا منا يسن حقه منن بندالت أو
تبويض أو م ا أة.
المادة الثانية عشرة:
إ ا ان دب الموظف الذي يبمل ق الخا ج م اء مومنة انمية نا ج الدولنة ال نق بونا
مقر ميه يبامل مبامية المن دب من ا ل الممي ة إلى البيد المن دب إليوا.
المادة الثالثة عشرة:
إ ا ان دب الموظف الذي يبمل ق الخا ج م اء مومة انمية ا نل الممي نة أو ا نل
الدولة ال ق بوا مقر ميه يبامل مبامية الموظف المن دب ا ل الممي ة.
المادة الرابعة عشرة:
يى ول موظف ين دب ليبمل نق جونة نا ج مقنر مينه منع ينره منن المنوظ ين أن
يلري االتصاالت الالزمة مع زمالئه المن دبين ن طرينق ا ا ة المخ صنة ل رتينب
ال وجه إلى مقر االن داب ق مو ند واحند إ ا ونان لن مم ننا ً ينى أال ين م االن قناا إال
ببد أن يبقند المن ندبون الموجنو ون نق م نان واحند اج ما نات أولينة بقند المسن لاع
لد ااة المومة المووولة إليوم وا دا لوا ليباتروا البمل يوا و االن قاا إلنى البيند
المن دب إليوا.
المادة الخامسة عشرة:
ق حالة ان داب للنة ليقينام بمومنة مان روة نق الندا ل تنؤمن لونم اللونة ات البالقنة
وايية النقل المناابة ق البيد المن دبين إليه لي نقل ق موماتوم الرامية.
المادة السادسة عشرة:
يقدم الموظف أو الموظ ون المن دبون ببد ان وناء مندة االن نداب تقرينراً مسن قالً يوضن
يه اممر الصا باالن داب ومدته وا جراءات الم خذة ل ن يذه وتنا ي البندء نق لن
وتا ي نواي ه والبيانات ال ق تسا د يى مبر ة ما أنلز من مل.
المادة السابعة عشرة:
إ ا ب أن أحداً من الموظ ين قد ترا ى ق أ اء البمل واا غرق مدة تزيد يى المندة
الالزمة ال يصرل له بدا االن نداب منا يقابنل المندة ينر الالزمنة و اتبونا با ضنا ة
إلى ما يس حقه من جزاء.
المادة الثامنة عشرة:
يبلننى الموظننف انني ة يننى حسنناب بنندا االن ننداب يننى أن ال تزينند السنني ة يننى مننا
يس حقه الموظف ن المدة المحد ة ق قرا االن داب.
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وال يس با ما رل ليموظف أو المس خدم المن دب من بيد االن نداب نق حالنة ان وناء
دم ه بالو اة أو البلز الدائم ن البمل م ى حدث ل قبنل ان وناء المندة المحند ة نق
قرا االن داب.
المادة التاسعة عشرة:
يبامل الموظ ون الذين ين قيون نا ج مقنر ميونم ام نيق ا نل الممي نة نق مواانم
مبينننة مباميننة المن نندبين وال ي ننأ ر مننا يصننرل لوننم مننن بنندا إ ا وي ننوا بالقيننام بمومننة
امية ق مقر ميوم ام يق أو يره.
المادة العشرون:
يبدأ اح ساب بدا االن داب ليموظف وق مغا ته مقر ميه وين ونق ببو تنه وال يند ع
إال ننن اميننام الضننرو ية لقضنناء المومننةي ويح سننب بنندا االن ننداب ننن أيننام ا جننازة
المرضننية يننى أن يخلننر الموظننف مرجبننه بمرضننه وأن يوا ننق يننى اح سنناب هننذه
المدة ان داباًي يى أال يزيد يى ارين ( )20يوما ً أو نصف المدة أيوما أقل.
المادة الحادية والعشرون:
يصرل ليموظف المن دب بدا االن داب المقر ن يوم واحد إ ا ان ون المومنة ال نق
ويف بأ ائوا و ا إلى مقر ميه ق اليوم ن سه.
المادة الثانية والعشرون:
ال يلوز ان داب موظنف نا ج مقنر مينه مندة أو مند م والينة تزيند نن ان ين ()60
يوما ً إال ببد موا قة ئيا مليا الخدمة المدنيةي واي ثنى من ل :
أ -موظ و وزا ة الخا جية النذين ين ندبون ونل نام لحضنو و ة اممنم الم حندة
يى أال تزيد رة ان دابوم يى مائة و ارين ( )120يوماً.
ب -من ي يف ب مثيل الممي ة ق اج ما نات ملنالا أو منظمنات ولينة أو إقييمينة
أو ربيننة الننذي يصنند ب سننمي وم قننرا مننن مليننا الننوز اء أو المقننام السننامق
يى أال تزيد رة ان دابوم يى مائة و ارين ( )120يوماً.
ج -موظ ننو اللوننات الح وميننة ال ننق ي ليننب اممننر ا ن رهم إلننى المنلقننة الغربيننة
ل ننرة الصننيف يننى أن يصنند الننوزير قننرا اً يحنند أاننماء المليننوب ان نندابوم
ل رة محد ال تزيد يى مائة و ارين ( )120يوماً.
 موظ نننو اللونننات الح ومينننة البننناميين نننق اللوننناز ال ننننق وا تنننرا ق ينننىالماننرو ات الح وميننة ال نمويننة والخدميننة يننى أال تزينند ننرة ان نندابوم ننن
( )120يومننا ً ننق السنننة وت ننولى وزا ة الخدمننة المدنيننة بال نسننيق مننع وزا ة
المالية تحديد المسميات الوظي ية المامولة بال قرة ( ))1(.

( )1صضيفت حموجل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1799/1وتاريخ 1435/1/23هـ.
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ويلوز ليوزير المخن ص نق حناالت الضنرو ة القصنوف تمديند نرة االن نداب بمنا ال
يزيد ن ( )30يوما ً زيا ة يى رة الس ين يوما ً)1(.
المادة الثالثة والعشرون:
يصرل ليموظف المنقوا بدا ان داب ن أيام الس ر يى أال تزيد يى ال نة أينام نق
الدا ل و ال ة أيام ق الخا ج.
المادة الرابعة والعشرون:
يصننرل مقابننل بنندا االن ننداب ليموظننف الننذي تس ن وجب طبيبننة ميننه ا ن راً م وا نالً
تبويضا ً توري يحد مقدا ه الوزير المخ ص بقرا مننه ينى أال يزيند ينى (اندس)
اتبه ق الاور الواحدي وتحند وزا ة الخدمنة المدنينة هنذه الوظنائف ببند االت ناق منع
اللوات المخ صة.
المادة الخامسة والعشرون:
تلبنق امح نام الخا نة بالبنندا النقندي ينى امتنخاص يننر المنوظ ين النذين ي ي ننون
بمومات امية ا ج محل إقام وم بقرا من الوزير المخ ص يحد يه منرتب وم ومنا
لو وانوا موظ ين اميين.
المادة السادسة والعشرون:
تحد إجراءات وتروط ت ييف الموظف ليقيام بأ ماا وظي نة مبيننة أو بمومنة انمية
حسنننب المنننا ة ( )23منننن نظنننام الخدمنننة المدنينننة بالئحنننة يصننند ها ملينننا الخدمنننة
المدنية)2(.
المادة السابعة والعشرون:
يلننوز ليلوننة ا ا يننة المخ صننة إبقنناء الموظننف الننذي ان وننى قننده بحصننوله يننى
اللنسية السبو ية نق مينه بم ا نأة تنورية تبنا ا اتبنه الانوري ال باقندي ح نى تن م

( )1عدل عجب الماد حقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1661/1وتاريخ 1433/2/16هـ (يجوب للوبير المخت
ب يا ت الضرور القصوى تمديد بتر ا نتـدال حمـا

يبيـد عـن  30يومـاع بيـاد علـى بتـر السـتين يومـاع) ويبحـق

القرار من تاريخ تحليضه ب 1433/3/26هـ على صن تقوم هيئة الرقاحـة والتيقيـق وديـوان المراقحـة الدامـة قحـل نهايـة
مد (ث ي سنوات) من تاريخ التبحيق حإعداد تقرير شامل يربع لمجلس الخدمة المدنية.
 صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1781/1وتاريخ 1434/11/11هـ المتضمن ما يل :
(يجــوب للهيئــة الســدودية ليمايــة الييــا الفبريــة صــرف حــدل ثالســفر المتواصــلث للحــايثين الدلميــين ب ـ المنــابق
الميميــة المنصــو

عليــه ب ـ المــاد (الراحدــة والدش ـرين) مــن ئيــة ثاليقــوق والم ابيــا الماليــةث حمــا يدــادل ثســدس

الراتلث عوضاع عن حدل ا نتدال ،وتلل لليا ت الت تقدرها الهيئة.

( )2صدرت ئية التكليف حموجل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  596/1وتاريخ 1420/1/18هـ.
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إجراءات تبيينه و ق قوا د نظنام الخدمنة المدنينة ينى أن تن م هنذه ا جنراءات نالا
الس ة أتور ال الية ليحصوا يى اللنسية)1(.
المادة الثامنة والعشرون:
يلننوز ننق الحنناالت االان ثنائية ليننوزير المخن ص وببنند موا قننة وزيننر الخدمننة المدنيننة
ال باقد مع ابو ي تغاا وظي ة مبينة رة مؤق ة ال تزيد يى انة بارط أن ي نو ر
لديه المؤهل المليوب ليوظي ةي وال تزيد الم ا أة يى اتب الوظي ة وبدالتوا.
المادة التاسعة والعشرون:
يا رط لاغل الوظائف الاا رة و ق الما ة ( )25من نظام الخدمة المدنية ما ييق:
 .1أن ي و ر ق المرت مؤهالت وتروط تغل الوظي ة.
 .2أن ت ون الوظي ة تا رة.
 .3أال ت لنناوز الم ا ننأة المحنند ة لننه و ننق تننروط البقنند الراتننب المقننر ليوظي ننة
وبدالتوا.
المادة الثالثون:
يلننوز إبقنناء الموظننف الننذي ان ون دم ننه منندة تننور واحنند بموا قننة ئيسننه إ ا اح نناج
اممر تسييم ما ببودته إلى موظف آ ري وما يلوز مد تي المدة توراً آ ر قط بقنرا
من الوزير المخ ص .ويصرل ليموظف م ا أة تبا ا اتب المدة ال ق يبقى يونا نق ا
لننم ي ن م ال سننييم ببنند ان ونناء الاننورين ووننان ل ن ماننباب ال تسننأا نوننا ا ا ة يقننوم
الموظف بقتمامه ببد ل بدون مقابل.
المادة الحادية والثالثون:
يرا ى قبل ال ييف بالبمل ا ج وق الدوام الرامق للميع المراتب ما ييق:
أ -أال ابيل نلاز البمل أ ناء وق الدوام.
ب -أن ي ون البمنل نا ج وقن الندوام ليقينام بواجبنات وظي نة تنا رة أو القينام
ببمل اا ثنائق أو مومة امية وليا ن يلة قصو أو إهماا من الموظف.
ج -أن يصد قنرا ال يينف بالبمنل نا ج وقن الندوام الرانمق لعينام البا ينة
بالنسبة ليمراتب (15ي 14ي  )13من الوزير المخ ص أو من ق ح مه)2(.
وبالنسبة ميام البلل امابو ية وام ينا يلنوز ال يينف بالبمنل يونا لانا يق جمينع
المراتب مع مرا اة الاروط اال ة الذوري و ل نق اللونات ال الينة( :مراونز الحندو
( )1صــدر ق ـرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  765/1وتــاريخ 1422/3/24هـ ـ وقضــى حج ـواب قيــام وبار الخدمــة
حناي على بلل الجهة اليكومية ترشيح المتداقد يير السدودق حدد يصـوله علـى الجنسـية السـدودية علـى
المدنية ع
وايفة تناسل مؤه ته الدلمية والدملية وحما يتناسل مع راتحه.
( )2صــدر ق ـرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم  1861/1وتــاريخ 1435/6/1هـ ـ المحلــب حتدمــيم الــديوان الملك ـ رقــم
 31751وتاريخ 1435/8/8هـ متضمناع صنه مع مراعا الشروب المنصو عليها ب هته ال ئية ،يجـوب تكليـف
المواــف المشــمول حناــام الخدمــة المدنيــة ولوائيــه التنفيتيــة حالدمــل خــارر وقــت الــدوام الرســم ب ـ جهــة يكوميــة
صخرى يير جهة عمله األصلية وبقاع للشروب الميدد حهتا القرار .وصن صق إخ ل حأق من هـته الضـواحب والشـروب
يدد مخالفة إدارية تستوجل المسايلة ،وصن تبحق الضواحب المنصو عليها ب الحند صو ع من هتا القرار ب يالة
انتدال المواف للدمل ب جهة يكومية صخرى.
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والملننننا ات والمننننوانش والمس انننن يات وا ا ننننة وال ي زيننننون واالتصنننناالت وتقنيننننة
المبيومننات وا مننا ات والنندواوين المي يننة وم اتننب الننوز اء و يننر لن مننن اللوننات
ال ق يحد ها مليا الخدمة المدنية))(.
المادة الثانية والثالثون:
ي ون اح ساب م ا أة البمل ا ضا ق يى أااس السا ة الواحدة بسنا ة وبا بنا أن
المبدا الاوري لسا ات البمل مائة و ما و مسون اا ة.
المادة الثالثة والثالثون:
يا رط لصرل م ا أة ن البمنل ا ضنا ق ندو قنرا منن النوزير المخن ص يبنين
طبيبننة البمننل الم يننف بننه و نند السننا ات المقننر ة نلننازهي وأال يزينند مننا يصننرل
ليموظف ق الينوم الواحند نن نصنف الراتنب الينومق .ويبلنى الموظنف النذي ي ينف
بالبمل أيام البلل الرامية وام ينا م ا نأة نن مينه و قنا ً لسنا ات البمنل ا ضنا ق
بحد أ يى قد ه مائة بالمائة ( )%100من الراتب اماااق ميام ال ييف)1(.
المادة الرابعة والثالثون:
ال يلوز اللمع بين م ا أة البمل ا ضا ق وبدا االن داب.
()
-

صــدر قـرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم ( )1642/1وتــاريخ 1432/11/27ه ـ المتضــمن الموابقــة علــى
استمرار الرئاسـة الدامـة علـى شـؤون المسـجد اليـرام والمسـجد النحـوق ضـمن الجهـات التـ لهـا اليـق بـ

الدمل خ ل الدبل األسحوعية واألعياد.
-

صــدر ق ـرار مجلــس الخدمــة المدني ـة رقــم ( )1677/1وتــاريخ 1433/3/29هـ ـ المتضــمن الموابقــة علــى
استمرار وبار الخارجية ضمن الجهات الت لها اليق ب الدمل خ ل الدبل األسحوعية واألعياد.

-

صــدر ق ـرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم ( )1676/1وتــاريخ 1433/3/29هـ ـ المتضــمن الموابقــة علــى
استمرار الحلديات واألمانات ضمن الجهات الت لها اليق ب الدمل خ ل الدبل األسحوعية واألعياد.

-

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1863/1وتاريخ 1433/3/8هـ المتضمن الموابقة على شمول
مــواف وصعضــاي مكاتــل الفصــل ب ـ المنابعــات واألوراق التجاريــة ضــمن الجهــات الت ـ لهــا اليــق ب ـ
الدمل خ ل الدبل األسحوعية واألعياد.

-

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1669/1وتاريخ 1433/3/8هـ المتضمن الموابقة علـى بلـل
مدـال رئـيس هيئــة الرقاحـة والتيقيــق شـمول المـراقحين المــاليين المتميـبين حقـرار المجلـس رقــم ()1437/1

وتــاريخ 1430/6/27ه ـ حييــي يجــوب تكلــيفهم حالدمــل بـ الدبــل األســحوعية واألعيــاد حشــرب ص يتجــاوب
عدد الميققين والمراقحين اإلداريين والماليين المكلفين عن ث12ث اثنا عشر موافاع ب ثبرع الهيئة حمنبقـة

مكة المكرمةث بقب.

( )1عــدل مقــدار المكابــأ حموجــل ق ـرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم ( )1749/1وتــاريخ 1434/3/17هـ ـ حييــي
تكــون مكابــأ الدمــل صيــام الدبــل الرســمية واألعيــاد وبق ـاع لســاعات الدمــل اإلضــاب حيــد صعلــى قــدره ( )%100مــن
الراتل األساس أليام التكليف.
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المادة الخامسة والثالثون:
يمن الموظف ق حالة ا نابة ببلنز أو اهنة تمنبنه نن البمنل بصنو ة قلبينة أو
لو ه ق حالة الو اة إ ا وان الو اة أو البلز ناتنئين بسنبب البمنل تبويضنا ً مقندا ه
مائة ألف (000ي )100لاير)1(.
ويصرل لمن يصاب ببلز جزئق أو اهة مس ديمة ال تمنبه منن أ اء مينه إ ا وقبنا
بسبب البمل تبنويض يقند ينى أاناس نسنبة البلنز النذي أ نابه مقند اً ينى أاناس
ال بويض الماا إليهي وي ون ال قرير نسبة البلز من الويئة اللبية المخ صة.
المادة السادسة والثالثون)(:
يصرل ليموظف بدا ان قاا توري و ق ال ئات ال الية:
 500لاير – ليمراتب من امولى إلى الخامسة.
 700لاير – ليمراتب من السا اة إلى الباترة.
 900لاير – ليمراتب من الحا ية ارة إلى الثالثة ارة.
 1200لاير – ليمرتبة الراببة ارة.
ويصرل ليموظف المن دب والم يف بالبمل ا ضا ق ق ير أوقات الندوام الرانمق
ن ول يوم من أيام ت يي ه أو ان دابه بدا ان قاا إضنا ق يبنا ا نسنبة ( )30 1منن بندا
االن قاا الاوري المخصص لمرتب ه.
ويلننوز وضنا ً ننن ننرل هننذا البنندا تننأمين واننيية النقننل المنااننبة ليمننوظ ين الننذين
تسن وجب طبيبننة ميوننم ان راً م وا نالً باننرط موا قننة وزيننر الماليننة ووزيننر الخدمننة
المدنية يى ل .
المادة السابعة والثالثون:
تقوم الوزا ات والمصال الح ومية ال ق ت ببوا مراونز منل تقنع نا ج نلناق المندن
بمسا ة ليس قييية ب أمين نقل الموظ ين منن وإلنى البمنل با ضنا ة إلنى منا يأ نذه منن
بدا ان قاا توريي يى أن ي م ل يى واائل النقل البا ية المس خدمة ليليبات.
( )1قض ــى قـ ـرار مجل ــس ال ــوبراي رق ــم  145وت ــاريخ 1436/3/21ه ـ ـ ح ــأن تص ــرف مني ــة مق ــدارها ()500،000
خمسمائة صلف لاير ،لتوق المتوبى حسحل (بيروس كورونا) الدامل ب القباع الصي اليكوم صو الخا

 ،مدنياع

كــان صم عســكرياع ،وســدودياع كــان صم ييــر ســدودق ،علــى صن يســرق تلــل اعتحــا اعر مــن تســجيل صول إصــاحة حــالفيروس

حتاريخ 1434/7/5هـ.

( )صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1662/1وتاريخ 1433/2/16هـ المتضمن التال :
(صو ع - :الموابقة على بلل صايل السمو الملكـ ولـ الدهـد نائـل رئـيس مجلـس الـوبراي ووبيـر الداخليـة تدـديل
الحـدل النقـدق الــتق يصـرف عـن كــل يـوم ثلـرئيس الخويــاث المنتـدل داخـل المملكــة ليصـحح مقـداره ( )700لاير وحــدل

ا نتقال الشهرق ليكون مقداره ( )900لاير.

ثانياع – يبحق هتا القرار من تاريخ تحليضه من قحل الديوان الملك .
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وما تقوم الوزا ات والمصنال الح ومينة بنقنل المنوظ ين النذين يبمينون بال نناوب بنين
السا ة ال اابة مساء والسا ة السا اة باحا ً بن ا الوانيية و لن با ضنا ة إلنى منا
يأ ذه من بدا االن قاا الاوري.
المادة الثامنة والثالثون:
لوزا ة ال بييم ووزا ة الصنحة و يرهنا منن اللونات ال نق تبمنل يونا نسناء أن تخ نا
ببنند أ ننذ أي المسن يدات بننين نقيوننن أو ننع بنندا االن قنناا الاننوري لوننن حسننبما تننراه
مالئم ناًي وي ن م النقننل ننق واننائل النقننل ليلالبننات ننق حالننة منندا س البنننات واللوننات
المما يننة ال ننق ت ببوننا منندا سي أو بواننائل النقننل البا يننة المس ن بمية ننق الليبننات ننق
الحاالت ام رف.
المادة التاسعة والثالثون:
أ -إ ا نقل الموظنف منن بيند إلنى بيند آ نر يصنرل لنه منا يبنا ا اتنب تنورين
با با ل مقابالً لن قنات ترحيينه و ائي نه وأم ب نهي ينى أن ال يصنرل أوثنر
مننن بنندا ترحيننل ننق حالننة النقننل ليموظننف ننالا انننة واحنندة إال ببنند أ ننذ أي
وزا ة الخدمة المدنية وموا ق وا ببد تقصق أاباب النقل ووجاه وا(.)1
ق ا وان النقل من ا ل الممي ة إلنى ا جونا أو الب نا أو منن جونة إلنى جونة
أ رف ا ج الممي ةي تصرل له با ضا ة إلى ما ابق تذاور إ وابه و ائي نهي
ومننا يصننرل لننه ال ننة أضننبال قيمننة ال ننذورة مننن البينند المنقننوا منننه إلننى البينند
المنقننوا إليننه يننى أال يقننل مننا يصنرل لننه ننن اتننب تننور واحنند و لن مقابننل
ن قات ا دا ليس ر(.)2
ب -ق ا ان ندب الموظنف مندة أو مند م وا نية تزيند ينى تسنبين يومنا ً ينؤمن
ترحييه يى النحو ال الق:

( )1ســحق صن صــدر تدمــيم وبار الخدمــة المدنيــة رقــم  45 /23وتــاريخ 1407/5/24هـ ـ يــدد المســابات المدتحــر
لصــرف حــدل الترييــل ( )75كيلــومت اعر بــأكثر للبــرق المســفلتة )40( ،كيلــومت اعر بــأكثر للبــرق ييــر المســفلتة)15( ،

كيلومت اعر بأكثر لألمـاكن التـ

تصـل إليهـا السـيارات صو سـحل المواصـ ت اليديثـة ،وتيسـل المسـابة حـين المكـان

المنتدل منه والمنتدل إليه على صساس ما تيدده األمانات وحلديات المدن والقرى من يدود لتلل المدن والقرى.

( )2تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقـم  1787/1وتـاريخ 1435/1/16ه ـ المحلـب حتدمـيم الـديوان الملكـ رقـم
 33669وتاريخ 1435/8/19هـ حـأن يصـرف ألعضـاي الحدثـة الـتين يدملـون خـارر المملكـة مـن مـواف الجهـات
اليكومية الحد ت والمبايا المالية الت تصرف ألعضاي السلل الدحلوماس الوارد ب

– عدا الماد ( )51الت تخ

ئية الواـائف الدحلوماسـية

حدل انتدال السفير .وعدم جـواب صـرف صق حـد ت صو م ابيـا ماليـة مماثلـة لهـا بـ

( ئية اليقوق والمبايا المالية).
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 -1ق حالة االن داب ا ل الممي ة يصرل له ند اب داء االن داب ما يبا ا اتنب
تورين با با ل مقابنل ن قنات ترحيينه و ائي نه وأم ب نه وأ ا نه نق النذهاب
وا ياب.
 -2ق حالة االن داب منن ا نل الممي نة إلنى ا جونا أو الب نا أو منن جونة إلنى
جوة أ رف ا ج الممي نة نؤمن لنه تنذاور إ وناب قنط لنه ولزوج نه وأوال ه
ق حدو أ بع تذاور وامية ليلمينعي وال يمننع منن اان حقاق البندا المنصنوص
ييننه ننق ال قنرة (ب) قلننع االن ننداب مننن قبننل مرجننع الموظننف قبننل إنونناء منندة
االن داب.
المادة األربعون:
يس ن حق الموظننف المبننين اب نندا ًء ننا ج الممي ننة لننـ (بنندا ال رحيننل) و(تننذاور الس ن ر)
بارط أن ت ون الوظي ة المبين ييوا ضمن تا يالت اللوة ا ج الممي ة.
المادة الحادية واألربعون:
يؤمن ليموظف تذورة إ واب باللائرة هابا ً وإيابا ً ق الحاالت اآلتية:
أ -إ ا ان دب ق الدا ل أو الخا ج مدة ال تزيد يى تسبين يوماً.
ب -إ ا اان د ه الح ومننة لياننوا ة أمننام إحنندف المحنناوم أو الويئننات الواقبننة ننا ج
مقر ميه.
ج -إ ا ق ليمثوا أمام للنة طبية أو هيئة تحقيق أو محاومة.
 إ ا حصل يى إجازة مرضية وأو ق ببالجنه منن قبنل اللونة المخ صنة لبيندآ ر ا ل الممي ة.
ق ا وان الس ر إلى بيد ال تصيه اللائرات يصرل له أجنرة انيا ة نغيرة وامينة إ ا
وننان مننن مننوظ ق المرتبننة الباتننرة مننا ننوق وأجننرة إ وابننه بالنقننل اللمننا ق لمننا ون
ل .
ويلننوز ننق الحنناالت االا ن ثنائية أن توننقء لننه اللوننة ال ننق يبمننل يوننا واننيية النقننل
الالزمة.
ويصرل ليموظ ين ق هذه الحاالت المذوو ة بدا ان نداب نن امينام ال نق اان يزم وا
هذه ام مااي و يما دا حالة االن داب يى الموظنف أن يقندم تنوا ة بنذل منن اللونة
ال ق اا د ق إليواي وال يصرل ليموظف المن وم بندا ان نداب إال ببند أن تثبن براءتنه
مما نسب إليه.
المادة الثانية واألربعون:
ي ون ا واب باللائرات و ق الد جات اآلتية:
أ -جة أولى لموظ ق المرتبة الباترة ما وق.

19

ب -جننة اننياحية لمننا نندا ل ن مننن المننوظ يني ويلننوز إ ونناب المننوظ ين مننن
المرتبننة ال ااننبة مننا ون بالد جننة امولننى ننق الحنناالت ال ننق تق ضننق طبيبننة
اممو يوا هذا ال صرل مثل:
 -1مرا قة الضيول الراميين ند ا رهم بالد جة امولى.
 -2وننون الموظننف ضننواً ننق و نند اننمق مسننا ر إلننى الخننا جي ويحننق لننببض
ام ضاء الرووب بالد جة امولى.
 -3من يرف النوزير المخن ص أ نناء ان ره نق الندا ل حاجنة إلنى ا نلحابه مبنه
بالد جة امولى ماباب ت بيق بالبمل.
المادة الثالثة واألربعون:
يلوز ق الحاالت المنصوص ييوا ق الما ة ( )41من هنذه الالئحنة بندالً منن تنأمين
تذاور الس ر ينيا ً ق الدا ل نرل قيم ونا منن الد جنة السنياحية مومنا وانن مرتبنة
الموظف.
وما يلوز تبويض الموظف المس حق ممر ا وناب الح نومق نن تنذاور السن ر نق
الخا ج حسب قوا د ي ق ييوا بين وزا ة المالية والمؤاسة البامة ليخلنوط اللوينة
البربية السبو ية.
المادة الرابعة واألربعون:
أ -تؤمن الح ومة ن طرينق وزا ة المالينة لمنوظ ق المرتبنة (الخامسنة انرة)
اننيا ات منااننبة الا ن بمالوا ننق تنننقالتوم الراننمية والخا ننة تلنند وننل أ بننع
انوات با ضا ة إلى اائقي يى أن ي حمنل المسن يد ت ناليف الوقنو و نيانة
السيا ة.
ويصرل ليمبين يى هذه المرتبة من تا ي ال بيين ح ى تأمين السنيا ة مبينش تنوري
قد ه ( )2000لاير يى أال ت لاوز ال رة ا ة أتنور منن تنا ي ال بينين()1ي وي نون
نندو قننرا ال بيننيني ننق ا ان و ن
تننا ي بدايننة اح سنناب ام بننع انننوات مننن تننا ي
( )1تضمن قرار مجلس الخدمـة المدنيـة رقـم ( )1721/1وتـاريخ 1433/11/30ه ـ المحلـب حتدمـيم الـديوان الملكـ

رقــم  15671وتــاريخ 1434/4/27هـ ـ تدــديل المــاد (الراحدــة واألرحدــون) ليكــون حــدل ا نتقــال الــتق يصــرف لمــن

يشضل المرتحة (الخامسة عشر ) مقداره ( )2000لاير شـهرياع ،وتلـل مـن تـاريخ تديينـه علـى هـته المرتحـة يتـى تـاريخ
تــأمين الســيار لــه ،علــى ص تتجــاوب الفتــر (ســتة صشــهر) مــن تــاريخ تديينــه ،وكــتا تدــديل الفقــر رقــم ( )3مــن المــاد

(األولــى) مــن قواعــد التداقــد مــع مــن صييــل علــى التقاعــد ليكــون مقــدار الح ـدل للمتداقــد مدــه ممــن يشــضل المرتحــة
الخامسة عشر ( )2000لاير شهرياع ،وصن يتم تبحيقه على صصيال المدال الوبراي ونوال الوبراي وشايل المرتحة

الممتــاب ومــا يدادلهــا بـ سـ لم الرواتــل األخــرى ،وتلــل مــن تــاريخ التديــين علــى إيــدى هــته الم ارتــل يتــى تــاريخ

تأمين السيار له على ص تتجاوب الفتر (ستة صشهر).
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ام بننع انننوات ننقن تننا ي اح سنناب ننرة السننيا ة البدييننة ي ننون مننن ال ننا ي ال بيننق
ل أمينوا .يى أن ي ون تا ي نقل مي ية السيا ة المن وينة مندتوا لنه م زامننة منع تنا ي
تنأمين السننيا ة البدييننةي وتصننب السننيا ة مي نا ً ليمسن يد بنوايننة ام بننع انننواتي أمننا إ ا
ان قنل الموظننف الننذي أمنن لنه السننيا ة إلننى جوننة ح ومينة أو قننق إلننى مرتبننة أ ننرف
اواء ق جو ه ال نق يبمنل بونا أو نق يرهنا سن مر السنيا ة مبنه ح نى إومناا المندة
الالزمننة لنقننل مي ي ونناي و ننق حالننة ان ونناء دم ننه بسننبب الو نناة أو البلننز الصننحق ننن
البمل أو ال قا دي ن قل مي ي وا إليه ون ات راط إوماا مدة ام بع انوات.
ويلوز ببد االت اق مع وزير المالية ووزير الخدمة المدنية أن يسري ح نم هنذه المنا ة
يى ؤااء المصال وا ا ات المس قية.
ب -تننؤمن وزا ة الخا جيننة لرؤانناء الببثننات الدبيومااننية الممثيننة ليممي ننة ننق
الخننا ج السننيا ات المنااننبة الانن بمالوا ننق تنننقالتوم الراننمية والخا ننةي
وتلد ول أ بع انوات وما يؤمن با ضا ة إلى ل اائق.
ج -ال يصرل ليمس يد من أح ام ال قرتين السابق ين بدا االن قاا المقر .
المادة الخامسة واألربعون:
يصرل ليموظف ند ال بيين أوا مرة ق دمنة الدولنة ببند ندو الينوائ ال ن يذينة
لنظام الخدمة المدنية ال ق تم البمل بونا ا بنا اً منن تنا ي 1397 8 1هنـ بندا يبنا ا
اتب تور واحد(.)1
المادة السادسة واألربعون:
يصرل ليموظف المن دب ق الدا ل منن المنوظ ين الخاضنبين ليمنا ة ( )44منن هنذه
الالئحة مسون يناالً بندا ان قناا ينومق طنواا نرة االن نداب إ ا لنم تنو ر لنه وانائل
النقل ق مقر ان دابه.
المادة السابعة واألربعون:
ال يلوز ليموظف بأي حاا من امحواا اا بماا السيا ات الح ومية إ ا ونان يحصنل
يى بدا ان قاا توري.
المادة الثامنة واألربعون:
يصنننرل بننندا ضنننر أو ننندوف ونننل تنننور مقننندا ه ( )750يننناالً ليمنننوظ ين النننذين
ي برضنننون بح نننم ميونننم وبصنننو ة مباتنننرة ليضنننر أو البننندوفي وتحننند مسنننميات
الوظنننائف المانننمولة بونننذا البننندا وتنننروط نننر ه منننن قبنننل وزا ة الخدمنننة المدنينننة
باالت راك مع وزا ة المالية.
( )1صدر قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم ( )1/1632وتـاريخ 1432/11/6ه ـ المتضـمن موابقـة المجلـس علـى
مــنح مــن يدــين ألول مــر مــن صعضــاي هيئــة التيقيــق وا دعــاي الدــام حــد ع يدــادل ارتــل (ث ثــة) صشــهر حدــد صــدور
األمر الملك حتديينه.
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المادة التاسعة واألربعون:
يصننرل بنندا لننر وننل تننور قنند ه ( )600ينناالً ليمننوظ ين الننذين تق ضننق طبيبننة
أ مننالوم ال بننرت ليخلننري وتحنند مسننميات الوظننائف الماننمولة بوننذا البنندا وتننروط
ر ه من قبل وزا ة الخدمة المدنية باالت راك مع وزا ة المالية.
المادة الخمسون:
أ -يصنرل لعطبناء البيلرينون النذين يانر ون ينى النذب واليحنوم نا ج وقن
الدوام الرامق م ا أة تبا ا نصف الراتب الاوري.
ب -يمن امطباء البيلريون م ا أة انوية تبا ا مرتب تورين.
المادة الحادية والخمسون:
يمن الذين يزاولون أ ماا ال د يب وال بينيم ا نل المندا س ومباهند ال بينيم ومراونز
ال د يب (منن ينر الخاضنبين لالئحنة الوظنائف ال بييمينة) بندا موننة ونل تنور قند ه
( )%20من أوا مربوط المرتبة ال ق ياغيوا الموظفي ق ا زا ت دم نه نن منا
انوات يصرل له بدا قد ه ( )%30من أوا مربوط المرتبنة ال نق يانغيواي ويان رط
لصرل هذا البدا:
 -1أن ي ننون الموظننف مثب نا ً يننى وظي ننة تبييميننة أو تد يبيننة ا ننل المد اننة أو
المبود أو مروز ال د يب.
 -2أن يزاوا الموظف مل الوظي ة المثب ييوا بالً.
 -3أن ت ون مدة الخدمة المح سبة قد قضي يى وظي ة تبييمية أو تد يبية.
المادة الثانية والخمسون:
يلننوز مننن بنندا طبيبننة مننل لغيننر تننا يق الوظننائف ال بييميننة وال د يبيننة لعاننباب
ال الية:
 .1بوبة البمل الذي يقوم به الموظفي أو ونون االان مرا ينه ينؤ ي إلنى آ نا
مرضية مثل وظائف النس .
 .2ا تباط الوظي ة بمسنئولية منن تنأنوا أن تبنرت تنا يوا لخسنا ة ما ينة بسنبب
مباترة ميوا مثل وظائف أمناء الصنا يق.
 .3وون الوظي ة من الوظائف ال ق يبمل تا يوا ا ج الم اتنب الح ومينة طنواا
الوق أو أ يبه.
ويمننن هننذا البنندا بنسننبة ال تزينند يننى ( )%20مننن أوا مربننوط المرتبننة ال ننق ياننغيوا
الموظفي وي م تحديد الوظائف ال ق يصرل لونا هنذا البندا ومقندا البندا ل نل وظي نة
بقرا من وزير الخدمة المدنية بناء يى اق نرا للننة البندالت المنصنوص ييونا نق
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المننا ة ( )56مننن هننذه الالئحننةي ويا ن رط لصننرل البنندا أن ي ننون الموظننف تننا الً
لوظي ة من الوظائف ال ق يقر لوا هذا البدا ويزاوا ميوا بالً.
المادة الثالثة والخمسون:
يصرل ليموظف الذي تن وق دم ه ببد ن ا هذه الالئحة (م ا نأة نواينة دمنة) تبنا ا
واتب ا ة أتوري ق الحاالت اآلتية:
 ال نسيق من الخدمة بموجب الما ة ( )16من الئحة ان واء الخدمة. ا حالة يى ال قا د بسبب البلز ن البمل. ا حالة يى ال قا د بسبب بيوغ السن النظامية. الو اة.وتصرل (م ا أة نواية دمة) تبا ا واتنب أ ببنة أتنور ليموظنف النذي يحناا ينى
ال قا د المب ر .و ق جميع امحواا ال يلوز اللمنع بنين هنذه الم ا نأة وم ا نأة ال ئنات
الوظي ية المانمولة بينوائ ا نة ال نق يب بنر نظنام الخدمنة المدنينة ولوائحنه ال ن يذينة
جزءاً م مالً لواي يى أن ال تقل م ا أة نواية الخدمنة لونذه ال ئنات الوظي ينة نن نواينة
الخدمة ليمامولين بنظام الخدمة المدنية إ ا توا رت لديوم تروط ر وا(.)1
المادة الرابعة والخمسون:
يلوز من المنوظ ين المبيننين ينى وظنائف اب نة نق المنناطق النائينة بندالً تنوريا ً ال
ي لنناوز مقنندا ه اننرين بالمائننة ( )%20مننن أوا مربننوط المرتبننةي وت ننولى (للنننة
البندالت) المان ية نق وزا ة الخدمنة المدنينة منن – ممثنل لونا وممثنل ل نل منن وزا ة
المالية واللوة ات البالقة – تحديد المنناطق المانمولة بونذا البندا ومقندا البندا ل نل
منلقة وتروط منحه و ع ال و يات لمليا الخدمة المدنية(.)2
ثالثا ً – األحكام العامة
المادة الخامسة والخمسون:
تصننرل البنندالت وننل تننور با ضننا ة إلننى اتننب الموظننف وتخ ننض بنسننبة انخ ننات
الراتننب ويوقننف ننر وا إ ا أوقننف الراتننبي وال تصننرل البنندالت ننند ال بننويض ننن
ا جازة أو ق حالة االب باث.
المادة السادسة والخمسون:
تا ل ق وزا ة الخدمة المدنية للنة مؤل ة من مندوبين من:
( )1عدل عجب الماد ( )53حموجل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1675/1وتاريخ 1433/3/29هـ.

( )2صــدر ق ـرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم ( )1760/1وتــاريخ 1434/7/18هـ ـ حالموابقــة علــى توصــيات لجنــة
الحد ت حشأن عناصر تيديد نسحة حدل المنابق النائية.
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وزا ة المالية.
أ-
ب -وزا ة الخدمة المدنية.
ج -الوزا ة أو المصيحة الح ومية ات البالقةي وت ون موم وا:
 -1مراجبننة البنندالت المنصننوص ييوننا يمننا اننبق والوظننائف الخاضننبة لوننا
واق را ا ضا ة أو ال بديل بوا.
 -2النظر ق البدالت ال ق قد توجد ق المس قبل وامح ام المنظمة لونا وتؤ نذ
تو يات اليلنة يما ابق ق اال بنا نند وضنع الينوائ المخ صنةي ومنا
ي ننون مننن مومننة اليلنننة مراقبننة حسننن تلبيننق امح ننام المنظمننة ليبنندالت
والوظائف الخاضبة لواي وتبرت تو ياتوا يى مليا الخدمة ليقر منا
يراه حيالوا.
المادة السابعة والخمسون:
يسن مر ننرل البنندالت والم آ ننات وال بويضننات والمزايننا ال ننق ي قاضنناها الموظ ننون
قبل ن ا الينوائ ال ن يذينة لنظنام الخدمنة المدنينة بموجنب قنرا ملينا الخدمنة المدنينة
قم ( )1وتا ي 1397 7 27هـ يما ال ي با ت مبوا.

المادة الثامنة والخمسون:
يلوز ليموظف ال نازا ن أي من المزايا أو البدالت المقرة ق أنظمة الخدمة المدنية
أو اليوائ أو القرا ات الم مية له بارطين:
أ -أن ي ون ال نازا ليا ً مع إاقاط الحق ق الملالبة أمنام اللونات الح ومينة أو
القضائية.
ب -أن ينص يى ل ق القرا ا ا ي.
الما ة ال اابة والخمسون:
تح سب ال وا ي و ق تقنويم أم القنرفي ويب بنر الانور نق تن ينذ أح نام أنظمنة الخدمنة
المدنية ال ين يوما ً إال إ ا نص يى الل ل .
المادة الستون:
تحل الموا الوا ة ق هذه الالئحة محل جميع القوا د المقر ة ق هذا الاأن.
ببض الحوا ز المقر ة بموجب قرا ات (مليا الوز اء – مليا الخدمة المدنية)

*أضي

م آ ات أ رف إلى هذا اللدوا حسب ما هو موض باللداوا المر قة.
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مسمى الحا ز

مقدا ه

بننندا طبيبنننة مننننل  %15من الراتب
ليبنناميين ننق ملنناا
اممن والسالمة
م ا ننأة البنناميين ننق %50-%10
المناطق اللبيية
م ا ننننننأة الحااننننننب  %25-20مننن أوا
مربوط المرتبة
اآللق
م ا نننننننأة مباتنننننننرة اتننننننننب تننننننننورين
أااايين ل ل انة
اممواا البامة

اللوات أو ال ئات
المس يدة
البنننننناميون ننننننق اممننننننن
والسننننالمة ننننق اللوننننات
الح ومية
البنننناميون ننننق المننننناطق
اللبيينننة بلبننناا جنننازاني
واننننراة بينننندةي وتوامننننة
وم
البننناميون الم خصصنننون
ق ملناا الحاانب اآللنق
منننن المبيننننين ينننى انننيم
واتب الموظ ين البام
وظننائف مباتننرة اممننواا
البامة أمناء المس و ات
والصنا يق..
(منننوزع بريننندي مراانننلي
اائق)

المس ند
قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
قننننننننننم  1772 1وتننننننننننا ي
1434 8 16هـ
قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
قنننننننننننننننم  1128 1نننننننننننننننق
1427 1 19هـ
قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
قننننننننننننننننننم  1046ننننننننننننننننننق
1406 10 24هـ
المرانننوم المي نننق قنننم م 18
ق 1436 2 23هـ

قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
م ا ننننننأة مننننننوز ق منننن اتنننب نصنننف
قننم  389ننق 1401 2 2هننـ
تننننور إلننننى اتننننب
البريد
قنننرا ملينننا النننوز اء قنننم
تور ونصف
 101ق 1405 6 24هـ
ليمسننننن خدمين البننننناميين قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
م ا نننننننننأة دمنننننننننة اتب ال ة أتور
يننننى دمننننة المرضننننى قنننننننننننننننم  1226 1نننننننننننننننق
المرضى
بأقسننننننننام المس انننننننن يات 1428 2 27هـ
والمحاجر الصحية
جميع اللوات الح ومية قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
م ا نننننننننأة انننننننننائقق ( )1000لاير
قننننننننننننننننننننم  622ننننننننننننننننننننق
اننننيا ات الننننوز اء
1402 2 12هـ
ونننننوابوم والمرتبننننة
المم ازة
الحا يون يى مؤهالت قنننرا ملينننا النننوز اء قنننم
م ا نننننأة الدا انننننين اتب تور واحد
يمية أ ناء ميوم نا ج  437ننننننق 1393 4 6هننننننـي
أ ننننننننننناء ميوننننننننننم
الممي ننننة ننننق السنننن ا ات قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
بالخا ج
قنننننننننننننننننم  843 1نننننننننننننننننق
والميحقيات
1423 4 6هـ
م ا ننأة المس اننا ين (000ي )10لاير ليمس انننننننننننا ين ينننننننننننر قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
توريا ً وحد أقصى الم نننر ين منننن أ ضننناء قنننننننننننننننم  1713 1نننننننننننننننق
ير الم ر ين
هيئنننننننة ال ننننننند يا نننننننق 1433 10 17هنننننـي وقنننننرا
ملينننا الخدمنننة المدنينننة قنننم
المؤاسات الح ومية
25

 1892 1ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق
1435 8 24هـ
م ا أة م رجمق لغة ( )%5مننننننننننننن أوا ليم بنننننناونين والم ي ننننننين
مربننننننوط المرتبننننننة ب رجمنننننة لغنننننة ا تنننننا ة
ا تا ة
توريا ً
ليصم والب م نق اللونات
الح ومية
م ا أة حضو تن يذ 2000لاير وبحنننننننند  -منننننننننندوب الحننننننننناوم
امح ننننام اللزائيننننة أقصننننننننى 000ي 20ا ا ي.
(الق نننننننلي النننننننرجمي لاير بالسنة
 منننندوب هيئنننة اممنننرالقلع)
بنننالمبرول والنونننق نننن
المن ر.
 مندوب المح مة. مننننننننننننننننننندوب وزا ةالصنننحة (اللبينننب النننذي
يحضر ال ن يذ).
 مندوب البيدية. ضننو هيئننة ال حقيننقوا نناء البننام الماننرل
يى ال ن يذ.
م ا نننأة تمثينننل أمنننام
اليلننننان اللمرويننننة
االاننننننننننننننننننننننن ئنا ية
واالاننننننننننننننننننن ئنا ية
الزووية الضريبية
ضنننننننننو الويئنننننننننة
الصنننحية الانننر ية
والخبينننر المسننن بان
به
م ا نننأة الماننن روين
ننننننننننننننق للننننننننننننننان
اال بنننننننننننننننننننننا ات
والمسننننننننننننننننننننابقات
الوظي ية

قننرا مليننا الخدم نة المدنيننة
قننننننننننم  1833 1وتننننننننننا ي
1435 4 11هـ المبيش ب بمنيم
الننديوان المي ننق قننم 22165
وتا ي 1435 6 10هـ
قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
قنننننننم ( )1652 1وتنننننننا ي
1433 1 14هـ

 300لاير نننن ونننل ممثيننو مصننيحة اللمننا ك قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
جيسنننننننة بحينننننننث ال وممثينننو مصنننيحة الزوننناة قنننننننم ( )1793 1وتنننننننا ي
1435 1 16هـ
ي لاوز  3600لاير والد ل
توريا ً
 600لاير ننن وننل أ ضننناء و بنننراء الويئنننة قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
قنننننننم ( )1862 1وتنننننننا ي
جيسننة وبحنند أقصننى الصحية الار ية
1435 6 1هـ
( )60000اننننننن ون
ألف لاير انويا ً
 200لاير لقننننننننننننناء الماننننن روين نننننق للنننننان قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
مقابيننننننننة تننننننننخص اال بنننا ات والمسنننابقات قنننننننم ( )1791 1وتنننننننا ي
1435 1 16هـ
الوظي ية
واحد.
 150لاير لقننننننننننننناء
تصننننننحي ا بننننننا
م نننننوب لانننننخص
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م ا ننننننأة ضننننننوية
الملالا المحيية

م ا ننأة للنننة النظننر
ننق مخال ننات نظننام
حماينننننننننة حقنننننننننوق
المؤلف

واحنننننند و 25لقنننننناء
تصننحي وننل إجابننة
إضنننننننننا ية لنننننننننن ا
اال با .
 100لاير لقننننننننننننناء
االتننننننننن راك نننننننننق
ا بنننننننننا مينننننننننق
لانننخص واحننند 75
لاير ل ننننننل ضننننننو
للننننة منننن منننوظ ق
وزا ة الخدمنننننننننننننننة
المدنينننننننننننة لقننننننننننناء
اتنننننننننن راوه ننننننننننق
المراقبنننننننننة ينننننننننى
المسابقات ال ابية
 1000لاير ليليسننة
الواحنننننننندة وبحننننننننند
أقصننننننننننى 12000
ألننف لاير ننق السنننة
وتس ن مر اج ما ننات
الملننننالا المحيينننننة
ون م ا ننننننننننننننننننننننأة
ليليسات ال نق تزيند
ننن الحنند امقصننى
ليم ا أة
 1000لاير وبحنننننند
أقصننننننننننى 12000
ألنننننف لاير تنننننوريا ً
وتس ن مر اج ما ننات
اليلننننة ون م ا نننأة
ليليسات ال نق تزيند
ننن الحنند امقصننى
ليم ا أة

أ ضاء الملالا المحيينة قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
ومنننن يننن م ت يننني وم بمونننام قنننننننم ( )1900 1وتنننننننا ي
ا نننننننننل المحا ظنننننننننة أو 1435 10 22هـ
يسنننن بان بوننننم مننننن وي
اال صاص

أ ضنناء للنننة النظننر ننق قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة
مخال ننننات نظننننام حمايننننة قنننننننم ( )1897 1وتنننننننا ي
1435 10 22هـ
حقوق المؤلف
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اآلراء النظامية في الرواتب والبدالت
الرواتب والبالوات
س :مننا المقصننو بنصننف ننا ق اتننب الموظننف م ننول الينند ومننن ننق ح مننه و ق نا ً
ليما ة ( )19من نظام الخدمة المدنية؟
الننرأي :المقصننو مننن ل ن هننو نصننف اتننب الموظننف اماااننق ببنند حسننم البائنندات
ال قا دية من ام ل أن ي ون حسم هذه البائدات يى وامل الراتب.
س :مننا منندف اح نناظ الماننموا بالئحننة الوظننائف ال بييميننة لراتبننه الننذي ي قاضنناه إ ا
تنازا ن المس وف ال بييمق الذي ياغيه إلى مس وف أقل بالالئحة ال بييمية ن سوا؟
الننرأي :إن حالننة الماننموا بالئحننة الوظننائف ال بييميننة الم نننازا إلننى مسن وف أقننل مننن
المس وف الذي ياغيه تابه حالة الموظف المبنا ليخدمنة ينى مرتبنة أقنل منن المرتبنة
ال ق وان ياغيوا والذي يبامل من حيث الراتب المس حق بموجنب المنا ة ( 18ج) منن
نظام الخدمة المدنية وبال الق يم ن قياس هذا النص ينى الحالنة المانا إليونا تنريلة
أن ي ون قد أمضى ق الخدمة انة أوثر.
س :البماا المبينون يى بند امجو وي قاضون واتب مبينة هل ينظر إلى واتنبوم
ند ال بيين يى وظائف المس خدمين بحيث يوضنبون ينى الد جنة ال نق ت سناوف أو
تزيد يى واتبوم؟
الرأي :المبين يى الئحة المس خدمين يبين ينى أوا مربنوط المرتبنة وال ينظنر إلنى
مننا وننان ي قاضنناه يننى بننند امجننو من الننذي يم ننن أن يس ن يد مننن اتبننه السننابق هننو
الموظف أو المس خدم و قا ً لنص الما ة ( )18من نظام الخدمة المدنية.
س :موظف اا قاا قبل إوماا انة ال لربة نم أ يند تبييننه منرة أ نرف بنن ا المرتبنة
هل يح ظ براتبه السابق؟
الرأي :ما ام أن رة تبيينه السابق لنم تصنل إلنى السننة ولنم ي منل نرة ال لربنة نقن
ل ال يبليه الحق ق االا ا ة من اتبه السابق.
س :ما مدف اا حقاق المبيم لرواتب البلية الصي ية إ ا ابقوا إجازة اا ثنائية ولحقونا
ياب ير ماروع؟
الننرأي :المننا ة (الثامنننة) مننن الئحننة ا جننازات حنند ت المنند ال ننق ال يسنن حق نوننا
الموظف إجازة ا ية ومن تي المد مدة ا جازة االا ثنائية .وتلبيقا ً لذل ال يسن حق
المد س واتب ا جازة الصي ية إال بقد ما يس حقه من اميام ال ق ميوا الا البنام
الد ااننق ببنند اا ن ببا أيننام ا جننازات االا ن ثنائية ومننن بنناب أولننى أيننام الغينناب يننى
ا با أنوا مس ببدة من الخدمة المح سبة لغرت ال قا د.
س :ما مدف إم انية اح اظ البامل المبين يى بند امجنو براتبنه نند تبييننه بقحندف
مراتب الموظ ين أو المس خدمين؟
28

الرأي :ال يوجد ق نظام الخدمة المدنية ولوائحه ال ن يذية نص يقضق باح ناظ المبنين
يى بند امجو براتبه السابق ند تبيينه ينى وظي نة مانمولة بنظنام الخدمنة المدنينة
ولوائحه ال ن يذية يبقنى الوضنع ينى ام نل وهنو منحنه الد جنة امولنى منن المرتبنة
المبين ييوا.
س :هل تحسم واتنب البلنل الرانمية وام ينا إ ا انبقوا يناب ولحقونا يناب ينى
ضوء تبميم الوزا ة قم  15 33708وتا ي 1410 12 23هـ.
الرأي :اا نا اً ليما ة ( )21من نظام الخدمة المدنية ال ق نص يى أننه (منع مرا ناة
ما تقضق به امنظمة ال يسن حق الموظنف اتبنا ً نن امينام ال نق ال يباتنر يونا مينه)
قنه بالنسبة لرواتب البلل الرامية وام يا ال تحسم إ ا انبقوا يناب ولحقونا يناب
من تي البلل تم إقرا ها وتحديدها اا نا اً لنصنوص نظامينة أمنا البلينة امانبو ية
قن واتبوا تحسم يى الموظف إ ا ابقوا ولحقونا يناب با با هنا لينة لمنن يبمنل
طواا أيام امابوع.

س :مبيم تو ق أ ناء البلية الصي ية هل يس حق و ه واتبه ن بقية هذه البلية؟
الرأي :يس حق الو ة واتبه ن بقية البلية الصي ية وقد ابق أن ند بنذل قنرا
مليا الوز اء برقم  18وتا ي 1380 8 1هـ وهنذا القنرا ال زاا انا ي الم بنوا
ببد دو نظام الموظ ين لسنة 1391هنـ ونظنام الخدمنة المدنينة لسننة 1397هنـ من
هننذا القننرا نناص وال ييغننى بالنصننوص البامننة ال ننق ات ن مي ييوننا هننذه امنظمننة
ولوائحوا.
س :مننا منندف أحقيننة الموظننف لراتننب ليننة ينند امضننحى المبننا ك إ ا وننان قنند مننن
إجازة اا ثنائية تن وق مع بداية لية البيد وطوي قيده ببدها الا قال ه؟
الننرأي :الموظننف ننق ليننة البينند ال يننزاا ننق الخدمننة وي م ننع ب ا ننة حقوقننه الوظي يننة
لذل يس يد من اتب لية البيد.
س :موظننف اان قاا مننن وظي ننة بالمرتبننة الراببننة ومننن ننم ننا ليخدمننة يننى المرتبننة
الخامسة ببد نلاحه ق المسابقةي ما مدف إم انية اح اظه بما وان ي قاضاه منن اتنب
حين وان ياغل المرتبة الراببة؟
الرأي :ال يم ن اح اظه براتبه السابق بل يبلى أوا مربوط المرتبة ال ق نين ييونا
ملننند اً وال يانننميه االاننن ثناء النننوا بالمنننا ة ( 18أ) منننن نظنننام الخدمنننة المدنينننة من
المقصننو الموظننف الننذي يبننين يننى الوظي ننة ام يننى وهننو يننى أس البمننلي ومن
الموظف ق هذه الحالة ال يب بر موظ نا ً قبنل تبييننه ينى المرتبنة الخامسنة نال يانميه
هذا االا ثناء.
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س :إ ا د أمر من اللوة المخ صة بالحلز ينى اتنب الموظنف م نول اليند نق
حنندو يننث الراتننب و قنا ً لمننا نصن ييننه المننا ة ( )20مننن نظننام الخدمننة المدنيننة وننل
ي ون الحلز يى نصف ا ق الراتب أم وامل الراتب؟
الرأي :إن الحلز يى اتب الموظف م ول اليد طبقا ً لمنا نصن يينه المنا ة ()20
من النظام ي ون يى أااس ما يصر ه له بالً من نرة ونف ينده وهنو نصنف نا ق
اتبي بمبنى أن ي ون الحلز يى يث نصف ا ق اتبه ح نى ال يضنا الموظنف
وأارته.
س :موظف ابق وأن أنوي دماته م ا ليخدمة ملند اً منا مندف اح اظنه بالم ا نأة
ال ق وان تمن له مقابل نرق الراتنب نندما ونان مسن خدما ً و قنا ً ليمنا ة ( )1 18منن
اليوائ ال ن يذية لنظام الخدمة المدنية؟
الرأي :إن الم ا أة المنصوص ييوا نق المنا ة ( )1 18منن الالئحنة ال ن يذينة ا نة
بالمس خدم الذي يبين يى وظي ة اضبة لنظنام الخدمنة المدنينة و نند ان وناء دماتنه
قنه ي قد ميزة الم ا أة ال ق تصرل ت مية ليراتب منوا ليس جنزءاً منن الراتنب ح نى
يم ن مرا اتوا ند إ ا ة تبييننه ويلبنق بحقنه ننص ال قنرة (ج) منن المنا ة ( )18منن
نظام الخدمة المدنية.
س :ما مدف جواز جمع اللالب بين م ا أة الد ااة والراتب المقلوع نظير مينه نق
إحدف اللوات الح ومية.
الرأي :ال يلوز ليلالب اللمع بين م ا أة الد ااة و اتنب الوظي نة ندا الم ا نأة ال نق
تصرل ليمامولين بنظام امئمة والمؤ نين و دم المساجد قنه يلوز اللمع بينوما.
س :ما مندف اان حقاق الموظنف لراتنب ال نرة ال نق ونان يحضنر يونا إلنى مقنر مينه
ول نه ير ض تأ ية البمل الذي ي يف به؟
الننرأي :إن حضننو الموظننف إلننى مقننر ميننه وانصننرا ه منننه ننق اموقننات الراننمية
المحد ة ليدوام ليا اية ق حد اتهي وإنما هو وانيية ل نق ينؤ ي البمنل الموونل إلينه
ق مقره ق الوق المحد م ائهي وما ام قد ض الموظف تأ ية البمل الموول إلينه
الا ال رة الماا إليواي قنه ال يس حق اتبا ً نوا و قا ً لننص المنا ة ( )21منن نظنام
الخدمة المدنية وال ق بل اا حقاق الراتب بمباترة البمنل ولنيا بملنر الحضنو
لمقر البمل.
ا ننة لبننالوة ال رقيننة المنصننوص ييوننا
س :مننا منندف اا ن حقاق الماننمولين ب ننوا
بالما ة ( 18ب) من نظنام الخدمنة المدنينة نند تنرقي وم ضنمن ال نا الخاضنبين لنهي
وهل يامل ل المنقولين من وا الموظ ين إلى تي ال وا أو الب ا؟
الرأي :إن من ي م ترقي وم من المامولين ب ين ال نوا الخا نة يلنوز مننحوم نالوة
ال رقية إ ا وان النظام الخاص بوم لنم يننظم لن ويحينل إلنى نظنام الخدمنة المدنينة نق
هذا الاأني أما المنقولين من الخاضبين لنظام الخدمة المدنية إلى أحند تين ال نوا أو
30

الب ا قنه ال يلوز منحوم تي البالوة منوم ال يب برون منرقين وإنمنا يبناميون ينى
أااس أنوم مبينون.
س :إ ا حسم يى الموظف الماموا بالئحة الوظائف ال بييمية مدة مسة انر يومنا ً
من اتبه تلبيقا ً ليما ة ( )21من نظنام الخدمنة المدنينة بسنبب يابنهي ونل هنذا الحسنم
يؤ ر يى اا حقاقه ليبالوة السنوية مس قبالً؟
الننرأي :يحننرم الماننموا بالئحننة الوظننائف ال بييميننة مننن البننالوة السنننوية ننق حنناالت
و ت تحديداً بالما ة ( 6ج) من الالئحة من بينونا إ ا وقنب بالحسنم منن الراتنب مندة
أو مد ملمو وا مسة ار ( )15أوثر وهنذا ينصنرل إلنى الحسنم وبقوبنة تأ يبينة
و قنا ً لمنا و بنظننام تأ ينب المننوظ ين ولنيا الحسنم مننن الراتنب مقابننل الغيناب تلبيقنا ً
ليما ة الماا إليوا منه ق هذه الحالة ال يس حق الموظف أ الً اتب مدة الغياب.
س :ه نل يلننوز مننن الموظننف الد جننة ا ضننا ية المقننر ة بالمننا ة  18ب مننن نظننام
الخدمة المدنية ق حالة ترقي ه يى إحدف المراتب الواقبة ببد المرتبة الباترة؟
الرأي :يلوز من الموظف المرقى حدف المراتب ال ق تيق المرتبة الباترة البنالوة
ا ضا ية الوا ة ق الما ة ( 18ب) من نظام الخدمة المدنية ال ق نصن نق لزهنا
يننى أنننه (يلننوز بقننرا مننن السننيلة المخ صننة مننن الموظننف المرقننى اتننب الد جننة
ال الية) و ل بما ي ق مع الما ة ( )2 18من اليوائ ال ن يذية لنظام الخدمة المدنية.
س :ما مدف جواز من الموظف المنقنوا ب رقينة البنالوة ا ضنا ية المنصنوص ييونا
بالما ة ( 18ب) من نظام الخدمة المدنية؟
الرأي :يلوز من الموظف المنقوا ب رقية الوة إضا ية ند ترقي ه إ ا ونان حا نالً
يى تقدير و اية بد جة ال تقل ن جيد جداً ق البام ام يري و ل يى أاناس أننه ال
يلوز نقيه مع ال رقية ما ام يوجد مؤهيين لي رقية باللوة ا ا ية المنقوا إليوا.
س :موظننف ان ون دماتننه لو اتننه بنوايننة وام تننور ي الحلننة وننل يسن حق البننالوة
السنوية؟
الننرأي :إن البننالوة السنننوية يس ن حقوا الموظننف و ق نا ً ليمننا ة ( )17مننن نظننام الخدمننة
المدنية من أوا تور محرم من ول انة وبال الق قن من أومنل وام تنور ي الحلنة
وهو يى أس البمنل يسن حق البنالوة ليبنام ال نالق ولنيا تنرطا ً أن يباتنر الموظنف
يوم واحداً أو أوثر من أيام تور محرم ح ى يسن حق البنالوة منونا اان حق نن البنام
الماضق.
س :ما مدف جواز من المس خدم المرقى بالم اضية ليبالوة ا ضا ية ند ترقي ه؟
الرأي :يلوز ليلوة ا ا ية من المس خدم ند ترقي نه بالم اضنية البنالوة ال نق تمنن
ليموظننف ننند ال رقيننة و ل ن و ق نا ً ليمننا ة ( 18ب) مننن نظننام الخدمننة المدنيننة والمننا ة
( )2 18مننن اليننوائ ال ن يذيننة لنظننام الخدمننة المدنيننة اا ن نا اً ليمننا ة ( )14مننن الئحننة
المس خدمين.
31

س :ما مندف اان حقاق الموظنف م نول اليند ليبنالوة الدو ينة المقنر ة نق أوا تنور
محرم إ ا ان وى وف يده بغير ال صل و ا إلى ميه؟
النرأي :يسن حق الموظنف نق هنذه الحالنة البنالوة الدو ينة طالمنا لنم يصند قنرا مننن
اللونننة المخ صنننة بال أ ينننب بحرماننننه منونننا ويسنننوي اتبنننه ببننند و تنننه ينننى أاننناس
اا حقاقه ليبالوة الدو ية.
س :الموظف المرقى ق أوا يوم منن تنور محنرم هنل يسن حق البنالوة السننوية ينى
أااس الوظي ة المرقى منوا أو المرقى لوا؟
الرأي :المرقى نق أوا ينوم منن تنور محنرم ينلبنق بانأنه ح نم المنا ة (امولنى) منن
الئحة الحقوق والمزايا الماليةي ال ق تنص يى أنه (إ ا تمن ترقينة الموظنف منن أوا
محرم من الزيا ة المقنر ة لي رقينة و نق المنا ة ( 18ب) منن نظنام الخدمنة المدنينة نم
يمن البالوة السنوية يى أااس الد جة ال ق يسن حقوا نق المرتبنة المرقنى إليونا ومنا
لو تم ال رقية قبل أوا محرم).
س :هل يلوز من الموظف البالوة ا ضا ية المنصوص ييوا ق المنا ة ( 18ب)
من نظام الخدمة المدنية إ ا ونان يانغل وظي نة ينر مسن ثناة منن المسنابقة نند ترقي نه
إلى وظي ة مس ثناة من المسابقةي أو وان يانغل وظي نة مسن ثناة منن المسنابقة والمؤهنل
ننند ترقي ننه إلننى وظي ننة مس ن ثناة مننن المسننابقةي أو إلننى وظي ننة مس ن ثناة مننن المسننابقة
والمؤهل؟
الننرأي :يلننوز مننن الموظننف الننذي ياننغل وظي ننة يننر مس ن ثناة مننن المسننابقة ليبننالوة
ا ضا ية المنصوص ييوا ق المنا ة ( 18ب) منن نظنام الخدمنة المدنينة نند ترقي نه
إلننى وظي ننة مسن ثناة مننن المسننابقة تننريلة إومالننه المنندة المليوبننة لي رقيننة وهننق أ بننع
انوات وأن ي ون تقديره ق تقويم ام اء الوظي ق ن البنام ام ينر ال يقنل نن (جيند
جداً) .أما من وان ياغل وظي ة مس ثناة من المسابقة والمؤهنل قننه ال يسن يد منن هنذه
البالوة ند ترقي ه إلى وظي ة مس ثناة من المسابقة أو إلى وظي ة مس ثناة من المسنابقة
والمؤهننل و لن منالً بمق ضننى قننرا مليننا الخدمننة المدنيننة قننم ( )796 1وتننا ي
1423 6 29هـ الذي قصر االا ا ة من البالوة يى تا يق الوظائف المسن ثناة منن
المسابقة ممن هم يى أس البمل ند ترقي وم إلى وظائف مس ثناة.
س :هل من المم ن من البالوة ا ضا ية ال ق يلوز منحونا نند ال رقينة بنأ ر جبنق
بسبب دم إ الوا ق قرا ال رقية أو قرا آ ر مرا ق له ق ن ا الوق ؟
الرأي :من البالوة الماا إليوا إنما تمن بمناابة ال رقية م ى تنو رت تنروط منحونا
ووا ق يى منحوا احب الصالحية ولنذل يلنب أن ي نون منحونا مصناحب لي رقينة
اننواء ننق قننرا ال رقيننة اتننه أو ننق قننرا مسن قل تننابع لننهي ولننذل ال يلننوز مننن هننذه
البالوة بأ ر جبق بقرا م أ ر نن قنرا ال رقينة منا ام أن وقن ال رقينة قند ان ونى
واا مي جميع إجراءات ال رقية والمباترة ليوظي ة المرقى لوا.
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البدالت والمكافآت والتعويضات
س :ما هق اللوة ال ق ت حمل ن قات السن ر وا قامنة لمرا نق المنريض نق حالنة ونون
المريض موظ ا ً تاببا ً حدف اللوات الح ومية ال ق تنؤمن البنالج اللبنق مثنل وزا ة
الحرس الوطنق ووزا ة الد اع ووزا ة الدا يية؟
الننرأي :تصننرل ن قننات الس ن ر وا قامننة لمرا ننق المننريض مننن وزا ة الصننحة م نالً
بقنننرا ملينننا النننوز اء قنننم  188لبنننام 1396هنننـ وونننذل المنننا ة ( )13منننن الئحنننة
ا جازات.
س :هننل ياننمل ح ننم المننا ة ( )41مننن الئحننة الحقننوق والمزايننا الماليننة الموظننف الننذي
يس د ى من مقر ميه لمقابي ه بودل مبر ة مدف نالحي ه ليبمنل نا ج الممي نة أو
االل حاق بقحدف الدو ات ال د يبية؟
الرأي :طالما وان االا د اء بناء يى طيب ا ا ة ويودل لمصيحة البمنل نقن لن
يب بر ت يي ا ً بمومةي ويبامل ق هذه الحالة مبامية الموظف المن دب.
س :موظف ياغل المرتبة الخامسة ارة لديه ايا ة مؤمنة مع اائقوا من قبل الدولنة
و ب ق الحصوا يى إجازة ا ية وقضائوا ا ج مقر ميه ا نل الممي نة ونل
يلوز ان داب اائقه ليلوة ال ق يقضق بوا إجازته؟
الرأي :طالما أن تأمين السيا ة مع اائقوا الا بماله ق الاؤون البامة والخا ة قننه
من المم ن ان دابه مبه ق اللوة ال ق ايقضق بوا إجازته ا ل الممي ة وهذا ما ي ق
مع ح م المنا ة ( 44أ) منن الئحنة الحقنوق والمزاينا المالينة منع وجنوب مرا ناة المند
المحد ة لالن داب.
س :منندف جننواز ننرل بنندا االن ننداب ليسننائق الخنناص ننق حنناا مرا ق ننه لاننا يق
المرتبة المم ازة ق إجازته ا ج الممي ة.
النننرأي :ال يوجننند ننننص يقضنننق ب نننأمين السنننيا ة والسنننائق أ نننناء االن نننداب الخنننا جق
ليمامولين بنظام الوز اء ونواب الوز اء وموظ ق المرتبة المم ازة وإنمنا ننص ينى
رل بدا ان قاا نقدي يومقي وبال الق ال يلوز ان داب السائق الخناص نق مثنل هنذه
الحالة.
س :نصننن المنننا ة ( )20منننن الحقنننوق والمزاينننا المالينننة ينننى أن (...ويح سنننب بننندا
االن ننداب ننن أيننام ا جننازة المرضننية يننى أن يخلننر الموظننف مرجبننه بمرضننه وأن
يوا ننق يننى اح سنناب هننذه المنندة ان نندابا ً يننى أن ال يزينند يننى اننرين ( )20يومنا ً أو
نصف المدة أيوما أقل " ول المقصو بببا ة" نصف المندة النوا ة نق الننص نصنف
مدة االن داب أم نصف مدة ا جازة المرضية؟
الننرأي :المقصننو "بنصننف المنندة" الننوا ننق هننذه المننا ة هننق منندة االن ننداب وليس ن
ا جازة المرضية.
س :مدف أحقية الموظف الذي نقل لبدا االن داب ق حالة حضو ه ل سييم ما ببودته؟
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الرأي :إ ا وان حضو ه الا ماا إجراءات ل سييم منا ببودتنه بسنبب ائند إلينه وونان
يلننب ييننه تسننييمه قبننل ا ن ره ننال يس ن يد مننن تقصننيره وال تحسننب المنندة ان نندابا ً وال
يسن حق بنندا ان ننداب وال بنندا إ ونناب أمننا إ ا وننان اننبب ال ننأ ير ائنند إلننى جو ننه قنننه
يس حق بدا االن داب.
س :تنننص المننا ة  15 34مننن الئحننة ال نند يب يننى أن يصننرل ليموظننف المب بننث
لي د يب ق الخا ج ما يبا ا بدا االن داب ن الثال ين يومنا ً امولنىي ونل هنذه المندة
تد ل ضمن ملمنوع نرات االن نداب ال نق ال يلنوز تلاوزهنا وحند أقصنى نق السننة
المالية؟
الننرأي :الموظننف المب بننث ننق الخننا ج ال تح مننه نصننوص االن ننداب وإنمننا تح مننه
النصوص الوا ة بالئحة ال د يب و ل طيية رة اب با ه بمنا نق لن الثال نين يومنا ً
امولى ال ق يبلى نوا ما يبنا ا بندا ان نداب ينى أاناس إنونا جنزء منن المخصنص
المقر له وبال الق قن هذه المدة ال تد ل ضمن ملمع رات االن نداب ال نق ال يلنوز
تلاوزها وحد أقصى ق السنة.
س :ما هق اللونة ال نق ت حمنل نرل بندا االن نداب والمصنا يف السن رية م ضناء
ملالا المناطق الماا وين ق اللوالت ال ق ت م ب ييف من هذه الملالا؟
الرأي :إن اللوالت ال ق يقوم بونا أ ضناء ملنالا المنناطق تند ل ضنمن أ مناا تين
الملالا و قا ً ليما ة ( )39من نظام المناطق وهذه المونام ال تخنص جونة ببينونا وإنمنا
تاننمل وا ننة اللوننات الممثيننة ننق مليننا وننل منلقننة ممننا يبنننق أن ي ن م ننرل بنندا
االن داب والمصا يف الس رية من قبل اللوة ال ابع لوا ضو مليا المنلقة.
س :مننا منندف ننالحية اللوننة ا ا يننة ننق تخ ننيض المنندة الننوا ة ننق قننرا مليننا
الخدمة المدنية قم  283ق 1400 7 20هـ الم ضمن رل بندا ان نداب ليموظنف
المو د لي د يب ق الدا ل ند الذهاب وا ياب ق حدو ا ة أيام؟
الرأي :إن مدة الس ة أيام الوا ة بالقرا الماا إليه هق الحد امقصى النذي ال يلنوز
تلاوزه وبال الق تمي اللوة ا ا ية الحية الصرل ق حدو ها وتخ يضوا.
س :ما مدف إم انية تلبيق الما ة ( )23من الئحة الحقوق والمزاينا المالينة ال نق تمنن
الموظف المنقنوا بندا ان نداب نن أينام السن ر ال تزيند نن ال نة أينام ينى المنوظ ين
والمد اين المو دين ليبمل بنببض الندوا البربينة وا انالمية والنذين ت حمنل الممي نة
واتبوم وبدالتوم واا حقاقوم؟
الرأي :هذه الما ة تلبق يى المنوظ ين أو المد انين المو ندين ليبمنل بالخنا ج النذين
ت حمل الدولة واتبوم وبدالتوم.
س :هننل يسن حق الموظننف المنقننوا بننناء يننى ب ننه لبنندا االن ننداب المقننر ننن أيننام
الس ر بموجب الما ة ( )23من الئحة الحقوق والمزايا المالية؟
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الرأي :الموظف يس حق ق هذه الحالة بدا االن داب المقر ن مدة الس ر ال بيية نق
حدو ال ة أيام ق الدا ل والخا جي من الما ة الماا إليوا امة وتنامية وال القنة
لوا ب ون النقل بناء يى بة الموظف من دمه.
س :ما مدف اا حقاق الموظف المنقوا بنا ًء يى ب ه لبدا ال رحيل؟
الرأي :أود ال بميم الصنا منن وزا ة المالينة واالق صنا النوطنق قنم 2 12 7833
ب ا ي 1388 6 23هـ يى ندم اان حقاق الموظنف المنقنوا بنناء ينى ب نه لبندا
ال رحيننل و ائي ننه و نند ت الموا قننة السننامية قننم  4 3 14522ننق 1391 7 5هننـ
ليبمل بمق ضاه.
س :هننل يسن حق الموظننف المو نند ليبمننل ننق الخننا ج بنندا ال رحيننل المنصننوص ييننه
بالما ة ( 39أ) من الئحة الحقوق والمزايا المالينة نند و تنه إلنى الممي نة ببند ان وناء
دم ه بال قا د أو االا قالة؟
الرأي :يس حق الموظف ق هذه الحالة البدا و قا ً ليما ة الماا إليوا.
س :ما مدف أحقية الموظف المنقوا تأ يبيا ً لبدا ال رحيل؟
الرأي :إن البقوبات ال أ يبية و ت بالما ة  32من نظام تأ ينب المنوظ ين ينى انبيل
الحصر وليا من بينوا النقل و يى ل ال يلوز مباقبة الموظف ببقوبة ينر وا ة
نق هنذا النظنام ومننع لن نقن اق ضن المصنيحة البامنة نقنل الموظننف ولنو ونان لن
بمناابة ا ت ابه لمخال ة قن ل ال يحرمه من البدا المقر نظاما ً ليمنقوا.
س :ما مدف إم انية رل بدا ال رحيل المنصنوص يينه بالمنا ة ( 39أ) منن الئحنة
الحقوق والمزايا المالية ليموظف المنقوا من بيد إلى آ ر تببا ً لوظي ه؟
الرأي :اان حقاق الموظنف المنقنوا تببنا ً لوظي نه منن بيند إلنى آ نر ليبندا المانا إلينه
تريلة تو ر المسنا ة المحند ة نق تبمنيم وزا ة الخدمنة المدنينة قنم  45 23وتنا ي
1407 5 24هننـ وهننق  75وييننوم را ليلننرق المسنن ي ة و 40وييننوم را ليلننرق يننر
المس ي ة و 15وييوم را ليلرق الو رة ال ق ال تصيوا السيا ات.
س :ما مدف اا حقاق البامل يى بند امجو لبندا ال رحينل المنصنوص يينه بالمنا ة
( 39أ) منن الئحنة الحقنوق والمزاينا المالينة إ ا تنم تبييننه ينى وظي نة انمية نق بيند
آ ر؟
الرأي :دم اا حقاق الموظف ليبدا الماا إليه ق هذه الحالة ينى أاناس أن تبييننه
ام يننر يننى وظي ننة اننمية يبنند تبيننين جدينند يننى هننذه الوظي ننة الراننمية و قنا ً لنظننام
الخدمة المدنية.
س :ما مدف اا حقاق الموظف الذي يانغل وظي نة انمية لبندا ال رحينل المنصنوص
ييه بالما ة ( 39أ) من الئحة الحقوق والمزاينا المالينةي إ ا تنم تبييننه نق نا ج مقنر
ميه بموجب المؤهل البيمق الحا ل ييه وهو يى أس البمل؟
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الرأي :طالما أن بة الموظف اتلو إلى مرتبة الوظي ة المبين ييوا ببند حصنوله
يى المؤهل وليا يى م انواي قنه ال يوجد ما يمنع من اا حقاقه ليبندا المانا إلينه
و ل ن اا ن نا اً إلننى تبمننيم وزا ة الماليننة قننم  14754 12وتننا ي 1392 8 29هننـ
المؤيد بقرا مليا الخدمة المدنية قم  856وتا ي 1404 4 14هـ.
س :ه نل يلننوز تنننازا الموظننف ننن ال رقيننة ال ننق حصننل ييوننا اننواء ننن طريننق
الم اضية أو المسابقة وإ ا وان اللواب با يلاب ما الذي ي رتب يى ل ؟
الرأي :ام ل أنه ال يلوز ليموظف ال نازا ن ترقي ه ال ق حصل ييوا نن طرينق
الم اضية أو المسابقة ببد مباترته البمل من ال نازا ليا حقا ً ليموظفي ول نن يلنوز
ل ا ة أن تلرق ال نازا ق حالة تصحي وضنع نظنامق أو وظي نق أو م نى أت أن
هناك ظرول اضلرا ية ليموظف اا د ه لي نازا ن ترقي ه .و ق هذه الحالة وهق
إقرا ال نازا ي رتب يى ل اآلتق:
 .1يبا إلى وظي ه ومرتب ه السابقة براتبه الذي وان ي قاضاه ييوا ويسوي اتبه
بالبالوة الدو ية إ ا وان مس حقة.
 .2ال يس ر مننه منا نرل لنه منن زينا ة نق الراتنب ن يلنة لي رقينة إلنى المرتبنة
ام يى ح ى و ته إلى مرتب ه السابقةي منه قد أ ف البمل المقابنل لنه منن تين
المرتبةي ل من الراتب هو امجر المقر نظاما ً لوذا البمل.
 .3يبو إلى وضبه السابق بالنسبة مقدمي ه ق المرتبة الم نازا إليوا قبل ال ننازا
ل أن هذه امقدمية ال يم ن إهندا ها منونا حنق او سنبه الموظنف منن الناحينة
النظاميةي وال يلوز حرمانه منه إال بنص ري .
 .4ال يمنننع مننن ننو ة الموظننف إلننى مقننر ميننه السننابق إ ا وننان ننق جوننة أ ننرف
اا حقاقه لبدا ال رحيل الذي رل لنه إ ا ونان النقنل ن يلنة ال رقينةي من بندا
ال رحيل قد رل بسبب نظامق ن يلة لينقل ال بيق ليموظنف وال يسن حق بندا
ترحيل آ ر ن يلة ل نازله ن ال رقية.
س :م باقد حصل يى اللنسية السبو ية وتم تبيينهي ما مدف أحقي ه لبدا ال بيين؟
الرأي :الم باقد الذي يحصل يى اللنسية السبو ية وين م تبييننه وموظنف و قنا ً لنظنام
الخدمة المدنية ولوائحه يمن بدا ال بيين المنصوص ييه ق الما ة ( )45من الئحنة
الحقوق والمزايا المالية إ ا وان تبيينه قد تنم موا منرة نق دمنة الدولنة ببند حصنوله
يى اللنسية.
س :المبينون اب دا ًء يى ير الد جة امولى بموجب منؤهالتوم و قنا ً لندليل ال صننيف
هننل يصننرل لوننم بنندا ال بيننين المنصننوص ييننه ننق المننا ة ( )45مننن الئحننة الحقننوق
والمزايا المالية يى أااس الد جة المبينين ييوا؟
النننننننرأي :إن بننننننندا ال بينننننننين المنصنننننننوص يينننننننه نننننننق المنننننننا ة المانننننننا إليونننننننا
ومقدا ه اتب تور واحد و قنا ً لمنا و نق قند و مليقنا ً ببلنز المنا ة المانا إليونا
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ولننم يقينند بحنند أ نننى أو أ يننىي و ييننه ننقن بنندا ال بيننين لوننؤالء يصننرل يننى أانناس
الد جة المبينين ييوا.
س :ما مدف تأ ر بدا النقل ا ضا ق الذي يصرل ليموظنف المن ندب نق حالنة منا إ ا
ب اللوة أجرة السيا ة من وإلى م ان االن داب؟
الننرأي :إن المننا ة ( )41مننن الئحننة الحقننوق والمزايننا الماليننة نصنن يننى أن يننؤمن
ليموظف تذورة إ واب باللائرة هابا ً وإيابا ً ق الحاالت اآلتية:
 إ ا ان دب ق الدا ل أو الخا ج مدة ال تزيد يى تسبين يوماً ..ق ا وان السن رإلى بدا ال تصيه اللائرات يصرل له أجرة ايا ة غيرة وامية إ ا وان منن
موظ ق المرتبة الباترة ما وق وأجرة إ وابه بالنقل اللما ق لما ون ل .
 ومننا قض ن المننا ة ( )36بننأن يصننرل ليموظننف المن نندب أو الم يننف بالبمننلا ضا ق ق ير أوقات الدوام الرامق ن ول يوم منن أينام ت يي نه أو ان دابنه
بدا ان قاا إضا ق يبا ا نسبة  30 1من بدا االن قاا الاوري.
ق ا وان نرل أجنرة السنيا ة أو أجنرة ا وناب بالنقنل اللمنا ق طبقنا ً ليمنا ة ()41
وبننديل ننن تننذورة الس ن ر ليبينند الننذي ال تصننيه اللننائرات ننقن بنندا االن قنناا ا ضننا ق
يصرل وبديل ن تأمين وايية النقل المناانبة نق مقنر ان دابنه ال ي نأ ر أي منن هنذين
البنندلين بنناآل ر من ل ننل منومننا نننص نناص يح مننه إال إ ا ظي ن السننيا ة ال ننق نقي ن
الموظف تح تصر ه طيية رة االن ندابي نق هنذه الحالنة ال يسن حق الموظنف بندا
النقل ا ضا ق االف الذور.
س :منا مندف أحقيننة البناميين بويئنة ال نند يا بالمندا س ا نالحية الييييننة لبندا النقننل
ا ضا ق بلانب م ا أة  %50من الراتب لقاء ميوم ق المدا س اليييية؟
الرأي :تم االت اق بين وزا ة ال بييم ووزا ة المالية يى من الباميين ق برامج محو
اممية وتبييم ال با م ا أة بنسبة  %50من الراتب اماااق بما يوا بدا النقل
ا ضا ق و قا ً لقرا مليا الوز اء قم  523وتا ي 1392 6 1هـ ولوذا قنوم ال
يس حقون بدا النقل ا ضا ق المقر بموجب أح ام اليوائ ال ن يذية لينظام.
س :هل يس حق الموظف بدا النقل ا ضا ق نند ت يي نه بالبمنل ا ضنا ق ببند ان وناء
الدوام الرامق مباترة؟
الرأي :ح م هذا البندا و مليقناًي و يينه نقن الموظنف الم ينف بالبمنل نا ج وقن
الدوام يسن حق البندا انوا ًء أونان مينه ا ضنا ق م صنالً بالندوام الرانمق أو من صنالً
نه.
س :هل تصرل ال ة أضنبال قيمنة ال نذورة ليموظنف المنقنوا و قنا ً لننص ال قنرة (أ)
مننن المننا ة ( )39مننن الئحننة الحقننوق والمزايننا الماليننة يننى أانناس الد جننة المس ن حقة
ليموظف أم يى أااس الد جة السياحية موما وان مرتب ه؟
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الرأي :نص الما ة  39أ راحة يى رل ال ة أضبال قيمة ال نذورة ليموظنف
المنقوا ولم تحد الما ة مسن وف الد جنةي وبال نالق قننه يؤ نذ نق هنذه الحالنة بام نل
وهو الد جة المس حقة ليموظف و قا ً ليما ة ( )42من الئحة الحقوق والمزايا المالية.
س :موظف قر ت الويئنة اللبينة البامنة مبالل نه نق الندا ل نق بيند ينر البيند النذي
يبمل به ما مدف اا حقاقه ل ذاور ا واب ويما اجع المس ا ى؟
الرأي :يسنري ينى المنذوو منا و بالمنا ة ( )13منن الئحنة ا جنازات ولنذل قننه
يس حق تذاور ا واب أو ال بويض نوا نق ونل منرة يراجنع يونا المس ان ى ليبنالج
حسب ما يقر ه المس ا ى الذي ي ولى الجه.
س :ما مدف اا حقاق الموظف ل نذاور ا وناب لحضنو الليسنة المقنر ة منن اللونة
القضائية لينظر ق الد وف المقامة منه ضد جوة ميه؟
الرأي :إن تذاور ا واب ال تصرل ليموظف إال ق القضايا ال ق يد ى يوا ليمثوا
أمننام اللوننة القضننائية و ق نا ً لي قننرة (ج) مننن المننا ة ( )41مننن الئحننة الحقننوق والمزايننا
الماليننةي وبال ننالق ال يسنن حق الموظننف تنننذاور ا ونناب إ ا أقننام ننوف أمننام اللونننة
القضائية ضد جوة ميه.
س :ما المقصو بالو د الرامق الذي يحق محد أ ضائه ا واب بالد جة امولى
ولو وان مرتب ه تقل ن المرتبة الباترة و ل و قا ً لي قرة (ب  )2من الما ة ()42
من الئحة الحقوق والمزايا المالية؟
الننرأي :المقصننو بالو نند الراننمق هننو مننن يمثننل الممي ننة ننق اليقنناءات والمننؤتمرات
الدولينة نق ا طننا البنام الج مناع ولننة أو وا مبيننة أو منظمنات وليننة وطبقنا ً لوننذا
ال بريننفي ننقن مننن يان روون ننق و ننو مبينننة ليسن ر ننق تأ يننة أ منناا اننمية ليلوننة
الح وميةي ال يد يون ضمن م ووم الو د الرامق الوا بالما ة الماا إليوا.
س :مدف إم انية اللمع بين تأمين إ واب الموظف باللائرة ووايية النقل و نق المنا ة
( )14مننن الئحننة الحقننوق والمزايننا الماليننة إ ا وننان ان دابننه إلننى بينند ال يوجنند بننه ملننا
وي ليننب ال نقننل أوالً إلننى بينند بننه ملننا ومننن ين نندب مننن الريننات إلننى م ننة الم رمننة
مرو اً بملا جدةي أو من الريات إلى حقل مرو اً بملا تبوك.
الننرأي :حنند ت المننا ة ( )41مننن الئحننة الحقننوق والمزايننا الماليننة الحنناالت ال ننق يننؤمن
ليموظف يوا تذاور إ وابه باللائرة وما الل وي ية مبامية الموظف ق حاا ان ره
إلى بيد ال تصيه اللائرات بحيث أقرت رل أجرة إ وابه ولنم تانر هنذه المنا ة إلنى
دم إم انية اللمع بين ال ذورة وأجنرة ا وناب إ ا قنام موجنب الصنرل ل نل منومناي
وبال ننالق ننقن الببننرة ننق موجننب اللمننع بينومننا ي ننون بننالنظر إلننى المسننا ة بننين بينند
الو وا والبيد المن دب إليهي ق ا وان المسا ة تقل ن المسا ة المقر ة لصرل بندا
االن داب ييا هناك موجب ليلمع بين تأمين ال ذاور وأجرة ا وابي ومنا هنو الانأن
ننق المسننا ة بننين محا ظننة جنندة ومدينننة م ننة الم رمننةي أمننا إ ا وان ن المسننا ة تبننا ا
38

المسا ة المقر ة لصرل بدا االن داب أو تزيد ييوا ال يوجد ما يمنع منن اللمنع بنين
تنذاور ا ونناب وأجننرة ا ونناب لقيننام موجننب نرل وننل منومننا مننا لننم توننقء اللوننة
وايية النقل ليموظف المن دبي وما هو الانأن نق المسنا ة بنين مديننة تبنوك ومحا ظنة
حقل.
س :ما مدف ت ييف امئمة والو ناظ والمرتندين و ندم المسناجد والمنؤ نين بالمرابلنة
والبمل ا ضا ق؟
الرأي :ال ييف بالنسبة لعئمة والمؤ نين ير مم ن نظراً من مل ونل منومنا محند اً
أاااا ً بأوقنات الصنيوات الم روضنة .أمنا بالنسنبة ليو ناظ والمرتندين نيم ن ت يني وم
م ى ما تو رت الاروط النظامية لي ييف.
س :هننل يلننوز ننرل بنندا ان ننداب ليمننوظ ين الننذين تس ن وجب طبيبننة ميوننم ا ن راً
م وا نالً وي قاضنون تبويضنا ً تنوريا ً لقناء لن و قنا ً ليمنا ة ( )24منن الئحنة الحقننوق
والمزايا المالية.
الرأي :إن تلبيق ما و بالما ة ( )24الماا إليوا آن ا ً إنما ي ون ق امحواا البا ية
ليموظننف الننذي ي ليننب ميننه ان راً م وا نالًي أمننا إ ا وننان السن ر ال تسن وجبه طبيبننة
البملي قنه يلوز ندئذ رل بدا ان داب ليموظفي هذا مع ام ذ ق اال با ندم
اللمع بين بدا االن داب وال بويض الوا ق هذه الما ة.
س :هل يصرل بدا المناطق النائية ليموظ ين الذين يصرل لونم هنذا البندا نق حالنة
تم بوم بقجازاتوم أو ق حاا االن داب ق مومة امية؟
الننرأي :بنندا المننناطق النائيننة وسننائر البنندالت ام ننرف يخضننع لح ننم المننا ة ( )55مننن
الئحننة الحقننوق والمزايننا وقنند نصن هننذه المننا ة يننى أن (تصننرل البنندالت وننل تننور
با ضننا ة إلننى اتننب الموظننف وتخ ننض بنسننبة انخ ننات الراتننب ويوقننف ننر وا إ ا
أوقف رل الراتبي وال تصنرل البندالت نند ال بنويض نن ا جنازة أو نق حالنة
االب باث) وبذل قنه يصرل ق حالة االن نداب و نق حالنة الحصنوا ينى ا جنازات
المقر ة با ضا ة إلى الراتب ويأ ذ ح مه مع ام ذ ببين اال بنا الانروط ام نرف
ال ق تح م هذا البدا وال ق قر ت من قبل للنة البدالت.
س :موظنف و ن يننده ننن البمنل يننى أ نر اننلنه ننم أ نرج نننه وباتننر ميننه وتمن
مساءل ه يى إ نر لن تأ يبينا ً حينث ح نم يينه بال صنل وونان أ نناء نرة ونف اليند ال
تصرل له أنصال الرواتبي ما مدف اا حقاقه منصال الرواتب؟
الرأي :ا ى واضع النظام ظرول الموظف االج ما ية وقضى ق الما ة ( )19بنأن
يصرل لم ول اليد ومن ق ح مه نصنف نا ق اتبنهي نق ا بنر أو وقنب بغينر
ال صل يصرل له الباقق من اتبهي أما إ ا وقب بال صل ال يس با ما رل له ما
لم تقر اللوة ال ق أ د ت قرا البقوبة ير ل ي وهذا الح م أ ذ يه بام نل نق
الصرل وأن اللوة ا ا ية ت ولى رل أنصال الرواتب أ ناء وف اليند نق ا وانن
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اللوة ا ا ية لم تصرل ليموظف أنصال واتبه أ ناء وف يده قننه نق هنذه الحالنة
يس حقوا وت ولى اللوة ر واي ح ى وإن ان و دماته بال صل من القوا بغينر لن
ايؤ ي إلى دم المساواة بين الحاالت الم ما ية.
س :هل يس مر ق رل البدالت ليموظف الم ول اليد ال ق وانن تصنرل لنه قبنل
وف يده با ضا ة إلى نصف باقق اتبه الذي يصرل له أ ناء رة وف يده؟
الرأي :ال يصرل ليموظف الم ول أ ناء رة وف اليد إال نصف نا ق اتبنه قنط
ون اائر البدالت ام رف ال ق وان تصرل لنه قبنل ونف يندهي اان نا اً ليمنا ة ()19
من نظام الخدمة المدنيةي من البدالت ال تب بر جزءاً منن الراتنب نق ا بنر أو وقنب
بغيننر ال صننل و ننرل لننه بنناقق واتبننه ننر تبب نا ً لننذل بدالتننه من البنندالت ت بننع
الراتب ق الصرل وا يقال وال خ يض و قا ً ليما ة ( )55من الئحة الحقوق والمزايا
المالية دا البدالت ال ق يا رط ق ر وا المما اة ال بيية ليبمل.
س :هل يس حق الموظنف البناقق ينى أس البمنل ببند ان وناء دم نه مجنل تسنييم منا
ببودتننه لبنندا االن قنناا الاننوري يننى ضننوء المننا ة ( )30مننن الئحننة الحقننوق والمزايننا
المالية؟
الرأي :ال يس حق الموظنف البناقق ينى أس البمنل مجنل تسنييم منا ببودتنه بندا نقنل
من الما ة ( )30لم تنص إال ينى م ا نأة تبنا ا اتنب المندة ال نق يبقنى يونا قنط وال
يد ل ق ل البدالت.
س :مدف أحقية الموظف الذي نقل لبدا االن داب ق حالة حضو ه ل سييم ما ببودته؟
الرأي :إ ا وان حضو ه الا ماا إجنراءات ل سنييم منا ببودتنه ائند إلينه وونان يلنب
ييه تسييمه قبل ا ره ال يس يد من تقصيره وال تحسب المدة ان دابا ً وال يسن حق بندا
ان ننداب وال بنندا إ ونناب أمننا إ ا وننان اننبب ال ننأ ير ائنند إلننى جو ننه قنننه يسن حق بنندا
االن داب.
س :مننا منندف إم انينة ننرل بنندا النقننل اليننومق ليم باقنند مبننه يننى المرتبننة الخامسننة
ار ند ان دابه ومدف أحقي ه ل بيين اائق اص به؟
الرأي :الم باقد مبه ببد ا حالنة ينى ال قا ند ينى المرتبنة ( )15و قنا ً لقنرا ملينا
الخدمة المدنية قم  605 1وتا ي 1420 2 17هـ يس حق رل بدا النقل اليومق
ال نذي يصننرل ليموظننف المن نندب بالمرتبننة الخامسننة اننر من ل ن يب بننر مننن مزايننا
الوظي ةي أما بالنسنبة ل بينين انائق ناص بنه نقن لن ينر جنائز من القنرا اان ثنى
وايية النقل وتبيين السائق مرتبط ب أمينوا.
س :هننل الم ا ننأة ال ننق تصننرل ليمس ن خدمين البنناميين بالمس ا ن يات والمس و ن ات
والمحاجر الصحية و قا ً لقرا مليا الوز اء قم  601لبنام 96هنـ وقنرا ي ملينا
الخدمة المدنية قم  25و قم  52لبنام  98تانمل المسن خدمين البناميين بالمس ان يات
ال اببة ليلامبات أم هق قط لمس خدمق وزا ة الصحة؟
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الننرأي :هننذه القننرا ات امننة تاننمل جميننع مسنن خدمق المس انن يات والمس و نن ات
والمحنناجر الصننحية اننواء وان ن تاببننة لننوزا ة الصننحة أو أي جوننة ح وميننة أ ننرف
والمس ا يات البس رية أو اللامبية منا امن الصن ة منلبقنة ينيوم ويقومنون بنن ا
البمل.
س :هننل تصننرل م ا ننأة نوايننة الخدمننة المنصننوص ييوننا بالمننا ة ( )53مننن الئحننة
الحقوق والمزايا المالية لمن يحاا يى ال قا د لبيو ه السن النظامينة قبنل إومالنه اننة
ال لربة؟
الرأي :تمايا ً مع قرا مليا الخدمة المدنية قم  924ام 1404هـ الذي نص ينى
أال تح سب دمات من يبيش السن النظنامق لي قا ند قبنل ان وناء اننة ال لربنة ال نق تينق
ال بيين المنصوص ييوا بالما ة ( )9من نظام الخدمة المدنية و ل م رات ال قا ند
قن هذه الحالة ت ون مح ومة بونذا القنرا من منن لنم ي منل اننة ال لربنة قبنل بيو نه
السن النظامية ال يبامل مبامية الم قا د ح ى يم ن رل الم ا أة الماا إليوا له.
س :موظننف منند ت دماتننه لمنندة اننن ين ببنند بيو ننه السننن النظاميننةي ولننم ير ننب ننق
إومنناا منندة ال مدينند وننل يس ن حق اتننب ا ن ة أتننور بموجننب المننا ة ( )53مننن الئحننة
الحقوق والمزايا المالية وال ق تننص ينى أننه (يصنرل ليموظنف النذي تن ونق دم نه
ببد ن ا هذه الالئحة – م ا أة نواينة الخدمنة – تبنا ا واتنب ان ة أتنور نق الحناالت
اآلتية):
منوا :ا حالة يى ال قا د بسبب بيوغ السن النظامية؟
الرأي :ما ام أن ال مديد ونان ليمصنيحة البامنة ال نق يق ضنيوا االان مرا نق الوظي نة
ببد بيوغ السن وهو وضع اان ثنائق – قننه تببنا ً لنذل ال يضنا بحرماننه منن الم ا نأة
المنصوص ييوا نق المنا ة ( )53منن الالئحنة بملنر تمديند دماتنه إ أن اان حقاقه
لوا حصل ببيوغ السن النظامية ح ى وإن أجل نر وا إلنى منا ببند ان وناء مندة ال مديند
أو ببضوا.
س :مننا منندف نظاميننة اللمننع بننين الم ا ننأة المقلو ننة ليمس اننا ين يننر الم ننر ين
وم ا أة البمل ا ج وق الدوام الرامق وأيام البلل الرامية وام يا ؟
الرأي :االا بانة بأ ضاء هيئة ال د يا بملاا االا اا ات والبحوث ين م و نق قنرا
مليننا الننوز اء قننم  242وتننا ي 1407 7 26هننـ وال ييننف بالبمننل ننا ج وق ن
الدوام الرامق مح وم باليوائ ال ن يذينة لنظنام الخدمنة المدنينة وبال نالق قننه ال يلنوز
اللمع بين الم ا أتين وإ ا وان طبيبة ام مناا ال نق تح ناج اللونة إنلازهنا بال بناون
مننع ضننو هيئننة ال نند يا ت ليننب ننرة طوييننة ننيم ن أن ين م لن ننن طريننق ال ننرغ
ال امل و قا ً لقوا د ال ييف أو ا ا ة.
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س :ما مدف إم انية جمع امطبناء البيلنريين بنين م ا نأة البمنل أ نناء البلنل الرانمية
وام يا والم ا أة ال ق تصرل لوم بموجب المنا ة ( )50منن الئحنة الحقنوق والمزاينا
المالية ال ق تنص يى ما ييق:
أ .يصننرل لعطبنناء البيلننرين الننذين ياننر ون يننى الننذب واليحننوم ننا ج وق ن
الدوام الرامق م ا أة تبا ا نصف الراتب الاوري.
ب .يمن امطباء البيلريين م ا أة انوية تبا ا اتب تورين؟
الننرأي :إن مننن ي يننف بالبمننل أ ننناء البلننل الراننمية وام يننا مننن امطبنناء البيلننريين
الذين يار ون يى الذب واليحوم قنه يس يد من الم ا أة الخا نة بالبمنل نق البلنل
الرامية وام يا ي با ضا ة إلى الم ا أة المنصوص ييوا ق الما ة ( )50من الئحنة
الحقننوق والمزايننا الماليننةي إ أن هننناك ننرق نظننامق بننين البمننل ننا ج وق ن النندوام
الرامق وم ا أتنه وبنين البمنل نق البلنل الرانمية وام ينا وم ا أتومنا ومقندا هنذه
الم ا أة.
س :ما مدف اا حقاق الموظف الم يف بوظي ة مدير ام م نب النوزير ليم ا نأة ال نق
تبا ا ال رق بين اتبه و اتب المرتبة الراببة ار؟
الننرأي :إن المننوظ ين الننذين ي ي ننون بننق ا ة م اتننب الننوز اء ام ضنناء ننق مليننا
الوز اء وتقل مراتبوم ن المرتبة الراببة ار يس حقون الم ا نأة ال نق تبنا ا ال نرق
بين واتبوم و اتنب المرتبنة الراببنة انر و لن اان نا اً لقنرا ملينا النوز اء قنم
 195لبننام 1402هننـ وقننرا مليننا الننوز اء قننم  253لبننام 1403هننـ الننذي أونند
راحة يى اق صا تلبيق القرا يى مد اء م اتب الوز اء ام ضاء نق ملينا
الوز اء أما ما داهم قنوم يخضبون ند ال ييف لالئحة ال ييف.
س :موظف قندم ليرينات لالل حناق بندو ة تد يبينة بمبوند ا ا ة البامنة وببند ان وناء
ال رة ال د يبينة نا إلنى مقنر مينه ام نيق و نق أ نناء اللرينق حصنل يينه حنا ث
تو ق بسببهي هل يسن حق و نه ال بنويض المنصنوص يينه بالمنا ة ( )35منن الئحنة
الحقوق والمزايا المالية؟
الننرأي :يس ن حق الو ننة ال بننويض الننوا بالمننا ة الماننا إليو نا مننا ام اب نا ً أن ا ن ره
ليريننات و و تننه منننه وننان ن يلننة الل حاقننه بالنندو ة ال د يبيننة ال ننق تب بننر جننزءاً مننن
واجبات البملي من ام ل ق رل هذا ال بويض هو وون الو اة أو البلز ناتئين
بسننبب البمننلي وا بننر مننن ضننمن البمننل واننببه هنناب الموظننف أو و تننه ننق مومننة
امية.
س :اائق ويف باا الم ايا ة من إحندف المنناطق ام نرف وأ نناء قيا تنه ليسنيا ة نق
طريق و ته حصل ييه حا ث تصا م منع انيا ة أ نرف ونلنم نن لن و اتنه وقند
ان وى ال حقيق إلى إ ان ه بنسبة  %75من الخلأ ول يسن حق و نه ال بنويض النوا
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بالما ة ( )35من الئحة الحقنوق والمزاينا المالينة با بنا أن و اتنه وقبن أ نناء قيامنه
بالمومة الرامية ون النظر إلى نسبة الخلأ؟
الرأي :يس حق و ة السائق لي بويض المقر ق هذه الما ة ون النظنر نق لن إلنى
نسبة الخلأ من الالئحة قد نسب االا حقاق إلنى ونون الو ناة أو البلنز ال ينق ناتنئين
بسبب البمل.
س :هل يسن يد الموظنف النذي وينف بوظي نة مبيننة وحندث لنه حنا ث بسنبب الوظي نة
الم يف بونا منن ال بنويض نن ا نابة النوا ة نق المنا ة ( )35منن الئحنة الحقنوق
والمزايا المالية؟
الرأي :يس يد الموظف الم ينف ببمنل وظي نة أ نرف منن ال بنويض النوا نق المنا ة
( )35إ ا أ ننيب بسننبب الوظي ننة الم يننف بوننا باننرط أن ت ننوا ر الاننروط النظامينننة
بال ييف.
س :موظف أ يب بسبب البمل ببلز جزئق حد ته الويئة اللبية البامة بنسنبة %40
بالبينين و %60بسبب ال سو ومضا اتواي ما مدف تبويضه ينى هنذا اماناس نق
تحديد نسبة البلز؟
الرأي :تبويض الموظف ال ي م يى أااس تحديد نسبة البلز اللزئنق نق ونل ضنو
من أ ضائه بل ين م ببند تحديند نسنبة البلنز اللزئنق منن وامنل اللسنم منن قبنل الويئنة
اللبية البامة وطبقا ً لما و بالما ة ( )35من الئحة الحقوق والمزايا المالية.
س :هننل يم ننن تبننويض الموظننف ننن إجازتننه البا يننة قبننل ان ونناء دم ننه إ ا قض ن
مصيحة البمل بقاءه ق البمل ون تم به بقجازته البا ية؟
الرأي :ال يلوز تبويض الموظف نن إجازتنه إال ببند ان وناء دم نه و قنا ً ليمنا ة ()5
من الئحة ا جازات.
س :إ ا نقل ضو هيئة ال د يا ق اللامبات أو الاا ل لوظي نة تبييمينة إلنى وظي نة
إ ا ية ق آ ر البام الد ااق وقبل ال م ع با جازة الصي ية هنل يبنوت نن إجازاتنه
أم يح ظ بوا ق جوة ميه اللديد وما هو المقدا الذي يبوت نه أو يح ظ به؟
نيد وقجنازة ا ينة نق هنذه الحالنةي ويلنوز لنه
الرأي :منن المم نن أن يح سنب لنه
ال م ع ببد ل وأي موظف آ ر.
س :ما مدف اح ناظ الم باقند النذي حصنل ينى اللنسنية السنبو ية بقجازاتنه نن مندة
البقد السابقة لحصوله يى اللنسية؟
الننرأي :ال يلننوز مننن الم باقنند الننذي حصننل يننى اللنسننية إجازاتننه البا يننة المسن حقة
ندما وان م باقنداً وإنمنا يبنوت نونا حسنب نصنوص البقند المبنرم مبنه و لن و قنا ً
ليما ة ( )7 4من اليوائ ال ن يذية لنظام الخدمة المدنية.
س :هننل يس ن حق الموظننف ال بننويض ننن إجازتننه البا يننة إ ا اا ن قاا قبننل إومنناا منندة
ال لربة؟
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الرأي :الموظف الذي يس قيل قبل إومالنه مندة ال لربنة يسن حق ال بنويض نن إجازتنه
البا ية بنسبة المدة ال ق قضاها ق الوظي ة.
س :هل يم ن االح اظ ليباميين ق حقل ال د يا بقجازاتوم البا ية إ ا لم ي م بنوا بونا
ق البلية الصي ية ل يي وم بالبمل من قبل مرجبوم؟
الرأي :تب بر البلية الصي ية بالنسبة ليباميين نق حقنل ال بينيم بمثابنة ا جنازة البا ينة
و قنا ً ليمننا ة (الثالثنة) مننن الئحنة ا جننازاتي ويلنوز لن ا ة أن ت ينف الموظننف ببمننل
أ ناء البلية بانرط أال يقنل منا ي م نع بنه نن ال نين يومناًي نق ا لنم ي م نع بقجنازة لمندة
ال ين يوما ً قنه ال يوجد ما يمنع من تبويضه ن ال ين يوما ً إ ا وان لنم ي م نع بلنزء
من البلية أو باللزء الباقق من الثال نين يومنا ً إ ا ونان قند تم نع بأقنل و لن نند نواينة
الخدمة و ق حدو ما يقضق به النظام.
س :إ ا تبين المس خدم يى وظي ة اضبة لنظام الخدمة المدنية ونل يم نن تبويضنه
ن إجازاته البا ية؟
الرأي :ند تبيين المسن خدم ينى وظي نة اضنبة لنظنام الخدمنة المدنينة يبنوت نن
إجازتنه المسن حقة لنه نن دم نه ومسن خدم و قنا ً ليمنا ة ( )10منن الئحنة المسن خدمين
وتبميم الوزا ة قم ( )38 12ق 1397 10 35هـ ال قرة (أ).
س :هل يلوز ضم الر يد من ا جازات البا ية المس حقة ليموظنف النذي اان قاا نم
أ يد تبيينه ن دماته لما قبل االا قالة؟
نام 1391هنـ
الرأي :إ ا وان االا قالة وال بيين قبنل نظنام المنوظ ين البنام الصنا
قنه يلوز ضم ا جازات إ ا وان لم يبوت نونا أمنا إ ا ونان إ نا ة ال بينين ببند ن نا
نظام نام  1391هنـ قننه يلنوز ضنم ا جنازات إ ا ونان لنم يبنوت نونا أمنا إ ا ونان
إ ننا ة ال بيننين ببنند ن ننا نظننام ننام 1391هننـ قنننه ال يلننوز ضننم ا جننازات السننابقة
ندو قنرا االان قالة من نظنامق نام 91ي
لالا قالة بل ي بين ال بويض نوا نو
1397هـ نصا ً يى ال بويض ند ان واء الخدمنة بينمنا نظنام المنوظ ين البنام الصنا
ننام 1377هننـ يليننز ضننم ا جننازات ببضننوا إلننى ببننض ولننم يننر يننه نننص بننقلزام
ال بويض.
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التعاميم والقرارات

بسم هللا الرحمن الرحيم
الرقم10 20 :
ال ا ي 1398 3 15:هـ

الممي ة البربية السبو ية
الديوان البام ليخدمة المدنية
تبميم
الموقر

احب
ببد ال حية:
تلدون بر قه القرا قم ( )2نق 1398 3 1هنـ القاضنق بمنن طبيبنة منل لانا يق
الوظائف الموضحة و قا ً ليمنا ة ( )17 27منن الينوائ ال ن يذينة لنظنام الخدمنة المدنينة
الصا ة بقرا مليا الخدمة المدنية قم ( )1ق 1397 7 27هـ.
أ جو ال رم باالطالع وإتبا جوة اال صاص بقن ا ه.
وتقبيوا أطيب تحياتق وتقديريييي
ئيا الديوان البام ليخدمة المدنية
تروق بن الد السديري
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ال صنيف
الرقم:
ال ا ي :

الممي ة البربية السبو ية
الديوان البام ليخدمة المدنية

قرار رقم ( )2وتاريخ 1398/3/1هـ
أن ئيا الديوان البام ليخدمة المدنية.
بناء يى الما ة ( )17 27من اليوائ ال ن يذية لنظام الخدمنة المدنينة ال نق تننص ينى
أنه (يلوز من بدا طبيبة مل لغينر تنا يق الوظنائف ال بييمينة وال د يبينة لعانباب
اآلتية:
 -1بوبة البمل الذي يقوم بنه الموظنف أو ونون االان مرا ينه ينؤ ي إلنى آ نا
مرضية مثل وظائف النس .
 -2ا تباط الوظي ة بمسنئولية منن تنأنوا أن تبنرت تنا يوا لخسنا ة ما ينة بسنبب
مباترة ميوا مثل وظائف أمناء الصنا يق).
و ل بقرا من ئيا الديوان البام ليخدمة المدنية.
وبناء يى اق نرا للننة البندالت المنصنوص ييونا نق المنا ة ( )23 27منن الينوائ
بمحضرها قم (.)6
أوالً :يمن بدا طبيبة مل لاا يق الوظائف ال الينة بالنسنبة المحند ة أمنام ونل وظي نة
وهق:
بنسبة  %20تريلة أن يزاوا مل النس .
 -1ئيا قسم النس
بنسبة %20
 -2ناا
بنسبة ( %15مسلل مبيومات)
 -3مثقب
 -4مأمو ان راا بنسبة %15
 -5مأمو الاي ق بنسبة %15
 -6أمين ندوق بنسبة %20
رل بنسبة %20
 -7مأمو
 -8أمين مس و ع بنسبة %20
 -9محصل إيرا ات بنسبة %15
انيا ً – يلب أن يرا ى ند رل هذا البدا ما يأتق:
 -1أن ي ننون الموظننف مثب نا ً يننى إحنندف الوظننائف الموضننحة أ ننالهي وأن يننزاوا
ميوا بالً.
 -2يصننرل هننذا البنندا بالنسننبة المحنند ة مننن أوا مربننوط المرتبننة ال ننق ياننغيوا
الموظف.
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 -3يوقف رل هذا البدا ق حالة نقنل الموظنف إلنى وظي نة أ نرف ينر مقنر
لوننا مثننل هننذا البنندا أو ت يي ننه ببمننل وظي ننة أ ننرفي أو قنندان أي تننرط مننن
الاروط الموضحة أ اله.
نندو هي ويننزو الننديوان البننام ليخدمننة
 -4يبمننل بوننذا القننرا ا بننا اً مننن تننا ي
المدنية بأانماء المنوظ ين النذي ايصنرل لونم هنذا البندا ومسنميات وظنائ ومي
وما إ ا وان هناك بدالت أ رف تصرل لوم.
ئيا الديوان البام ليخدمة المدنية
تروق بن الد السديري
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الرقم10 25 :
ال ا ي 1398 7 2 :هـ

الممي ة البربية السبو ية
الديوان البام ليخدمة المدنية

تبميم
احب .........................................................
ببد ال حية:
تلنندون بر قنننه القنننرا قنننم ( )3نننق 1398 7 1هنننـ ا لحننناقق لسنننابقه قنننم ( )2نننق
1398 3 1هـ القاضق بمن طبيبة مل لاا يق الوظنائف الموضنحة بنه و قنا ً ليمنا ة
( )17 27مننن اليننوائ ال ن يذيننة لنظننام الخدمننة المدنيننة الصننا بقننرا مليننا الخدمننة
المدنية قم ( )1ق 1397 7 27هـ.
أ جو ال رم باالطالع وإتبا جوة اال صاص بقن ا ه.
وتقبيوا تحياتق وتقديرييييي
ئيا الديوان البام ليخدمة المدنية
تروق بن الد السديري
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الرقم.....................:
ال ا ي .................:
الما و ات..............:

الممي ة البربية السبو ية
الديوان البام ليخدمة المدنية
ال صنيف

قرا قم ( )3وتا ي 1398 7 1هـ
أن ئيا الديوان البام ليخدمة المدنية
بناء يى الما ة ( )17 27من اليوائ ال ن يذية لنظام الخدمنة المدنينة ال نق تننص ينى
أنه (يلوز من بدا طبيبة مل لغير تا يق الوظائف ال بييمية وال د يبية).
وإلحاق نا ً لقرا نننا السننابق قننم ( )2وتننا ي 1398 3 1هننـ المبنننق يننى محضننر للنننة
البدالت قم ( )6الم ضمن من بدا طبيبة مل لببض الوظائف.
وبننناء يننى مننا أو ن بننه للنننة البنندالت بمحضننرها قننم ( )8وتننا ي 98 6 15هننـ
الم ضمن أنه اتض لوا وجو وظائف تخ يف ق مسنمياتوا ول نن طبيبنة ميونا ت نق
مع طبيبة مل الوظائف الملاز لوا البداي و أت تمولوا ومن تا ييوا هذا البدا.
يقر ما ييق
أوالً :تضم الوظائف ال الية إلى ملمو نة الوظنائف النوا ة بقرا ننا قنم ( )2وتنا ي
1398 3 1هـ ل ما يوا مبوا ق طبيبنة البمنل والمسنئولياتي ويصنرل لانا ييوا بندا
طبيبة البمل بالنسبة الوا ة أمام ول منوا:
 -1ئيا قسم أمانة الصندوق بنسبة  %20يا رط أن ي ون ببودته ود مالية.
 -2مدير تببة الصندوق والصر يات بنسبة  %20يا رط أن ي ون ببودته ود مالية.
 -3أمين ود بنسبة  %20بارط أن ي ون ببودته ود مالية و ينية.
 %20بارط أن ي ون ببودته ود مالية و ينية.
 -4مأمو ود بنسبة
 -5مأمو مس و ع بنسبة  %20بارط أن ي ون ببودته ود ينية.
 %15بارط أن يقوم ب حصيل ا يرا ات
 -6جابق بنسبة
 -7مأمو هاتف بنسبة %15
 -8مأمو اي ق بنسبة %15
 -9مأمو تي ا بنسبة %15
 -10مأمو مبرقات طاببة بنسبة %15
 -11مأمو مخابرة بنسبة %15
انياً :ي ون رل هذا البدا ا با اً من 1398 3 1هـ وهو تا ي قرا نا السابق
قم ( )2وتا ي 1398 3 1هـ.
الثاً :يرا ى ند رل هذا البدا ما ييق:
 )1أن ي ون الموظف مثب ا ً يى أحد الوظائف الموضحة أ اله وأن ينزاوا ميونا
بالً.
 )2يصرل هذا البدا بالنسبة المحد ة ليوظي ة و ل من أوا مربوط المرتبنة ال نق
ياغيوا الموظف.
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 )3يوقف رل هذا البدا ق حالة نقنل الموظنف إلنى وظي نة أ نرف ينر مقنر
لوننا مثننل هننذا البنندا أو ت يي ننه ببمننل وظي ننة أ ننرفي أو قنندان أي تننرط مننن
الاروط الوا ة أ اله.
 )4ينزو الننديوان البنام ليخدمننة المدنينة بأاننماء المنوظ ين الننذين يصنرل لوننم هننذا
البدا ومسميات وظائ وم وما إ ا وان هناك بدالت أ رف تصر وم لوم.
 )5يى أن يرا ى مس قبالً توحيد مسميات الوظائف الوا ة بقرا نا هنذا والقنرا
السابق قم ( )2وتا ي 1398 3 1هـ وال ق طبيبة ميوا واحندةي وإ لاءهنا
المسمى الوا بدليل ال صننيف و لن نن طرينق ال حنويري هنذا ويب بنر مندير
تنننؤون المنننوظ ين مسنننؤوالً مسنننئولية مباتنننرة نننن أي مخال نننة نظامينننة أو أي
ا الل ق المبيومات المقدمة ن المس حقين لوذا البدا(.)1
ئيا الديوان البام ليخدمة المدنية
تروق الد السديري

( )1تضيــرت مســميات حدــا هــته الواــائف ب ـ دليــل تصــنيف الواــائف إلــى مســمى (مــأمور اتصــا ت) حــالرمب
التصـ ــنيف ( )50104ومسـ ــمى (بن ـ ـ اتصـ ــا ت) حـ ــالرمب التصـ ــنيف ( )50103واسـ ــتمر صـ ــرف الحـ ــدل حنسـ ــحته
( )% 15من صول مرحوب المرتحة لشايل هته الواائف مما تتوبر لديهم شـروب صـرف هـتا الحـدل الميـدد حقـرارق
الوبار  2و  3عام 1398هـ المشار إليهما صع ه.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الرقم45 36 :
ال ا ي  28 :جب 1406هـ

الرواتب والبدالت
(تبميم)

الموضوع :باأن مسا ات بدا االن داب
احب ..................................................
السالم يي م و حمة هللا وبرواته:
انلالقا ً من نص ال قرة (جـ) من الما ة الباترة من ا صا ات الديوان الم ضمنة ما
ييق:
(ال بنناون مننع إ ا ات تننؤون المننوظ ين وتوجيووننا إلننى أ ضننل اللننرق ل ن يننذ امنظمننة
واليوائ والقرا ات الم بيقة باؤون الموظ ين.
وبناء يى ما نص ييه الموا ال الية:
 .1الما ة ( )22من نظام الخدمة المدنية الم ضمنة ما ييق:
(يصننرل ليموظننف المن نندب ننق مومننة اننمية بنندا نقنندي ننن وننل يننوم يقضننيه
ننا ج مقننر ميننه ا ننل الممي ننة أو ا جوننا و ننق ال ئننات ال ننق تحنند ها الئحننة
البدالت).
 .2الما ة ( )15 22من اليوائ ال ن يذية لنظام الخدمة المدنية الم ضمنة ما ييق:
(يبدأ اح ساب بدا االن داب ليموظف وقن مغا تنه مقنر مينه وين ونق ببو تنه
وال يد ع إال ن اميام الضرو ية لقضاء المومة)...
قنند نند تبمننيم الننديوان بننرقم  4ن  21ننق 1399 4 29هننـ الننذي حنند ت بموجبننه
المسا ات ال ق يوجنب الو نوا إليونا أو أببند منونا لقضناء مومنة انمية نرل بندا
ان داب ليموظف الذي يؤ ي تي المومة.
ون يلننة ل ننأ ر المنندن والقننرف بمخ يننف بننرامج وماننا يع ال نميننة ال ننق منن أ جنناء
الممي ةي قد أبدت ببض اللوات الح ومية تساؤالت حوا وي ينة تقرينر المسنا ات نق
ضوء تغير النلاق البمرانق ليمدن والقرف وظوو ضنوا وملنا ات و يرهنا تاببنة
لننببض المنندن ننم ببنندها نوننا بمسننا ات مخ ي ننة و بننة مننن الننديوان ننق ااننة
الموضوع من جميع جوانبه قد أ د اان بيانا ً لنببض منديري تنؤون المنوظ ين بنببض
امجوزة الح ومية لي برل يى وجوات نظرهم حوا المسا ات المقر ة لالن داب وما
تننم االتصنناا بننوزا ة الموا ننالت لي بننرل منوننا يننى مسننا ات اللننرق المو ننية بننين
القرف والمدن.
و ق ضوء ما تو ر لدف الديوان من مبيومات ونظراً لما أ ت إليه برامج ال نمية من:
 اتساع النلاق البمرانق ليمدن والقرف وام دا ها نحو ببضوا الببض بمسنا اتوبيرة.
 -تو ر البديد من تب ات اللرق الحديثة وتحسن القديم منوا با ل جيد.
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 تو ر ابل الموا الت مثل الخلنوط اللوينة والخلنوط البرينة وو نولوا إلنىالبديد من المدن وتموا دماتوا لي ثير مما يلاو تي المدن من القرف.
 تو ر ابل البيش با ل جيد ق مخ يف المدن والقرف.قد تو ر من اماباب والظرول ما يد و إلى إ ا ة النظنر نق المسنا ات ال نق
اننبق أن حنند ت بموجننب تبمننيم الننديوان الماننا إليننه آن نا ً ل صننب يننى النحننو
ال الق:
أوالً :يب بننر الموظننف من نندبا ً إ ا وان ن المسننا ة بننين مقننر ميننه والم ننان الننذي
ا ؤ ف يه المومة وما ييق:
 -1مسة واببون ( )75وييو م راً أوثر من اللرق المس ي ة.
 -2أ ببون ( )40وييوم راً أو أوثر منن اللنرق ينر المسن ي ة بصنرل النظنر
ن طبيب وا طالما وان بقم ان السيا ات اج يازها.
 -3مسة ار ( )15وييوم راً أوثر لعماون ال ق ال تصل إليوا السيا ات أو
ابل الموا الت الحديثة ام رف.
انيناً :تحسننب المسننا ة بنين الم ننان المن نندب مننه والمن نندب إليننه ينى أانناس مننا تحنند ه
اممانات وبيديات المدن والقرف من حدو ل ي المدن والقرف.
الثاً :يلري البمل بوذا ال رتيب ا با اً من يوم الثال اء (1406 11 1هـ).
ابباً :من يقع جزء من ان دابنه ببند تنا ي 1406 10 30هنـ نا ج حندو المسنا ات
المحننند ة لالن نننداب انننال ة النننذور يصنننرل لنننه البننندا نننن المننندة ال نننق تن ونننق نننق
1406 10 30هـ وت مل المدة الالزمة م اء المومة و قا ً لي رتيب السابق.
ل حاطة .وتقبيوا تحياتناييي
ئيا الديوان البام ليخدمة المدنية
تروق بن الد السديري
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الرواتب و البدالت
الرقم45 23 :
ال ا ي 1407 5 24 :هـ
الموضوع :بدا ال رحيل ليموظف المنقوا من بيد إلى بيد آ ر
(تبميم)
الموقر
احب
السالم يي م و حمة هللا وبرواته:
إتننا ة إلننى مننا و بالمننا ة ( )5 27مننن اليننوائ ال ن يذيننة لنظننام الخدمننة المدنيننة ال ننق
نصننوا (إ ا نقننل الموظننف مننن بينند إلننى بينند آ ننر يصننرل لننه مننا يبننا ا اتننب تننورين)
با با ل مقابالً لن قات ترحييه و ائي ه وأم ب ه.
وب ثرة االا سا ات الوا ة ليديوان باأن مقدا المسا ة ال ق يس حق الموظنف نونا
بدا ال رحيل إ ا نقنل منن بيند إلنى آ نر و لن ببند ندو تبمنيم النديوان قنم 45 36
وتنا ي 1406 7 28هنـ الم ضنمن تبنديل مسننا ات االن نداب وببند اانة الموضننوع
وال انناو مننع وزا ة الماليننة واالق صننا الننوطنق قنند تننم تبننديل المسننا ات الموجبننة
لصننرل بنندا ال رحيننل وال ننق اننبق أن حنند ت بموجننب تبمننيم الننديوان قننم ( )45ننق
1401 8 4هـ ل صب وما ييق:
 -1مسة واببون ( )75وييو م راً أوثر من اللرق المس ي ة.
 -2أ ببون ( )40وييوم راً أو أوثر منن اللنرق ينر المسن ي ة بصنرل النظنر
ن طبيب وا طالما وان بقم ان السيا ات اج يازها.
 -3مسة ار ( )15وييوم راً أوثر لعماون ال ق ال تصل إليوا السيا ات أو
ابل الموا الت الحديثة ام رف.
تحسب المسا ة الموجبة لصرل البدا يى أااس منا تحند ه امماننات وبينديات المندن
والقرف من حندو ل ين المندن والقنرفي و لن قياانا ً ينى المسنا ات المحند ة لغنرت
االن داب.
ويبدأ البمل بوذه القوا د ا با اً من تا ي 1407 7 1هـ.
ل حاطة.
وتقبيوا تحياتقييييييي
وزير الدولة
ئيا الديوان البام ليخدمة
المدنية
تروق بن الد السديري
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الممي ة البربية السبو ية
الديوان البام ليخدمة المدنية
الرقم15 :
ال ا ي 1403 4 3 :هـ
(تبميم)
المح رم
ببد ال حية:
تن يننذاً لقننرا ي مليننا الخدمننة المدنيننة قننم  389ننق 1401 2 2هننـ و قننم  720ننق
()1
1402 7 4هـ باأن رل م ا أة ال ت لاوز اتب ال ة أتنور نق السننة الواحندة
لمن يقوم ب وزينع وإحضنا بريند النوزا ة أو المصنيحة با ضنا ة لقيامنه بقينا ة وانيية
النقلي وإلحاقا ً لخلابنا قم  3110ق 1402 1 28هـ قد تقر اتباع امايوب ال الق
ق رل هذه الم ا أة.
أوالً – تروط رل الم ا أة:
 -1يا ن رط ننيمن تصننرل لننه الم ا ننأة أن ي ننون مبين نا ً بص ن ة أ ننيية و ننق نظننام
الخدمننة المدنيننة (مننوظ ين – مسنن خدمين) أو و ننق الئحننة المبينننين يننى بننند
امجو .
 -2أن يقننوم ب نالً ب وزيننع وإحضننا برينند الننوزا ة أو المصننيحة با ضننا ة لقيامننه
بقيا ة وايية النقل.
 -3تو ر صة قيا ة لوايية النقل ال ق يقو ها.
 -4دم جواز اللمع بين هذه الم ا أة وبدا طبيبة البمل.
انيا ً – مقدا الم ا أة:
يحد مقدا الم ا أة السنوية الماا إليوا أ اله و ق ال ئات ال الية:
ال ئة (أ):
تضننم المنندن ال اليننة :الريننات – جنندة – م ننة الم رمننة – المدينننة المنننو ة – النندمام –
اللائف – الو ول.
يصرل لموز ق البريد ق هذه المدن م ا أة اتب تور ونصف ق السنة الواحدة.
ال ئة (ب):
تضم المدن ال الية:

( )1خفا مقدار المكابأ حنسحة ( )%50حقرار مجلس الوبراي رقم  101وتاريخ 1405/6/24هـ وصصحح مقدارها
يتجــاوب ارتــل شــهر ونصــف بـ الســنة الوايــد حــد ع مــن رواتــل ث ثــة شــهر ،وصــدر حــتلل تدمــيم وبار الخدمــة
المدنية رقم  45/65وتاريخ 1405/8/28هـ.
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الخبر – بريدة – ميا مايط – حائل – تبنوك – أبونا – جينزان – نلنران – المبنرز
– القليف – ح ر الباطن – الباحة – الظوران(.)1
يصرل لموز ق البريد ق هذه المدن م ا أة اتب تور واحد ق السنة الواحدة.
ال ئة (جـ):
تضم بقية مدن الممي ة ير الوا ة ق ال ئ ين (أ –ب).
يصرل لموز ق البريد ق مدن هذه ال ئة م ا أة اتنب نصنف تنور واحند نق السننة
الواحدة.
الثا ً – تا ي اا حقاق الم ا أة:
 -1تصننرل الم ا ننأة ننن السننن ين الماضنني ين ا بننا اً مننن 1401 2 2هننـ بننة
واحدة لمن تو رت به تروط ر وا و ون ال قيد بمسميات وظي ية مبيننة نن
ال رة الماا إليوا أ اله.
أمنا بالنسننبة ليسنننوات القا مننة وال ننق تبندأ ا بننا اً مننن تننا ي 1403 2 3هننـي سن حق
الم ا ننأة ب ننا ي  2 2مننن وننل ننام ويق صننر ننر وا يننى القننائمين بأ منناا ال وزيننع
والمثب ين بص ة أ يية يى إحدف الوظائف ال الية (مراال – منوزع – انائق) و لن
و ننق الاننروط وال ئننات الماننا إليوننا أ نناله .ويم ننن ليلوننات الح وميننة طيننب تبننديل
مسميات وظائف القائمين بوذه ام ماا بما ي ق مع أ مالوم ال بيية.
 -2يلوز رل الم ا أة لمس حقيوا ن أجزاء السنة بمقدا مدة البمل ال بيية.
 -3ي م رل هذه الم ا نأة منن قبنل النوزا ات والمصنال الح ومينة ات البالقنة
مباتننرة وو ننق ال رتيننب الماننا إليننه أ نناله ويب بننر منندير تننؤون المننوظ ين
مسؤوالً ن أي مخال ة تقع ال ا ً لما ور أ اله.
ول م تحياتنا
ئيا الديوان البام ليخدمة المدنية
تروق بن الد السديري

( )1صضيفت مدن (القبيف ،يفر الحابن ،الحاية ،الاهران) حتدـاميم وبار الخدمـة المدنيـة اةتيـة (رقـم  40وتـاريخ
1404/6/11هـ ــ ،ورق ــم  62/45وت ــاريخ 1405/8/8ه ـ ـ ورق ــم  31004وت ــاريخ 1412/11/15هـ ــ ،ورق ــم 117
وتاريخ 1432/7/12هـ.
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تضنننمن تبميمنننا وزا ة الخدمنننة المدنينننة قنننم  23وتنننا ي 1403 6 8هنننـ و قنننم 32
وتا ي 1404 5 24هـ اآلتق:
 إن مننن يقننوم بقحضننا البرينند قننط أو توزيننع البرينند قننط قنننه ال يسن حق اننوفنصف الم ا أة وتحسب يى أااس نصف اتبه وق االا حقاق.
 تصنننرل الم ا نننأة ينننى ضنننوء اتنننب مسننن حقوا نننند االاننن حقاق منننثالً منننن1401 2 2هننننـ إلننننى 1402 2 2هننننـ تصننننرل يننننى أانننناس الراتننننب ننننق
1402 2 2هـ ووذل بالنسبة لبقية ام وام القا مة.
 إن رل الم ا أة مرتبط بالقيام بأ ماا ال وزيع وإحضا وقيا ة وانيية النقنللمنندة اننننة وامينننة وقننند نصننن ال قننرة  2ق الثنننا ً منننن تبمنننيم قنننم  15وتنننا ي
1403 4 3هـ يى جواز رل الم ا أة لمس حقيوا ن أجنزاء السننة بمقندا
منندة البمننل ال بييننة لننذل قنننه مننن يننر اللننائز ننرل الم ا ننأة ليمننوزع أ ننناء
تم به با جازة موما وان نو وا أو يابه ن البمل مي ابب وان.
 بالنسبة ل ي ية رل جزء من الم ا نأة ليم ينف بأ مناا ال وزينع نالا ينابالموزع ام يق قنه منن اللنائز الصنرل ليمنوزع الم ينف جنزء منن الم ا نأة
بمننا ي نااننب مننع منندة البمننل ال بييننة وببنند تننو ر الاننروط المحنند ة ننق ال بنناميم
الصا ة وتحسب الم ا أة يى أااس اتب القائم بالبمل بالً.
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وزا ة الخدمة المدنية
ا ا ة البامة ليرواتب والبدالت
الموضوع :طريقة اح ساب م ا أة البمل ا ضا ق
الرقم40362 :
ال ا ي 1432 9 1 :هـ
تبميم
المح رم
ابا ة
السالم يي م و حمة هللا وبرواته:
إتا ة إلى اممر المي ق ال ريم قم (أ  )28وتا ي 1432 3 20هـ القاضنق بنققرا
(الئحة الحقوق والمزايا المالية) وما تضمنه من أن ت ون الم ا أة ال ق تصنرل مقابنل
البمل ا ضا ق ( )%50بدالً منن ( .)%25وقنرا مبنالق وزينر الخدمنة المدنينة قنم
( )700 2746وتنننا ي 1432 4 7هنننـ بالموا قنننة ينننى الصنننيغة المبننندة لنننـ (الئحنننة
الحقوق والمزايا المالية)ي وحيث و لينوزا ة اا سنا ات منن جونات ح ومينة حنوا
وي ية اح ساب م ا أة البمل ا ضا ق ا ج وق الدوام الرامق لعيام البا ية.
قام الوزا ة بد ااة الموضوع نق ضنوء النصنوص النظامينة ال نق تح منه النوا ة
ننق (الئحننة الحقننوق والمزايننا الماليننة) ننق المننا ة ( )32ال ننق نص ن يننى أن (ي ننون
اح سنناب م ا ننأة البمننل ا ضننا ق يننى أانناس السننا ة الواحنندة بسننا ة وبا بننا أن
المبدا الانوري لسنا ات البمنل مائنة و منا و مسنون انا ة)ي والمنا ة ( )33ال نق
نصن يننى أنننه (يان رط لصننرل م ا ننأة البمننل ا ضننا ق نندو قننرا مننن الننوزير
المخ ص يبين طبيبة البمل الم يف به و د السا ات المقنر ة نلنازهي وأن ال يزيند
ما يصرل ليموظف ق اليوم الواحد ن نصف الراتب اليومق)ي وبناالطالع ينى منا
تضمنه تبميما الوزا ة قم ( )31 12وتا ي 1397 8 24هـ و قم  45 70وتنا ي
1405 9 15هـ من قوا د الح ساب الم ا أةي قن الوزا ة ترف االل زام بما ييق:
أوالً – يكون احتساب مكافأة العمل اإلضافي لأليام العادية وفقا ً للقاعدة التالية:
الم ا أة = الراتب امااس × د اا ات ال يينف يومينا ً × ند أينام ال يينف تنوريا ً
÷ 155
وبحد أقصى  %50من الراتب امااس ليموظف الم يف.
ثانيا ً – يكون التكليف بالعمل اإلضافي وفقا ً للشروط والضوابط التالية:
 .1أن ال يزيد منا يصنرل ليموظنف نق الينوم الواحند نن نصنف الراتنب الينومق
و قا ً لما و ق الما ة ()33ي وين م اح سناب نصنف الراتنب الينومق ليموظنف
ق حالة ال ييف بالبمل ا ضنا ق (و قنا ً لمنا تضنمن ه المنا ة ( )32أن انا ات
البمل الاورية  155اا ة) بقسنمة اتنب الموظنف اماناس ينى ( 22يومناً)
م يقسم يى (.)2
 .2مرا نناة مننا تضننمن ه ال قرتننان (أ) و (ب) مننن المننا ة ( )31مننن الئحننة الحقننوق
والمزايننا الماليننة بننأال اننبيل نلنناز البمننل أ ننناء وقن النندوام الراننمقي وأن ال
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ت ون ام ماا المرا القيام بوا ا ج وق الدوام ناتلة نن إهمناا الموظنفي
ومرا اة أن ي م ال ييف و ق حاجة البمل ال بيية و ق أضيق الحدو .
 .3أن يصنند قننرا ب ييننف الموظننف بالبمننل ا ضننا ق يحنند يننه اننا ات وأيننام
ال ييفي وأن ي م ال حديد و قا ً لحاجة البمل ال بييةي ووون الحند امقصنى لمنن
م ا أة البمل ا ضا ق توريا ً  %50من الراتنب اماناس ليموظنف الم ينف ال
يبنق بالضرو ة أن ي ون ال ييف أو رل الم ا نأة بحندهما امقصنىي وإنمنا
تحنند اننا ات ال ييننف و ق نا ً لحاجننة البمننل ال بييننة وتحنند الم ا ننأة و ق نا ً لبنند
السا ات واميام ال بيية ال ق ميوا الموظف بيياً.
 .4يب بر مدير تؤون الموظ ين ق ول جوة إ ا ية مسؤوالً مسؤولية مباترة نن
ول مخال نة ل لبينق هنذه القوا ند والانروطي و قنا ً لمنا ننص يينه قنرا ملينا
الخدمة المدنية قم  320وتا ي 1400 8 26هـ.
الثا ً -يبمل بوذا ال رتيب ا با اً من دو اممر المي ق ال ريم قم (أ  )28وتا ي
1432 3 20هـ.
مع ا حاطة أنه النسبة لي ييف أيام البلل الرامية وام يا ينم يصند بانأنه تبنديلي
وت ون مبامي ه و قا ً لما و ق قنرا ملينا النوز اء قنم  101نام 1405هنـ ومنا
تاله من قرا ات وتباميم ات القة.
وتقبيوا تحياتق
وويل وزا ة الخدمة المدنية
محمد بن ال الدويسق
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وزا ة الخدمة المدنية
ا ا ة البامة ليرواتب والبدالت
الموضوع طريقة اح ساب م ا أة البمل أيام البلل الرامية وام يا
الرقم74 :
ال ا ي 1434 9 24 :هـ
تبميم
المح رم
ابا ة
السالم يي م و حمة هللا وبرواته:
إتننا ة إلننى تبمننيم مبننالق ئننيا الننديوان المي ننق والسن رتير الخنناص لخننا م الحننرمين
الاري ين قم ( )33791وتا ي 1434 9 12هـ الم ضمن دو الموا قنة ال ريمنة
يى قرا ملينا الخدمنة المدنينة قنم ( )1749 1وتنا ي 1434 3 17هنـ القاضنق
بالموا قننة يننى أن ت ننون م ا ننأة البمننل أيننام البلننل الراننمية وام يننا و ق نا ً لسننا ات
البمل ا ضا ق بحد أ يى قد ه ( )%100من الراتب اماااق ميام ال ييف.
و ننق ضننوء النصننوص النظاميننة الننوا ة ننق الئحننة الحقننوق والمزايننا الماليننة والئحننة
ا جازات البمل ال الية:
 الما ة ( :)31يرا ى قبنل ال يينف بالبمنل نا ج وقن الندوام الرانمق للمينعالمراتب ما ييق:
أ -أال ابيل نلاز البمل أ ناء وق الدوام.
ب -أن ي ننون البمننل ننا ج وق ن النندوام ليقيننام بواجبننات وظي ننة تننا رة أو القيننام
ببمل اا ثنائق أو مومة امية وليا ن يلة قصو أو إهماا من الموظف.
ج -أن يصنند قننرا ال ييننف بالبمننل ننا ج وقن النندوام الراننمق لعيننام البا يننة
بالنسبة ليمراتب (15ي 14ي  )13من الوزير المخ ص أو من ق ح مه.
وبالنسبة ميام البلل امابو ية وام ينا يلنوز ال يينف بالبمنل يونا لانا يق جمينع
المراتب مع مرا اة الاروط اال ة الذوري و ل ق اللوات ال الية:
مراوز الحدو والملا ات والموانش والمس ا يات وا ا نة وال ي زينون واالتصناالت
وتقنيننة المبيومننات وا مننا ات والنندواوين المي يننة وم اتننب الننوز اء و يننر ل ن مننن
اللوات ال ق يحد ها مليا الخدمة المدنية.
 المننا ة (( :)32ي ننون اح سنناب م ا ننأة البمننل ا ضننا ق يننى أانناس السننا ةالواحنندة بسننا ة وبا بننا أن المبنندا الاننوري لسننا ات البمننل ( )155مائننة
و ما و مسون اا ة).
 الما ة (( :)33يا رط لصنرل م ا نأة نن البمنل ا ضنا ق ندو قنرا مننالننوزير المخنن ص يبننين طبيبننة البمننل الم يننف بننه و نند السننا ات المقننر ة
نلازهي وأال يزيد ما يصنرل ليموظنف نق الينوم الواحند نن نصنف الراتنب
اليومق).
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ويبلننى الموظننف الننذي ي يننف بالبمننل أيننام البلننل وام يننا م ا ننأة نن ميننه و ق نا ً
لسننا ات البمننل ا ضننا ق بحنند أ يننى قنند ه مائننة ننق المائننة ( )%100مننن الراتننب
اماااق.
 المننا ة ( ..( :)36ويصننرل ليموظننف المن نندب والم يننف بالبمننل ا ضننا ق ننقير أوقات الدوام الرانمق نن ونل ينوم منن أينام ت يي نه أو ان دابنه بندا ان قناا
إضا ق يبا ا نسبة ( )30 1من بدا االن قاا الاوري المخصص لمرتب ه).
 الما ة ( )26منن الئحنة ا جنازات تضنمن الننص اآلتنق (يلنوز تبنويض منني يف بالبمل الا إجازة يد ال لر أو يد امضحى أو أيام الخميا واللمنع
بقجازة بدالً من الم ا أة الماليةي و ق الضوابط المحد ة بوذه الما ة).
وبناءاً يى الموا الماا إليوا أ اله وانلالقا ً من ا صا ات ومونام وزا ة الخدمنة
المدنيننةي نننو إحنناط م أن اح سنناب م ا ننأة البمننل أيننام البلننل الراننمية وام يننا و قنا ً
لسننا ات البمننل ا ضننا ق ببنند أن أ ننبح بحنند أ يننى قنند ه ( )%100مننن الراتننب
اماااق ميام ال ييف بحيث ي ون و ق القا دة ال الية:
= (الراتب اماااق × د اا ات ال ييف × د أيام ال ييف ÷  155اا ة)
مع مرا اة ما ييق:
 يلوز ليلوة تحديد انا ات ال يينف بحسنب حاجنة البمنل الضنرو ية ينى أالت لاوز ابع اا ات يوميا ً وحد أقصى.
 أن ت ننون اللوننة أو ا ا ات مننن اللوننات المقننر لوننا نظام نا ً جننواز ال ييننفليبمل ق أيام البلل امابو ية وام يا .
 يحسب بدا االن قناا ا ضنا ق نالا أينام ال يينف و نق منا نصن يينه المنا ة( )36من الئحة الحقوق والمزايا المالية.
 أن مق ضنننننى قنننننرا ملينننننا الخدمنننننة المدنينننننة قنننننم ( )1749 1وتنننننا ي1434 3 17هـ أن ي ون الحد امقصى لسا ات ال ييف ق اليوم الواحد انبع
انا ات بندالً منن نالث انا ات ونصنف ال نق ونان يبمنل بونا قبنل ا منا هنذا
القرا .
وتقبيوا تحياتقييي
وويل وزا ة الخدمة المدنية لياؤون ال ن يذية
بدهللا بن يق المي ق
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الرقم 54531

وزا ة الخدمة المدنية

ال ا ي 1435 9 24 :هـ

ا ا ة البامة ليرواتب والبدالت
تبميم

المح رم

ابا ة
السالم يي م و حمة هللا وبرواته:

نظننراً لالا سننا ات ال ننق تننر لوننذه الننوزا ة حننوا منندف نظاميننة ننرل بنندا ال رحيننل
المنصوص ييه المنا ة ( )39منن الئحنة الحقنوق والمزاينا المالينة لمنن ين م نقينه بنناءاً ينى
طيبه.
ن يدوم أنه بد ااة الموضوع ق ضوء ما ييق:
 اممر السامق قم  4 3 14522وتا ي 1391 7 5هـ القاضق بالموا قنة ينى البمنلبمق ضننى تبمننيم وزا ة الماليننة قننم  2 12 7833وتننا ي 1388 6 23هننـ الم ضننمن أن
الموظف الذي ينقل بناءاً يى ب ه ال تد ع ن قنات النقنل لنه ولبائي نه وأ ا نه منن مقنر مينه
المنقوا منه إلى الم ان المنقوا إليه وأن يؤ ذ ييه إقرا بقبوا ل .
 الما ة ( )39من الئحة الحقوق والمزايا المالية الم ضمنة النص أننه( :إ ا نقنل الموظنفمن بيد إلى بيد آ ر يصرل له ما يبنا ا اتنب تنورين با بنا لن مقنابالً لن قنات ترحيينه
و ائي ه وأم ب هي يى أن ال يصرل أوثنر منن بندا ترحينل نق حالنة النقنل ليموظنف نالا
انننة واحنندة إال ببنند أ ننذ أي وزا ة الخدمننة المدنيننة وموا ق وننا ببنند تقصننق أاننباب النقننل
ووجاه وا).
 الما ة ( )58من الئحنة الحقنوق والمزاينا المالينة ال نق تننص ينى أننه (يلنوز ليموظنفال نننازا ننن أي مننن المزايننا أو البنندالت المقننرة ننق أنظمننة الخدمننة المدنيننة أو اليننوائ أو
القرا ات الم مية له بارطين:
أ -أن ي نننون ال ننننازا لينننا ً منننع إانننقاط الحنننق نننق الملالبنننة أمنننام اللونننات الح ومينننة أو
القضائية.
ب -أن ينص يى ل ق القرا ا ا ي).
و ييه قن هذه الوزا ة تر ب ال أويد يى إ ا ات تؤون الموظ ين ال اببة ل م بأهمية ال قيد
ب بيننل نننص المننا ة ( )58مننن الئحننة الحقننوق والمزايننا الماليننة الماننا إليوننا أ نناله ننند نقننل
الموظف من بيد إلى بيد آ ر بنا ًء يى طيبه بحيث يضمن ال نازا ن البدا ق قرا النقل.
ل حاطةي وتقبيوا تحياتقييي
وويل وزا ة الخدمة المدنية لياؤون ال ن يذية
بدهللا بن يق المي ق
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الرقم51 :

وزا ة الخدمة المدنية

ال ا ي 1435 10 17 :هـ

ا ا ة البامة ليرواتب والبدالت
تبميم

المح رم

ابا ة
السالم يي م و حمة هللا وبرواته:

ن يلة ل بديل االال ئات وظائف الحااب اآللق إلنى االانل ئنات تقنينة المبيومنات
بنندليل تصنننيف الوظ نائف المبمننوا بننه ا بننا اً مننن 1434 7 1هننـ الم ضننمن تبننديل
وإلغاء ببنض مسنميات و منوز وظنائف الحاانب اآللنق واان حداث مسنميات و منوز
جدينندة بمننا ي واوننب مننع المسن لدات ننق ملنناا تقنيننة المبيومنناتي وو قنا ً ل بمننيم وزا ة
الخدمة المدنية قنم  2241وتنا ي 1412 2 26هنـ المننظم لصنرل م ا نأة الحاانب
اآللننق والم ضننمن بننال قرة (ج) مننن ( انيناً) بننأن مننا يسن لد مننن مسننميات أو ئننات يننر
وا ة ق البيانات المر قة بال بميم تد يا وتقر من قبل للنة البدالت.
قد د ت موا قة مبالق وزير الخدمة المدنية يى محضر للنة البندالت قنم ()95
وتا ي 1435 10 10هـ الم ضمن الموا قة ينى نرل م ا نأة الحاانب اآللنق منن
أوا مربوط المرتبة ل ئات وظائف تقنية المبيومات ال الية:
-

( )%20ل ئات الوظائف ا تراقية يى وظنائف تقنينة المبيومنات ات الرمنز
ال صني ق (.)51000
( )%25ل ئننننات وظننننائف محييننننق ومصننننمم النننننظم ات الرمننننز ال صننننني ق
(.)51001
( )%20ل ئنننات وظنننائف بنننراء ومس انننا ي تقنينننة المبيومنننات ات الرمنننز
ال صني ق (.)51007
( )%25ل ئنننات وظنننائف أ صنننائق تقنينننة المبيومنننات ات الرمنننز ال صنننني ق
(.)51008
( )%25ل ئنننات وظنننائف ملنننو ي ومصنننممق بنننرامج تقنينننة المبيومنننات ات
الرمز ال صني ق (.)51009
( )%20ل ئات وظائف إ ا ة مانا يع تقنينة المبيومنات ات الرمنز ال صنني ق
(.)51010
( )%20ل ئات وظائف نيق الد م ات الرمز ال صني ق (.)51011
62

مع مرا اة الانروط والضنوابط المحند ة ب بمنيم وزا ة الخدمنة المدنينة قنم ()2241
وتا ي 1412 2 26هـ.
ل حاطةي وتقبيوا تحياتقييي

وويل وزا ة الخدمة المدنية
لياؤون ال ن يذية
بدهللا بن يق المي ق

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