
دليل الموظف
األمير سطام بن عبد العزيزعمادة الموارد البشرية بجامعة 
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 لإننااعلى ااةلبقااال قااواطنلطلساادط، لطلقااعديه ل نعقااولى  اا " 
ؤ ل ال عولهللا لآمعالًلكب رةًلفيل ناع ل ،نا  ل طلواعدال علسقا

تجعه  لإنلكللمدط، لفايل ديناعل كالل ان لما ل  انط ل ،نناعل
طلغاااعليلهااادلمماااللطهاساااعميل اىاااع اي ل نا  ااا لإلاااةلإ ااا ع ل
"طلجس اااااااااااااااااااااااااااا لفاااااااااااااااااااااااااااايل ومااااااااااااااااااااااااااااالطلااااااااااااااااااااااااااااد، 

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا•
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مقدمة
عميد الموارد 
البشرية

ماجد بن نايف . د
الشيباني

عين،والتابوصحبهآلهوعلىاألمين،المصطفىعلىوالسالموالصالةالعالمين،ربللهالحمد
:وبعد
الموظفإلمامضرورةعلىالبشريةالمواردعمادةحرصمنطلقمنالمووظفدليلإصداريأتي

يةالمهنالثقافةنشرإلىوالسعيالعمل،وإجراءتونظموآلياتالوظيفية،وواجباتهبحقوقه
وتعززاالرضلهمتحققللموظفينجاذبةعملبيئةوخلقالشفافية،علىقائمةعملثقافةوغرس
للجامعة،واالنتماءالوالء

منبهايتعلقوماعبدالعزيزبنسطاماألميربجامعةالموظفتعريفإلىالدليليهدفكما
نمالذيالبشرية،المواردعمادةباختصاصاتذلكوبعد.اكاديميةوبرامجواداراتومراكزكليات
أحدعلىيخفىالالطريق،بينةالمعالم،واضحةالجامعةداخلالعملبيئةيجعلأنشأنه

.وااللتزاماتالواجباتمنعليهميترتبوماالحقوق،منمالهمللجامعةالمنتمين

الجانبفينوعيةوجودةرقيمنالجامعةإليهتتطلعفيمااإلسهامذلكوراءمنلنرجووإننا
قياتباألخالوالتحليتعاونية،وروحإيجابيةمنإليهتتطلعماإلىباإلضافةواإلدارياألكاديمي
ريادتها،والجامعةتميزعلىإيجابياسينعكسالذياألمرومنسوبيها،بالجامعةالالئقةالمثالية
.المجتمعخدمةوكذا
ةمسيردعمفيالموظفعزيزيلكوالتقديربالشكرنتقدمأنإاليسعنيالالمقامهذاوفي

.عبدالعزيزبنسطاماألميرجامعةفيوالتطويرالعمل

هاللبنعبدالرحمنالدكتوراألستاذلجامعةرئيسلسعادةالجزيلبالشكرأتوجهأنليويطيب
أسديكماوالمساندة،الرعايةمنالكثيرالجامعةمكوناتوكافةالعمادةيوليالذيالطلحي

ابعته،ومتحرصهعلىالجمعةعبدهللابنعبدهللاالدكتوراألستاذالجامعةوكيللسعادةشكري
فيكورامشجهدابذلواالذينالبشريةالمواردعمادةفيوزميالتيلزمالئيأشكرأنيفوتنييالكما
اجيار هللا،بإذنمنهوالمستفيدينالعمادةلتطلعاتالمحققالوجهعلىليأتيالدليلهذااعداد

.والسدادالعوندوامللجميع

الموفقوهللا



66

مرجعية الدليل

ادر األساسري للحكرم الصرمرن  النظرام الثامنة والعشررون المادة -
الدولرة مجراالت تيسرر " هرر 27/8/1412وتراري  ( 90/أ)باألمر الملكري رقرم 

وتسررررن األنظمررررة الترررري تحمرررري العامررررل ، العمررررل لكررررل قررررادر عليرررره
"العملوصاحب 

، يةالنظام أحكام الخدمة المدنيبين : والخمسونالتاسعة المادة -
، والمزايررررا، والتعويضررررات ، والمكافرررر ت ، بمررررا فرررري ذلررررك المرتبررررات 
.والمعاشات التقاعدية

.التنفيذية للموارد البشريةالالئحة -
.التنظيمية لالئحة التنفيذية للموارد البشريةاألطر -
.التوظيف بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيزمدونة -
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مبادئ العمل 
الحكومي

عتبعع طلمكدميطلعساااال تأي ا طلعساااالطلقدلفي طلافعناااايطإل دص:الوالء•
.وماطلسقفيطلسجاس  مص ماطلرش وة طلق عيةطلد، تض اط خا  لد ا

ندى ا ومعنتقو مى ة طلوؤ بطلسقاسرطلعسل:والريادةاالمتياز•
..سقاسرطل طلامق   طال اكعاطلسقاقبلط اورطفمن ج طتبعع مباكرة

 طلوقا علجديةطلعسلألنجعزطلج دي قصة ذل:والفاعليةالكفاءة•
.. تك فا قت أقلطلس  د ا

دلطإل  ىااااو طلوااااخص اطلرقع ا تمف اااان إ دص جو اااااطلعساااال:النزاهة•
 م  اععاضطلمكدماااايل عسل قااااي معكل تجنااااب. طلس ع  علدط بااااعن
.طلععماطلسص ما

دط بعنطلتأي افي طلسبعياةطلسقؤ ل اتمسل:والعامةالفرديةالمسؤولية•
مقق  سعطلس  د ا  علقاااارىا    كسلى ااااةطلعسل فرقل فريطلسدك ااااا
 طالنقجع طلاعع ن ر ح طلام يطلععماطلسص ما
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معلومات عامة

هيممفالهاالتياأللفاظبعضالمدنيةبالخدمةالعاملينأسماعيطرقماكثيرا  
خدمةبالجديدا  الملتحقولعل.القطاعهذافيللعاملينبالنسبةمحددةومدلوالت
–الوظيفة-الموظف:كألفاظوذلك.المدلوالتهذهبعضعنهتغيبالمدنية
.ال ....والعالوة–والدرجة–والرواتب–والمرتبة

؟األلفاظهذهمدلوالتفما

:الموظف
نظامشروطوفقمختصةجهةمننظاميةبأداةيعينالذيالحقيقيالشخصهو

ددا  محراتبا  ذلكمقابلويعطى.معينةوظيفةومسؤولياتبواجباتليقوممحدد
.ومزاياحقوقمنبهالمشمولالنظاميقررهماإلىإضافة

:الوظيفة
وأهدافومهاماختصاصاتوفقالمحددة،والمسئولياتالواجباتمنمجموعةهي

الخدمةأنظمةوفقمؤقتهأودائمةبصفةماموظفبهاليقومالحكومية،الجهة
سئوليةوالمالصعوبةمستوىضوءفيمحددراتبلقاءالتنفيذيةولوائحهاالمدنية

.الوظيفةتلكفي

:المرتبة
التيةالمطلوبالشروطتوفربعدالموظففيهيوضعالذيالوظيفيالمستوىهي

فإنه(أعلىمرتبةأي)أعلىمستوىذاتالوظيفةكانتوكلمالشغلهاتؤهل
.والراتبوالمسؤوليةالسلطةفيزيادة-غالبا  –يصاحبها
عشرخمسةمنالمدنيةالخدمةنظامرواتبسلمفيالواردةالمراتبوتتكون
سلمتكونفيالمستخدمونأما.عشرةبالخامسةوتنتهياألولىبالمرتبةتبدأ.مرتبة

بقيةأما.ثينوالثالبالثالثةوتنتهيوالثالثينبالحاديةتبدأمراتبثالثمنرواتبهم
قةمرافأخرىرواتبساللمفلهاوالقضاةوالصحية،كالتعليميةاألخرىالوظائف
.الوظائفبتلكالخاصةللوائح
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معلومات عامة

ة الالئحة التنفيذي)
(للموارد البشرية

:الراتب
العملكانسواءبهايعملالتيالجهةمنالعاملالشخصيتقاضهالذياالجرهو
.الخاصالقطاعأوالحكوميالقطاعفي

:الدرجة
داخلةالدوريالعالوةوهيالمستوياتأوللمراتب،األفقيالتقسيمبالدرجةيقصد
جاتدر عشر:كالتاليجاءتالمدنيةالخدمةنظامفيالمراتبداخلالدرجاتالمرتبة،
خمستبلغحتىالتناقصفيتبدأثمالعاشرة،المرتبةحتىاألولىمنللمراتب
لتقديراتتخضعفهيمحددةغيرتأتيوقدعشرة،الخامسةالمرتبةفيدرجات

.الرسميةالسلطة

:العالوة
درجاتهموفقالعامالقطاعموظفيرواتبإلىعامكلتضافزيادةنسبةهي

.العملعنتقاعدهلحينثابتةبنسبةعامكلالموظفراتبيزدادبحيثومرتباتهم،

:المؤهالت
والقدراتالعملية،والخبراتالدراسيةالشهاداتلتشملالغالبفيتطلق

.الوظيفةعملألداءالالزمةوالمهارات

:التصنيف
تمجموعافيتجميعهاثم.بعضعنبعضهاالوظائفتمييزبهايقصدعمليةهو
داخلفئاتمجموعةثم-العامةالمجموعةداخلنوعيةثم-عامةمجموعة)

العملعنوفيتتشابهالتيالوظائفجميعفئةكلتضمبحيث.النوعيةالمجموعة
.ألدائهالالزمةالتأهيلومطالبوواجباتهمسؤولياتهفيالصعوبةومستوى
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معلومات عامة
(التصنيف)

ألعمالاتقسمإلىتهدفومتكاملةشاملةعمليةبأنهاالمهنتصنيفعمليةتعرف
ومتطلباتالموكلةبالمهامالقياموطريقةالعملنوعحسبمختلفةلمهن

مجموعاتفيهرميةبطريقةوفرزهاالمهنتقسميذلكعنينتجمماالتأهيل،
ولالوصيتمأنإلىأصغرالمجموعاتالىثمفرعيةمجموعاتمنهاتتفرعرئيسية

المهنقوائمفيمهينيتقسمأدنىتعتبروالتيالمهنإلى

:بالتصنيفالمستخدمةالمصطلحاتبعضيليوفيما

:العامةالمجموعة-أ
فةمختلعملمجاالتأومهنإلىتنتميوظائفعلىيحتويعاممهنيتقسيموهي
الوظائففيالتأهيلكمستوىمشتركةعريضةخصائصبينهايوجدولكن

.والمراتب
:هيمجموعاتبعشرللوظائفالعامةالمجموعاتحددتوقد
.التخصصيةللوظائفالعامةالمجموعة-
.التعليميةللوظائفالعامةالمجموعة-
.الدبلوماسيةللوظائفالعامةالمجموعة-
.والماليةاإلداريةللوظائفالعامةالمجموعة-
.المعاونةاإلداريةللوظائفالعامةالمجموعة-
.العملياتلوظائفالعامةالمجموعة-
.واالجتماعيةالثقافيةللوظائفالعامةالمجموعة-
.الدينيةللوظائفالعامةالمجموعة-
.المساعدةوالفنيةالفنيةللوظائفالعامةالمجموعة-
.الحرفيةللوظائفالعامةالمجموعة-
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معلومات عامة
(التصنيف)

:النوعيةالمجموعة-ب
،واحدمجالفيتعملالوظائفمنمجموعةمنتتكونفرعيمهنيتقسيموهي

واهمستأوالعملحيثمنسواءوالتفصيالتالجوانببعضفيتختلفولكنها
دسةالهنوظائفعلىتشتملوالتيالهندسيةللوظائفالنوعيةالمجموعةمثل)

.(الهندسيةالتخصصاتأنواعمنوغيرهاوالمعمارية،والمدنيةالكهربائية

:الفئاتسالسل-ج
ئاتالفسلسلةوتتكون،النوعيةالمجموعاتضمنفرعيةمهنيةتقسيماتوهي
فيلفتختولكنهاالعملمجالفيتتشابهالتيالوظائففئاتمنفئةمنأكثرمن

الفئاتسلةسلوتعتبرالمرتبةفيتختلفوبالتالي،والمسئوليةالصعوبةمستوى
.للترقيةالطبيعيالمسار

:الفئة-د
جميعةالفئوتشمل،الفئاتسلسلةمنمتفرعفرعيمهنيتقسيمأصغروتعتبر
:حيثمنكافيةبدرجةالمتشابهةالوظائفأنواع

.العملوطبيعةنوع-
.والمسئوليةالصعوبةمستوى-
.ألدائهالالزمةالتأهيلمتطلبات-
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معلومات عامة

:النظام 
وهررو مجلررس الرروزراء ( واضررعة األنظمرة)هرو القواعررد األساسررية الترري تقرر مررن الجهررة 

بعررد دراسررته مرررن مجلررس الشرررورى ويررتم إصرررداره بمرسرروم ملكررري حسررب الطريقرررة 
أي بصرردور . وال يعرردل النظررام أو يلغررى إال بنظررام آخررر. الررواردة بنظررام مجلررس الرروزراء

.مرسوم ملكي بذلك

:الالئحة 
ه هرري القاعرردة التفصرريلية للنظررام وهرري تصرردر بررأداة أقررل فرري الطريقررة ممررا يصرردر برر
النظرام وذلررك مررن قبررل الجهرة الترري أوكررل إليهررا النظرام إصرردارها واللرروائح ال تعرردل أو

.تلغي أي مادة في النظام كما ال يجوز أن تأتي بقواعد على خالف ما يقضى به
الخدمرة وتصدر اللوائح في الغالب بالنسبة ألنظمة الخدمة المدنية من قبرل مجلرس

م قد مالم يكن النظا، فهو الجهة التي حدد له نظامه إصدار مثل هذه اللوائح، المدنية
.أوكل إلى جهة معينة حق إصدار الئحة معينة

:التعميم 
و هو خطاب عام يصدر من الجهة التنفيذية المختصة باإلشراف علرى أعمرال محرددة أ

اص وبحكرم اختصر، تطبيق أحكام معينة يتضمن إيضاح مفهوم أو مدلول ألمرر معرين
عمرل هذه الجهة ترغب من الجهات ذات العالقة تنفيذه أو التمشي بموجبه توحيردا  لل

.أو اإلجراءات بين تلك الجهات
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معلومات عامة
(التعيين)

:التعيين
وفقا  الوظيفةلشغلمعينشخصالختيارالمختصةالجهةتملكهحقوهو

يالوظيفالسلكفيالتعيينطرقوتتعدد.الغرضلهذاسلفا  المعدةللقواعد
عيينفت.وآخرنظامبينالتعيينفياإلداريةالجهةصالحياتتختلفكمابالدولة
فيعيينوالتاألعلىالقضاءمجلسمناقتراحعلىبناءملكيبأمريتممثال  القضاة
ساتالمؤسفيالتعيينوكذلك.الجامعةمجلسيملكهبالجامعاتالتدريسسلك
يا  مالاستقالال  نظامهابحكموتعطيهاالدولةتنشئهاالتيالجهةوهي)العامة
حددهالذيالمسؤولأوالمؤسسةإدارةمجلسيملكهفيهافالتعيين(وإداريا
هاذاتاإلداريةالجهةتملكهحقهوإنماالعاملأوالمستخدمتعيينأنكما.نظامها

لشغلللتعيينبالنسبةاألمرولكن،ذلكفيمعهاأخرىجهةأيمشاركةدون
جامعةكتشترإنما،التعليميةالالئحةأوالمدنيةالخدمةبنظامالمشمولةالوظائف
،الشخصهذافيهاسيتعينالتياإلداريةالجهةمععبدالعزيزبنسطاماألمير

لشغلالموظفينترشيحتتوليالتيهيعبدالعزيزبنسطاماألميرفجامعة
.حاجتهاوفقشغلهاالحكوميةالجهاتتطلبالتيالشاغرةالوظائف
الجامعاتخريجيمنعليهاالترشيحطريقعنالوظائفهذهبشغلالوزارةوتقوم

تيارالخوالمسابقاتاإلعالنطريقعنأوالتخصصيةوالبرامجوالمعاهدالكلياتأو
.العامةالوظيفةبشغلاألجدر
يملكمنقبلمنتعيينهقرارإصداراإلداريةللجهةالشخصترشيحبعدويتم

بعديفتهوظلواجباتالشخصبمباشرةإالنافذا  التعيينيعدوال،التعيينصالحية
.القرارصدور

:التعيينشروط
نممعينةأنواعلشغلشروطمناألنظمةبعضتتطلبهمابعضإلىباإلضافة
وقدالوظيفةشغلإلمكانيةوالزمةمحددةشروطا  هناكأنإالالعامةالوظائف

فينسيعيفيمنالشروطهذهبتحديدالرابعةمادتهفيالمدنيةالخدمةنظامعنى
:هيوالشروط،العامةالوظائفإحدى
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معلومات عامة
(التعيين)

فة ويجرروز اسررتثناء اسررتخدام غيررر السررعودي بصرر. أن يكررون سررعودي الجنسررية-أ
وجررب مؤقتررة فرري الوظررائف الترري تتطلررب كفرراءة غيررر مترروفرة فرري السررعوديين بم

يرر وقد صدرت بالفعل الئحرة لتوظيرف غ. قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية
45السعوديين في الوظرائف العامرة بموجرب قررار مجلرس الخدمرة المدنيرة رقرم 

.هر 1/8/1398في 
.أن يكون مكمال  ثمانية عشر عاما  من العمر-ب
.الئقا  صحيا  للخدمة -ج
.حسن السيرة واألخالق-د
. حائزا  المؤهالت المطلوبة للوظيفة-هر
ة غير محكوم عليه بحد شررعي أو بالسرجن فري جريمرة مخلرة بالشررف أو األمانر-و

، ة الرشررو: لمرردة تزيررد عررن سررنة او باإلدانررة والعقوبررة فرري أي مررن الجرررائم التاليررة 
يها تهريب المخدرات او المسكرات او ترويجها او المتاجرة ف، االختالس، التزوير 

او كرران محكومررا عليرره ومضررت سررنة علررى األقررل علررى انتهرراء تنفيررذ العقوبررة او
اإلعفاء منها 

نه غير مفصول من خدمة الدولرة ألسرباب تأديبيرة او كران مفصروال ومضرت سر-ز
.على األقل من تاري  الفصل 

من الالئحة ما لرم تكرن ( 226)ان ال تكون لديه خدمه سابقة انتهت وفق المادة -ح
قد مضت سنه من تاري  انهاء الخدمة
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سنة التجربة

حالةيفوذلكسنةعلىتزيدالتجربةفترةيمضيالخدمةفيالشخصتعيينبعد
يثحأمورعدةالتجربةهذهعلىويترتب.مرةألولبالدولةالعملفيمستجدا  كونه
الوظيفةغيرأخرىفئةمنأخرىوظيفةبعملتكليفهأونقلهأوإعارتهيجوزال

.الفترةهذهخاللعليهاالمثبت
ترطويشالغيابمدةبمقدارتمددالتجربةمدةفإنالفترةهذهفيتغيبهحالةوفي
منهاكلقلتالتيالمتقطعةالتجربةفتراتتحتسبوالاستمرارهاالتجربةفترةفي
.سنةمجموعهافيجاوزتولوسنةعن
نمبقراريفصلفإنهالتجربةفترةخاللالموظفصالحيةثبوتعدمحالةوفي

يفأخرىوظيفةإلىنقلهفصلهمنبدال  ويجوز.تعيينهقرارأصدرتالتيالجهة
فإنةجديدتجربةفترةيمضيأنبدالالحالةهذهوفيغيرهاأوبهايعملالتيالجهة
.الخدمةمنفصلصالحيةعدمثبت
زةإجايستحقفالالتجربةفترةخاللالصالحيةلعدمالموظفخدمةانتهتفإذا
والهراتبمناستقطعتأنسبقالتيالتقاعديةالحقوقإليهوتعادعملهعنعادية
فيأخرىمرةباالشتراكلهيسمحوال.تعيينبدلمنلهصرفبمايطالب

.خدمتهانتهاءمنسنةمضىبعدإالللخدمةللعودةالوظيفيةالمسابقات
المزاياعجميفيالتجربةفترةمنيستفيدفإنهالموظفصالحيةثبوتحالةفيأما
.الخدمةمدةفيالتجربةمدةوتدخلللموظفالنظاميقررهاالتي

:والنقلالترقية
منالترقيةوهيميزةعلىالعملفيجدارةأثبتإذاخدمتهأثناءالموظفيحصل
فيالوظيمركزهبذلكفيتحسنمنهااألعلىالمرتبةإلىعليهاهوالتيالمرتبة
ظنوهذا.المدةإكمالبعدتتمطبيعيأمرالترقيةهذهأنالبعضويظن.والمادي
هذهطالتوإنحتىالترقيةفيالحقالموظفيعطيالالمدةإكمالفمجردخاطئ
.المدة
التيهةللجتقديريأمرهيوإنماللموظفحقا  ليستأصال  فالترقية:الترقيةأوال  

ةبقيفيهوتوفرتأدائهفيوتحسنا  جدارةأثبتقدالموظفأنرأتإذابهايعمل
:هيالشروطوهذهالترقياتالئحةفيالواردة،للترقيةالمحددةالشروط
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معلومات عامة
(الترقية و النقل)

هوالتيالمرتبةتليخاليةمرتبةتوفربمعنىإليهاالترقيةالمرادالوظيفةشغور-1
.عليها

مليةالعمؤهالتهتكفيبحيثالوظيفةلهذهالمطلوبةالمؤهالتفيهتتوفرأن-2
.المرتبةهذهإلىللوصولالعمليةوخبراته

للمرتبةرةمباشالتاليةالمرتبةفيمصنفةاليهاالترقيةالمرادالوظيفةتكونأن-3
المرشحيشغلهاالتي

لجهةافإنيشغلهاالتيالمرتبةعلىموظفمنأكثرفيالشروطهذهتوفرتومتى
الطريقةبحساألعلىللمرتبةالترقيةعلىمفاضلةبينهمتجريلديهايعملونالتي
.الترقياتوالئحةالنظامأوضحهاالتي

ورا  مجاهناذكرهوردوالذي،النقلبموضوعيتعلقلمابالنسبةأما:النقلثانيا  
بحيث،الوظيفةعلىيجريمنهماكال  أنفيبينهماالرابطةلوجودالترقيةلموضوع

.أخرىوظيفةإلىوظيفةيتركالموظفإن
ذافإبالنقلاإلداريةالجهةمنالصادرالقرارتنفيذوجوبهوالنقلأحكامأهمومن
إنفمشروععذربدونيوما  عشرخمسةعلىتزيدلمدةالنقلقرارالموظفينفذلم

رأيأخذوجوبأحكامهأهممنأنكما.الموظفخدمةإنهاءفيالحقاإلداريةللجهة
يفةالوظفئةاختالفحالةفيالموظفنقلقبلعبدالعزيزبنسطاماألميرجامعة
.يشغلهاالتيالوظيفةعنإليهاسينقلالتي
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معلومات عامة
(واجبات الموظف)

:الموظفواجبات

طلارف . .  عا   طلعسلمقرّفيذلككعن دط طلدظ فا  ورف خلمعكلى 1

طلارط  . . تصم م  طلخ أى 2

كاسعن. .ل عسلترك  عوحاةمن عشي  هإفوع  ىو طلدظ فا  رطا3

ىو . . عآل ر  لإلضرطا   شخص ا غرطضأل لطألنظساى ةطلامع ل4

تمق ق. طلسعسدل عألنظسا خلال سعطلجعمعا ومعنم طلسقاف و  اضع5

.  ع

طلمِ عي ا.  طةطلسقعمبو ى ة ل مفعظطلسرط ع  م طلاععملفي طلسدضدى ا6

.طلسمقد  ا  طلعصب ا  طلسمع عةى ك  عً طال اععيطلفرص  تكعفؤ

تقو م. .طلعسلزمد   ل جس داصم مامع دمعنإلةطلسقانوةطإلاشعيطن7

طلاقد م. .ل ق دك طلسقاسرطلذطتي8

طلاقد م. .دظ فيطلطلرضةتمق قإلة صدالًطلس ني  طلا دُّالإلنجعزطلسقاسر9

ماع عا. .طلاخصصمجعلفي قاجومع01

طلمرص. .طلعسللب ئاطلسدئمطلعع طلسظ رى ة11

طلمرص. ت ب قعت مجعلفيمن ع طإلفعيةطلعسل   اشطلو اطنحضداى ة21

.طلعس  ا
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معلومات عامة

:الرسميالدوام
ورالحضعلىيواظبوأنالرسميةالعملبساعاتالتقيدالموظفعلىالواجبفي
هشأنمنماكلفيالوقتهذاكامليشغلوأنانتهائهحتىالدوامبدايةمنفيها
.وظيفتهحسبإليهالموكلةالعملواجباتتأدية

السابعةالساعةمنتبدأساعاتسبعهياليومفيالرسميالعملوساعات
والنصفالثانيةبالساعةوتنتهيصباحا  والنصف

:والعالواتالرواتب
دوريةةبصفعليهتطرأالتيوالزيادة،بالراتبالمقصودالدليلهذابدايةفيعرفنا

حسبمالىأعمرتبةإلىمرتبةمنبالترقيةيزيدالراتبفإنذلكإلىإضافة.بالعالوات
ضائيالقالسلكألعضاءسلمفهناكمتعددةوالساللم.الرواتببساللممحددهو
لشاغليوسلمبالجامعاتالتدريسهيئةألعضاءرواتبسلمهناكأنكما

مولينالمشالدولةلموظفيوسلم.التعليميةللوظائفوسلمالصحيةالوظائف
ئحةبالالمشمولينللمستخدمينوسلمالمدنيةالخدمةبنظامأصليةبصفة

فيلةالدوبأجهزةيعينونالذينوهماألجوربندعلىللمعينينوسلم.المستخدمين
والئحةوالعمالالعملنظامأحكامعليهموتطبقعاديةأوحرفيةأوفنيةأعمال

تصالباالالحاجةعندالساللمهذهعلىاالطالعوباإلمكان.األجوربندعلىالمعينين
.الحكوميةبالجهاتالموظفينشئونبإدارات

:والتعويضاتوالمكاف تالبدالت
نهام.النظامقررهاالتيوالمميزاتالحوافزمنبكثيرخدمتهأثناءالموظفيحظى

مقطوعةبصفةأوواحدةلمرةيصرفماومنها.الخدمةطوالومستمردائمهوما
النظامعليهاأطلقالتيهيوالحوافزالمميزاتوهذه.معينبسببمعلقأو
.(والتعويضاتوالمكاف تالبدالت)
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البدالت

أوتبالرامعالغالبفيمستمرةبصفةتصرفالتيالماليةالمبالغهي
منالراتبأحكاموتأخذ.معينسببتحققإذامقطوعةبصفةتصرف
.الراتبضمنتعدالولكنها.التوقيفأوالخفضأوالصرفحيث
-:التاليالنحوعلىمتعددةالبدالتوهذه

ريال(500)ومقدارهالراتبمعباستمراريصرفالذيالشهريالنقلبدل-1
ووظائف.والخامسةوالرابعةوالثالثةوالثانيةاألولىللمراتب

السادسةللمراتبريال(700)واألجوربندعلىوالمعينينالمستخدمين
)وعشرالثالثةحتىعشرالحاديةالمرتبةمنريال(900)والعاشرةحتى
.عشرةالرابعةللمرتبةريال(1200
فيللموظفيصرفالشهريالنقلبدلمن1/30يعادلإضافينقلبدل-2

.انتدابهحالةفيأوإضافيبعملتكليفهحالة
ويتراوحالعملمقرخارجللعملاالنتدابحالةفييوميانتداببدل-3

كانإذا%50إليهويضافريال800إلىريال150بينماالمراتبحسب
.المملكةخارجآخربلدإلىبلدمنأوالعكسأوالمملكةخارجاالنتداب

ىإلمكانمنالعامةللمصلحةالنقلحالةفي(ترحيلأي)انتقالبدل-4
لمدةالمملكةداخلاالنتدابحالةفيأوداخلهاأوالمملكةخارجمكان
.شهرينراتببمقدارويصرفيوما  تسعينعلىتزيد
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معلومات عامة
(البدالت)

وذلك%10إلى%5بينماتتراوحبنسبةويصرف.نائيةمناطقبدل-5
.النائيةوالقرىالمراكزبإحدىالوظائفعلىالمعينللموظف

مقدارهيتحددالمملكةخارجمستمرةبصفةيعمللمنتمثيلبدل-6
.الموظفيشغلهاالتيالمرتبةحسب

فالموظعملحالةفيالتمثيلبدلإلىباإلضافةيصرفعالجبدل-7
.المملكةخارجمستمرةبصفة

كونحالةفيشهرراتببمقدارويصرف(تجهيزأي)تعيينبدل-8
.الدولةخدمةفيمرةألوليتعينالشخص

إحدىعلىيعينلمنويصرفشهريا  ريال(600)بمقدارخطربدل-9
بالخطورةأعمالهاتتصفالتيالوظائف

علىيعينلمنشهريا  رياال  (750)بمقداروبصرفعدوىأوضرربدل-10
الإحدى

.عدوىأوضررا  تسببأنيتحملالتيوظائف-11
علىيعينلمن%20تتجاوزالنسبةبمقدارويصرف(عملطبيعة)بدل-12

ماليةأورالكمبيوتوأعمالكالنس بالصعوبةتتصفالتيالوظائفإحدى
.والمستودعاتالصناديقكأمنا
تبالرامنمتفاوتهبنسبةوالصيادلةلألطباءويصرفتفرغبدل-13

.الشهري
طابعتأخذالالتيالمبالغوهي.المكاف تمنعددا  هناكأنكما

أوواحدةلمرةمقطوعأساسعلىتصرفوإنماالغالبفياالستمرار
:المكاف تهذهومن.السببتعددإذامراتلعدة
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معلومات عامة
(البدالت)

خارجاإلضافيبالعملالموظفتكليفحالةفياإلضافيالعملمكافأة-1
.واألعيادالعطلفيأوالرسميالدواموقت

رفونيشالذيالبيطريينلألطباءشهريا  الراتبنصفتعادلمكافأة-2
.واللحومالذبحعلى
.البيطريينلألطباءشهرينمرتبتعادلمقطوعةسنويةمكافأة-3
.أشهرثالثةرواتبإلىتصل27/19المادةحسبخدمةنهاية:مكافأة-4
ضألغراالمشكلةالمجالسعضويةفييشتركونلمنخاصةمكافأة-5

.العامةالمؤسساتإداراتمجالسعضويةأومعينه
.بيتدريبرنامجفيالموظفتفوقعندشهرراتبنصفتعادلمكافأة-6

سببهاتحققإذاللموظفتصرفالتعويضاتمنعددا  هناكأنكما
:وهي

تعمالاسفيرغبتهعندللموظفتؤمنالتيالسفرتذكرةعنالتعويض-1
.الخاصةنقلهوسيلة

تيالالمقررةالمددحدودفيالمستحقةالعاديةاإلجازاتعنالتعويض-2
الخدمةمجلسبقراراتأوبالالئحةوردحسبماعنهاالتعويضيجوز

.المدنية
ماحسبالعملبسبباإلصابةأوالعجزأوالوفاةحالةفيالتعويض-3

.ريالألف60إلىتصل27/1بالمادةورد
همخدماتانتهاءعندالتعليميةالوظائفلشاغليخدمةنهايةمكافأة-4

.يشغلهالذيوالمستوىالخدمةمدةحسبمقدارهاويتراوح
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معلومات عامة
(االجازات)

:اإلجازات
152المادة

ىعلالحصوللهافيجوزمولودهالرعايةالتفرغفيالموظفةرغبتإذا-أ
طوالأقصىكحدسنوات)ثالث(مدتهاأمومةإجازةفتراتأوفترة

ادةالمفيالواردةالوضعإجازةنهايةبعدالراتببربعالوظيفيةخدمتها
ريال)وخمسمائةألف(عنلهايصرفمايقلأالعلىالالئحة،من(151)

:اآلتيةالضوابطوفقوذلكشهريا  
رعممناألولىسنواتالثالثخاللللموظفةاإلجازةهذهمنحيكونأن.1

.الطفل
ما  يو)تسعين(تتجاوزاللمدةاإلجازةهذهمنحتأجيلالحكوميةللجهة.2

ويجوزذلك،العملمصلحةاقتضتإذااإلجازةلبدءالمحددالتاري من
األقصىحدهانطاقفيالحكوميةالجهةموافقةبشرطاإلجازةتمديد
.أعالهإليهالمشار
إذا يتهلرعاإجازةفييتيمطفلتكفلالتيالحاضنةالموظفةرغبت-ب

هذهمن)أ(الفقرةفيالواردةاألمومةإجازةعلىالحصوللهافيجوز
.لضوابطهاوفقا  المادة
153المادة
والدةحالفيكاملبراتبأيام)ثالثة(لمدةإجازةالموظفيستحق
.الوالدةتاري منأسبوعخالللهمولود
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معلومات عامة
(االجازات)

154المادة
نيةالوطللمشاركةكاملبراتبإجازةالموظفمنحالمختصللوزيريجوز
جالبرامأوالرياضيةاألنشطةأوالمناسباتفيوخارجهاالمملكةداخل

بعملتتعلقالمشابهةأخرىأسبابأليأواالجتماعيةأوالثقافية
الجهة

اعوالدفاإلغاثةبأعمالوللمشاركةالموظف،بهايعملالتيالحكومية
ةالعالقذاتالرسميةالجهاتطلبعلىبناءذلكيكونأنعلىالمدني
.التنظيميالعملإلطارووفقا  

155المادة
الرسميالدوامأوقاتأثناءللموظفالسماحالمختصللوزيريجوز

:اآلتيةالضوابطوفقاإلعاقةمعالتعاملطريقةعلىبالتدريب
هامنرصيدلهكانفإنالعادية،اإلجازاتمنرصيدللموظفيكونالأن-أ

.الرصيدهذامنللتدريبغيابهمدةفتحسب
.شرعا  يعولمنأووالديهأحدأوالموظفأوالدأحدالمعاقيكونأن-ب
ماحسبللتدريبالالزمةالمدةعلىالعملعنالغيابمدةتقتصرأن-ج

المعاقحالةعنتقريربموجبالتدريبجهةفيالمختصونيحددها
الأنعلىالتدريب،جهةمنعليهومصادقالتأهيلأخصائيمنمعتمد
.يوما  )وأربعينإثنين(عنالغيابمدةتزيد
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معلومات عامة
(االجازات)

أن تصررردر شرررهادة مصررردقة مرررن جهرررة التررردريب تثبرررت فعرررال  حضرررور الموظرررف مررردة -د
.التدريب وأوقاته

156المادة 
يجوز للجهة الحكومية حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصريده مرن اإلجرازات 
العاديررة إذا قرردم الموظررف عررذرا  تقبلرره الجهررة، أمررا إذا لررم يكررن لرره رصرريد مررن اإلجررازات 
فتحسرررب غيابرررا  بعرررذر ال يسرررتحق عنهرررا راتبرررا، ويرررتم جمرررع سررراعات غيررراب الموظرررف 

.ومعاملتها وفق ذلك
157المادة 

في حرال تغيرب الموظرف عرن العمرل بسربب وقروع كارثرة تحرول دون وصروله إلرى مقرر
عملرره، فيجرروز للرروزير المخررتص أو مررن يفوضرره اعتبررار تغيررب الموظررف بعررذر مشررروع

.يستحق عنه راتبا  وال تحسم أيام التغيب من رصيد إجازته
158المادة 

تكررررون أرصرررردة اإلجررررازات المكتسرررربة وفررررق نظررررام الخدمررررة المدنيررررة مقتصرررررة علررررى 
المشررمولين برره، وال يعتررد عنررد خضرروع الموظررف لنظررام الخدمررة المدنيررة بررأي أرصرردة

.إجازات مكتسبة وفق نظام آخر
159المادة 

:يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقا للشروط اآلتية-أ
.موافقة جهة العمل والموظف معا على قطع اإلجازة1
.أيام من إجازته) خمسة(أن يكون الموظف قد تمتع بما ال يقل عن 2
يجرروز قطررع أي مررن اإلجررازات المنصرروص عليهررا فرري هررذه الالئحررة بإجررازة أخرررى إذا -ب

ة، العيرردين، العطلررة األسرربوعي: كانررت مسررتحقة نظامررا  عرردا العطررل واإلجررازات اآلتيررة
.اليوم الوطني، االضطرارية، الدراسية، االستثنائية

60المادة 
إذا وقعرررت عطلرررة األعيررراد وعطلرررة اليررروم الررروطني أثنررراء اإلجرررازة العاديرررة للموظرررف 

.فتحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية
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معلومات عامة
(االعارة)

:اإلعارة
إحدىلدىمؤقتا  عمال  المدنيةالخدمةبنظامالمشمولالموظفعملهي:اإلعارة
أوالربحية،غيرالمؤسساتأوالخاص،القطاعمؤسساتأوالحكومية،الجهات

.الدوليةأواإلقليميةالمنظماتأوالهيئاتأواألجنبية،الحكومات
:74المادة
مناإلعارةقرارويصدرالمستعيرة،الجهةمنبطلبالموظفخدماتإعارةتكون
علىتزيداللمدةالمختصالوزير

المتصلةاإلعارةمدةتزيدأالعلىأخرىلمددأولمدةتجديدهاويجوزسنوات،(3)
.سنوات(6)على

:75المادة
سنوات(3)عنتقلالمدةمضيبعدإالأخرىمرةالموظفخدماتإعارةتجوزال
.سنوات(3)البالغةالمتصلةاإلعارةمدةانتهاءمن

:76المادة
خاللسنوات(10)علىالموظفإعارةمددمجموعيزيدأنيجوزالاألحوالجميعفي
.الوظيفيةخدمتهمدة

:77المادة
،الُمعيرةالجهةمنكلوموافقةالمستعيرةالجهةطلبلإلعارةيشترط

.الُمعاروالموظف

:78المادة
دىإحلدىللعملمرتبتهأووظيفتهكانتأيا  وإنهاؤهاالموظفخدماتإعارةتكون

مجلسعلىبالعرضالدولية،أواإلقليميةالمنظماتأوالهيئاتأوالحكومات،
أحكامبشأنهمصدرتمنذلكمنويستثنىاإلعارة،مدةالقرارويحددالوزراء،
.الشأنهذافيأوضاعهمتحكمنظامية
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معلومات عامة
(االعارة)

:79المادة
.النظاميةالتجربةمدةخاللالموظفإعارةتجوزال

:80المادة
لىعبناءاإلعارةإنهاءالمختصالوزيرمنبقرارويجوزمدتها،بانتهاءاإلعارةتنتهي
أوالُمعيرةالجهةمنطلبعلىبناءقطعهايجوزكماالمستعيرة،الجهةمنطلب

.المستعيرةالجهةمعالتنسيقبعدالمعارالموظف

:81المادة
وزيجوالاإلعارة،مدةطيلةاألصليةومرتبتهبوظيفتهالمعارالموظفيحتفظ
أوةاالستعارأواإلعارةويجوزالنقل،أوالترقيةأوالتعيينطريقعنبغيرهشغلها
.لذلكالمنظمةالضوابطوفقعليهاالتكليف

:82المادة
اإلعارةمدةخاللتقتطعأنالموظفراتبتتحملالتيالحكوميةالجهةعلى

وماةاألصليوظيفتهراتبأساسعلىالموظفعلىالمقررةالتقاعديةالحسميات
الموظفيتحملالحكوميةالجهاتغيرإلىاإلعارةكانتوإذا.عالواتمنعليهيطرأ
لجهةاتتحملهاالتيالمماثلةالحصةفيهابماكاملةالتقاعديةالحسمياتالمعار

.الحكومية

:83المادة
رةالمعيالجهةلدىالعملتركهتاري مناعتبارا  المعارالموظفراتبصرفيوقف
وتتحمل.لعملهوعودتهقطعهاأوإعارتهمدةانتهاءحتىاإلعارةقرارصدوربعد

تفقيلممالهالماليةوالمزاياوالحقوقراتبهاإلعارةفترةأثناءالمستعيرةالجهة
.ذلكغيرعلى
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معلومات عامة
(االعارة)

:84المادة
أوالهيئاتإحدىإلىالمعارللموظفالمعيرةالجهةتصرف

ماإلىإضافةاألساسي،راتبهاإلقليميةأوالدوليةالمنظمات
.المستعيرةالجهةلهتصرفه

:85المادة
3وزتتجاالمدةخاللاألصليعملهيباشرأنالمعارالموظفعلى
والالمملكة،داخلكانتإذااإلعارةانتهاءتاري منعملأيام

دفعويتمالمملكة،خارجاإلعارةكانتإذاعمليوم15تتجاوز
منالمدةتلكعنللموظفالماليةوالمزاياوالحقوقالراتب
.اإلعارةمدةأثناءراتبهتتحملكانتالتيالجهة
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معلومات عامة
(التكليف)

:التكليف
قيامللالحكوميةالجهةداخلالموظفإلىمؤقتةبصفةالعملإسنادهوالتكليف
بدونهأووظيفتهجانبإلىرسميةبمهمةأوأخرىوظيفةبأعمال
إلىالتكليفأنواعوينقسم

إلىوينقسمأخرى،وظيفةبأعمالالتكليف.1
رغبتفالحكوميةالجهةداخلأخرىوظيفةبأعمالللقيامللموظفكليتكليف.1

كامل
الجهةفيالمدينةداخلأخرىوظيفةبأعمالللقيامللموظفجزئيتكليف.2

.األصليةوظيفتهمهماتإلىباإلضافةالحكومية

إلىوينقسمرسمية،بمهمةتكليف-ب
:املكبتفرغالحكوميةالجهةداخلرسميةبمهمةللقيامللموظفكليتكليف.1
يةالحكومالجهةفيالمدينةداخلرسميةبمهمةللقيامللموظفجزئيتكليف.2

.األصليةوظيفتهمهماتإلىباإلضافة

أووظيفتهكانتأيا  الموظفتكليفالمختصالوزيرمنبقراريجوز:69المادة
هعملإلىباإلضافةالحكوميةالجهةداخلأخرىوظيفةبأعمالبالقياممرتبته
وفقا  اخارجهأوعملهمقربهاالتيالمدينةداخلالتكليفكانسواءبدونهأواألصلي
:اآلتيةللشروط
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معلومات عامة
(التكليف)

وأن،حكما  أوفعال  وشاغرةالميزانيةفيمعتمدةوظيفةعلىالتكليفيكونأن.1
.بعملهايقوممنإلىالحاجةتدعو

افةباإلضوذلكواحد،وقتفيوظيفةمنأكثربعملبالقيامالموظفيكلفالأن.2
.األصليعملهإلى
.التجربةمدةأثناءللموظفالتكليفيكونالأن.3
ةالسنعنوظيفيأداءتقويمعلىحصلقدكانإذاالموظفتكليفيتمالأن.4

.يعادلهماأو)مرضغير(بتقديرالسابقة
لمدةللتجديدقابلةأشهر(ستة)علىللموظفالجزئيالتكليفمدةتزيدالأن.5

.تصالمخالوزيروبموافقةالعملمصلحةتقتضيهاالتيالحاالتفيمماثلةواحدة
التيميةالحكوالجهةلتقديرالتكليفمدةتحديدفيترككليا  التكليفكانإذاأما

.الموظفبهايعمل

:70المادة
القيامبمرتبتهأووظيفتهكانتأيا  الموظفتكليفالمختصالوزيرمنبقراريجوز

داخلبدونهأواألصليعملهإلىباإلضافةالحكوميةالجهةداخلرسميةبمهمة
أوليا  ككانسواءالتكليفمدةتكونأنبشرطخارجها،أوعملهمقربهاالتيالمدينة
مصلحةيهاتقتضالتيالحاالتفيمماثلةلمددللتجديدقابلةأقصىكحدسنةجزئيا  

.المختصالوزيروبموافقةالعمل

:71المادة
عملهيباشرأناألصليعملهمقربهاالتيالمدينةخارجالمكلفالموظفعلى

المدةوخاللأقل،أويوما  (30)مدتهالذيالتكليفالنتهاءالتالياليومفياألصلي
.متصلةيوما  (30)مدتهتتجاوزالذيالتكليفانتهاءتاري منعملأيام(3)تتجاوز

زيرالومنبقرارمدتهانتهاءقبلوقتأيفيالموظفتكليفإنهاءيجوز:72المادة
.المختص
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معلومات عامة
(التدريب و االبتعاث)

:واإلبتعاثالتدريب

منبالمزيدالموظفإثراءإلىتهدفالتيوالنشاطاتالجهودمنمجموعة
والمعارفالمعلومات
ه،قدراتوتنميةالعملفيأدائهمستوىوتطورتحّسنالتيوالتجاربوالمهارات

مستورفعشأنهمنكبيرا  اهتماما  البشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةأولتفقد
بها،حاقااللتعلىوالموافقةالخارجفيالتدريببرامجإقراروكذلكالتدريبيةالبرامج
يعادلمايحملهالذيالمؤهلكانأياالخارجفيللتدريبالمبتعثللموظففيصرف

الشهريةةالمكافأالزائدةالمدةفيلهويصرفاألولى،يوما  الثالثينعناالنتداببدل
وذلكهنفسالبلدفيالجامعيةالمرحلةفيللدراسةالمبتعثللطالبتصرفالتي

خارجالفيللتدريبالمبتعثللموظفيصرفكماالشهري،راتبهإلىباإلضافة
المرحلةفيللدراسةالمبتعثللموظفتصرفالتيالمخصصات
منأقلالمدةكانتإذاونصفهافأكثر،أشهر)ستة(التدريبمدةكانتإذاالجامعية

هاباذبالطائرةإركابتذكرةالخارجفيللتدريبالمبتعثللموظفتؤمنكماذلك،
حاليفمعهلإلقامةسفرهمعندوأوالدهلزوجتهوكذلكالتدريب،مدةكانتأيا  وإيابا  
.شهرعلىتزيدالتدريبمدةكانت

درجةعلىللحصولعلميا  الجامعاتمنسوبيتأهيلإلىوالتدريباالبتعاثيهدف
ماحسبالتدريبطريقعنوفنيا  وإداريا ،أكاديميا ،مهاراتهمتطويرأوعلمية،
دريبوالتلالبتعاثدائمةلجنةالجامعةفيينشأحيث.الجامعةمصلحةتفتضيه
يالعلموالبحثالعليللدراساتالجامعةوكيلبرئاسةالجامعةمجلسيكّونها
نةلجتختصحيثالجامعة،رئيسمناعتمادهابعدالمجلسإلىتوصياتهاوترفع

:لتالياولهاوالتدريباالبتعاثبشؤونيتعلقمابكلبالنظروالتدريباالبتعاث
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معلومات عامة
(التدريب و االبتعاث)

.والتدريبلالبتعاثالعامةالسياسةاقتراح-1
عمالتنسيقبعدالجامعةمنسوبيوتدريبالبتعاثالسنويةالخطةاقتراح-2

.الجامعةفيالعالقةذاتالجهات
ينالمعيدبابتعاثحكمهمافيوماوالمعاهدالكلياتمجالستوصيةفيالنظر-3

لخطةاضوءفيمناسبا  تراهبماوالتوصيةبينهافيماوالتنسيقوالمحاضرين،
:يأتيمامراعاةمعلالبتعاثالسنوية

يسالتدر هيئةأعضاءإلجماليونسبتهمالسعوديينالتدريسهيئةأعضاءعدد-أ
التدريسية،وأعبائهمالدقيقة،وتخصصاتهمالقسم،في
.القسمفوالمعيدينالمحاضرينعدد-ب
.الدقيقةوتخصصاتهمعودتهم،والمتوقعالقسم،منالمبتعثينعدد-ت
لخطةلوفقا  وغيرهموالفنييناإلداريينمنالجامعةمنسوبيبابتعاثالتوصية-4

.الجامعةفيالمعتمدة
لياتالكمجالساقتراحعلىبناءالتدريبأواالبتعاثإنهاءأوبتمديدالتوصية-5

.العالقةذاتالجهاتووالمعاهد
.الجامعةمنسوبيبتدريبالتوصية-6
الجهةأوالعلميةاألقساممعبالتنسيقالمتدربينوالمبتعثينأوضاعمتابعة-7

تعثالمبعنتقريرا  الجامعةلمجلسترفعأنعلى،المتدربأوالمبتعثلهاالتابع
.المدةنصفمضيبعددراستهفيالمتعثر

وتالكليامستوىعلىوالتدريباالبتعاثوضععنمفصلسنويتقريرإعداد-8
.الجامعةمجلسإلىرفعهواإلداراتواألقسام
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معلومات عامة
(التدريب و االبتعاث)

:الداخلياإليفاد
تمحيثالمملكةفيالتعليميةالجهاتإحدىفيالعلياالدراساتمواصلةوهو
عارفهمموتنميةالموظفينكفاءةلرفعالمملكةداخلللدراسةاإليفادفرصتهيئة

دوقوموظفيها،الحكوميةالجهاتاحتياجاتمعيتناسببماوتجاربهمومهاراتهم
.البشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةذلكنظمت
طباءلألويصرفالشهرياالنتقالوبدلراتبهالداخلفيللدراسةللموفدويصرف

األطباءغيرمنلألخصائيينالعملساعاتفرقوبدلالتفرغ،بدلوالصيادلة
.الصحيينوالمساعدينوالفنيين

افةمسعنتقلالمسافةعملهمقرعنيبعدمكانفيللدارسةللموفديصرفكما
.واحدةلمرةترحيلبدلاالنتداب

:للدارسةاالبتعاث
المؤهالتمنمعيننوعفيمتخصصينموظفينإلىأحيانا  العملحاجةتدعو

ةاإلداريالجهةيجعلمماالغرضبهذاتفيالداخلفيدراساتتتوفروال.العلمية
عاثاالبتفرصتهيئةتمحيث.الخارجفيللدارسةموظفيهابعضبعثإلىتلجأ

ومهاراتهممعارفهموتنميةالموظفينكفاءةلرفعالمملكةخارجللدراسة
يذيةالتنفالالئحةأوردتوقد.الحكوميةالجهةاحتياجاتمعيتناسببماوتجاربهم
يهاموظفابتعاثالحكوميةللجهةيجوزالتيالعلميةالمؤهالتالبشريةللموارد
درجةأوعالدبلوم–يعادلهاماأوالجامعيةالشهادة):وهيعليهاللحصول
.(العلياالدراساتمنذلكغيرأوالدكتوراهدرجةأوالماجستير

المؤهلنكاأيا  الخارجفيللتدريبالمبتعثللموظفيصرفأنهعلىالالئحةونصت
لمدةافيلهويصرفاألولى،يوما  الثالثينعناالنتداببدليعادلمايحملهالذي

امعيةالجالمرحلةفيللدراسةالمبتعثللطالبتصرفالشهريةالمكافأةالزائدة
.الشهريراتبهإلىباإلضافةوذلكنفسهالبلدفي
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معلومات عامة
(تقويم االداء)

:العامالموظفأداءتقويم

:الخدمةأثناءالموظفتقوم-أ
سارمتحديدفيإليهايستندالتيالركائزإحدىهيالوظيفياألداءتقويمعملية

أداءفيقصورهأوللتطويروحاجتهالعملمعانسجامهومدىالوظيفيالموظف
.وتطويرإصالحأداةفهيوظيفتهواجبات
اء  بنالوظيفياألداءلتقويمالئحةعبدالعزيزبنسطاماألميرجامعةأصدرتوقد
الجانبذاهتنظيمالالئحةهذهتضمنتوقدالبشرية،للمواردالتنفيذيةالالئحةعلى

.لهاطبقا  الوظيفةشاغليقومالتيالنماذجمنمجموعةعلىوتحتوي

فأةبمكااألداءقياسعمليةربطيضمنمنهجترسي إلىالموظفتقويمويهدف
لخالمنالموظفإنتاجيةوزيادةوتحسينالمتميزة،والنتائجاإلنجازاتوتقدير
ا،لتحقيقهالجامعةتسعىالتياالستراتيجيةاألهدافمعينسجمأداءتقويم

ثقافةوتعزيزالجماعي،العملروحيحققبماالفرديةاإلنجازاتوتعزيزوتشجيع
لجهةاوتمكينللموظف،المهنياالحترافيالتطويرفرصوزيادةالمستمرالتعلم

مرتفعأداءبمستوىيتمتعونالذينالموظفينوتقديرتحديدمنالحكومية
يةالفعلاإلسهاماتمدىلقياسواضحةأسسووضعمستمر،بشكلوتحفيزهم

كوميةالحالجهةوتمكينالحكومية،للجهةاالستراتيجيةاألهدافوإنجازتحقيقفي
.أدائهملتطويرخططوإعدادالمنخفضاألداءذويالموظفينتحديدمن

طتأنيوقد.تحقيقهإلىالمدنيةالخدمةأنظمةتسعىالذيالعدالةمبدأتكريس
نوالوز األهدافيحددحيث>للموظفالمباشربالرئيساألداءتقاريرإعدادعملية
ألداء،اميثاقوفقالموظفمعبالتنسيقهدفلكلالمستهدفوالناتجالنسبي
األداءدورةمناألولالنصفانتهاءبعداألداءميثاقتعديلويجوز
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معلومات عامة
(تقويم االداء)

لرئيسلاألعلىالرئيسمنالتقريراعتماديتمأنعلىبهالمباشرالتصاقهبحكم
فالموظقناعةعدمحالةوفيالتقرير،نتائجعلىالموظفإطالعيتمثمالمباشر
التظلماتإلجراءوفقا  وذلكاألداءتقويمنتيجةمنيتظلمأنلهيجوزتقريره،بنتيجة
مناربقر لجنةتشكيلإلىيصارالحالةهذهوفيالتنظيميالعملإطارفيالواردة
نهم،بيمنالبشريةالمواردعاممديريكونأعضاءثالثةمنمكونةالمختصالوزير
ترفعأنعلىالجهة،فياألداءبعملياتالخاصةالتظلماتفحصمهمتهاتكون
الوزيرإلىلهاالتظلمتقديمتاري منشهرعلىتزيدالمدةخاللتوصياتهااللجنة

إلىمجملهافيتهدفاإلجراءاتوهذهنهائيا ،قرارهويكونيراهماليقررالمختص
يعتمدأساسا  يعتبرالتقريرأنكما.الوظيفياألداءتقاريرموضوعيةمبدأتكريس
تمكنحإصالووسيلةاالبتعاث،أوالترقيةعندالوظيفيةالجوانبمنكثيرفيعليه

توجيهالأوالتدريبمنلمزيديحتاجونالذينالموظفينعلىالتعرفمنالمسؤولين
علىثيرتألهأنكمااألعلى،الوظائفلملءوالمقتدرةالمناسبةالكفاءاتاختيارومن

.ومستقبال  حاضرا  الموظفبوضعالعالقةذاتالقراراتمنالعديد
دتأكفقداألغراضمنغرضبأيمرتبطةوليستمستمرةالعمليةهذهألنونظرا  
قيحقبماالموظفعنالتقاريرإعداددوريةمبدأعلىالوظيفياألداءتقويمالئحة

برويعتالموظفعنعامكلالتقريرإعداديتمبحيثالتقريرإعدادفيالموضوعية
امالموظفأداءعلىيطرأمالمالعامذلكخاللالنظاميةالمتطلباتلكلكافيا  
.واضحتدنيأوواضحتحسنظهورحيثمنالسابقتقويمهتعديليوجب
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معلومات عامة
(تقويم االداء)

:التجربةفترةأثناءالموظفتقويم-ب
تدخلانتكوإن(سنةمدتهاتبلغوالتي)التجربةفترةأثناءللموظفاألداءتقويمإن

تعلقالمالمستوىعلىالتعرفحيثمنالوظيفياألداءتقويمعمليةمفهومضمن
نموكذلكاألهدافحيثمنتختلفأنهاإالوظيفتهوواجباتلمهامالموظفبأداء
الموظفتجاوزمدىتحديدهوالعمليةهذهمنالهدفألنوذلكاالجراءات،حيث
أوفيهاارهواستمر عليهاتثبيتهفيللنظرالوظيفةلشغلوصالحيتهالفترةلهذه
بالوظيفةعالقتهإنهاءأوومهاراتهقدراتهمعتتناسبأخرىوظيفةإلىنقله

مدىدلتحدياألقلعلىمرةالوظيفياألداءتقويمالتجربةسنةخاللويتمالعامة،
سألسالتجربةمدةتقويميخضعوالالوظيفةشغلفيلالستمرارصالحيته
مهماتوالالواجباتعلىبناءالتقويميتمإنمااألداءإدارةعمليةومستوياتومعايير
.الوظيفية

علىتساعدالتيالتوجيهاتوإعطائهقصورحالةفيألدائهالموظفلمراجعة
ة،وعدالموضوعيةأكثرنحوعلىوسلوكا  أداءالمأمولالمستوىإلىبهالوصول
تقويمفيالهالمشاراألغراضلجميعوكافيا  صالحا  تثبيتهبعدأدائهتقويمويعتبر
.عامةبصفةالوظيفياألداء

خاللمناستدعاءهيتمإدارية،أوماليةمخالفةالموظفيرتكبعندما:التأديب
وزمانكانمفيللتحقيقمثولهطلباإلبالغيتضمنأنعلىالمباشر،ورئيسهإبالغه

.فةالمخالهذهعنيسال،إليهالمنسوبةالتأديبيةالمخالفةوتوضيحمحّددين
هذهتكونربماإذودفاعهالمخالفةهذهعنأقوالهومعرفةمعهالتحقيقويجري

عدموأضدهاتخاذهيمكنفيماالتخفيفيتموبالتاليمنهقصدغيرمنالمخالفة
.أساسهمنمؤاخذته
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معلومات عامة
(يةالعقوبات التأديب)

.المكتوباإلنذار-1
لىعأشهر(ثالثة)راتبصافييتجاوزالبماالراتبمنالحسم-2
.الشهريالراتبصافي(ثلث)شهريا  المحسوميتجاوزأال
.(واحدةسنوية)دوريةعالوةمنالحرمان-3
تحقاقهاستاري منسنتينيتجاوزالبماترقيتهفيالنظرعدم-4

.للترقية
.الخدمةمنالفصل-5
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معلومات عامة
(انتهاء الخدمة)

:الخدمةانتهاء
فيمةالخدفيبهايلتحقأنللشخصبهايمكنالتيالطرقالبدايةفيذكرناكما
هابتنتهيالتيوالطرقاألسبابمنعددا  هناكفإنالمختلفةالدولةأجهزةأحد

يذيةالتنفالالئحةمنالمعتمدةالخدمةانتهاءالئحةأوضحتهاالتيالموظفخدمة
:البشريةللموارد

مدةالمعتاالتصالوسائلمنوسيلةبأي–الموظفيقدمهطلبوهو:االستقالة-1
يتمحيث،الخدمةتركفيرغبتهمعلنا  المباشررئيسهإلى-الحكوميةالجهةلدى
بموافقةالموظفاستقالةقبول
أولتهاستقابقبولقراربصدورإالالموظفخدمةتنتهيوال،تعيينهحقيملكمن

تركفللموظيجوزوالفيه،البتدونالطلبتقديمتاري منيوما  (ثالثين)بمضي
فيالبتدونيوما  الثالثينمدةمضيأواالستقالةلقبولالمحددالتاري قبلالعمل
عوملمشروععذردونالمدةهذهخاللالعملعنانقطعوإذااالستقالة،طلب

.العملعنباالنقطاعالمتعلقةالالئحةأحكامبموجب
ذهوه:التقاعدنظامحسبالنظاميةالسنبلوغقبلالتقاعدعلىاإلحالةطلب-2

غتبلإذاتعيينهحقيملكمنبموافقةالمبكرالتقاعدإلىالموظفيحالالحالة
بعةالرا)المرتبتينإحدىيشغلمنخدمةتجاوزتإذاأنهعلىسنة،(عشرين)خدمته
بكرالمالتقاعدإلىإحالتهفتكونسنةوعشرينخمسة(عشرةالخامسةأوعشرة
والتنميةالبشريةالمواردوزارةمرئياتأخذبعد–المختصالوزيرمنبقرار

"بذلكالوزراءمجلسرئيسيحاطوأن-االجتماعية
.الوظيفةإلغاء-3
.ةالمختصالسلطةمنبقرارخدمتهتمددلمماللتقاعدالنظاميةالسنبلوغ-4
.الطبيةالتقاريرطريقعنيحددوهذا:الصحيالعجز-5
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معلومات عامة
(انتهاء الخدمة)

(ينثالث)أومتصلةيوما  (عشرخمسة)لمدةمشروععذربغيرالعملعناالنقطاع-6
.الخدمةإنهاءقرارإلصدارالسابقةالسنةخاللمتفرقةيوما  
إبالغتاري منيوما  (عشرخمسة)خاللمشروععذردونالنقلقرارتنفيذعدم-7

.بالقرارالموظف
.تأديبيةألسبابالفصل-8
.الوزراءمجلسمنبقرارأوملكيبأمرالفصل-9
.إسقاطهاأوسحبها،أوالجنسية،فقد-10
.الوزراءمجلسيحددهامدةمضيبعدالموظففقد-11
.والمؤهلالمسابقةمنالمستثناةالوظائفلشاغليالصالحيةعدم-12
 غير)بتقديروظيفيأداءتقويمعلىلحصولهالكفايةعدم-13

 
تمراثالث(مرض

.متتالية
.الوفاة-14

:التقاعد
بهايعملالتيالجهةفيخدماتهعنبيانلهيعدفإنهالموظفخدماتتنتهيعندما
منأكثرفيعملقدكانإذاالسابقفيفيهاعملالتيالجهاتفيخدماتهوعن
ثمالبيانتعدحيثبهايعملالتيالجهةطريقعنالبيانهذاإعدادويتم،جهة
سجالتضوءعلىومراجعتهلتدقيقهعبدالعزيزبنسطاماألميرلجامعةيرسل
العامةالمؤسسةإلىبعدهايرسلمتكاملبيانصيغةفيووضعهالوزارة

اليمواستقاللاعتباريةشخصيةذاتعامةمؤسسةوهياالجتماعية،للتأمينات
ومدنمناطقمختلففيالتأمينيةوالمظلةاالجتماعيةالحمايةتوفربحيثوإداري
معلتتعامكماأصحابهاإلىالتقاعديةالمعاشاتوصولعمليةلتسهيلالمملكة

.طريقهعنالمعاشاتبصرفالعاملةالبنوكأحد
دللموارالتنفيذيةالالئحةضوءعلىالتقاعديةالموظفاستحقاقاتوتتحدد
.البشرية
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معلومات عامة
(انتهاء الخدمة)

،(هرأشستةرواتبتعادل)خدمةنهايةمكافأةخدمتهتنتهيالذيللموظفيصرف
-:اآلتيةالحاالتفي
.العملعنالعجزبسببالتقاعدعلىاإلحالة-
.النظاميةالسنبلوغبسببالتقاعدعلىاإلحالة-
.الوفاة-

علىيحالالذيللموظفأشهرأربعةرواتبتعادل)خدمةنهايةمكافأةوتصرف
لفئاتاومكافأةالمكافأةهذه  بينالجمعيجوزالاألحوالجميعوفي.المبكرالتقاعد

هولوائحالمدنيةالخدمةنظاميعتبرالتيخاصةبلوائحالمشمولةالوظيفية
الفئاتلهذهالخدمةنهايةمكافأةتقلالأنعلىلها،مكمال  جزءا  التنفيذية
يهملدتوافرتإذاالمدنيةالخدمةبنظامللمشمولينالخدمةنهايةعنالوظيفية
هلالمستحقةالعاديةاإلجازةأياممنرصيدهعنالموظفويعوض،صرفهاشروط
:لآلتيوفقا  تقاضاهأساسيراتبآخربحسب

.الرصيدكاملعنفّيعوضالصحي،العجزأوالوفاةبسببخدمتهانتهتإذا-1
منيوما  (وسبعيناثنين)علىيزيدالبمافُيَعّوضآخر،سببأليخدمتهانتهتإذا-2

.الرصيد
مائة)علىيزيدالبماتعويضا  الموظفيستحق،(أ)الفقرةفيوردبماإخاللودون

لسمجقرارنفاذقبللهالمستحقةالعاديةاإلجازاترصيدكاملمنيوما  (وثمانين
.هر03/07/1439بتاري (350)رقمالوزراء
بقالساالحالتينعدافيما-التعويضمجموعيتجاوزالأنيجباألحوالجميعوفي

.لهالمستحقةاإلجازاترصيدكاملمنيوما  )وثمانينمائة)ذكرهم،
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