الئحة احلقوق واملزايا املالية
املقرة باألمر امللكي رقم (أ )82 /وتاريخ 2338/3/82هـ

طبعت بتاريخ 2331/6/2هـ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

الئحة احلقوق واملزايا املالية
----------------

-

أقرت هذه الالئحة بموجب البند ( أوالً) من األمر الملكي رقم (أ )82 /
وتاريخ 2338/3/82هـ
تم وضع مواد هذه الالئحة وترقيمها وترتيبها استناداً للبند (ثانياً)
من األمر الملكي رقم (أ  ) 82/وتاريخ 2338/3/82هـ
تم عمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ صدور األمر الكريم في
2338/3/82هـ

املواد املتعلقة باحلقوق واملزايا املالية الواردة
بنظام اخلدمة املدنية
إن هذه الالئحة تنفيذية للمواد الواردة بنظام اخلدمة املدنية الصادر باملرسووم امللكو رقو  94وتواري
0947/7/01هو ( الفصل الثالث ) و(الفصل الرابع ) من ( البوا الثوان ) مون النظوام املتعلقوة (بالرواتو
والعالوات) و(البدالت واملكافآت والتعويضات) و تيسرياً للباحثني واملختصني الراغبني يف االطالع عليها مت
إيراد مواد النظام فيما يل -:

( الروات والعالوات)
املادة01/
يستحق املوظف راتبه اعتباراً من تاري مباشرته العمل.
املادة07/
مينح املوظف العالوة وفق سل الروات امللحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة اليت يشوللها إ الدرجوة
التالية هلا مباشرة يف املرتبة نفسها ويت النقل من أول شهر حمرم من كل سنة.
املادة01/
أ -مينح املوظف املعني رات أول درجة يف مرتبة الوظيفة اليت عني عليها فوذذا كوان راتبوه عنود التعويني
0
يساوي رات هذه الدرجة أو يزيد عليه مينح رات أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيني.
وجيوز التعيني يف غري الدرجة األو بالنسبة ملن تتوفر لديه مؤهالت معينة حيوددها للوا اخلدموة
املدنية.
 مينح املوظف املرقى رات أول درجة يف مرتبة الوظيفة اليت رق إليها فوذذا كوان راتبوه عنود ال قيوة2
يساوي رات هذه الدرجة أو يزيد عليه مينح رات أول درجة تتجاوز راتبه .
وجيوز بقرار من السلطة املختصة منح املوظف املرقى رات الدرجة التالية.
جو -يف حالة إعادة املوظف الذي ترك اخلدموة يف وظيفوة بونفا املرتبوة الويت كوان يشوللها عنود انتهوا
خدمته يوضع بنفا الدرجة اليت كان عليها أما إذا أعيد إ وظيفة ذات مرتبة أقول فيمونح راتو
أول درجة تتجاوز آخر رات كان يتقاضاه فذذا كان راتبه يزيد عن رات آخور درجوة يف مرتبوة
الوظيفة مينح هذه الدرجة.
1

عالج قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  673/1وتاريخ 1113/3/7هـ موضوع من ينتقل من كادر إلى آخر بحيث يعاد تصنيفه كما لوعين
أصالً على الكادر الذي انتقل إليه ويتدرج في المرتبة والدرجة تبعاً لذلك دون النظر إلى راتبه الذي يصرف له وفقاً للكادر الذي انتقل منه ،وقد
استثنى القرار من يصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه على المرتبتين  11-11بحيث يثبت على الدرجة التي يتساوى راتبها مع راتبه
األساسي السابق الذي كان يتقاضاه قبل تعيينه بغض النظر عن الكادر الذي كان يشغل إحدى الوظائف المشمولة به.
2
تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  793/1وتاريخ 1126/3/29هـ جواز منح العالوة لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة.

املادة04/
يصرف للموظف املكفوف اليد ومن يف حكمه نصف صايف راتبه فذذا برئ أو عوق بلوري الفصول يصورف
له الباق من راتبه  ،أما إذا عوق بالفصل فال يستعاد ما صورف لوه مواق تقورر ااهوة الويت أصودرت قورار
العقوبة غري ذلك.
املادة 21/
ال جيوز احلجز على رات املوظف إال بممر من ااهة املختصة وال جيوز أن يتجاوز املقدار احملجوز كل شوهر
ثلث صايف راتبه الشهري ما عدا دين النفقة ،وإذا كان املوظف موقوفاً بسب مطالبته بوديون (للحكوموة أو
للري احلكومة) فيصرف له راتبه األساس 9 .
املادة20/
مع مراعاة ما تقض به األنظمة ال يستحق املوظف راتبا عن األيام اليت ال يباشر فيها عمله.

البدالت واملكافآت والتعويضات
املادة22/
يصرف للموظف املنتد يف مهمة رمسية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل اململكة أو
خارجها وفق الفئات اليت حتددها الئحة البدالت.
املادة29 /
جيوز بقرار من الوزير املختص تكليف املوظف بالقيام بمعمال وظيفة معينة أو بالقيام مبهمة رمسية ،كما
جيوز تكليفه بذلك مع قيامه مبهام وظيفته األصلية.
املادة29/
جيوز أن حتدد وزارة اخلدمة املدنية املستوى الذي يصل إليه أدا العمل بالنسبة لبعض الوظائف فذذا زاد عمل
املوظف على القدر احملدد جاز منحه مكافمة عن هذه الزيادة حتدد بقرار من الوزير املختص وحتدد الالئحة
قواعد منح هذه املكافمة.
6

عدلت بقرار مجلس الوزراء رقم  127وتاريخ 1161/1/6هـ المعتمد بالمرسوم الملكي رقم م 26/وتاريخ 1161/1/11هـ.

املادة22/
جيوز بقرار من الوزير املختص شلل بعض الوظائف بصفة مؤقته مبكافمة حتدد على أساس العمل بالقطعة أو
اإلنتاج أو الساعة حس املعدالت اليت يضعها للا اخلدمة املدنية.
املادة21/
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرمس وأثنا العطل الرمسية مكافمة نقدية عن
الساعات اإلضافية  ،وحتدد الالئحة قواعد منح هذه املكافمة.
املادة27/
حتدد الالئحة أنواع ومقدار وشروط البدالت أو املكافآت أو التعويضات أو املزايا اليت متنح للموظف.

***************************************
*************

الئحة احلقوق واملزايا املالية
أوالً -الروات والعالوات
املادة األو :
إذا متت ترقية املوظف من أول حمرم منح الزيادة املقررة لل قية وفق املادة  /01من نظام اخلدمة املدنية ،ث
مينح العالوة الدورية على أساس الدرجة اليت يستحقها يف املرتبة املرقى إليها ،كما لو متت ال قية قبل أول
حمرم.
املادة الثانية :
املستخدم الذي يعني يف وظيفة خاضعة لنظام اخلدمة املدنية يوضع يف الدرجة اليت تساوي أو تعلو مباشرة
الرات

الذي كان يتقاضاه يف وظيفته السابقة وذلك حس

األحوال ،فذذا كان هذا الرات

يتجاوز آخر

درجة يف مرتبة الوظيفة املعني عليها منح مكافمة شهرية بقدر الفرق ،وتتناقص هذه املكافمة بقدر ما حيصل
عليه بعد ذلك من زيادة يف راتبه.
املادة الثالثة :
يكون منح العالوة املنصوص عليها يف عجز املادة  /01من نظام اخلدمة املدنية بقرار من الوزير املختص
أومن يفوضه مبن يف ذلك من تت ترقيته للمرتبتني ( )09،02للرض تشجيع املوظف اايد على األدا ،
وذلك بعد توفر الشروط التالية :
أ -بالنسبة ملن تت ترقيته للمرات ( )00فما فوق فيش ط ملنح العالوة اإلضافية ما يل :
 -0أن يكون املوظف حاصالً يف تقوي األدا الوظيف على تقدير بدرجة ال تقل عن (ممتاز)
يف العام األخري قبل منحه العالوة 1
 -2أن تكون ترقيته للمرتبة اليت تل مرتبته مباشرة 1
 -9أال متنح ملن يرقى ا ستثنا من بعض قواعد وشروط ال قية إالً إذا نص على منحه العالوة
يف قرار ال قية االستثنائية 1

 بالنسبة ملن تت ترقيته إ مراتمايل :

من العاشرة فما دون يش ط ملنح العالوة اإلضافية
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 -0أن يكون املوظف حاصالً يف تقوي األدا الوظيف على تقدير بدرجة ال تقل عن
(جيد جداً) يف العام األخري قبل منحه العالوة.
 -2أن يكون املوظف املرقى قد أمضى مدة ال تقل عن (أربع سنوات) يف املرتبة اليت
يشللها.
 -9أال يكون قد حس من رات

املوظف لليابه مدة (مخسة) أيام أو أكثر أو عوق

تمديبياً خالل السنتني السابقتني لل قية.
املادة الرابعة :
أ -يعترب املوظف احملبوس احتياطياً يف حك مكفوف اليد يف احلاالت التالية وه -:
 -0إذا كان حبسه بسب اتهامه بارتكا جرمية تتصل بالوظيفة العامة.
 -2إذا كان حبسه بسب اتهامه بارتكا جرمية االعتدا على النفا أو العرض أو املال.
 -9إذا كان حبسه بسب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكا جرمية ختل بالشرف أو األمانة.
 -9إذا كان حبسه بسب تهمة سياسية وطل وزير الداخلية اعتباره يف حك مكفوف اليد.
و كما يعترب املوظف املوقوف يف السجن ملطالبته يف حقوق مالية خاصة مشموالً حبك املادة ()04
من نظام اخلدمة املدنية وباألخص عندما يثبت إعساره.
املادة اخلامسة :
إذا وقعت العطل األسبوعية بني غيابني بدون عذر مشروع فذن املوظف ال يستحق راتباً عن مدة الليا مبا
يف ذلك رات تلك العطل.

1

عدلت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1399/1وتاريخ 1166/3/6هـ المبلغ بخطاب الديوان الملكي رقم  67213وتاريخ
1166/3/9هـ والذي يسري من تاريخ تبليغه من الديوان الملكي

ثانياً -البدالت واملكافمت والتعويضات
املادة السادسة :
حيدد البدل النقدي الذي يصرف املنتد داخل اململكة أو خارجها وفق اادول أدناه:
يف اخلارج
املرتبة

يف الداخل

وفقاً ادول تصنيف الدول حس فئات التمثيل الدبلوماس
مرتفعة املعيشة

الفئة (ج)

الفئة ( )

الفئة ( أ )

09،02

111

0921

0991

0211

0111

02،09

711

0022

0211

0912

0971

00،01،4

111

441

0111

0071

0211

1،7

911

111

721

711

191

1

921

221

271

129

172

2،9

211

991

911

941

921

9،2،0

021

291

271

249

902

( صعبة)

ومينح موظفو املرتبتني الرابعة عشرة واخلامسة عشرة عند سفره إ خارج اململكة يف مهمة رمسية عن
كل يوم بدل انتقال قدره ( )911ريال.
املادة السابعة :
إذا أمنت احلكومة للموظف املنتد
خفض البدل إ النصف.

السكن والطعام خفض البدل إ الربع وإذا أمنت له السكن فقط

وال يتمثر البدل يف احلاالت اليت يقضيها املوظف يف وسيلة النقل كذلك يف حاالت تممني اخليام
واألدوات الالزمة لإلقامة ،كما ال يتمثر البدل يف حالة تقدي السكن والطعام من أية جهة غري حكومية ماق
حتتس التكاليف على احلكومة .
وال جيوز تممني السكن والطعام يف اخلارج للموظفني املنتدبني وجيوز يف احلاالت االستثنائية تممني
السكن فقط حلضور املؤمترات الدولية .
املادة الثامنة :
ال جيوز ا نتدا موظف لعمل خارج مقر عمله إذا كان من املمكن أدا املهمة بمحد موظف فرع الوزارة أو
املصلحة املستقلة يف البلدة اليت تقع فيها املهمة .

2

املادةالتاسعة :
باستثنا احلاالت املستعجلة اليت يرجع تقديرها للوزير املختص جي قبل إصدار قرار االنتدا حتديد املهمة
واملدة الالزمة ألدائها وتاري بدايتها ونهايتها وال جيوز جتديد مدة االنتدا

إال بعد حبث ما مت يف املهمة

وما بق منها والتثبت من أن املنتد قد بذل جهده يف إمتام العمل يف املدة اليت انقضت ،على أنه إذا زادت
مدة االنتدا يف املرة الواحدة عن اسبوعني فيج أن يصدر بذلك قرار من الوزير املختص.

1

املادةالعاشرة :
إذا ا نتد

املوظف للقيام مبهمة رمسية بوزارة أو مصلحة غري اليت يعمل فيها تتحمل ااهة اليت يؤدي هلا

املهمة ما يستحقه من بدالت وتعويضات أو مكافمة عدا راتبه وبدل النقل ماق يتفق على غري ذلك.
املادة احلادية عشرة :
إذا انتد موظف لالش اك يف انة تتحمل ااهة التابع هلا ما يستحقه من بدالت أو تعويض أو مكافمة.

1

سبق أن صدر تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم  11/63وتاريخ 1143/7/23هـ حدد مسافات االنتداب ( )71كيلومتراً فأكثر للطرق
المسفلتة )14( ،كيلومتراً فأكثر للطرق غير المسفلتة )11( ،كيلومتراً فأكثر لألما كن التي ال تصل إليها السيارات أو سبل المواصالت الحديثة،
وتحسب المسافة بين المكان المنتدب منه والمنتدب إليه على أساس ما تحدده األمانات وبلديات المدن والقرى من حدود لتلك المدن والقرى.
3
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (  ) 141وتاريخ 1141/3/21هـ أنه ( إذا زادت مدة االنتداب في المرة الواحدة عن أسبوعين فيجب أن
يصدر بذلك قرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المختص ).

املادة الثانية عشرة :
إذا ا نتد املوظف الذي يعمل يف اخلارج ألدا مهمة رمسية خارج الدولة اليت بها مقر عمله يعامل معاملة
املنتد من داخل اململكة إ البلد املنتد إليها.
املادة الثالثة عشرة :
إذا ا نتد

املوظف الذي يعمل يف اخلارج ألدا مهمة رمسية داخل اململكة أو داخل الدولة اليت بها مقر

عمله يعامل معاملة املوظف املنتد داخل اململكة .
املادة الرابعة عشرة :
على كل موظف ينتد للعمل يف جهة خارج مقر عمله مع غريه من املوظفني أن جيري االتصاالت الالزمة
مع زمالئه املنتدبني عن طريق اإلدارة املختصة ل تي

التوجه إ مقر االنتدا

يف موعد واحد إن كان

ذلك ممكناً على أال يت االنتقال إال بعد أن يعقد املنتدبون املوجودون يف مكان واحد اجتماعات أولية بقدر
املستطاع لدراسة املهمة املوكولة إليه واإلعداد هلا ليباشروا العمل فيها فور االنتقال إ البلد املنتد إليها.
املادة اخلامسة عشرة :
يف حالة انتدا

انة للقيام مبهمة مش كة يف الداخل تؤمن هل ااهة ذات العالقة وسيلة النقل املناسبة يف

البلد املنتدبني إليه للتنقل يف مهماته الرمسية.
املادة السادسة عشرة :
يقدم املوظف أو املوظفون املنتدبون بعد انتها مدة االنتدا

تقريراَ مستقالً يوضح فيه األمر الصادر

باالنتدا ومدته واإلجرا ات املتخذة لتنفيذه وتاري البد يف ذلك وتاري نهايته والبيانات اليت تساعد على
معرفة ما أجنز من عمل .
املادة السابعة عشرة :
إذا ثبت أن أحداً من املوظفني قد تراخى يف أدا العمل وأستلرق مدة تزيد على املدة الالزمة ال يصرف له
بدل االنتدا عما يقابل املدة غري الالزمة وراتبها باإلضافة إ ما يستحقه من جزا .

املادة الثامنة عشرة :
يعطى املوظف سلفة على حسا بدل االنتدا على أن ال تزيد السلفة على ما يستحقه املوظف عن املدة
احملددة يف قرار االنتدا .
وال يستعاد ما صرف للموظف أو املستخدم املنتد من بدل انتدا يف حالة انتها خدمته بالوفاة أو
العجز الدائ عن العمل متى حدث ذلك قبل انتها املدة احملددة يف قرار االنتدا .
املادة التاسعة عشرة :
يعامل املوظفون الذين ينتقلون خارج مقر عمله األصل داخل اململكة يف مواس معينة معاملة املنتدبني وال
يتمثر ما يصرف هل من بدل إذا كلفوا بالقيام مبهمة رمسية يف مقر عمله األصل أو غريه.
املادة العشرون :
يبدأ احتسا

بدل االنتدا

للموظف وقت ملادرته مقر عمله وينته بعودته وال يدفع إال عن األيام

الضرورية لقضا املهمة ،وحيتس
مبرضه وأن يوافق على احتسا

بدل االنتدا

عن أيام اإلجازة املرضية على أن خيطر املوظف مرجعه

هذه املدة انتداباً ،على أال يزيد على عشرين ( )21يوماً أو نصف املدة

أيهما أقل.
املادة احلادية والعشرون :
يصرف للموظف املنتد بدل االنتدا املقرر عن يوم واحد إذا انتهت املهمة اليت كلف بمدائها وعاد إ
مقر عمله يف اليوم نفسه.
املادة الثانية والعشرون :
ال جيوز انتدا

موظف خارج مقر عمله مدة أو مدد متوالية تزيد عن ستني ( )11يوماً إال بعد موافقة

رئيا للا اخلدمة املدنية ،ويستثنى من ذلك :
أ -موظفو وزارة اخلارجية الذين ينتدبون كل عام حلضور دورة األم املتحدة على أال تزيد ف ة
انتدابه على مائة وعشرين ( )021يوماً.

 من يكلف بتمثيل اململكة يف اجتماعات لالا أو منظمات دولية أو إقليمية أو عربية الذين يصدربتسميته قرار من للا الوزرا أو املقام السام على أال تزيد ف ة انتدابه على مائة وعشرين
( )021يوماً.
ج -موظفو ااهات احلكومية اليت يتطل

األمر سفره إ املنطقة اللربية لف ة الصيف على أن يصدر

الوزير قراراً حيدد أمسا املطلو انتدابه لف ة حمددة ال تزيد على مائة وعشرين ( )021يوماً.
د و موظفو ااهات احلكومية العاملني يف ااهاز الفين واإلشرايف على املشروعات احلكومية التنموية
واخلدمية على أال تزيد ف ة انتدابه عن ( )021يوماً يف السنة وتتو وزارة اخلدمة املدنية بالتنسيق مع
وزارة املالية حتديد املسميات الوظيفية املشمولة بالفقرة (د).
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وجيوز للوزير املختص يف حاالت الضرورة القصوى متديد ف ة االنتدا مبا ال يزيد عن ()91
يوما زيادة على ف ة الستني يوماً.

1

املادة الثالثة والعشرون:
يصرف للموظف املنقول بدل انتدا عن أيام السفر على أال تزيد على ثالثة أيام يف الداخل وثالثة أيام يف
اخلارج.
املادة الرابعة والعشرون :
يصرف مقابل بدل االنتدا

للموظف الذي تستوج

طبيعة عمله سفراً متواصالً تعويضا شهري حيدد

مقداره الوزير املختص بقرار منه على أال يزيد على ( سدس ) راتبه يف الشهر الواحد ،وحتدد وزارة اخلدمة
املدنية هذه الوظائف بعد االتفاق مع ااهات املختصة .
املادة اخلامسة والعشرون:
تطبق األحكام اخلاصة بالبدل النقدي على األشخاص غري املوظفني الذين يكلفون مبهمات رمسية خارج حمل
إقامته بقرار من الوزير املختص حيدد فيه مرتبته كما لو كانوا موظفني رمسيني.
7

أضيفت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1799/1وتاريخ 1161/1/26هـ.
3
عدل عجز المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1331/1وتاريخ 1166/2/13هـ (يجوز للوزير المختص في حاالت الضرورة
القصوى تمديد فترة االنتداب بما ال يزيد عن  64يوماً زيادة على فترة الستين يوماً) ويطبق القرار من تاريخ تبليغه في 1166/6/23هـ على
أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة قبل نهاية مدة (ثالث سنوات) من تاريخ التطبيق بإعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمة
المدنية.

املادة السادسة والعشرون :
حتدد إجرا ات وشروط تكليف املوظف للقيام بمعمال وظيفة معينة أو مبهمة رمسية حس املادة ( )29من
نظام اخلدمة املدنية بالئحة يصدرها للا اخلدمة املدنية.

4

املادة السابعة والعشرون :
جيوز للجهة االدارية املختصة إبقا املوظف الذي انتهى عقده حبصوله على اانسية السعودية يف عمله
مبكافمة شهرية تعادل راتبه الشهري التعاقدي حتى تت إجرا ات تعيينه وفق قواعد نظام اخلدمة املدنية على
أن تت هذه اإلجرا ات خالل الستة أشهر التالية للحصول على اانسية.
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املادة الثامنة والعشرون :
جيوز يف احلاالت االستثنائية للوزير املختص وبعد موافقة وزير اخلدمة املدنية التعاقد مع سعودي إلشلال
وظيفة معينة ف ة مؤقتة ال تزيد على سنة بشرط أن يتوفر لديه املؤهل املطلو للوظيفة  ،وال تزيد املكافمة
على رات الوظيفة وبدالتها.
املادة التاسعة والعشرون :
يش ط لشلل الوظائف الشاغرة وفق املادة ( )22من نظام اخلدمة املدنية ما يل -:
 -0أن يتوفر يف املرشح مؤهالت وشروط شلل الوظيفة.
 -2أن تكون الوظيفة شاغرة.
 -9أال تتجاوز املكافمة احملددة له وفق شروط العقد الرات املقرر للوظيفة وبدالتها.
املادة الثالثون :
جيوز إبقا املوظف الذي انتهت خدمته مدة شهر واحد مبوافقة رئيسه إذا احتاج األمر تسلي ما بعهدته إ
موظف آخر  ،كما جيوز مد تلك املدة شهراً آخر فقط بقرار من الوزير املختص.
9

صدرت الئحة التكليف بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  193/1وتاريخ 1124/1/13هـ.
14
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  731/1وتاريخ 1122/6/21هـ وقضى بجواز قيام وزارة الخدمة المدنية بناءً على طلب الجهة
الحكومية ترش يح المتعاقد غير السعودي بعد حصوله على الجنسية السعودية على وظيفة تناسب مؤهالته العلمية والعملية وبما يتناسب مع
راتبه.

ويصرف للموظف مكافمة تعادل رات املدة اليت يبقى فيها فذذا ق يت التسلي بعد انتها الشهرين وكان
ذلك ألسبا ال تسمل عنها اإلدارة يقوم املوظف بذمتامه بعد ذلك بدون مقابل.
املادة احلادية والثالثون :
يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرمس اميع املرات ما يل :
أ -أال سبيل إلجناز العمل أثنا وقت الدوام.
و أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة او القيام بعمل استثنائ أو
مهمة رمسية وليا نتيجة قصور أو إهمال من املوظف.
ج -أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرمس لأليام العادية بالنسبة للمرات
( )09،09،02من الوزير املختص أو من يف حكمه.
وبالنسبة أليام العطل األسبوعية واألعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغل مجيع املرات

مع

مراعاة الشروط سالفة الذكر  ،وذلك يف ااهات التالية ( :مراكز احلدود واملطارات واملوانئ واملستشفيات
واإلذاعة والتلفزيون واالتصاالت وتقنية املعلومات واإلمارات والدواوين امللكية ومكات الوزرا وغري ذلك
من ااهات اليت حيددها للا اخلدمة املدنية ).
املادة الثانية والثالثون :
يكون احتسا

مكافمة العمل اإلضايف على أساس الساعة الواحدة بساعة وباعتبار أن املعدل الشهري

لساعات العمل مائة ومخا ومخسون ساعة.
املادة الثالثة والثالثون :
يش ط لصرف مكافمة عن العمل اإلضايف صدور قرار من الوزير املختص يبني طبيعة العمل املكلف به
وعدد الساعات املقررة إلجنازه  ،وأال يزيد ما يصرف للموظف يف اليوم الواحد عن نصف الرات اليوم .
ويعطى املوظف الذي يكلف بالعم ل أيام العطل الرمسية واألعياد مكافمة عن عمله وفقاً لساعات
العمل اإلضايف حبد أعلى قدره مائة باملائة ( )%011من الرات األساس أليام التكليف.
11

00

عدل مقدار المكافأة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1719/1وتاريخ 1161/6/17هـ بحيث تكون مكافأة العمل أيام العطل
الرسمية واألعياد وفقاً لساعات العمل اإلضافي بحد أعلى قدره ( )%144من الراتب األساسي أليام التكليف.

املادة الرابعة والثالثون:
ال جيوز اامع بني مكافمة العمل اإلضايف وبدل االنتدا .
املادة اخلامسة والثالثون :
مينح املوظف يف حالة اإلصابة بعجز أو عاهة متنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته يف حالة الوفاة إذا
كانت الوفاة أو العجز ناشئني بسب العمل تعويضاً مقداره مائة الف ( )011،111ريال.
ويصرف ملن يصا بعجز جزئ أو عاهة مستدمية ال متنعانه من أدا عمله إذا وقعا بسب

العمل

تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض املشار إليه ،ويكون تقرير
نسبة العجز من اهليئة الطبية املختصة.
املادة السادسة والثالثون:
يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية :
 211ريال  -للمرات من األو إ اخلامسة1
 711ريال  -للمرات من السادسة إ العاشرة1
 411ريال – للمرات من احلادية عشرة إ الثالثة عشرة1
 0211ريال  -للمرتبة الرابعة عشرة1
ويصوووورف للموظووووف املنتوووود واملكلووووف بالعموووول اإلضووووايف يف غووووري أوقووووات الوووودوام
الرمسو و عووون كووول يووووم مووون أيوووام تكليفوووه أو انتدابوووه بووودل انتقوووال إضوووايف يعوووادل نسوووبة
( )91/ 0من بدل االنتقال الشهري املخصص ملرتبته.
وجيووووز عوضووواً عووون صووورف هوووذا البووودل توووممني وسووويلة النقووول املناسوووبة للمووووظفني الوووذين
تسوووتوج طبيعوووة عملوووه سوووفراً متواصو والً بشووورط موافقوووة وزيووور املاليوووة ووزيووور اخلدموووة املدنيوووة
على ذلك.

املادة السابعة والثالثون :
تقووووم الووووزارات واملصوووا احلكوميوووة الووويت تتبعهوووا مراكوووز عمووول تقوووع خوووارج نطووواق املووودن
مبسوووافة ليسوووت قليلوووة بتوووممني نقووول املووووظفني مووون وإ العمووول باإلضوووافة إ موووا يمخوووذه مووون بووودل
انتقال شهري  ،على أن يت ذلك على وسائل النقل العادية املستخدمة للطلبات.
كمووووا تقوووووم الوووووزارات واملصووووا احلكوميووووة بنقوووول املوووووظفني الووووذين يعملووووون بالتنوووواو بووووني
السووواعة التاسوووعة مسوووا والسووواعة السادسوووة صوووباحاً بووونفا الوسووويلة وذلوووك باإلضوووافة إ موووا
يمخذه من بدل االنتقال الشهري .
املادة الثامنة والثالثون:
لووووزارة ال بيوووة والتعلوووي ووزارة الصوووحة وغريهوووا مووون ااهوووات الووويت تعمووول فيهوووا نسوووا أن
ختتوووار بعووود أخوووذ رأي املسوووتفيدات بوووني نقلوووهن أو دفوووع بووودل االنتقوووال الشوووهري هلووون حسوووبما
توووراه مالئمووواً  1ويوووت النقووول يف وسوووائل النقووول للطالبوووات يف حالوووة مووودارس البنوووات وااهوووات
املماثلوووة الووويت تتبعهوووا مووودارس  ،أو بوسوووائل النقووول العاديوووة املسوووتعملة يف الطلبوووات يف احلووواالت
األخرى.
املادة التاسعة والثالثون:
أ -إذا نقووول املوظوووف مووون بلووود إ بلووود آخووور يصووورف لوووه موووا يعوووادل راتو و شوووهرين باعتبوووار
ال لنفقوووات ترحيلوووه وعائلتوووه وأمتعتوووه ،علوووى أن ال يصووورف أكثووور مووون بووودل
ذلوووك مقووواب ً
ترحيووول يف حالوووة النقووول للموظوووف خوووالل سووونة واحووودة إال بعووود أخوووذ رأي وزارة اخلدموووة
املدنية وموافقتها بعد تقص أسبا النقل ووجاهتها.

02

فووووذذا كووووان النقوووول موووون داخوووول اململكووووة إ خارجهووووا أو العكووووا أو موووون جهووووة إ
جهووووة أخوووورى خووووارج اململكووووة  ،تصوووورف لووووه باإلضووووافة إ مووووا سووووبق تووووذاكر اركابووووه
12

سبق أن صدر تعميم وزارة الخدمة المدنية رقم  11/26وتاريخ 1147/1/21هـ حدد المسافات المعتبرة لصرف بدل الترحيل ()71
كيلومتراً فأكثر للطرق المسفلتة )14( ،كيلومتراً فأكثر للطرق غير المسفلتة ) 11( ،كيلومتراً فأكثر لألماكن التي ال تصل إليها السيارات أو
سبل المواصالت الحديثة ،وتحسب المسافة بين المكان المنتدب منه والمنتدب إليه على أساس ما تحدده األمانات وبلديات المدن والقرى من
حدود لتلك المدن والقرى.

وعائلتوووه ،كموووا يصووورف لوووه ثالثوووة أضوووعاف قيموووة التوووذكرة مووون البلووود املنقوووول منوووه إ البلووود
املنقووول إليووه علووى أال يقوول مووا يصوورف لووه عوون راتوو شووهر واحوود وذلووك مقابوول نفقووات
اإلعداد للسفر.
-

فوووذذا انتووود املوظوووف مووودة أو مووودد متواصووولة تزيووود علوووى تسوووعني يومو واً يوووؤمن ترحيلوووه

على النحو التال :
 -0يف حالة االنتدا

داخل اململكة يصرف له عند ابتدا االنتدا

ما يعادل رات

شهرين

باعتبار ذلك مقابل نفقات ترحيله وعائلته وأمتعته وأثاثه يف الذها واإليا .
 -2يف حالة االنتدا

من داخل اململكة إ خارجها أو العكا أو من جهة إ جهة أخرى

خارج اململكة فتؤمن له تذاكر إركا فقط له ولزوجته وأوالده يف حدود أربع تذاكر كاملة
للجميع ،وال مينع من استحقاق البدل املنصوص عليه يف الفقرة ( ) قطع االنتدا من قبل
مرجع املوظف قبل إنها مدة االنتدا .
املادة األربعون :
يستحق املوظف املعني ابتدا ً خارج اململكة لو( بدل ال حيل ) و ( تذاكر السفر ) بشرط أن تكون الوظيفة
املعني عليها ضمن تشكيالت ااهة خارج اململكة.
املادة احلادية واألربعون:
يؤمن للموظف تذكرة إركا بالطائرة ذهاباً وإياباً يف احلاالت اآلتية-:
أ -إذا انتد يف الداخل أو اخلارج مدة ال تزيد على تسعني يوماً.
 إذا استدعته احلكومة للشهادة أمام إحدى احملاك أو اهليئات الواقعة خارج مقر عمله.جو -إذا دع للمثول أمام انة طبية أو هيئة حتقيق أو حماكمة.
د -إذا حصل على اجازة مرضية وأوص بعالجه من قبل ااهة املختصة لبلد آخر داخل اململكة.
فذذا كان السفر إ بلد ال تصله الطائرات فيصرف له اجرة سيارة صلرية كاملة إذا كان من
موظف املرتبة العاشرة فما فوق وأجرة اركابه بالنقل ااماع ملا دون ذلك.

وجيوز يف احلاالت االستثنائية أن ته له ااهة اليت يعمل فيها وسيلة النقل الالزمة.
ويصرف للموظفني يف هذه احلاالت املذكورة بدل انتدا عن األيام اليت استلزمتها هذه األعمال،
وفيما عدا حالة االنتدا

على املوظف أن يقدم شهادة بذلك من ااهة اليت استدع إليها ،وال يصرف

للموظف املته بدل انتدا إال بعد أن تثبت برا ته مما نس إليه.
املادة الثانية واألربعون :
يكون اإلكرا بالطائرات وفق الدرجات اآلتية-:
أ -درجة أو ملوظف املرتبة العاشرة فما فوق.
 -درجة سياحية ملا عدا ذلك من املوظفني ،وجيوز إركا

املوظفني من املرتبة التاسعة فما دون

بالدرجة األو يف احلاالت اليت تقتض طبيعة األمور فيها هذا التصرف مثل :
 -0مرافقة الضيوف الرمسيني عند سفره بالدرجة األو .
 -2كون املوظف عضواً يف وفد رمس مسافر إ اخلارج  ،وحيق لبعض األعضا الركو
بالدرجة األو .
 -9من يرى الوزير املختص أثنا سفره يف الداخل حاجة إ اصطحابه معه بالدرجة األو
ألسبا تتعلق بالعمل.
املادة الثالثة واألربعون :
جيوز يف احلاالت املنصوص عليها يف املادة ( ) 90من هذه الالئحة بدالً من تممني تذاكر السفر عينياً يف
الداخل صرف قيمتها من الدرجة السياحية مهما كانت مرتبة املوظف.
كما جيوز تعويض املوظف املستحق ألمر اإلكرا

احلكوم عن تذاكر السفر يف اخلارج حس

يتفق عليها بني وزارة املالية واملؤسسة العامة للخطوط ااوية العربية السعودية.

قواعد

املادة الرابعة واألربعون :
أ -تؤمن احلكومة عن طريق وزارة املالية ملوظف املرتبة (اخلامسة عشرة) سيارات مناسبة الستعماهلا
يف تنقالته الرمسية واخلاصة جتدد كل أربع سنوات باإلضافة إ سائق ،على أن يتحمل املستفيد
تكاليف الوقود وصيانة السيارة.
ويصرف للمعني على هذه املرتبة من تاري التعيني حتى تممني السيارة مبلغ شهري قدره ()2111
ريال على أال تتجاوز الف ة ستة أشهر من تاري التعيني ،09ويكون تاري بداية احتسا األربع
سنوات من تاري صدور قرار التعيني ،فذذا انتهت األربع سنوات فذن تاري احتسا ف ة السيارة
البديلة يكون من التاري الفعل لتممينها  1على أن يكون تاري نقل ملكية السيارة املنتهية مدتها
له متزامنة مع تاري تممني السيارة البديلة  ،وتصبح السيارة ملكاً للمستفيد بنهاية األربع سنوات،
أما إذا ا نتقل املوظف الذي أمنت له السيارة إ جهة حكومية أورق إ مرتبة أخرى سوا يف
جهته اليت يعمل بها أو يف غريها فتستمر السيارة معه حتى إكمال املدة الالزمة لنقل ملكيتها ،ويف
حالة انتها خدمته بسب الوفاة أو العجز الصح عن العمل أو التقاعد  ،فتنتقل ملكيتها إليه دون
اش اط إكمال مدة األربع سنوات.
وجيوز بعد االتفاق مع وزير املالية ووزير اخلدمة املدنية أن يسري حك هذه املادة على رؤسا
املصا واإلدارات املستقلة.
 تؤمن وزارة اخلارجية لرؤسا البعثات الدبلوماسية املمثلة للمملكة يف اخلارج السيارات املناسبةالستعماهلا يف تنقالته الرمسية واخلاصة ،وجتدد كل أربع سنوات كما يؤمن باإلضافة إ ذلك
سائق.
جو  -ال يصرف للمستفيد من أحكام الفقرتني السابقتني بدل االنتقال املقرر.
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تضمن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1721/1وتاريخ 1166/11/64هـ المبلغ بتعميم الديوان الملكي رقم  11371وتاريخ
1161/1/27هـ تعديل المادة (الرابعة واألربعون) ليكون بدل االنتقال الذي يصرف لمن يشغل المرتبة (الخامسة عشرة) مقداره ()2444
ريال شهرياً ،وذلك من تاريخ تعيينه على هذه المرتبة حتى تأريخ تأمين السيارة له ،على أال تتجاوز الفترة(ستة أشهر) من تاريخ تعيينه ،وكذا
تعديل الفقرة رقم ( )6من المادة (األولى) من قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد ليكون مقدار البدل للمتعاقد معه ممن يشغل المرتبة
الخامسة عشرة ( )2444ريال شهرياً ،وأن يتم تطبيقه على أصحاب المعالي الوزراء ونواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة وما يعادلها في
ساللم الرواتب األخرى ،وذلك من تاريخ التعيين على إحدى هذه المراتب حتى تاريخ تأمين السيارة له على أال تتجاوز الفترة (ستة أشهر)

املادة اخلامسة واألربعون:
يصرف للموظف عند التعيني أول مرة يف خدمة الدولة بعد صدور اللوائح التنفيذية لنظام اخلدمة املدنية
اليت مت العمل بها اعتباراً من تاري 0947/1/0هو بدل يعادل رات شهر واحد.
املادة السادسة واألربعون :
يصرف للموظف املنتد

يف الداخل من املوظفني اخلاضعني للمادة ( )99من هذه الالئحة مخسون رياالً

بدل انتقال يوم طوال ف ة االنتدا إذا ق توفر له وسائل النقل يف مقر انتدابه.
املادة السابعة واألربعون:
ال جيوز للموظف بمي حال من األحوال استعمال السيارات احلكومية إذا كان حيصل على بدل انتقال
شهري.
املادة الثامنة واألربعون :
يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره ( )721رياالً للموظفني الذين يتعرضون حبك عمله
وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى  ،وحتدد مسميات الوظائف املشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من
قبل وزارة اخلدمة املدنية باالش اك مع وزارة املالية.
املادة التاسعة واألربعون :
يصرف بدل خطر كل شهر قدره ( ) 111رياالً للموظفني الذين تقتض طبيعة أعماهل التعرض للخطر،
وحتدد مسميات الوظائف املشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة اخلدمة املدنية باالش اك مع
وزارة املالية.
املادة اخلمسون :
أ -يصرف لألطبا البيطريون الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرمس مكافمة تعادل
نصف الرات الشهري.
 -مينح األطبا البيطريون مكافمة سنوية تعادل مرت شهرين.

املادة احلادية واخلمسون :
مينح الذين يزاولون أعمال التدري

والتعلي داخل املدارس ومعاهد التعلي ومراكز التدري

( من غري

اخلاضعني لالئحة الوظائف التعليمية) بدل مهنة كل شهر قدره ( )%21من أول مربوط املرتبة اليت يشللها
املوظف  ،فذذا زادت خدمته عن مخا سنوات يصرف له بدل قدره ( )%91من أول مربوط املرتبة اليت
يشللها ،ويش ط لصرف هذا البدل :
 -0أن يكون املوظف مثبتاً على وظيفة تعليمية أو تدريبية داخل املدرسة أو املعهد أو مركز التدري .
 -2أن يزاول املوظف عمل الوظيفة املثبت عليها فعالً.
 -9أن تكون مدة اخلدمة احملتسبة قد قضيت على وظيفة تعليمية أو تدريبية.
املادة الثانية واخلمسون :
جيوز منح بدل طبيعة عمل للري شاغل الوظائف التعليمية والتدريبية لألسبا التالية -:
 -0صعوبة العمل الذي يقوم به املوظف  ،أو كون االستمرار فيه يؤدي إ آثار مرضية مثل وظائف
النس .
 -2ا رتباط الوظيفة مبسئولية من شمنها أن تعرض شاغلها خلسارة مادية بسب

مباشرة عملها مثل

وظائف أمنا الصناديق.
 -9كون الوظيفة من الوظائف اليت يعمل شاغلها خارج املكات احلكومية طوال الوقت أو أغلبه.
ومينح هذا البدل بنسبة ال تزيد على ( )%21من أول مربوط املرتبة اليت يشللها املوظف ،ويت
حتديد الوظائف اليت يصرف هلا هذا البدل ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من وزير اخلدمة املدنية بنا
على اق اح انة البدالت املنصوص عليها يف املادة ( )21من هذه الالئحة ،ويش ط لصرف البدل أن
يكون املوظف شاغالً لوظيفة من الوظائف اليت يقرر هلا هذا البدل ويزاول عملها فعالً.

املادة الثالثة واخلمسون :
يصرف للموظف الذي تنته خدمته بعد نفاذ هذه الالئحة (مكافمة نهاية خدمة ) تعادل روات ستة
أشهر يف احلاالت اآلتية :
 التنسيق من اخلدمة مبوج املادة ( )01من الئحة انتها اخلدمة. اإلحالة على التقاعد بسب العجز عن العمل. اإلحالة على التقاعد بسب بلوغ السن النظامية. الوفاة.وتصرف (مكافمة نهاية خدمة) تعادل روات أربعة أشهر للموظف الذي حيال على التقاعد املبكر.
ويف مجيع األحوال ال جيوز اامع بني هذه املكافمة ومكافمة الفئات الوظيفية املشمولة بلوائح خاصة
اليت يعترب نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية جز اً مكمالً هلا ،على أن ال تقل مكافمة نهاية اخلدمة هلذه
الفئات الوظيفية عن نهاية اخلدمة للمشمولني بنظام اخلدمة املدنية إذا توافرت لديه شروط صرفها.
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املادة الرابعة واخلمسون :
جيوز منح املوظفني املعينني على وظائف ثابتة يف املناطق النائية بدالً شهرياً ال يتجاوز مقداره عشرين باملائة
( )%21من أول مربوط املرتبة ،وتتو ( انة البدالت ) املشكلة يف وزارة اخلدمة املدنية من  -ممثل هلا
وممثل لكل من وزارة املالية وااهة ذات العالقة  -حتديد املناطق املشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل
منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات جمللا اخلدمة املدنية1
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عدل عجز المادة ( )16بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  1371/1وتاريخ 1166/6/29هـ .
11
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )1734/1وتاريخ 1161/7/13هـ بالموافقة على توصيات لجنة البدالت بشأن عناصر تحديد نسبة
بدل المناطق النائية.

ثالثاً – األحكام العامة
املادةاخلامسة واخلمسون :
تصرف البدالت كل شهر باإلضافة إ رات

املوظف وختفض بنسبة اخنفاض الرات

ويوقف صرفها إذا

أوقف الرات  ،وال تصرف البدالت عند التعويض عن اإلجازة أو يف حالة االبتعاث.
املادة السادسة واخلمسون :
تشكل يف وزارة اخلدمة املدنية انة مؤلفة من مندوبني من -:
أ -وزارة املالية .
ب -وزارة اخلدمة املدنية .
جو  -الوزارة أو املصلحة احلكومية ذات العالقة ،وتكون مهمتها -:
 -0مراجعة البدالت املنصوص عليها فيما سبق والوظائف اخلاضعة هلا واق اح اإلضافة أو التعديل بها.
 -2النظر يف البدالت اليت قد توجد يف املستقبل واألحكام املنظمة هلا وتؤخذ توصيات اللجنة فيما سبق
يف االعتبار عند وضع اللوائح املختصة  ،كما يكون من مهمة اللجنة مراقبة حسن تطبيق األحكام
املنظمة للبدالت والوظائف اخلاضعة هلا ،وتعرض توصياتها على للا اخلدمة املدنية ليقرر ما يراه
حياهلا.
املادة السابعة واخلمسون :
يستمر صرف البدالت واملكافآت والتعويضات واملزايا اليت يتقاضاها املوظفون قبل نفاذ اللوائح التنفيذية
لنظام اخلدمة املدنية مبوج

قرار للا اخلدمة املدنية رق ( )0وتاري 0947/7/27هو فيما ال يتعارض

معها.
املادة الثامنة واخلمسون :
جيوز للموظف التنازل عن أي من املزايا أو البدالت املقرة يف أنظمة اخلدمة املدنية أو اللوائح أو القرارات
املكملة له بشرطني :

أ -أن يكون التنازل خطيًا مع إسقاط احلق يف املطالبة أمام ااهات احلكومية أو القضائية.
 أن ينص على ذلك يف القرار اإلداري.املادة التاسعة واخلمسون :
حتتس التواري وفق تقوي أم القرى  ،ويعترب الشهر يف تنفيذ أحكام أنظمة اخلدمة املدنية ثالثني يوماً إال
إذا نص على خالف ذلك.
املادة الستون :
حتل املواد الواردة يف هذه الالئحة حمل مجيع القواعد املقررة يف هذا الشمن.
________________

جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي
(وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  3561/2وتاريخ 3411/3/4هـ)
الفئة مرتفعة المعيشة
الواليات المتحدة "نيويورك"

امبراطورية اليابان

االتحاد السويسري

جمهورية الصين الشعبية "هونج كونج"

روسيا االتحادية

مملكة الدنمرك

المملكة المتحدة

الفئة ( أ )
جمهورية البرازيل االتحادية
جمهورية الصين الوطنية
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
جمهورية بولندا
نيوزيلندا
الواليات المتحدة المكسيكية
الواليات المتحدة االمريكية"واشنطن"هيوستن"لوس انجليس"

مملكة بلجيكا
جمهورية كوريا الجنوبية
جمهورية المانيا االتحادية
جمهورية التشيك
الجمهورية اللبنانية
جمهورية البرتغال
جمهورية الصين الشعبية "بكين"

مملكة السويد
جمهورية سنغافورة
جمهورية رومانيا
جمهورية الجابون
الجمهورية الفرنسية
كندا "أتاوا"
جمهورية ايطاليا

مملكة اسبانيا
جمهورية المجر
جمهورية ايرلندا "دبلن"
استراليا
الجمهورية االرجنتينية
جمهورية النمسا
مملكة هولندا

أوكرانيا "كييف"
جمهورية اليونان
مملكة النرويج "أوسلو"
جمهورية فنلندا "هلسنكي"
ساحل العاج ( كرت دي فوار )
جمهورية نيجيريا االتحادية
جمهورية الكاميرون

الفئة ( ب )
جمهورية ليبيا

جمهورية اوغندا

الجمهورية اليمنية

جمهورية كازخستان

جمهورية جنوب افريقيا

جمهورية جيبوتي
الجمهورية العربية السورية
جمهورية تركيا
جمهورية أثيوبيا الشعبية الفدرالية الديمقراطية
الجمهورية البوليفارية الفنزولية
الجمهورية االسالمية الموريتانية
دولة الكويت
جمهورية الفلبين

دولة االمارات العربية المتحدة
سلطنة عمان
جمهورية مصر العربية
جمهورية البانيا
جمهورية اندونيسيا
جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية
جمهورية النيجر
جمهورية تركمانسنان

جمهورية البوسنة والهرسك
مملكة البحرين
مملكة اتحاد ماليزيا
المملكة المغربية
دولة قطر
جمهورية الهند
جمهورية غانا
جمهورية اوزبكستان

جمهورية اذربيجان
الجمهورية التونسية
جمهورية كينيا
جمهورية باكستان االسالمية
جمهورية غينيا
جمهورية افغانستان االسالمية
جمهورية السنغال
دولة اريتيريا

جمهورية تشيلي
جمهورية تشاد
جمهورية السودان
فيتنام "هانوي"
جمهورية العراق
طاجيكستان "دوشنبيه"
جمهورية موزمبيق "موبوتو"
جمهورية زامبيا

المملكة االردنية الهاشمية

اتحاد ماينمار

مملكة تايلند

جمهورية بوركينافاسو

جمهورية مالي

الفئة ( ج )
جمهورية الصومال الديموقراطية

جمهورية تنزانيا المتحدة

جمهورية سريالنكا الديمقراطية

جمهورية بنجالديش الشعبية

سلطنة بروناي دار السالم

تضمن قرار للا اخلدمة املدنية رق ( )0129/2وتاري 0999/0/9هو املبلغ بربقية الديوان امللك رق  99199وتاري 0999/7/01هو بالفقرة (ثانياً) :يعامل املوظف املنتد إ
دولة ليست مصنفة ضمن جدول تصنيف الدول معاملة املوظف املنتد إ الدولة املصنفة اجملاورة هلا.

بعض الحوافز المقررة بموجب قرارات (مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة المدنية )
مسمى احلافز
بدل طبيعة عمل للعاملني
يف جمال األمن والسالمة
مكافأة العاملني يف املناطق
اجلبلية

مكافأة احلاسب اآللي

مكافأة مباشرة األموال
العامة #

مقداره
 %51من الراتب
 %51ـ %11

 11ـ  % 11من
أول مربوط املرتبة
راتب شهر إىل
ثالثة أشهر عن كل
سنة

اجلهات أو الفئات املستفيدة

املستند

العاملون يف األمن والسالمة يف

قرار جملس اخلدمة املدنية رقم  5771/5وتاريخ

اجلهات احلكومية

5141/8/51هـ

العاملون يف املناطق اجلبلية جببال

قرار جملس اخلدمة املدنية رقم5518/5يف

جازان

5117/15/51هـ

العاملون املتخصصون يف جمال
احلاسب اآللي من املعينني على سلم
رواتب املوظفني العام.
( أمناء الصناديق  ،مأموري الصرف
 ،حمصلي األموال العامة  ..اخل )

من راتب نصف
مكافأة موزعي الربيد

شهر إىل راتب شهر

(موزع بريد ،مراسل ،سائق)

املرضى بأقسام املستشفيات
واحملاجر الصحية

مكافأة سائقي سيارات
الوزراء ونوابهم واملرتبة

 5111ريال

مجيع اجلهات احلكومية

املمتازة
مكافأة الدارسني أثناء
عملهم باخلارج
مكافأة املستشارين غري
املتفرغني

راتب شهر واحد

5151/5/11هـ املتضمن شروط وضوابط الصرف.
املرسوم امللكي رقم م 1/يف 5111/1/51هـ

5115/1/1هـ

قرار جملس اخلدمة املدنية  5111/5يف
5118/1/17هـ
قرار جملس اخلدمة املدنية رقم  111يف
5111/1/51هـ

احلاصلون على مؤهالت علمية أثناء

قرار جملس الوزراء رقم  147يف 5414/1/1هـ،

عملهم خارج اململكة يف السفارات

قرار جملس اخلدمة املدنية رقم  814/5يف

وامللحقيات

5114/1/1هـ

 7111ريال شهرياً املستشارون غري املتفرغون من أعضاء
كحد أقصى

تعميم وزارة اخلدمة املدنية رقم  1115يف

قرار جملس الوزراء رقم  515يف 5111 /1/11هـ
للمستخدمني العاملني على خدمة

مكافأة خدمة املرضى

5111/51/11هـ،

قرار جملس اخلدمة املدنية رقم  481يف

ونصف
راتب ثالثة أشهر

قرار جملس اخلدمة املدنية رقم  5111يف

هيئة التدريس باجلامعات

قرار جملس اخلدمة املدنية رقم  5754/5يف
5144/1/57هـ ومن اجلائز زيادة املكافأة إىل
( )510111ريال وفق ضوابط حتدد لذلك.

 #مكافأة مباشرة األموال العامة( :راتب شهر واحد) عن كل سنة من السنوات األربع األولى( ،راتب شهر ونصف) عن السنة الخامسة وحتى
السابعة( ،راتب شهرين) عن السنة الثامنة وحتى العاشرة( ،راتب شهرين ونصف) عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة( ،راتب ثالث
أشهر) عن كل سنة بعد الخامسة عشرة.

اآلراء النظامية في الرواتب والبدالت

الرواتب والعالوات
س :ما المقصود بنصف صافي راتب الموظف مكفوف اليد ومن في حكمه وفقاً للمادة ( )31من نظام الخدمة
المدنية؟
الــرأي :المقصود من ذلك هو نصف راتب الموظف األساسي بعد حسم العائدات التقاعدية ألن األصل أن يكون
حسم هذه العائدات على كامل الراتب.
س :ما مدى احتفاظ المشمول بالئحة الوظائف التعليمية لراتبه الذي يتقاضاه إذا تنازل عن المستوى التعليمي
الذي يشغله إلى مستوى أقل بالالئحة التعليمية نفسها؟
الــرأي :إن حالة المشمول بالئحة الوظائف التعليمية المتنازل إلى مستوى أقل من المستوى الذي يشغله تشبه
حالة الموظف المعاد للخدمة على مرتبة أقل من المرتبة التي كان يشغلها والذي يعامل من حيث الراتب
المستحق بموجب المادة (/31جـ) من نظام الخدمة المدنية وبالتالي يمكن قياس هذا النص على الحالة المشار
إليها شريطة أن يكون قد أمضى في الخدمة سنة فأكثر.
س :العمال المعينون على بند األجور ويتقاضون رواتب معينة هل ينظر إلى رواتبهم عند التعيين على وظائف
المستخدمين بحيث يوضعون على الدرجة التي تتساوي أو تزيد على رواتبهم؟
الــرأي :المعين على الئحة المستخدمين يعين على أول مربوط المرتبة وال ينظر إلى ما كان يتقاضاه على بند
األجور ألن الذي يمكن أن يستفيد من راتبه السابق هو الموظف أو المستخدم وفقاً لنص المادة ( )31من نظام
الخدمة المدنية.
س :ما مدى شمول الموظف أو المستخدم الموقوف بسبب كفالته في حقوق مالية خاصة باألمر السامي الكريم
رقم /3161م وتاريخ 3431/1/1هـ الخاص بتحديد كيفية معاملة من يوقفون في حقوق خاصة ؟
الــرأي :يقضي األمر السامي الكريم رقم /3161م وتاريخ 3431/1/1هـ باعتبار الموظف أو المستخدم
الموقوف بالسجن بسبب حقوق مالية خاصة في حكم مكفوف اليد وحيث أن الكفيل في تلك الحقوق أولى الرعاية
من المدين األصلي فإنه يعتبر مشموالً باألمر السامي المشار إليه من باب أولى.
س :موظف استقال قبل إكمال سنة التجربة ثم أعيد تعيينه مرة أخرى بنفس المرتبة هل يحتفظ براتبه السابق؟
الــرأي :ما دام أن فترة تعيينه السابق لم تصل إلى السنة ولم يكمل فترة التجربة فإن ذلك ال يعطيه الحق في
االستفادة من راتبه السابق.
س :ما مدى شمول الموظف والمستخدم الموقوف بسبب مطالبات مالية خاصة بحكم المادة ( )31من نظام
الخدمة المدنية حتى ولو لم يثبت إعساره؟
الــرأي :شمول الموظف أو المستخدم بحكم المادة ( )31ولو لم يثبت إعساره استناداً لألمر السامي رقم
(/3161م) وتاريخ 3431/1/31هـ.
س :ما مدى استحقاق المعلم لرواتب العطلة الصيفية إذا سبقها إجازة استثنائية ولحقها غياب غير مشروع؟
الــرأي :المادة (الثا منة) من الئحة االجازات حددت المدد التي ال يستحق عنها الموظف إجازة عادية ومن تلك
المدد مدة اإلجازة االستثنائية .وتطبيقاً لذلك ال يستحق المدرس رواتب اإلجازة الصيفية إال بقدر ما يستحقه عن
األيام التي عملها خالل العام الدراسي بعد استبعاد أيام اإلجازات االستثنائية ومن باب أولى أيام الغياب على
اعتبار أنها مستبعدة من الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد.

س :ما مدى إمكانية احتفاظ العامل المعين على بند األجور براتبه عند تعيينه بإحدى مراتب الموظفين أو
المستخدمين؟
الــرأي :ال يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية نص يقضي باحتفاظ المعين على بند األجور براتبه
السابق عند تعيينه على وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فيبقى الوضع على األصل وهو
منحه الدرجة األولى من المرتبة المعين عليها.
س :هل تحسم رواتب العطل الرسمية واألعياد إذا سبقها غياب ولحقها غياب على ضوء تعميم الوزارة رقم
 36/11111وتاريخ 3431/32/21هـ .
الــرأي :استناداً للمادة ( )23من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به األنظمة ال
يستحق الموظف راتباً عن األيام التي ال يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية واألعياد ال
تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب ألن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية اما العطلة
األسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام
األسبوع.
س :معلم توفي أثناء العطلة الصيفية هل يستحق ورثته رواتبه عن بقية هذه العطلة؟
الــرأي :يستحق الورثة رواتبه عن بقية العطلة الصيفية وقد سبق أن صدر بذلك قرار مجلس الوزراء برقم 31
وتاريخ 3111/1/3هـ وهذا القرار الزال ساري المفعول بعد صدور نظام الموظفين لسنة 3113هـ ونظام
الخدمة المدنية لسنة 3111هـ ألن هذا القرار خاص وال يلغى بالنصوص العامة التي اشتملت عليها هذه األنظمة
ولوائحها.
س :ما مدى أحقية الموظف لراتب عطلة عيد األضحى المبارك إذا كان قد منح إجازة استثنائية تنتهي مع بداية
عطلة العيد وطوي قيده بعدها الستقالته؟
الــرأي :الموظف في عطلة العيد ال يزال في الخدمة ويتمتع بكافة حقوقه الوظيفية لذلك يستفيد من راتب عطلة
العيد.
س :موظف استقال من وظيفة بالمرتبة الرابعة ومن ثم عاد للخدمة على المرتبة الخامسة بعد نجاحه في
المسابقة ،ما مدى إمكانية احتفاظه بما كان يتقاضاه من راتب حين كان يشغل المرتبة الرابعة؟
الرأي :ال يمكن احتفاظه براتبه السابق بل يعطى أول مربوط المرتبة التي عين عليها مجدداً وال يشمله االستثناء
الوارد بالمادة (/31أ) من نظام الخدمة المدنية ألن المقصود الموظف الذي يعين على الوظيفة األعلى وهو على
راس العمل ،وألن الموظف في هذه الحالة ال يعتبر موظفاً قبل تعيينه على المرتبة الخامسة فال يشمله هذا
االستثناء.
س :إذا صدر أمر من الجهة المختصة بالحجز على راتب الموظف مكفوف اليد في حدود ثلث الراتب وفقًا لما
نصت عليه المادة ( )21من نظام الخدمة المدنية فهل يكون الحجز على نصف صافي الراتب أم كامل الراتب؟
الــرأي :إن الحجز على راتب الموظف مكفوف اليد طبقاً لما نصت عليه المادة ( )21من النظام يكون على
أساس ما يصرفه له فعالً من فترة كف يده وهو نصف صافي راتب ،بمعنى أن يكون الحجز على ثلث نصف
صافي راتبه حتى ال يضار الموظف وأسرته.
س :موظف سبق وأن أنهيت خدماته ثم عاد للخدمة مجدداً ما مدى احتفاظه بالمكافأة التي كانت تمنح له مقابل
فرق الراتب عندما كان مستخدماً وفقاً للمادة ( )3/31من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي :إن المكافأة المنصوص عليها في المادة ( )3/31من الالئحة التنفيذية خاصة بالمستخدم الذي يعين على
وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية وعند انتهاء خدماته فإنه يفقد ميزة المكافأة التي تصرف تكملة للراتب ألنها
ليست جزءاً من الراتب حتى يمكن مراعاتها عند إعادة تعيينه ويطبق بحقه نص الفقرة (ج) من المادة ( )31من
نظام الخدمة المدنية.

س :ما مدى جواز جمع الطالب بين مكافأة الدراسة والراتب المقطوع نظير عمله في إحدى الجهات الحكومية.
الــرأي :ال يجوز للطالب الجمع بين مكافأة الدراسة وراتب الوظيفة عدا المكافأة التي تصرف للمشمولين بنظام
األئمة والمؤذنين وخدم المساجد فإنه يجوز الجمع بينهما.
س :ما مدى استحقاق الموظف لراتب الفترة التي كان يحضر فيها إلى مقر عمله ولكنه يرفض تأدية العمل الذي
يكلف به؟
الــرأي :إن حضور الموظف إلى مقر عمله وانصرافه منه في األوقات الرسمية المحددة للدوام ليس غاية في حد
ذاته ،وإنما هو وسيلة لكي يؤدي العمل الموكل إليه في مقره في الوقت المحدد ألدائه ،ومادام قد رفض الموظف
تأدية العمل الموكل إليه خالل الفترة المشار إليها ،فإنه ال يستحق راتباً عنها وفقاً لنص المادة ( )23من نظام
الخدمة المدنية والتي ربطت استحقاق الراتب بمباشرة العمل وليس بمجرد الحضور لمقر العمل.
س :ما مدى استحقاق المشمولين بكوادر خاصة لعالوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (/31ب) من نظام
الخدمة المدنية عند ترقيتهم ضمن الكادر الخاضعين له ،وهل يشمل ذلك المنقولين من كادر الموظفين إلى تلك
الكوادر أو العكس؟
الــرأي :إن من يتم ترقيتهم من المشمولين بتلك الكوادر الخاصة يجوز منحهم عالوة الترقية إذا كان النظام
الخاص بهم لم ينظم ذلك ويحيل إلى نظام الخدمة المدنية في هذا الشأن ،أما المنقولين من الخاضعين لنظام
الخدمة المدنية إلى أحد تلك الكوادر أو العكس فإنه ال يجوز منحهم تلك العالوة ألنهم ال يعتبرون مرقين وإنما
يعاملون على أساس أنهم معينون.
س :إذا حسم على الموظف المشمول بالئحة الوظائف التعليمية مدة خمسة عشر يوماً من راتبه تطبيقاً للمادة
( )23من نظام الخدمة المدنية بسبب غيابه ،فهل هذا الحسم يؤثر على استحقاقه للعالوة السنوية مستقبالً؟
الــرأي :يحرم المشمول بالئحة الوظائف التعليمية من العالوة السنوية في حاالت وردت تحديداً بالمادة (/5ج)
من الالئحة من بينها إذا عوقب بالحسم من الراتب مدة أو مدد مجموعها خمسة عشر ( )36فأكثر وهذا ينصرف
إلى الحسم كعقوبة تأديبية وفقاً لما ورد بنظام تأديب الموظفين وليس الحسم من الراتب مقابل الغياب تطبيقاً
ال راتب مدة الغياب.
للمادة المشار إليها ألنه في هذه الحالة ال يستحق الموظف أص ً
س :هل يجوز منح الموظف الدرجة اإلضافية المقررة بالمادة /31ب من نظام الخدمة المدنية في حالة ترقيته
على إحدى المراتب الواقعة بعد المرتبة العاشرة؟
الــرأي :يجوز منح الموظف المرقى إلحدى المراتب التي تلي المرتبة العاشرة العالوة اإلضافية الواردة في
المادة (/ 31ب) من نظام الخدمة المدنية التي نصت في عجزها على أنه (يجوز بقرار من السلطة المختصة منح
الموظف المرقى راتب الدرجة التالية) وذلك بما يتفق مع المادة ( )2/31من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية.
س :ما مدى جواز منح الموظف المنقول بترقية العالوة اإلضافية المنصوص عليها بالمادة (/31ب) من نظام
الخدمة المدنية؟
الــرأي :يجوز منح الموظف المنقول بترقية عالوة إضافية عند ترقيته إذا كان حاصالً على تقدير كفاية بدرجة ال
تقل عن جيد جداً في العام األخير ،وذلك على أساس أنه ال يجوز نقله مع الترقية ما دام يوجد مؤهلين للترقية
بالجهة اإلدارية المنقول إليها.
س :موظف انتهت خدماته لوفاته بنهاية دوام شهر ذي الحجة فهل يستحق العالوة السنوية؟
الــرأي :إن العالوة السنوية يستحقها الموظف وفقاً للمادة ( )31من نظام الخدمة المدنية من أول شهر محرم
من كل سنة وبالتالي فإن من أكمل دوام شهر ذي الحجة وهو على رأس العمل يستحق العالوة للعام التالي
وليس شرطاً أن يباشر الموظف يوم واحداً أو أكثر من أيام شهر محرم حتى يستحق العالوة ألنها استحقت عن
العام الماضي.

س :ما مدى جواز منح المستخدم المرقى بالمفاضلة للعالوة اإلضافية عند ترقيته؟
الــرأي :يجوز للجهة اإلدارية منح المستخدم عند ترقيته بالمفاضلة العالوة اإلضافية التي تمنح للموظف عند
الترقية وذلك وفقاً للمادة (/31ب) من نظام الخدمة المدنية والمادة ( )2/31من اللوائح التنفيذية لنظام لخدمته
المدنية استناداً للمادة ( )34من الئحة المستخدمين.
س :ما مدى استحقاق الموظف مكفوف اليد للعالوة الدورية المقررة في أول شهر محرم إذا انتهى كف يده بغير
الفصل وعاد إلى عمله؟
الــرأي :يستحق الموظف في هذه الحالة العالوة الدورية طالما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالتأديب
بحرمانه منها ويسوى راتبه بعد عودته على أساس استحقاقه للعالوة الدورية.
س :الموظف المرقى في أول يوم من شهر محرم هل يستحق العالوة السنوية على أساس الوظيفة المرقى منها
أو المرقى لها؟
الــرأي :المرقى في أول يوم من شهر محرم ينطبق بشأنه حكم المادة (األولى) من الئحة الحقوق والمزايا
المالية ،التي تنص على أنه (إذا تمت ترقية الموظف من أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة
(/31ب) من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العالوة السنوية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى
إليها كما لو تمت الترقية قبل أول محرم).
س :هل يجوز منح الموظف العالوة اإلضافية المنصوص عليها في المادة (/31ب) من نظام الخدمة المدنية إذا
كان يشغل وظيفة غير مستثناة من المسابقة عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة ،أو كان يشغل وظيفة
مستثناة من المسابقة والمؤهل عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة ،أو إلى وظيفة مستثناة من
المسابقة والمؤهل؟
الــرأي :يجوز منح الموظف الذي يشغل وظيفة غير مستثناة من المسابقة للعالوة اإلضافية المنصوص عليها
في المادة (/ 31ب) من نظام الخدمة المدنية عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة شريطة إكماله المدة
المطلوبة للترقية وهو أربع سنوات وأن يكون تقديره في تقويم األداء الوظيفي عن العام األخير ال يقل عن (جيد
جداً) .أما من كان يشغل وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل فإنه ال يستفيد من هذه العالوة عند ترقيته إلى
وظيفة مستثناة من المسابقة أو إلى وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل وذلك عمالً بمقتضى قرار مجلس
الخدمة المدنية رقم ( )115/3وتاريخ 3421/5/21هـ الذي قصر االستفادة من العالوة على شاغلي الوظائف
المستثناة من المسابقة ممن هم على رأس العمل عند ترقيتهم إلى وظائف مستثناة.
س :هل من الممكن منح العالوة اإلضافية التي يجوز منحها عند الترقية بأثر رجعي بسبب عدم إدخالها في قرار
الترقية أو قرار آخر مرافق له في نفس الوقت؟
الرأي :منح العالوة المشار إليها إنما تمنح بمناسبة الترقية متى توفرت شروط منحها ووافق على منحها
صاحب الصالحية ولذلك يجب أن يكون منحها مصاحب للترقية سواء في قرار الترقية ذاته أو في قرار مستقل
تابع له ،و لذلك ال يجوز منح هذه العالوة بأثر رجعي بقرار متأخر عن قرار الترقية مادام أن وقت الترقية قد
انتهي و استكملت جميع إجراءات الترقية والمباشرة للوظيفة المرقى لها .

البدالت والمكافآت والتعويضات
س :ما هي الجهة التي تتحمل نفقات السفر واإلقامة لمرافق المريض في حالة كون المريض موظفاً تابعاً إلحدى
الجهات الحكومية التي تؤمن العالج الطبي مثل وزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة
الداخلية؟
الــرأي :تصرف نفقات السفر واإلقامة لمرافق المريض من وزارة الصحة عمالً بقرار مجلس الوزراء رقم 311
لعام 3115هـ وكذلك المادة ( )31من الئحة اإلجازات.
س :هل يشمل حكم المادة ( )43من الئحة الحقوق والمزايا المالية الموظف الذي يستدعى من مقر عمله
لمقابلته بهدف معرفة مدى صالحيته للعمل خارج المملكة أو االلتحاق بإحدى الدورات التدريبية؟
الــرأي :طالما كان االستدعاء بناءً على طلب اإلدارة ويهدف لمصلحة العمل فإن ذلك يعتبر تكليفاً بمهمة ،ويعامل
في هذه الحالة معاملة الموظف المنتدب.
س :موظف يشغل المرتبة الخامسة عشرة لديه سيارة مؤمنة مع سائقها من قبل الدولة ورغب في الحصول
على إجازة عادية وقضائها خارج مقر عمله داخل المملكة فهل يجوز انتداب سائقه للجهة التي يقضي بها
إجازته؟
الــرأي :طالما أن تأمين السيارة مع سائقها الستعماله في الشؤون العامة والخاصة فإنه من الممكن انتدابه معه
في الجهة التي سيقضي بها إجازته بداخل المملكة وهذا ما يتفق مع حكم المادة (/44أ) من الئحة الحقوق
والمزايا المالية مع وجوب مراعاة المدد المحددة لالنتداب.
س :نصت المادة ( )21من الحقوق والمزايا المالية على أن ( ...ويحتسب بدل االنتداب عن أيام اإلجازة
المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على احتساب هذه المدة انتداباً على أن ال يزيد على
عشرين ( )21يوماً أو نصف المدة أيهما أقل "فهل المقصود بعبارة" نصف المدة الواردة في النص نصف مدة
االنتداب أم نصف مدة اإلجازة المرضية؟
الــرأي :المقصود "بنصف المدة" الوارد في هذه المادة هي مدة االنتداب وليست اإلجازة المرضية.
س :مدى أحقية الموظف الذي نقل لبدل االنتداب في حالة حضوره لتسليم ما بعهدته؟
الــرأي :إذا كان حضوره الستكمال إجراءات لتسليم ما بعهدته بسبب عائد إليه وكان يجب عليه تسليمه قبل
سفره فال يستفيد من تقصيره وال تحسب المدة انتداباً وال يستحق بدل انتداب وال بدل إركاب أما إذا كان سبب
التأخير عائد إلى جهته فإنه يستحق بدل االنتداب .
س :تنص المادة  36/14من الئحة التدريب على أن يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل
االنتداب عن الثالثين يوماً األولى ،فهل هذه المدة تدخل ضمن مجموع فترات االنتداب التي ال يجوز تجاوزها
كحد أقصى في السنة المالية ؟
الــرأي :الموظف المبتعث في الخارج ال تحكمه نصوص االنتداب وإنما تحكمه النصوص الواردة بالئحة التدريب
وذلك طيلة فترة ابتعاثه بما في ذلك الثالثين يوماً األولى التي يعطى عنها ما يعادل بدل انتداب على أساس إنها
جزء من المخصص المقرر له وبالتالي فإن هذه المدة ال تدخل ضمن مجموع فترات االنتداب التي ال يجوز
تجاوزها كحد أقصى في السنة.
س :ما هي الجهة التي تتحمل صرف بدل االنتداب والمصاريف السفرية ألعضاء مجالس المناطق المشاركين
في الجوالت التي تتم بتكليف من هذه المجالس؟
الــرأي :إن الجوالت التي يقوم بها أعضاء مجالس المناطق تدخل ضمن أعمال تلك المجالس وفقاً للمادة ()11
من نظام المناطق وهذه المهام ال تخص جهة بعينها وإنما تشمل كافة الجهات الممثلة في مجلس كل منطقة مما
يعني أن يتم صرف بدل االنتداب والمصاريف السفرية من قبل الجهة التابع لها عضو مجلس المنطقة.

س :ما مدى صالحية الجهة اإلدارية في تخفيض المدة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  211في
3411/1/21هـ المتضمن صرف بدل انتداب للموظف الموفد للتدريب في الداخل عند الذهاب واإلياب في حدود
ستة أيام؟
الــرأي :إن مدة الستة أيام الواردة بالقرار المشار إليه هي الحد األقصى الذي ال يجوز تجاوزه وبالتالي تملك
الجهة اإلدارية صالحية الصرف في حدودها وتخفيضها.
س :ما مدى إمكانية تطبيق المادة ( )21من الئحة الحقوق والمزايا المالية التي تمنح الموظف المنقول بدل
انتداب عن أيام السفر ال تزيد عن ثالثة أيام على الموظفين والمدرسين الموفدين للعمل ببعض الدول العربية
واإلسالمية والذين تتحمل المملكة رواتبهم وبدالتهم واستحقاقهم؟
الــرأي :هذه المادة تطبق على الموظفين أو المدرسين الموفدين للعمل بالخارج الذين تتحمل الدولة رواتهم
وبدالتهم.
س :هل يستحق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل االنتداب المقرر عن أيام السفر بموجب المادة ( )21من
الئحة الحقوق والمزايا المالية؟
الــرأي :الموظف يستحق في هذه الحالة بدل االنتداب المقرر عن مدة السفر الفعلية في حدود ثالثة أيام في
الداخل والخارج ،ألن المادة المشار إليها عامة وشاملة وال عالقة لها بكون النقل بناء على رغبة الموظف من
عدمه.
س :ما مدى استحقاق الموظف المنقول بناءً على رغبته لبدل الترحيل؟
الــرأي :أكد التعميم الصادر من وزارة المالية واالقتصاد الوطني رقم  2/32/1111بتاريخ 3111/5/21هـ
على عدم استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل وعائلته وصدرت الموافقة السامية رقم
 4/1/34622في 3113/1/6هـ للعمل بمقتضاه.
س :هل يستحق الموظف الموفد للعمل في الخارج بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (/11أ) من الئحة
الحقوق والمزايا المالية عند عودته إلى المملكة بعد انتهاء خدمته بالتقاعد أو االستقالة؟
الــرأي :يستحق الموظف في هذه الحالة البدل وفقاً للمادة المشار إليها.
س :ما مدى أحقية الموظف المنقول تأديبياً لبدل الترحيل؟
الــرأي :إن العقوبات التأديبية وردت بالمادة  12من نظام تأديب الموظفين على سبيل الحصر وليس من بينها
النقل وعلى ذلك فال يجوز معاقبة الموظف بعقوبة غير واردة في هذا النظام ومع ذلك فإن اقتضت المصلحة
العامة نقل الموظف ولو كان ذلك بمناسبة ارتكابه لمخالفة فإن ذلك ال يحرمه من البدل المقرر نظاماً للمنقول.
س :المنقول بناءً على رغبته من خارج المملكة إلى داخلها ما مدى استحقاقه لبدل الترحيل؟
الــرأي :مادام أن نقل الموظف ابتداءً من داخل المملكة إلى خارجها قد تم للمصلحة العامة واستحق بدل الترحيل
فإنه حينما ينقل من الخارج إلى داخل المملكة يستحق أيضاً هذا البدل حتى وإن كان النقل تم بناء على رغبته
ألن وضع الموظف في الخارج يختلف عن الموظف في التي من حيث ظروف العمل وما يترتب عليه من
التزامات وألن العمل في الخارج في حد ذاته مؤقتاً.
س :ما مدى إمكانية صرف بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (/11أ) من الئحة الحقوق والمزايا المالية
للموظف المنقول من بلد إلى آخر تبعاً لوظيفته؟
الــرأي :استحقاق الموظف المنقول تبعاً لوظيفته من بلد إلى آخر للبدل المشار إليه شريطة توفر المسافة
المحددة في تعميم وزارة الخدمة المدنية رقمن  46/21وتاريخ 3411/6/24هـ وهي 16كيلومترا في للطرق
المسفلتة و 41كيلو مترا للطرق غير المسفلتة و  36كيلو مترا للطرق الوعرة التي ال تصلها السيارات.

س :ما مدى استحقاق العامل على بند األجور لبدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (/11أ) من الئحة الحقوق
والمزايا المالية إذا تم تعيينه على وظيفة رسمية في بلد آخر؟
الــرأي :عدم استحقاق الموظف للبدل المشار إليه في هذه الحالة على أساس أن تعيينه األخير على وظيفة
رسمية يعد تعيين جديد على هذه الوظيفة الرسمية وفقاً لنظام الخدمة المدنية .
س :ما مدى استحقاق الموظف الذي يشغل وظيفة رسمية لبدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (/11أ) من
الئحة الحقوق والمزايا المالية ،إذا تم تعيينه في خارج مقر عمله بموجب المؤهل العلمي الحاصل عليه وهو
على رأس العمل؟
الــرأي :طالما أن رغبة الموظف اتجهت إلى مرتبة الوظيفة المعين عليها بعد حصوله على المؤهل وليس على
مكانها ،فإنه ال يوجد ما يمنع من استحقاقه للبدل المشار إليه وذلك استناداً إلى تعميم وزارة المالية واالقتصاد
الوطني رقم  34164/32وتاريخ 3112/1/21هـ المؤيد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم  165وتاريخ
3414/4/34هـ..
س :هل يجوز تنازل الموظف عن الترقية التي حصل عليها سواء عن طريق المفاضلة أو المسابقة وإذا كان
الجواب باإليجاب فما الذي يترتب على ذلك؟
الــرأي :األصل أنه ال يجوز للموظف التنازل عن ترقيته التي حصل عليها عن طريق المفاضلة أو المسابقة بعد
مباشرته العمل ألن التنازل ليس حقاً للموظف ،ولكن يجوز لإلدارة أن تطرق التنازل في حالة تصحيح وضع
نظامي أو وظيفي أو متى رأت أن هناك ظروف اضطرارية للموظف استدعته للتنازل عن ترقيته .وفي هذه الحالة
وهي إقرار التنازل يترتب على ذلك اآلتي:
 .1يعاد إلى وظيفته ومرتبته السابقة براتبه الذي كان يتقاضاه عليها ويسوى راتبه بالعالوة الدورية إذا كانت
مستحقة.
 . 2ال يسترد منه ما صرف له من زيادة في الراتب نتيجة للترقية إلى المرتبة األعلى حتى عودته إلى مرتبته
السابقة ،ألنه قد أدى العمل المقابل له من تلك المرتبة ،ذلك ألن الراتب هو األجر المقرر نظاماً لهذا العمل.
 . 6يعود إلى وضعه السابق بالنسبة ألقدميته في المرتبة المتنازل إليها قبل التنازل ذلك أن هذه األقدمية ال يمكن
إهدارها ألنها حق اكتسبه الموظف من الناحية النظامية ،وال يجوز حرمانه منه إال بنص صريح.
 .4ال يمنع من عودة الموظف إلى مقر عمله السابق إذا كان في جهة أخرى استحقاقه لبدل الترحيل الذي صرف
له إذا كان النقل نتيجة الترقية ،ألن بدل الترحيل قد صرف بسبب نظامي نتيجة للنقل الفعلي للموظف وال يستحق
بدل ترحيل آخر نتيجة لتنازله عن الترقية.
س :متعاقد حصل على الجنسية السعودية وتم تعيينه ،فما مدى أحقيته لبدل التعيين؟
الــرأي :المتعاقد الذي يحصل على الجنسية السعودية ويتم تعيينه كموظف وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه
يمنح بدل التعيين المنصوص عليه في المادة ( )46من الئحة الحقوق والمزايا المالية إذا كان تعيينه قد تم ألول
مرة في خدمة الدولة بعد حصوله على الجنسية.
س :المعينون ابتداءً على غير الدرجة األولى بموجب مؤهالتهم وفقاً لدليل التصنيف هل يصرف لهم بدل التعيين
المنصوص عليه في المادة ( )46من الئحة الحقوق والمزايا المالية على أساس الدرجة المعينين عليها؟
الــرأي :إن بدل التعيين المنصوص عليه في المادة المشار إليه ومقداره راتب شهر واحد وفقاً لما ورد في قد
ورد مطلقاً بعجز المادة المشار إليها ولم يقيد بحد أدنى أو أعلى ،وعليه فإن بدل التعيين لهؤالء يصرف على
أساس الدرجة المعينين عليها.
س :ما مدى تأثر بدل النقل اإلضافي الذي يصرف للموظف المنتدب في حالة ما إذا دفعت الجهة أجرة السيارة
من وإلى مكان االنتداب؟
الــرأي :إن المادة ( )43من الئحة الحقوق والمزايا المالية نصت على أن يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة
ذهاباً وإيابًا في الحاالت اآلتية:

 إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة ال تزيد على تسعين يوماً ..فإذا كان السفر إلى بدل ال تصله الطائراتفيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة اركابه بالنقل
الجماعي لما دون ذلك.
 كما قضت المادة ( )15بأن يصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل اإلضافي في غير أوقات الدوام الرسميعن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة  11/3من بدل االنتقال الشهري.
فإذا كان صرف أجرة السيارة أو أجرة األركاب بالنقل الجماعي طبقاً للمادة ( )43كبديل عن تذكرة السفر للبد
الذي ال تصله الطائرات فإن بدل االنتقال اإلضافي يصرف كبديل عن تأمين وسيلة النقل المناسبة في مقر انتدابه
ال يتأثر أي من هذين البديلين باآلخر ألن لكل منهما نص خاص يحكمه إال إذا ظلت السيارة التي نقلت الموظف
تحت تصرفه طيلة فترة االنتداب ،ففي هذه الحالة ال يستحق الموظف بدل النقل اإلضافي سالف الذكر.
س :ما مدى أحقية العاملين بهيئة التدريس بالمدارس اإلصالحية الليلية لبدل النقل اإلضافي بجانب مكافأة
 %61من الراتب لقاء عملهم في المدارس الليلية؟
الــرأي :تم االتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية على منح العاملين في برامج محو األمية وتعليم
الكبار مكافأة بنسبة  %61من الراتب األساسي بما فيها بدل النقل اإلضافي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم
 621وتاريخ 3112/5/3هـ ولهذا فإنهم ال يستحقون بدل النقل اإلضافي المقرر بموجب أحكام اللوائح التنفيذية
للنظام.
س :هل يستحق الموظف بدل النقل اإلضافي عند تكليفه بالعمل اإلضافي بعد انتهاء الدوام الرسمي مباشرة؟
الــرأي :حكم هذا البدل ورد مطلقاً ،وعليه فإن الموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام يستحق البدل سواءً
ال بالدوام الرسمي أو منفصالً عنه.
أكان عمله اإلضافي متص ً
س :هل تصرف ثالثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة ( )11من الئحة
الحقوق والمزايا المالية على أساس الدرجة المستحقة للموظف أم على أساس الدرجة السياحية مهما كانت
مرتبة؟
الــرأي :نصت المادة /11أ صراحة على صرف ثالثة أضعاف قيمة التذكرة للموظف المنقول ولم تحد المادة
مستوى الدرجة ،وبالتالي فإنه يؤخذ في هذه الحالة باألصل وهو الدرجة المستحقة للموظف وفقاً للمادة ()42
من الئحة الحقوق والمزايا المالية.
س :موظف قررت الهيئة الطبية العامة معالجته في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل به ما مدى استحقاقه
لتذاكر األركاب كلما راجع المستشفى؟
الــرأي :يسري على المذكور ما ورد بالمادة ( )31من الئحة اإلجازات ولذلك فإنه يستحق تذاكر اإلركاب أو
التعويض عنها في كل مرة يراجع فيها المستشفى للعالج حسب ما يقرره المستشفى الذي يتولى عالجه.
س :تضمنت الفقرة (أ) من المادة ( )11من الئحة الحقوق والمزايا المالية إقرار أحقية الموظف المنقول من
داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة في صرف ثالثة أضعاف قيمة التذكرة
من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إليه وذلك مقابل نفقات اإلعداد للسفر ،فهل المقصود بذلك أن تكون
التذكرة باتجاه واحد أم باتجاهين؟
الــرأي :إن صرف ثالثة أضعاف قيمة التذكرة في هذه الحالة يكون باتجاه واحد فقط 1
س :ما مدى استحقاق الموظف لتذاكر اإلركاب لحضور الجلسة المقررة من الجهة القضائية للنظر في الدعوى
المقامة منه ضد جهة عمله؟
الــرأي :إن تذاكر اإلركاب ال تصرف للموظف إال في القضايا التي يدعى فيها للمثول أمام الجهة القضائية وفقاً
للفقرة (ج) من المادة ( )43من الئحة الحقوق والمزايا المالية ،وبالتالي ال يستحق الموظف تذاكر اإلركاب إذا
أقام دعوى أمام الجهة القضائية ضد جهة عمله.

س  :ما المقصود بالوفد الرسمي الذي يحق ألحد أعضائه اإلركاب بالدرجة األولى ولو كانت مرتبة تقل عن
المرتبة العاشرة وذلك وفقاً للفقرة (ب )2/من المادة ( )42من الئحة الحقوق والمزايا المالية؟
الــرأي :المقصود بالوفد الرسمي هو من يمثل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية في اإلطار العام الجتماع
دولة أو دول معينة أو منظمات دولية وطبقاً لهذا التعريف ،فإن منن يشتركون في وفود معينة للسفر في تأدية
أعمال رسمية للجهة الحكومية ،ال يدخلون ضمن مفهوم الوفد الرسمي الوارد بالمادة المشار إليها.
س :ما مدى تكليف األئمة والوعاظ والمرشدين وخدم المساجد والمؤذنين بالمرابطة والعمل اإلضافي؟
الــرأي :التكليف بالنسبة لألئمة والمؤذنين غير ممكن نظراً ألن عمل كل منهما محدد أساساً بأوقات الصلوات
المفروضة .أما بالنسبة للوعاظ والمرشدين فيمكن تكليفهم متى ما توفرت الشروط النظامية للتكليف.
س :هل يجوز صرف بدل انتداب للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصالً ويتقاضون تعويضاً
شهرياً لقاء ذلك وفقاً للمادة ( )24من الئحة الحقوق والمزايا المالية.
الــرأي :إن تطبيق ما ورد بالمادة ( )24المشار إليها آنفاً إنما يكون في األحوال العادية للموظف الذي يتطلب
عمله سفراً متواصالً ،أما إذا كان السفر ال تستوجبه طبيعة العمل ،فإنه يجوز عندئذ صرف بدل انتداب للموظف،
هذا مع األخذ في االعتبار عدم الجمع بين بدل االنتداب والتعويض الوارد في هذه المادة.
س :هل يصرف بدل المناطق النائية للموظفين الذين يصرف لهم هذا البدل في حالة تمتعهم بإجازاتهم أو في
حال االنتداب في مهمة رسمية؟
الــرأي :بدل المناطق النائية كسائر البدالت األخرى يخضع لحكم المادة ( )66من الئحة الحقوق والمزايا وقد
نصت هذه المادة على أن (تصرف البدالت كل شهر باإلضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب
يوقف صرفها إذا أوقف صرف الراتب ،وال تصرف البدالت عند التعويض عن اإلجازة أو في حالة االبتعاث)
وبذلك فإنه يصرف في حالة االنتداب وفي حالة الحصول على اإلجازات المقررة باإلضافة إلى الراتب ويأخذ
حكمه مع األخذ بعين االعتبار الشروط األخرى التي تحكم هذا البدل والتي قررت من قبل لجنة البدالت.
س :موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه ثم أفرج عنه وباشر عمله وتمت مساءلته على إثر ذلك تأديبيًا
حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد ال تصرف له أنصاف الرواتب ،فما مدى استحقاقه ألنصاف
الرواتب؟
الــرأي :راعى واضع النظام ظروف الموظف االجتماعية وقضى في المادة ( )31بأن يصرف لمكفوف اليد ومن
في حكمه نصف صافي راتبه ،فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ،أما إذا عوقب بالفصل
فال يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك ،وهذا الحكم أخذ فيه باألصل في
الصرف وأن الجهة اإلدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة اإلدارية لم تصرف
للموظف أنصاف رواتبه أثناء كف يده فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها ،حتى وإن انتهت
خدماته بالفصل ألن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحاالت المتماثلة.
س :هل يستمر في صرف البدالت للموظف المكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده باإلضافة إلى نصف
باقي راتبه الذي يصرف له أثناء فترة كف يده؟
الــرأي :ال يصرف للموظف المكفوف أثناء فترة كف اليد إال نصف صافي راتبه فقط دون سائر البدالت األخرى
التي كانت تصرف له قبل كف يده ،استناداً للمادة ( )31من نظام الخدمة المدنية ،ألن البدالت ال تعتبر جزءاً من
الراتب فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل وصرف له باقي رواتبه صرفت تبعاً لذلك بدالته ألن البدالت تتبع الراتب
في الصرف واإليقاف والتخفيض وفقاً للمادة ( )66من الئحة الحقوق والمزايا المالية عدا البدالت التي يشترط
في صرفه الممارسة الفعلية للعمل.

س :هل يستحق الموظف الباقي على رأس العمل بعد انتهاء خدمته ألجل تسليم ما بعهدته لبدل االنتقال الشهري
على ضوء المادة ( )11من الئحة الحقوق والمزايا المالية؟
الــرأي :ال يستحق الموظف الباقي على رأس العمل ألجل تسليم ما بعهدته بدل نقل ألن المادة ( )11لم تنص إال
على مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فقط وال يدخل في ذلك البدالت.
س :مدى أحقية الموظف الذي نقل لبدل االنتداب في حالة حضوره لتسليم ما بعهدته؟
الــرأي :إذا كان حضوره الستكمال إجراءات لتسليم ما بعهدته بسبب عائد إليه وكان يجب عليه تسليمه قبل
سفره فال يستفيد من تقصيره وال تحسب المدة انتداباً وال يستحق بدل انتداب وال بدل إركاب أما إذا كان سبب
التأخير عائد إلى جهته فإنه يستحق بدل اإلنتداب .
س :ما مدى إمكانية صرف بدل النقل اليومي للمتعاقد معه على المرتبة الخامسة عشر عند انتدابه ومدى أحقيته
لتعيين سائق خاص به؟
الــرأي :المتعاقد معه بعد اإلحالة على التقاعد على المرتبة ( )36وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 516/3
وتاريخ 3421/2/31هـ يستحق صرف بدل النقل اليومي الذي يصرف للموظف المنتدب بالمرتبة الخامسة عشر
ألن ذلك يعتبر من مزايا الوظيفة ،أما بالنسبة لتعيين سائق خاص به فإن ذلك غير جائز ألن القرار استثنى
وسيلة النقل وتعيين السائق مرتبط بتأمينها.
س :هل المكافأة التي تصرف للمستخدمين العاملين بالمستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية وفقاً لقرار
مجلس الوزراء رقم  513لعام 15هـ وقراري مجلس الخدمة المدنية رقم  26ورقم  62لعام 11هـ تشمل
المستخدمين العاملين بالمستشفيات التابعة للجامعات أم هي فقط لمستخدمي وزارة الصحة؟
الــرأي :هذه القرارات عامة تشمل جميع مستخدمي المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية سواء كانت
تابعة لوزارة الصحة أو أي جهة حكومية أخرى كالمستشفيات العسكرية أو الجامعية ما دامت الصفة منطبقة
عليهم ويقومون بنفس العمل .
س :هل تصرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة ( )61من الئحة الحقوق والمزايا المالية لمن
يحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية قبل إكماله سنة التجربة؟
الــرأي :تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  124عام 3414هـ الذي نص على أال تحتسب خدمات من
يبلغ السن النظامي للتقاعد قبل انتهاء سنة التجربة التي تلي التعيين المنصوص عليها بالمادة ( )1من نظام
الخدمة المدنية وذلك ألغراض التقاعد فإن هذه الحالة تكون محكومة بهذا القرار ألن من لم يكمل سنة التجربة
قبل بلوغه السن النظامية ال يعامل معاملة المتقاعد حتى يمكن صرف المكافأة المشار إليها له.
س :موظف مددت خدماته لمدة سنتين بعد بلوغه السن النظامية ،ولم يرغب في إكمال مدة التمديد فهل يستحق
راتب ستة أشهر بموجب المادة ( )61من الئحة الحقوق والمزايا المالية والتي تنص على أنه (يصرف للموظف
الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه الالئحة ـ مكافاة نهاية الخدمة ـ تعادل رواتب ستة أشهر في الحاالت اآلتية):
منها  :اإلحالة على التقاعد بسب بلوغ السن النظامية؟
الــرأي :ما دام أن التمديد كان للمصلحة العامة التي يقتضيها االستمرار في الوظيفة بعد بلوغ السن وهو وضع
استثنائي – فإنه تبعاً لذلك ال يضار بحرمانه من المكافأة المنصوص عليها في المادة  61من الالئحة بمجرد
تمديد خدماته إذ أن استحقاقه لها حصل ببلوغ السن النظامية حتى وإن أجل صرفها إلى ما بعد انتهاء مدة
التمديد أو بعضها.
س :ما مدى نظامية الجمع بين المكافأة المقطوعة للمستشارين غير المتفرغين ومكافأة العمل خارج وقت الدوام
الرسمي وأيام العطل الرسمية واألعياد؟
الــرأي :االستعانة بأعضاء هيئة التدريس بمجال االستشارات والبحوث يتم وفق قرار مجلس الوزراء رقم 242
وتاريخ 3411/1/25هـ والتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي محكوم باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية وبالتالي فإنه ال يجوز الجمع بين المكافأتين وإذا كانت طبيعة األعمال التي تحتاج الجهة إنجازها

بالتعاون مع عضو هيئة التدريس تتطلب فترة طويلة فيمكن أن يتم ذلك عن طريق التفرغ الكامل وفقاً لقواعد
التكليف أو اإلعارة.
س :ما مدى إمكانية جمع األطباء البيطريين بين مكافأة العمل أثناء العطل الرسمية واألعياد والمكافأة التي
تصرف لهم بموجب المادة ( )61من الئحة الحقوق والمزايا المالية التي تنص على ما يلي:
أ .يصرف لألطباء البيطريين الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف
الراتب الشهري.
ب .يمنح األطباء البيطريين مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين؟
الــرأي :إن من يكلف بالعمل أثناء العطل الرسمية واألعياد من األطباء البيطريين الذين يشرفون على الذبح
واللحوم فإنه يستفيد من المكافأة الخاصة بالعمل في العطل الرسمية واألعياد ،باإلضافة إلى المكافأة المنصوص
عليها في المادة( )61من الئحة الحقوق والمزايا المالية ،إذ أن هناك فرق نظامي بين العمل خارج وقت الدوام
الرسمي ومكافأته وبين العمل في العطل الرسمية واألعياد ومكافأتهما ومقدار هذه المكافأة.
س :ما مدى استحقاق الموظف المكلف بوظيفة مدير عام مكتب الوزير للمكافأة التي تعادل الفرق بين راتبه
وارتب المرتبة الربعة عشر؟
الــرأي :إن الموظفين الذين يكلفون بإدارة مكاتب الوزراء األعضاء في مجلس الوزراء وتقل مراتبهم عن
المرتبة الرابعة عشر يستحقون المكافأة التي تعادل الفرق بين رواتبهم وراتب المرتبة الرابعة عشر وذلك
استناداً لقرار مجلس الوزراء ر قم  316لعام 3412هـ وقرار مجلس الوزراء رقم  261لعام 3411هـ الذي
أكد صراحة على اقتصار تطبيق القرار على مدراء مكاتب الوزراء األعضاء في مجلس الوزراء أما ما عداهم
فإنهم يخضعون عند التكليف لالئحة التكليف.
س :موظف قدم للرياض لاللتحاق بدورة تدريبية بمعهد اإلدارة العامة وبعد انتهاء الفترة التدريبية عاد إلى مقر
عمله األصلي وفي أثناء الطريق حصل عليه حادث توفي بسببه ،هل يستحق ورثته التعويض المنصوص عليه
بالمادة ( )16من الئحة الحقوق والمزايا المالية؟
الــرأي :يستحق الورثة التعويض الوارد بالمادة المشار إليها ما دام ثابتاً أن سفره للرياض وعودته منه كان
نتيجة اللتحاقه بالدورة التدريبية التي تعتبر جزءاً من واجبات العمل ،ألن األصل في صرف هذا التعويض هو
كون الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل ،واعتبر من ضمن العمل وسببه ذهاب الموظف أو عودته في مهمة
رسمية.
س :سائق كلف باستالم سيارة من إحدى المناطق األخرى وأثناء قيادته للسيارة في طريق عودته حصل عليه
حادث تصادم مع سيارة أخرى ونجم عن ذلك وفاته وقد انتهى التحقيق إلى إدانته بنسبة  %16من الخطأ فهل
يستحق ورثته التعويض الوارد بالمادة ( )16من الئحة الحقوق والمزايا المالية باعتبار أن وفاته وقعت أثناء
قيامه بالمهمة الرسمية دون النظر إلى نسبة الخطأ؟
الــرأي :يستحق ورثة السائق للتعويض المقرر في هذه المادة دون النظر في ذلك إلى نسبة الخطأ ألن الالئحة
قد نسبت االستحقاق إلى كون الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب العمل.
س :هل يستفيد الموظف الذي كلف بوظيفة معينة وحدث له حادث بسبب الوظيفة المكلف بها من التعويض عن
اإلصابة الواردة في المادة ( )16من الئحة الحقوق والمزايا المالية ؟
الــرأي :يستفيد الموظف المكلف بعمل وظيفة أخرى من التعويض الوارد في المادة ( )16إذا أصيب بسبب
الوظيفة المكلف بها بشرط أن تتوافر الشروط النظامية بالتكليف.
س :موظف أصيب بسبب العمل بعجز جزئي حددته الهيئة الطبية العامة بنسبة  %41بالعينين و  %51بسبب
الكسور ومضاعفاتها ،ما مدى إمكانية تعويضه على هذا األساس في تحديد نسبة العجز؟

الــرأي :تعويض الموظف ال يتم على أساس تحديد نسبة العجز الجزئي في كل عضو من أعضائه بل يتم بعد
تحديد نسبة العجز الجزئي من كامل الجسم من قبل الهيئة الطبية العامة وطبقًا لما ورد بالمادة ( )16من الئحة
الحقوق والمزايا المالية.
س :هل يمكن تعويض الموظف عن إجازاته العادية قبل انتهاء خدمته إذا قضت مصلحة العمل بقاءه في العمل
دون تمتعه بإجازته العادية؟
الــرأي :ال يجوز تعويض الموظف عن إجازته إال بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة ( )6من الئحة اإلجازات.
س :إذا نقل عضو هيئة التدريس في الجامعات أو الشاغل لوظيفة تعليمية إلى وظيفة إدارية في آخر العام
الدراسي وقبل التمتع باإلجازة الصيفية هل يعوض عن إجازاته أم يحتفظ بها في جهة عمله الجديد وما هو
المقدار الذي يعوض عنه أو يحتفظ به؟
الــرأي :من الممكن أن يحتسب له رصيد كإجازة عادية في هذه الحالة ،ويجوز له التمتع بعد ذلك كأي موظف
آخر.
س :ما مدى احتفاظ المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية بإجازاته عن مدة العقد السابقة لحصوله على
الجنسية؟
الــرأي :ال يجوز منح المتعاقد الذي حصل على الجنسية إجازاته العادية المستحقة عندما كان متعاقداً وإنما
يعوض عنها حسب نصوص العقد المبرم معه وذلك وفقاً للمادة ( )1/4من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة
المدنية.
س :هل يستحق الموظف التعويض عن إجازته العادية إذا استقال قبل إكمال مدة التجربة؟
الــرأي :الموظف الذي يستقيل قبل إكماله مدة التجربة يستحق التعويض عن إجازته العادية بنسبة المدة التي
قضاها في الوظيفة.
س :هل يمكن االحتفاظ للعاملين في حقل التدريس بإجازاتهم العادية إذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية
لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
الــرأي :تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التعليم بمثابة اإلجازة العادية وفقاً للمادة (الثالثة) من
الئحة اإلجازات ،ويجوز لإلدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشرط أال يقل ما يتمتع به عن ثالثين يوماً،
فإذا لم يتمتع بإجازة لمدة ثالثين يوماً فإنه ال يوجد ما يمنع من تعويضه عن ثالثين يوماً إذا كان لم يتمتع بجزء
من العطلة أو بالجزء الباقي من الثالثين يوماً إذا كان قد تمتع بأقل وذلك عند نهاية الخدمة وفي حدود ما يقضي
به النظام.
س :إذا تعين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية فهل يمكن تعويضه عن إجازاته العادية؟
الــرأي :عند تعيين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يعوض عن إجازته المستحقة له عن
خدمته كمستخدم وفقاً للمادة ( )31من الئحة المستخدمين وتعميم الوزارة رقم ( )11/32في 3111/31/16هـ
الفقرة (أ).
س :هل يجوز ضم الرصيد من اإلجازات العادية المستحقة للموظف الذي استقال ثم أعيد تعيينه عن خدماته لما
قبل االستقالة؟
الــرأي :إذا كانت االستقالة والتعيين قبل نظام الموظفين العام الصادر عام 3113هـ فإنه يجوز ضم اإلجازات إذا
كان لم يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيين بعد نفاذ نظام عام 3113هـ فإنه ال يجوز ضم اإلجازات السابقة
لالستقالة بل يتعين التعويض عنها فور صدور قرار االستقالة ألن نظامي عام 3111 ،13هـ نصاً على
التعويض عند انتهاء الخدمة بينما نظام الموظفين العام الصادر عام 3111هـ يجيز ضم اإلجازات بعضها إلى
بعض ولم يرد فيه نص بإلزام التعويض.
--------------- ----------------------

التعاميم والقرارات

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
الديوان العام للخدمة المدنية
الرقم31/21:

التاريخ1693/6/11:هـ

تعمـيـــــم

الموقر

صاحب
بعد التحية:ـ

تجدددون برفقدده القددرار رقددم ( )2فددي  1693/6/1هددـ القاضددي بمددنح طبيعددة عمددل لشدداغلي الوظددائف
الموضحة وفقاً للمادة ( ) 17/27من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمدة المدنيدة الصدادرة بقدرار مجلدس
الخدمة المدنية رقم ( )1في 1697/7/27هـ.
أرجو التكرم باالطالع وإشعار جهة االختصاص بإنفاذه.
وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري ،،،
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية

تركي بن خالد السديري

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المملكـــــة العربيـــــة السـعـوديــة
الديوان العام للخدمة المدنية
_______
التصنيـــــــــــــــــف
الرقــــــــم :
التاريـــــخ:
قرار رقم (  ) 2وتاريخ 3111/ 1/ 3هـ
أن رئيس الديوان العام للخدمة المدنية .
بناء على المادة (  ) 31/21من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمةة المدنيةة التةي تةنص علــةـى أنةه ( يجــةـوز مةنح
بدل طبيعـة عمل لغيـر شاغلي الوظائف التعـليميـة والتدريبية لألسباب اآلتية :ـــ
 3ــ صعوبة العمل الذي يقوم به الموظف أو كون االسةتمرار فيةه يةؤدي إلةى آثةار مرضةية مثةل وظةائف
النسخ.
 2ــ ارتباط الوظيفة بمسئولية من شأنها أن تعرض شةاغلها لخسةارة ماديةة بسةبب مباشةرة عملهةا مثةل
وظائف أمناء الصناديق ) .
وذلك بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية .
وبناء على اقتراح لجنة البدالت المنصوص عليها في المادة (  ) 21/21من اللوائح بمحضرها رقم ( . ) 5
أوال  :يمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف التالية بالنسبة المحددة أمام كل وظيفة وهي :ــ
%21

3ــ رئيس قسم النسخ

بنسبة

2ــ ناســــــــــــــــــــخ

بنسبة

%21

1ــ مثقــــــــــــــــــــب

بنسبة

%36

4ــ مأمور سنتــــــرال

بنسبة

%36

6ــ مأمور السلكــــــي

بنسبة

%36

5ــ أمين صنــــــــدوق

بنسبة

%21

1ــ مأمور صــــــــرف

بنسبة

%21

1ــ أمين مستــــودع

بنسبة

%21

1ــ محصل ايرادات

بنسبة

%36

شريطة أن يزول عمل النسخ .

( مسجل معلومات )

ثانياً  :ــ يجب أن يراعى عند صرف هذا البدل ما يأتي :ــ
3ــ أن يكون الموظف مثبتــا على احـدى الوظائف الموضحـة أعاله ،وأن يزاول عملها فعـــال .
2ــ يصرف هـذا البـدل بالنسبة المحددة من أول مربـوط المرتبة التي يشـغلـهـا الموظف .
 1ـ يوقف صرف هذا البدل في حالة نقل الموظف الى وظيفة أخرى غير مقرر لهةا مثةل هةذا البةدل أو تكليفةه
بعمل وظيفة أخرى ،أو فقدان أي شرط من الشروط الموضحة أعـــــاله .
4ــ يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ،ويزود الديوان العام للخدمـــــــة المدنية بأسةماء المةوظفين
الذي سيصرف لهم هذا البدل ومسميات وظائفهــــــــــــــم  ،وما اذا كانت هناك بدالت أخرى تصرف لهم.

رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تركي خـــــالد السديري

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية
الديـوان العام للخدمـة المدنية
الرقم14/21:
التاريخ1693/7/2:هـ
تـعمـيـــــم

صاحب
بعد التحية:ــ

تجدددددددون برفقدددددده القددددددرار رقددددددم ( )6فددددددي 1693/7/1هددددددـ اإللحدددددداقي لسددددددابقه رقددددددم ( )2فددددددي
 1693/6/1هددددددـ القاضددددددي بمددددددنح طبيعددددددة عمددددددل لشدددددداغلي الوظددددددائف الموضددددددحة بدددددده وفقددددددا
للمادة ( )17/27من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بقدرار مجلدس الخدمدة المدنيدة رقدم
( )1في 1697/7/27هـ.
أرجو التكرم باالطالع وإشعار جهة االختصاص بإنفاذه.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تـركـي بن خـالد السـديري

بســم اهلل الرمحن الرحيم
المملكة العربية السعودية

الرقـــــــــــم.........................:
التــــــــاريـخ........................:

الديوان العام للخدمة المدنية

المشفوعات............................. :

_______

التصنيــــف
قرار رقم (  ) 1وتاريخ 3111/1/3هـ
ان رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
بناء على المادة (  ) 31/21من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمةة المدنيةة التةي تةنص علةى أنةه ( يجةوز مةنح
بـدل طبيعـة عمل لغـير شاغلي الوظائف التعـليمية والتدريبية )1
والحاقةةا لقرارنةةا السةةابق رقةةم (  ) 2وتةةاريخ 3111/1/3هةةـ المبنةةي علةةى محضةةر لجنةةة البةةدالت رقةةم ( ) 5
المتضمن منح بدل طبيعة عمل لبعض الوظائف 1
وبناء على ما أوصت به لجنة البدالت بمحضةرها رقةم (  ) 1وتةاريخ 11/5/36هةـ المتضةمن أنةه اتضةح لهةا
وجود وظائف تختلف في مسمياتها ولكن طبيعة عملها تتفق مع طبيعة عمل الوظائف المجةاز لهةا البةدل ،ورأت
شمولها ومنح شاغليها هذا البدل 1
يقــــــــــــــــرر مايلي
أوال  :تضم الوظائف التالية إلى مجموعة الوظائف الواردة بقرارنا رقم (  ) 2وتاريخ 3111/1/3هـ لتماثلها
معها في طبيعة العمل والمسئوليات  ،ويصرف لشاغليها بدل طبيعة العمل بالنسبة الواردة أمام كل منها .
 )3رئيس قسم أمانة الصندوق

بنسبة % 21

يشترط أن يكون بعهدته

 )2مدير شعبة الصندوق والصرفيات

=

%21

عهد مالية.

 )1أمين عهد

=

%21

بشرط أن يكون بعهدته

 )4مأمور عهد

=

%21

عهد ماليه وعينية.

 )6مأمور مستودع

=

%21

بشرط أن يكون بعهدته

 ) )5جابي

= %36

عهد عينية.
بشرط أن يقوم بتحصيل اإليرادات.

بســم اهلل الرمحن الرحيم
المملكة العربية السعودية

الرقـــــــــــم.........................:
التــــــــاريـخ........................:

الديوان العام للخدمة المدنية

المشفوعات............................. :

______

التصنيـــــــــف

 )1مأمور هاتف

=

%36

 )1مأمور سلكي

=

%36

 )1مأمور تلكس

=

%36

 )31مأمور مبرقات طابعه

=

%36

 )33مأمور مخابره

=

%36

ثانيةةةا  :يكةةةون صةةةرف هةةةذا البةةةدل اعتبةةةارا مةةةن 3111/1/3هةةةـ وهةةةو تةةةاريخ قرارنةةةا السةةةابق رقةةةم (  ) 2وتةةةاريخ
3111/1/3هـ.
ثالثا  :يراعى عند صرف هذا البدل ما يلي :
 ) 3أن يكون الموظف مثبتا على احد الوظائف الموضحة أعاله وأن يزاول عملها فعال.
 ) 2يصرف هذا البدل بالنسبة المحددة للوظيفة وذلك من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف.
 ) 1يوقف صرف هذا البدل في حالة نقل الموظف الى وظيفة أخرى غير مقرر لها مثل هةذا البةدل أو تكليفةه
بعمل وظيفة أخرى ،أو فقدان أي شرط من الشروط الواردة أعاله.
 ) 4يزود الديوان العام للخدمة المدنية بأسماء الموظفين الذين يصةرف لهةم هةذ البةدل ومسةميات وظةائفهم
وما اذا كانت هناك بدالت أخرى تصرف لهم.
 ) 6على أن يراعى مستقبال توحيد مسميات الوظائف الواردة بقرارنا هذا والقرار السابق رقم (  ) 2وتاريخ
 3111/1/3هةةـ والتةةي طبيعةةة عملهةةا واحةةدة  ،واعطاءهةةا المسةةمى الةةوارد بةةدليل التصةةنيف وذلةةك عةةن
طريق التحوير ،هذا ويعتبر مدير شئون الموظفين مسةئوال مسةئولية مباشةرة عةن أي مخالفةة نظاميةة او
35
أي اختالف في المعلومات المقدمة عن المستحقين لـهـذا البــــــــدل.
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تركي خـــــــــالد السديري
13

تغيرت مسميات بعض هذه الوظائف في دليل تصنيف الوظائف إلى مسمى (مأمور اتصاالت) بالرمز التصنيفي ( )14141ومسمى (فني اتصاالت) بالرمز
التصنيفي ( )14146واستمر صرف البدل بنسبته ( )%11من أول مربوط المرتبة لشاغلي هذه الوظائف مما تتوفر لديهم شروط صرف هذا البدل المحددة
بقراري الوزارة  2و  6عام 1693هـ المشار إليهما أعاله.

االدارة العامة للرواتب والبدالت
إدارة البدالت والمكافآت

الموضوع :طريقة احتساب مكافأة العمل االضافي
الرقم 14632
التاريخ 1162/9/1هـ
تعـميم

المحترم

سعادة
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

إشارة إلى األمر الملكي الكريم رقم (أ )23/وتاريخ 1162/6/24هـ القاضي بإقرار (الئحة الحقوق والمزايا
المالية) وما تضمنه من أن تكون المكافأة التي تصرف مقابل العمل اإلضافي ( )%14بدالً من ( .)%21وقرار
معالي وزير الخدمة المدنية رقم ( )744/2713وتاريخ 1162/1/7هـ بالموافقة على الصيغة المعدة لـ (الئحة
الحقوق والمزايا المالية) ،وحيث ورد للوزارة استفسارات من جهات حكومية حول كيفية احتساب مكافأة العمل
اإلضافي خارج وقت الدوام الرسمي لأليام العادية.
قامت الوزارة بدراسة الموضوع في ضوء النصوص النظامية التي تحكمه الواردة في (الئحة الحقوق
والمزايا المالية) في المادة ( )62التي نصت على أن (يكون احتساب مكافأة العمل اإلضافي على أساس الساعة
الواحدة بساعة وباعتبار أن المعدل الشهري لساعات العمل مائة وخمس وخمسون ساعة) ،والمادة ( )66التي
نصت على أنه (يشترط لصرف مكافأة العمل اإلضافي صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل
المكلف به وعدد الساعات المقررة إلنجازه ،وأن ال يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب
اليومي) ،وباالطالع على ما تضمنه تعميما الوزارة رقم ( )61/12وتاريخ 1697/3/21هـ ورقم  11/74وتاريخ
1141/9/11هـ من قواعد الحتساب المكافأة ،فإن الوزارة ترى االلتزام بما يلي:
أوال  :يكون احتساب مكافأة العمل اإلضافي لأليام العادية وفقاً للقاعدة التالية:
المكافأة = الراتب االساس × عدد ساعات التكليف يوميا × عدد أيام التكليف شهرياً ÷ 366
وبحد أقصى  %14من الراتب األساس للموظف المكلف.

ثانيا :يكون التكليف بالعمل اإلضافي وفقاً للشروط والضوابط التالية:
 .1أن ال يـزيد ما يصرف للموظـف في اليـوم الواحـد عن نصـف الراتب اليـومي وفقاً لما ورد في المادة
( ،)66ويتـم احتساب نصف الـراتب اليـومي للموظف في حالة التكليف بالعمل اإلضافي (وفقاً لما تضمنته
المادة ( )62أن ساعات العمل الشهرية  111ساعة) بقسمة راتب الموظف األساس على ( 22يوما) ثم
يقسم على (.)2
 .2مراعاة ما تضمنته الفقرتان (أ) و (ب) من المادة ( )61من الئحة الحقوق والمزايا المالية بأال سبيل
إلنجاز العمل أثناء وقت الدوام الرسمي ،وأنْ ال تكون األعمال المراد القيام بها خارج وقت الدوام ناتجة
عن إهمال من الموظف ،ومراعاة أن يتم التكليف وفق حاجة العمل الفعلية وفي أضيق الحدود.
 .6أن يصدر قرار بتكليف الموظف بالعمل اإلضافي يحدد فيه ساعات وأيام التكليف ،وأن يتم التحديد وفقاً
لحاجة العمل الفعلية ،وكون الحد األقصى لمنح مكافأة العمل اإلضافي شهرياً  %14من الراتب األساس
للموظف المكلف ال يعني بالضرورة أن يكون التكليف أو صرف المكافأة بحدهما األقصى ،وإنما تحدد
ساعات التكليف وفقاً لحاجة العمل الفعلية وتحدد المكافأة وفقاً لعدد الساعات واأليام الفعلية التي عملها
الموظف فعلياً.
 .1يعتبر مدير شؤون الموظفين في كل جهة إدارية مسؤوالً مسؤولية مباشرة عن كل مخالفة لتطبيق هذه
القواعد والشروط ،وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم  624وتاريخ 1144/3/23هـ.
ثالثا :يعمل بهذا الترتيب اعتباراً من صدور األمر الملكي الكريم رقم (أ )23/وتاريخ 1162/6/24هـ.
مع اإلحاطة أنه النسبة للتكليف أيام العطل الرسمية واألعياد فلم يصدر بشأنه تعديل ،وتكون معاملته وفقاً
لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم  141عام 1141هـ وما تاله من قرارات وتعاميم ذات عالقة.
وتقبلوا تحياتي.
وكيل وزارة الخدمة المدنية

محمد بن صالح الدويسي

احلاباع :طريىة احتساب كالاة العم

االدارة العامة للرواتب والبدالت

الع

إدارة البدالت والمكافآت

يام

الرسيمة وااعياد.

الرقم 47
التاريخ 4747/9/47هـ

تعميم
احملرتم

سعادة
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته :
إشـــــارة اي تعمـــــيم عـــــالا ركـــــيك الــــ ياام احللكـــــا والســـــكرت ا ـــــا

ـــــادم ا ـــــر

الشــــريق رقــــم  )44494وتــــاريخ 4747/9/44هـــــ احلتصــــممل اــ ـ ور احلاالىــــة الكر ــــة علــ ـ قــــرار
جملـــك ا

ـــة احل ميـــة رقـــم  )4479/4وتـــاريخ 4747/4/44هــــ الىابـــا باحلاالىـــة علـ ـ م تكـــام

كالـــاة العمـــ يـــام الع ـــ الرفيـــة وااعيـــاد ولىــــا لســـاعا العمـــ ا بــــا

ـــ علـــ قـــ رة

 )%411مل الراتب االساسا ايام التكليف.
باء النصا

و

النظا ية الااردة

الكحة ا ىاق واحلزايا احلالية والكحة ا جازا

العم

التالية:
احلادة  :)44يراع قب التكليف بالعم خارج وقت ال وام الرفا جلميع احلراتب ا يلا: -ال سبي

جناز العم ثناء وقت ال وام.

ب  -م يكــــام العمــــ خــــارج وقــــت الــــ وام للىيــــام بااجبــــا و يقــــة شــــا رة او الىيــــام بعمــــ
استثناكا و همة رفية وليك متيجة قصار و إهمال مل احلا ف.
ج  -م يصـ ـ ر قـــرار التكليـــف بالعمـ ـ خـــارج وقـــت الـ ـ وام الرفـــا لةيـــام العاديـــة بالنســـبة
للمراتب  )44،47،41مل الازير احلختص و مل

حكمه.

وبالنســــبة ايــــام الع ـــ ااســــباعية وااعيــــاد ليجــــاز التكليــــف بالعمـــ ليهــــا لشــــا لا
احلراتب ع راعاة الشروط سالقة الذكر  ،وذلك

يــــع

اجلها التالية:

راكــــز ا ـــ ود واحل ــــارا واحلــــاامف واحلستشــــقيا وا ذاعــــة والتلقزيــــام واالتصــــاال وتىنيــــة
احلعلا ـــــا

وا ـــــارا

حي دها جملك ا

والـــ ـ واويمل احللكيـــــة و كاتـــــب الـــــازراء و ـــ ـ ذلـــــك ـــــمل اجلهـــــا الـــ ـ
ة احل مية.

احلـــادة  :) 44يكـــام احتســـاب كالـــاة العمـ ـ ا بـــا علـ ـ ســـاة الســـاعة الااحـ ـ ة بســـاعةوباعتبار م احلع ل الشهري لساعا العم  )411اكة ومخك ومخسام ساعة(.

احلـــادة  :) 44يشـــرتط لصـــرأ كالـــاة عـــمل العمـ ـ ا بـــا اـ ـ ور قـــرار ـــمل الـــازير احلخـــتصيــــب طبيعــــة العمــ ـ احلكلــــف بــــه وعــ ـ د الســــاعا احلىــــررة جنــــاز  ،و ال يزيــ ـ
للما ف

ــــا يصــــرأ

اليام الااح عمل مصف الراتب اليا ا).

ويع ــــ احلا ـــــف الــــذي يكلـــــف بالعمــــ يـــــام الع ــــ وااعيـــــاد كالــــاة عـــــمل عملــــه ولىـــــا
لساعا العم ا با

عل ق رة اكة

احلاكة  )%411مل الراتب ااساسا.

-احلــــادة  .. :)43ويصــــرأ للما ــــف احلنتــ ـ ب واحلكلــــف بالعمـــ ا بــــا

ـــ

وقــــا الــ ـ وام

الرفـــا عـــمل كـ ـ يـــام ـــمل يـــام تكليقـــه و امت ابـــه بـ ـ ل امتىـــال إبـــا يعـــادل مســـبة )41/4
مل ب ل االمتىال الشهري احلخصص حلرتبته).
ــــاز تعــــاي

-احلــــادة  )43ــــمل الكحــــة ا جــــازا تصــــمنت الــــنص التــــا

ــــمل يكلــــف بالعمــ ـ

خـــــالل إجـــــازة عيــــ الق ـــــر و عيــــ اابـــــح و يـــــام ا مـــــيك واجلمـــــع ب جـــــازة بــــ ال ـــــمل
احلكالاة احلالية ،ول الصااب احمل دة بهذ احلادة).
وبنـــــاء علـــــا احلـــــااد احلشـــــار اليهـــــا اعـــــال وام القـــــا ـــــمل اختصااـــــا و هـــــام وزارة ا

ـــــة

احل ميـــــة ،مـــــاد إحـــــاطتكم م احتســـــاب كالـــــاة العمـــ ـ يـــــام الع ـــ ـ الرفيـــــة وااعيـــــاد ولىـــــا
لســـاعا العمـــ االبــــا بعـــ ام ااــــبحت
التكليف

ـــ اعلـــ قـــ ر  )%411ـــمل الراتــــب االساســـا ايــــام

ث يكام ول الىاع ة التالية:

= الراتب االساسا × ع د ساعا التكليف × ع د يام التكليف ÷  411ساعة).
ع راعاة ا يلا:
 -ـــاز للجهـــة ا يـ ـ ســـاعا التكليـــف

ســـب حاجـــة العمـ ـ الصـــرورية علـ ـ ال تتجـــاوز ســـبع

ساعا يا يا كح قص .
 م تكــــام اجلهــــة و ا داراالع

ــــمل اجلهــــا احلىــــرر يــــا مظا ــــا جــــااز التكليــــف للعمـــ

يــــام

االسباعية وااعياد.

 -حيســــب بـــ ل االمتىــــال االبــــا خــــالل ايــــام التكليــــف ولـــ

ــــا مصــــت عليــــه احلــــادة  )43ــــمل

الكحة ا ىاق واحلزايا احلالية .
 -ام ىتصــ ـ قــــرار جملــــك ا

ــــة احل ميــــة رقــــم  )4479/4وتــــاريخ 4747/4/44هـــــ ام يكــــام

ا ــ ـ االقصــ ـ لســــاعا التكليــــف

اليــــام الــــااس ســــبع ســــاعا بــ ـ ال ــــمل ثــــال ســــاعا

ومصف ال كام يعم بها قب اعتماد هذا الىرار.
وتىبلاا اياتا ،،،
وكي وزارة ا

ة احل مية للشئام التنقيذية

عب اهلل بمل علا احللقا

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم 11/63 :
التاريخ  23رجب 1143

الــرواتـب والـبـدالت
(تعمـيــــــــــم )

الموضوع  :بشـــــــأن مسافــــــات بــدل
االنتـداب.
صاحب
الـسـالم عليـكم ورحمـة الـلـه وبـركاتـه :ــ
انطالقددا مددن نددص الفقددرة ( جددـ) مددن المـددـادة العاشددرة مددن اختصاصددات
الديوان المتضمنة ما يلي :ــ
( التعددداون مدددع ادارات شدددئون المدددوظفين وتوجيههدددا الدددى افضدددل الطدددرق لتنفيدددذ
االنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بـشئون الموظفيـن.
وبناء على ما نصت عليه المواد التالية :ــ
 -1المادة ( )22من نظام الخدمة المدنية المتضمنة ما يلى :ــ
(يصرف للموظف المنتدب في مهمه رسميه بدل نقدى عن كدل يدوم يقضديه
خارج مقر عمله داخل المملكة او خارجها وفق الفئات التى تحدددها الئحدة
البدالت ).
 -2المددددادة ( )11/22مددددن اللددددوائح التنفيذيددددة لنظــددددـام الخدمــــددددـة المدنيـــددددـة
المتضمنة مايلي :ــ
( يبدددا احتسدداب بدددل االنتددداب للموظددف وقددت مغادرتدده مقددر عملدده وينتهددى
بعودته وال يدفع اال عن االيام الضرورية لقضاء المهمة )..
فقد صدر تعميم الديوان بدرقم /1ن 21/فــدـى 1699/1/29هدـ الدذى حدددت
بموجبدده المسددافات التددى يوجددب الوصددول اليه دـا او ابعددد منهددا لقض دـاء مهمـددـة
رسميه صرف بدل انتداب للموظف الذى يؤدى تلك المهمة.
ونتيجددة لتددأثر المدددن والقددرى بمختلددف برام دـج ومشاري دـع التنمـيـــددـة التددى
عمددت أرجدداء المملكددة  ،فقددد أبدددت بعددض الجهددات الحكوميددة تسددا الت حــددـول
كيفيد دة تقريدددر المسدددافات فدددي ضدددوء تغيدددر النطددداق العمراندددى للمددددن والقدددرى
وظهورضواح ومطارات وغيرها تابعة لبعض المدن رغم بعدها عنها بمسافات
مختلفددة ورغبددة مددن الددديون فددي دراسددة الموضددوع مددن جميددع جوانبدده فقددد اعددد
اسددتبيانا لددبعض مددديرى شددئون المددوظفين بددبعض االجهددزة الحكوميددة للتعـددـرف
علددى وجهددات نظددرهم حددول المسددافات المقـددـررة لالنتددداب كمددا تددم االتصددال
بوزارة المواصدالت للتعدرف منهدا علدى مسدافات الطدرق الموصدلة بدين المددن
والقرى.
وفددى ضددوء مددا تددوفر لدددى الددديوان مددن معلومددات ونظـددـرا لمـددـا ادت اليدده
برامج التنمية من -:

 اتسدداع النطدداق العمرانددي للمدددن والقددرى وامتدددادها نحددو بعضددها الددبعضبمسافات كبيره.
 تددوفر العديددد مددن شددبكات الطددرق الحديث دـة وتحسددن القددديم منهـددـا بشكـددـلجيد.
 توفر سبل المواصالت مثل الخطوط الجوية والخطدوط البريده ووصدولهاالى العديد من المددن وشدمول خددماتها للكثيدر ممـدـا يجداور تلدك المــدـدن
من القرى.
 توفر سبل العيش بشكل جيد في مختلف المدن والقرى.فقدددد تدددوفر مدددن االسدددباب والظدددروف مدددا يددددعو الدددى اعدددادة النظـدددـر فدددي
المسددافات التددى سددبق ان حددددت بموجددب تعمـــددـيم الددديوان المشـددـار اليدده
انفا لتصبح على النحو التالي:ــ
اوال  :يعتبد دـر الموظد دـف منتدبد دـا اذا كــدددـانت المسـافــدددـة بدددين مقــدددـر عمــدددـله
والمكان الذى ستؤدى فيه المهمة كما يلى :ــ
 -1خمسة وسبعون ( )71كيلو مترا فاكثر من الطرق المسفلتة.
 -2أربعددون ( )14كيلددو متددرا او اكثددر مددن الطددرق غيددر المسددفلتة بصددرف
النظر عن طبيعتها طالما كان بإمكان السيارات اجتيازها.
 -6خمسدددة عشدددر ( )11كيلدددو متدددر فددداكثر لالمددداكن التدددى التصدددل اليهـدددـا
السيارات او سبل المواصالت الحديثة االخرى.
ثانيددا :تحسددب المســاف دـة بددين المكددان الم دـنتدب من دـه والمــددـنتدب اليدده عـددـلى
أسدداس مددا تحدددده االمانددات وبلددديات الم دـدن والقددرى مددن حــددـدود لتلددك
المدن والقرى.
ثالثــا :يجرى العمل بهذا الترتيب اعتبارا من يوم الثالثاء ( 1143/11/1هـ)
رابعددا :مددن يقددع جددزء مددن انتدابدده بعددد تدداريخ 1143/14/64هددـ خددارج حدددود
المســاف دـات المحـددـددة لالنتددداب س دـالفة الددذكر يص دـرف لدده البدددل ع دـن
المدددة التددى تنتهددى ف دي 1143/14/64هددـ وتكمددل المدددة الالزمددة ألداء
المهمة وفقا للترتيب السابق.
لالحاطة وتقبـلوا تـحيـاتنـــا ، ،.
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تركى بن خالد السديرى

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الرقم 11/26 :
التاريخ 114/ 1/21
الــرواتـب والـبـدالت
الموضوع :بدل الـتـرحــــيل للموظف
المنـــقول من بلد الى بلد أخر.
( تعمـيــــــــــم )
الموقر

صاحب/
الـسـالم عليـكم ورحمـة الـلـه وبـركاتـه :ــ
اشارة الى ما ورد بالمادة ( )1/27من اللوائح الـتنـفــيذيـة لنـظام
الخدمة المدنية التى نصها ( اذا نقل الموظف من بلد الى بلد أخر
يصرف له ما يعادل راتب شهرين ) باعتبار ذلك مقابال لنفقات ترحيله
وعائلته وامتعته 4
وبكثرة االستفســارات الواردة للديوان بشأن مقدار المسافة التى
يستحق الموظف عنها بدل الترحيل اذا نقل من بلد الى آخر وذلك بعد
صدور تعميم الديوان رقم  11/63وتاريخ 1143/7/23هـ المتضمن تعديل
مسافات االنتداب وبعد دراسة الموضوع والتشاور مع وزارة المالية
واالقتصاد الوطنى فقد تم تعديل المسافات الموجبة لصرف بدل الترحيل
والتى سبق أن حددت بموجب تعميـم الديوان رقم (  ) 11في 1141/3/1هـ
لتصبح كمـايـلـى :ــ
 -1خمسة وسبعون (  ) 71كيلو مترا فاكثر من الطرق المسفلتة 4
 -2أربعون (  ) 14كيلو مترا او اكثر من الطرق غير المسفلتة بصرف
النظر عن طبيعتها طالما كان بإمكان السيارات اجتيازها 4
 -6خمسة عشر (  ) 11كيلو مترا فاكثر لالماكن التى التصل اليهــا
السيارات او سبل المواصالت الحديثة االخرى 4
تحسب المسافة الموجبة لصرف البدل على أساس ماتحدده االمانات
وبلديات المدن والقرى من حدود لتلك المدن والقرى  ،وذلك قيـاســا
على المسافات المحددة لغرض االنتداب 4
ويبدأ العمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ 1147/7/1هـ 4
وتقبلوا تحياتي ،،،،،
لالحاطة 4
وزير الدوله
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
تركى بن خـالد الســــــــــــــديرى

