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وثيقة اإلجراء
إجراء طي قيد بسبب الوفاة لغير السعودي

تاريخ االصدار
 ١٤٣٣/٨/١٨ھـ

عمادة شؤون أعضاء ھيئة التدريس والموظفين

شرح الخطوات
حررت بواسطة

اعتمدت من

عبدﷲ آل داوود

محمد حمود العاطفي

 .١ورود خطاب من جھة العمل مرفق به صورة
من شھادة الوفاة وتاريخ اإلنقطاع محدد به
مكان الدفن إن كان داخل المملكة أو خارجھا.
 .٢يتم مخاطبة إدارة الرواتب والنفقات إليقاف
راتب العضو المتوفي.
 .٣تصفية ما لديه من إجازات من واقع ملفه ،
وإعداد خطاب بذلك.
األسم والتوقيع

الھدف
طي قيد عضو ھيئة التدريس الغير السعودي
بسبب الوفاة
مجال التطبيق
أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة
المرجعية
نظام وزارة التعليم العالي
نظام وزارة الخدمة المدنية
قرارات مجلس الجامعة
التعريفات واالختصارات
 :FAFوحدة شؤون أعضاء ھيئة التدريس – القسم
النسوي
 :Pإجراء
التعديالت
الوثائق الملحقة

 .٤إرسال خطاب تصفية اإلجازات إلدارة الرواتب
والنفقات لصرفھا.
 .٥إذا كان الدفن داخل المملكة يتم إعداد قرار
طي القيد.
 .٦إن كان الدفن خارج المملكة يتم مخاطبة
إلمارة الرياض إلبالغھم بالوفاة  ،ويتم مخاطبة
مجمع الرياض الطبي لغرض تجھيز نقل
الجثمان إلى خارج المملكة  ،يتم مخاطبة
الخطوط الجوية السعودية لنقل جثمانه إلى
بلده  ،يتم مخاطبة الشرطة بتصفية
استحقاقات المتوفى.
 .٧إعداد قرار طي قيد.
 .٨يتم إرسال أصل قرار طي قيد إلى إدارة
الرواتب والنفقات.
 .٩يتم إرسال صورة من قرار طي القيد إلى
الجھة المعنية لإلحاطة.
 .١٠يتم اإلحتفاظ بصورة طبق األصل من قرار طي
القيد في ملف طي القيد.
 .١١يتم اإلحتفاظ بصورة من القرار وأساس
المعاملة في ملف العضو.
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جھة العمل المعنية

خطاب مرفق
شھادة الوفاة
وتاريخ اإلنقطاع
ومكان الدفن

البداية

إدارة شؤون أعضاء ھيئة التدريس

إذا كان الدفن
داخل السعودية

نعم

إرسال صورة من
القرار إلى جھة
العمل المعنية

إعداد قرار طي قيد

ال
مخاطبة كل من أمارة
الرياض  ،والمجمع
الطبي لتجھيز النقل ،
والخطوط السعودية لنقل
الجثمان  ،والشرطة
بتصفية اإلستحقاقات

تصفية مالديه من
إجازات
واستحقاقات

إرسال طي القيد
و خ ط اب ا ل ت ص ف ي ة
إلى إدارة الرواتب
والنفقات

اإلحتفاظ بصورة
من القرار في ملف
طي القيد
اإلحتفاظ بصورة
من القرار في ملف
العضو المتوفي

النھاية

