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1. TITLE:   WOMEN’S RIGHTS 
 

2. PURPOSE:  

2.1. To provide a work environment in which all individuals are treated with respect 
and dignity. 

2.2. There is complete equality between men and women in the majority of areas related 
to human rights such as the right to work, education, health, economic rights and 
others. There is also an equality when it comes to the ability to file a complaint or 
report on human rights issues 

 
3. DEFINITIONS: 

3.1. All rights spelled out by the Universal Declaration of Human Rights and by the two 
Human Rights Covenants (on Civil and Political Rights as well as on Economic, 
Social and Cultural Rights) are the rights of every woman. The same applies to all 
other Human Rights treaties. 

 
3.2. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women deals with the ban on any form of discrimination of women in its entirety. 
 

4. POLICY: 

4.1. There is no differentiation between women and men in rights and duties. Thus, 

there is no discrimination in wages when the value and quality of work is equal. 

4.2. There is complete equality between men and women in the search for work subsidy, 

whereby women receive the same amount of aid that men receive, as well as with 

regard to the training and employment support provided by the Human Resources, 

whether in terms of the amount of support for training costs, remuneration, or 

duration of support. 

4.3. Women work in all fields that are compatible with their nature and it is prohibited 
to employ them in dangerous work or harmful industries. 

4.4. Women may not be employed during a period of night that is not less than eleven 
consecutive hours. 

4.5. Working women have the right to maternity leave for a period of four weeks 
preceding and six weeks following it, and the expected due date is determined by 
the facility doctor or by a medical certificate certified by a health authority, and it is 
prohibited to employ a woman during the six weeks immediately following delivery. 

4.6. In all places in which women work and, in all professions, the employer shall 
provide them with seats, to insure their rest. 

4.7. A working woman whose husband dies has the right to leave with full pay for a 
period of not less than fifteen days from the date of death. 
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4.8. equal pay in the event of equal value and quality of work, and full equality in the 

search for work aid, and in training programs to obtain work 

4.9. the equality in the retirement age between men and women, which is (60) years old  

4.10. The government agencies take the necessary measures to facilitate the provision of 

appropriate transportation for the entity’s female employees, according to the 

available capabilities, with an emphasis on the Ministry of Labor and Social 

Development to oblige employers to provide transportation means for women 

workers in accordance with the provisions of the Labor Law. 

4.11. Emphasis on all government agencies that provide services to women by publishing 

the instructions and applicable procedures for those services on their official sites.  

4.12. Allowing women to drive and approving the application of the provisions of the 

Traffic Law and its implementing regulations - including the issuance of driving 

licenses - to both males and females 

5. PROCEDURE 

5.1. Individuals who believe they have been the victims of conduct prohibited by this 
policy or believe they have witnessed such conduct should discuss their concerns 
with their immediate supervisor, human resources or any member of the personnel 
practices committee. Encouraging the prompt reporting of complaints or concerns 
so that rapid and constructive action can be taken before relationships become 
irreparably strained.  

5.2. Any reported allegations of harassment, discrimination or retaliation will be 
investigated promptly by IAU which may take a considerable amount of time, 
depending on the situation. IAU expects all employees to participate in the 
investigation and keep things confidential as allowed by law. At the end of the 
investigation, the investigating party (usually a Human Resources staff member, but 
occasionally someone else, or even an outside investigator) will issue a report and a 
recommendation. The employee who reported the incident will be informed that 
the investigation is finished. 
 

6 RESPONSIBILITIES 

All Physicians, Pharmacist and Nursing Staff, Health Educator 
 
7 ATTACHMENTS:  N/A 

 
8 DISTRIBUTION: 

8.1. This policy shall be distributed to all the University beneficiaries 

8.2. This policy shall be distributed hospital wide. 

8.3. Signed original copy is maintained in Documents Control Unit 

8.4. Available in the University intranet 
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الفصل األول: التعريفات

مادة )1(:

الوزير المختص: 
الوزير المختص بشؤون وزارته، أو رئيس المصلحة المستقلة، بحسب األحوال.

 
الجهة الحكومية: 

ــه  ــة ولوائح ــة المدني ــام الخدم ــكام نظ ــا ألح ــع موظفوه ــتقلة يخض ــة مس أي وزارة أو مصلح
ــة. التنفيذي

 
الالئحة: 

الالئحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
 

الموظف:
 كل مــن يشــغل وظيفــة مدنيــة عامــة فــي الدولــة أو يمــارس مهماتهــا أيــاً كانــت طبيعــة 
عملــه أو اســم وظيفتــه ســواًء كان ذلــك عــن طريــق التعييــن أو التعاقــد بصفــة دائمــة أو 

مؤقتــة.
 

الوظيفة: 
ــا  ــع فيه ــة يخض ــة عام ــف لخدم ــا الموظ ــي يؤديه ــة الت ــات المدني ــات واالختصاص المهم

ــم اإلداري. ــي التنظي ــية ف ــلطة الرئاس للس
 

تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية: 
ــف،  ــي وظائ ــابهة ف ــؤوليات المتش ــات والمس ــع الواجب ــا جم ــم بمقتضاه ــي يت ــة الت العملي
وإلحــاق كل وظيفــة بالفئــة المناســبة لهــا وفقــاً لدرجــة الصعوبــة والمســؤولية، ثــم جمــع 
الفئــات المتشــابهة فــي مجموعــات نوعيــة ثــم مجموعــات عامــة، ووضــع حــدود دنيــا مــن 
المعــارف والقــدرات والمهــارات والمؤهــالت العلميــة  والخبــرات العمليــة والجــدارات الفنيــة 

ــف.  ــات الوظائ ــة ألداء مهم ــلوكية الالزم والس
 

إطار العمل التنظيمي:
مجموعــة مــن القواعــد واإلجــراءات التفصيليــة ألحــكام معينــة وردت فــي الالئحــة تصدرهــا 

وزارة الخدمــة المدنيــة.
 

الراتب: 
الراتب األساسي.

األجر: 
األجر الفعلي.

 
العقد:

 وثيقة تنظم العالقة التعاقدية بين المتعاقد والجهة الحكومية.

إدارة الموارد البشرية:
 الوحدة اإلدارية المعنية بإدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية.

السنة: 
اثنا عشر شهرًا هجرياً.

الشهر:
 ثالثون يوماً.

األقارب حتى الدرجة الرابعة هم: 

الدرجة األولى: اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات، وإن علوا.
 الدرجة الثانية: األوالد، وأوالدهم، وإن نزلوا.

الدرجة الثالثة: اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم، وأوالد أوالدهم.
الدرجة الرابعة: األعمام والعمات، وأوالدهم، واألخوال والخاالت، وأوالدهم.

التعاقب الوظيفي:
ــة  ــتمرة للجه ــات المس ــة االحتياج ــة لتلبي ــط الالزم ــذ الخط ــع وتنفي ــى وض ــدف إل ــة ته عملي
ــط  ــك الخط ــال، وكذل ــتمرار األعم ــن اس ــا يضم ــن بم ــادة والمتخصصي ــن الق ــة م الحكومي

ــك. ــم لذل ــم وتهيئته ــة لتطويره الالزم

الكارثة: 
ــب  ــان ويترت ــل اإلنس ــبب فع ــة أو بس ــور طبيعي ــن أم ــة ع ــة ناجم ــر متوقع ــة غي ــة عام حادث

ــكات. ــي الممتل ــر ف ــي األرواح و/أو تدمي ــائر ف ــا خس عليه

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية التعريفات واألحكام العامة
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المهمة الرسمية:
ــكيالت  ــن التش ــة ضم ــا وظيف ــس له ــي لي ــة الت ــة العام ــات المدني ــات واالختصاص المهم
اإلداريــة فــي الجهــة الحكوميــة، ويؤديهــا الموظــف بصفــة مؤقتــة ويخضــع فيهــا للســلطة 

ــم اإلداري. ــي التنظي ــية ف الرئاس

مدونة السلوك الوظيفي: 
  مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة. 

الفصل الثاني: األحكام العامة

مادة )2(: 
تشرف وزارة الخدمة المدنية على تنفيذ أحكام الالئحة.

مادة )3(:
تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام الالئحة.

مادة )4(:
ــة  ــا وزارة الخدم ــي تطلبه ــات الت ــع البيان ــر جمي ــة توفي ــة الحكومي ــى الجه عل
المدنيــة وتســهيل االطــالع علــى المعلومــات والبيانــات التــي تقتضيهــا 
ممارســة اختصاصــات الــوزارة، والــرد علــى الــوزارة فــي أي مــن شــؤون الخدمــة 

ــا. ــي تحدده ــدة الت ــالل الم ــة خ المدني

مادة )5(:
تســري أحــكام الالئحــة علــى جميــع الموظفيــن، عــدا موظفــي الجهــات الذيــن 

تســري فــي شــأنهم أنظمــة أو لوائــح خاصــة فــي حــدود مــا نصــت عليــه.

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية التعريفات واألحكام العامة
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الفصل األول: بيئة العمل

مادة )6(:
ــز  ــة، وبتعزي ــة ومنتج ــة وصحي ــل آمن ــة عم ــر بيئ ــة بتوفي ــة الحكومي ــزم الجه تلت

ــل. ــي العم ــة ف ــة اإليجابي الثقاف

مادة )7(:
تراعــي الجهــة الحكوميــة معاييــر وقواعــد وإجــراءات الصحــة العامــة والســالمة 

والبيئــة، وعلــى الموظــف االلتــزام بهــا.

مادة )8(:
علــى الجهــة الحكوميــة بنــاء ثقافــة مؤسســية إيجابيــة تدعــم تحقيــق أهدافهــا 
ــز  ــك ترتك ــق ذل ــة لتحقي ــددة ومعلن ــات مح ــع ترتيب ــا، ووض ــع قيمه ــجم م وتنس

علــى:

    أ- تشجيع روح المبادرة واالبتكار لدى الموظفين.

ب- ترسيخ الثقافة القائمة على األداء واإلنتاجية.

  ج- تعزيز مبادئ التطوير والتدريب المستمر.

   د- تعزيز مبادئ االلتزام باألنظمة والسياسات.

ــة  ــي الجه ــة ف ــاع الوظيفي ــتقرار األوض ــى اس ــدف إل ــة ته ــاد أدوات فعال  هـــ- إيج
ــة  ــم بطريق ــة ومعاملته ــن الوظيفي ــوق الموظفي ــان حق ــة، وضم الحكومي

ــز. ــة دون تميي ــة ومنصف عادل

ــة  ــى بيئ ــر عل ــد تؤث ــي ق ــور الت ــي األم ــه ف ــداء آرائ ــن إب ــف م ــن الموظ    و- تمكي
ــل.   العم

    ز-  صيانــة حــق الموظــف فــي التظلــم وإبــداء وجهــة نظــره فــي حــال اإلخــالل 
بحــق مــن حقوقــه الوظيفيــة، وفــق األحــكام المنظمــة لذلــك.

مادة )9(:
تعمــل الجهــة الحكوميــة علــى بنــاء بنيــة تنظيميــة ســليمة وتخطيــط فعــال 

وســليم لتحســين كفــاءة وفاعليــة المــوارد البشــرية. 

 

الفصل الثاني: أوقات العمل

مادة )10(:
تكون أيام العمل الرسمية من يوم األحد إلى يوم الخميس. 

مادة )11(:
ــاعات  ــبع( س ــة )س ــات الحكومي ــي الجه ــمية ف ــل الرس ــاعات العم ــون س تك
ــاً  ــف صباح ــابعة والنص ــاعة الس ــن الس ــدأ م ــنة، وتب ــام الس ــة أي ــاً طيل يومي
وتنتهــي الســاعة الثانيــة والنصــف مســاًء، عــدا شــهر رمضــان فتكــون ســاعات 
ــرة  ــاعة العاش ــن الس ــدأ م ــاً، وتب ــاعات يومي ــس( س ــه )خم ــمية في ــل الرس العم

ــاًء. ــة مس ــاعة الثالث ــي الس ــاً وتنته صباح

مادة )12(:
يجــوز بقــرار مــن الــــــوزير المخــــــتص إجـــــراء تــــــغييرات في أوقـــــات بدء 
ســــــاعات الـــــعمل الرســـــمية وانتهائهــا بما ال يتجـــــاوز ســاعتين، وتطبيق 

الــدوام المــرن بمــا يتماشــى مــع متطلبــات العمــل فــي الجهــة الحكوميــة.

مادة )13(:
يجــوز بقــرار مــن الوزيــر المختــص تحديــد مواعيــد وأوقــات الورديــات والمناوبــات 
ــد  ــى القواع ــى أن تُراع ــة عل ــة الحكومي ــدى الجه ــل ل ــات العم ــب مقتضي بحس

اآلتيــة:

أ -  تحــدد ســاعات عمــل الفتــرات النهاريــة بســبع ســاعات لــكل فتــرة، وســاعات 
عمــل الفتــرات المســائية بســت ســاعات لــكل فتــرة.

ب- ال يســتحق الموظــف مكافــأة عمــل خــارج وقــت الــدوام الرســمي عــن عملــه 
خــالل العطلــة األســبوعية مادامــت فتــرة عملــه الرســمي وقعــت أثنــاء تلــك 

العطلــة.

ج- تطبــق األحــكام ذات العالقــة بمكافــأة العمــل اإلضافــي خــالل األيــام العاديــة 
واأليــام التــي توافــق عطلــة الموظــف األســبوعية واألعيــاد.
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مادة )14(:
يتــم بقــرار مــن وزيــر الخدمــة المدنيــة اعتمــاد تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة 

المدنيــة.

مادة )15(:
يجــوز للجهــة الحكوميــة اختيــار متطلبــات الوظائــف الفعليــة بمــا يتــالءم مــع 

طبيعــة عملهــا مــن بيــن المتطلبــات المحــددة للوظيفــة.
 

مادة )16(:
    أ -  يتــم إحــداث الوظائــف فــي الميزانيــة وفــق خطــة القــوى العاملــة للجهــة 

الحكوميــة، وبمــا يتفــق مــع تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة. 
ب- يجــوز للجهــة الحكوميــة تعديــل االســم الوظيفــي لوظيفــة فعليــة معتمدة 
ــة  ــس المرتب ــر لنف ــي آخ ــم وظيف ــى اس ــا إل ــة له ــكيالت اإلداري ــي التش ف
الوظيفيــة، وفقــاً إلطــار العمــل التنظيمــي الــذي يتضمــن الضوابــط التــي 
ــع  ــق م ــا يتف ــة، وبم ــع وزارة المالي ــاق م ــة باالتف ــة المدني ــا وزارة الخدم تضعه

تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة.
ــي  ــدة ف ــة معتم ــة فعلي ــة وظيف ــض مرتب ــة خف ــة الحكومي ــوز للجه    ج- يج
التشــكيالت اإلداريــة لهــا إلــى مرتبــة أقــل، وفقــاً إلطــار العمــل التنظيمــي 
الــذي يتضمــن الضوابــط التــي تضعهــا وزارة الخدمــة المدنيــة باالتفــاق مــع 

ــة.  ــة المدني ــي الخدم ــف ف ــف الوظائ ــع تصني ــق م ــا يتف ــة، وبم وزارة المالي

مادة )17(:
ــة  ــي الخدم ــف ف ــف الوظائ ــع تصني ــق م ــا يتف ــاغرة بم ــف الش ــغل الوظائ تُش

ــة. ــة المدني ــجالت وزارة الخدم ــع س ــق م ــا يتطاب ــة، وبم المدني

مادة )18(:
تلتــزم الجهــة الحكوميــة باتخــاذ ما يلــزم لتصميــم وتطويــر هيكلهــا التنظيمي 

بمــا يتناســب مــع اختصاصاتهــا واحتياجاتهــا ومهماتها.  

مادة )19(:
ــي  ــف الوظيف ــة والوص ــاف الوظيفي ــاذج األوص ــة نم ــة المدني ــد وزارة الخدم تُع

ــة. ــات الوظيفي ــل الفئ لسالس
مادة )20(:

ــاً  ــا وفق ــة له ــف الفعلي ــة للوظائ ــاف الوظيفي ــة األوص ــة الحكومي ــد الجه تُع
لتصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة، واختيــار الجــدارات الفنية والســلوكية 

المناســبة لهــا.

مادة )21(:
تقــوم وزارة الخدمــة المدنيــة بمراجعــة وتقويــم وظائــف الخدمــة المدنيــة 

دوري. بشــكل 

مادة )22(:
الحتياجاتهــا  خطــة  الحكوميــة  الجهــة  فــي  البشــرية  المــوارد  إدارة  تضــع 
ــات  ــتراتيجيتها والمهم ــذ اس ــة لتنفي ــرية الالزم ــوارد البش ــن الم ــتقبلية م المس

واألدوار المنوطــة بهــا. وتعــد الخطــة وفقــاً إلطــار العمــل التنظيمــي.

مادة )23(:
ــج  ــى نتائ ــاًء عل ــرية بن ــا البش ــنوية لموارده ــة س ــة ميزاني ــة الحكومي ــد الجه تُع
تخطيــط تلــك المــوارد، ووفقــاً لهيكلهــا التنظيمــي المعتمــد، وحاجــة العمــل 

لديهــا.

مادة )24(:
تضــع الجهــة الحكوميــة خطــة توظيــف ســنوية اســتنادًا إلــى الميزانية الســنوية 
ــل  ــة أو أي تعدي ــص الخط ــر المخت ــد الوزي ــرية، ويعتم ــا البش ــدة لموارده المعتم

يطــرأ عليهــا.

مادة )25(:
ــنوية  ــة الس ــى الميزاني ــالت عل ــراء تعدي ــص إج ــر المخت ــة الوزي ــوز بموافق يج
ــات  ــل المخصص ــذف أو نق ــة أو ح ــق بإضاف ــرية تتعل ــوارد البش ــدة للم المعتم
الماليــة بيــن الوظائــف المدرجــة فــي خطــة التوظيــف الســنوية بمــا ينســجم 
مــع قواعــد الميزانيــة العامــة للدولــة، علــى أن ال يترتــب علــى هــذه التعديــالت 

ــة. ــة الحكومي ــة الجه ــى ميزاني ــي عل ــي إضاف ــبء مال أي ع
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مادة )26(:
أ- يكون شغل الوظائف بإحدى الطرق اآلتية:

١ ـ التعيين.
٢ ـ الترقية.
٣ ـ النقل.

٤ ـ التكليف.
٥ ـ اإلعارة. 

٦ ـ االستعارة.
ب- يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد.

ج - يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء ألداء خدمة معينة.

مادة )27(:
يكون شغل الوظائف للمراتب )الثالثة عشرة فما دون( بقرار من الوزير المختص.

الفصل األول: التعيين

مادة )28(:
ــه ألداء  ــد مع ــم التعاق ــف، أو يت ــدى الوظائ ــي إح ــن ف ــن يعي ــي م ــترط ف يش

ــون: ــة، أن يك ــن الالئح ــواد )9٣( و)9٤( و)9٥( م ــاً للم ــا وفق مهماته
    أ- ســعودي الجنســية، ويجــوز اســتثناًء مــن ذلــك التعاقــد مــع غيــر الســعودي 
فــي الوظائــف التــي تتطلــب كفــاءات غيــر متوفــرة فــي الســعوديين وبمــا 

ال يتعــارض مــع األحــكام التــي تمنــع ذلــك.
  ب- مكمالً )ثمانية عشر( عاماً من العمر. 

    ج- الئقاً صحياً للخدمة. 
    د- حسن السيرة واألخالق.

  هـــ- حاصــالً علــى المؤهــالت المطلوبــة للوظيفــة بناء علــى تصنيــف الوظائف 
ــة المدنية. ــي الخدم ف

ــدة  ــجن لم ــة الس ــاص أو بعقوب ــرعي أو بالقص ــد ش ــه بح ــوم علي ــر محك   و - غي
تزيــد علــى ســنة أو باإلدانــة والعقوبــة فــي أي مــن الجرائــم اآلتيــة: الرشــوة، 
والتزويــر، واالختالس، وتهريــب المخدرات أو المســكرات أو ترويجهــا أو المتاجرة 
فيهــا، أو كان محكومــاً عليــه ومضــت ســنة علــى األقــل علــى انتهــاء تنفيــذ 

العقوبــة أو اإلعفــاء منهــا.
    ز - غيــر مفصــول مــن خدمــة الدولــة ألســباب تأديبيــة، أو كان مفصــوالً ومضــت 

ســنة علــى األقــل مــن تاريــخ الفصــل.
  ح - أن ال تكــون لديــه خدمــة ســابقة انتهــت وفــق المــادة )٢٢٦( مــن الالئحــة مــا 

لــم تكــن قــد مضــت ســنة مــن تاريــخ إنهــاء الخدمــة. 

مادة )29(:
يتــم التعييــن وفقــاً لمتطلبــات شــغل الوظيفــة المحددة فــي وصــف الوظيفة 
ــد  ــي المعتم ــة الفعل ــف الوظيف ــة ووص ــة المدني ــدى وزارة الخدم ــد ل المعتم
لــدى الجهــة الحكوميــة. وال يعتــد بمــا يقدمــه المرشــح مــن مؤهــالت علميــة أو 

خبــرات عمليــة أو برامــج تدريبيــة أو إعداديــة تفــوق تلــك المتطلبــات.

مادة )30(:
يمنــح المتقدمــون فــي منافســات التوظيــف فرصــاً متســاوية للتنافــس، وعلــى 
الجهــة الحكوميــة توفيــر جميــع الوســائل واألدوات لــذوي اإلعاقــة بمــا يتناســب 

مــع طبيعــة احتياجاتهــم.

مادة )31(:
ــل  ــار عم ــق إط ــغلها، وف ــروط ش ــد وش ــتثناة، وقواع ــف المس ــدد الوظائ تُح
تنظيمــي تُعــده وزارة الخدمــة المدنيــة وتُصــدره اللجنــة المشــكلة بقــرار مجلس 
ــح  ــأن اللوائ ــي ش ــت ف ــة بالب ــخ 1440/1/29 هـــ المعني ــم )٧٥( وتاري ــوزراء رق ال

ــة. ــكام ذات الصل ــد واألح ــة والقواع ــة المدني ــام الخدم ــة لنظ التنفيذي

مادة )32(:
ــالن وإدارة  ــؤولية اإلع ــة مس ــة الحكومي ــي الجه ــرية ف ــوارد البش ــى إدارة الم تتول
عمليــة شــغل الوظائــف عــن طريــق التعييــن أو التعاقــد ألداء مهماتهــا وفقــاً 
ــدأ  ــق مب ــا يحق ــا بم ــيقها وتوثيقه ــة وتنس ــن الالئح ــواد )9٣( و)9٤( و)9٥( م للم

ــي. ــل التنظيم ــار العم ــا إط ــي يحدده ــس الت ــق المقايي ــدارة وف الج

مادة )33(:
ــة  ــالت علمي ــه مؤه ــر لدي ــذي تتوف ــف، ال ــتوى الموظ ــين مس ــون تحس     أ-  يك
تؤهلــه لمراتــب أو مســتويات أعلــى مــن تلــك التــي يشــغلها، وذلــك علــى 
الوظيفــة والمرتبــة أو الفئــة أو المســتوى المناســب لمؤهالتــه وفــق حكــم 

ــة. ــن الالئح ــادة )٣٢( م الم
ب- يكــون تحســين مســتوى الموظــف المبتعــث أو الموفــد للدراســة مــن 
ــة  ــق الجه ــن طري ــل ع ــى المؤه ــه عل ــد حصول ــة بع ــة الحكومي ــل الجه قب
ــابقة  ــة أو مس ــرة دون مفاضل ــه، مباش ــه أو أوفدت ــي ابتعثت ــة، الت الحكومي
ــر  ــود أكث ــال وج ــي ح ــه، وف ــبة لمؤهل ــرة والمناس ــف المتوف ــب الوظائ حس

ــة. ــم مفاضل ــرى بينه ــة فتُج ــة الحكومي ــل الجه ــح داخ ــن مرش م

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية شغل الوظائف



2223

مادة )34(:
يسمح للموظف باالشتراك في المسابقة للتعيين بالشروط اآلتية: 

أ-  توفر المؤهل والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة. 
ب-  أن يكون قد أمضى في المرتبة التي يشغلها سنة على األقل.

مادة )35(:
ــي  ــنة ف ــدة س ــن لم ــابقة للتعيي ــي المس ــتراك ف ــف باالش ــمح للموظ ال يس

ــن:  ــن اآلتيتي الحالتي

أ-  إذا كان آخر تقويم أداء وظيفي عنه أقل من )جيد( أو ما يعادله.
ب-  إذا عوقــب بالحرمــان مــن العــالوة أو الحســم مــن راتبــه مــدة )عشــرة( أيــام 

فأكثــر خــالل الســنة الســابقة.

ــد أو  ــف الي ــدة ك ــاء م ــابقة أثن ــي المس ــتراك ف ــف باالش ــمح للموظ وال يس
التحقيــق أو المحاكمــة بســبب وظيفتــه، أو االبتعــاث للدراســة أو التدريــب لمــدة 

ــية. ــازة الدراس ــتثنائية أو اإلج ــازة االس ــهر، أو اإلج ــتة( أش ــى )س ــد عل تزي

مادة )36(:
يُحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميالد باليوم والشهر والسنة الثابت في 
الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية، فإذا لم 
تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميالد هو غرة رجب لسنته، 
ميالده  لتاريخ  وفقاً  النظامية  السن  لبلوغه  التقاعد  على  الموظف  إحالة  وتكون 
تاريخ  في  تغيير  بأي  يعتد  وال  تاريخ ١٤09/٧/١هـ،  حتى  الرسمية  الوثيقة  في  المدون 

الميالد بعد هذا التاريخ ال تكبيرًا وال تصغيرًا لألغراض الوظيفية.

مادة )37(:
يعامل المعين دون السن النظامية كاآلتي:

ما  ويعد  خدمته  تنهى  للتعيين  النظامية  السن  إكمال  قبل  أمره  اتضح  إذا  أ-  
تقاضاه من راتب، مكافأة نظير عمله، ويرد له ما استقطع من عائدات تقاعدية، 
وال يُطالَب باسترداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بمقتضى هذا التعيين، وال 

يستحق إجازة عن المدة التي قام بالعمل خاللها.

ب- إذا أكمــل الموظــف الســن المقــررة للتعييــن وهــو قائــم بواجبــات وظيفتــه 
يســتمر فــي عملــه، ومنــذ إكمالــه للســن النظاميــة للتعييــن تُعــد خدمتــه 
ــا  ــع م ــترداد جمي ــب باس ــه وال يُطالَ ــبة ل ــة بالنس ــدة التجرب ــدأ م ــة وتب نظامي
صــرف لــه مــن مزايــا ماليــة بمقتضــى هــذا التعييــن، ويعــد مــا تقاضــاه قبــل 
ذلــك مكافــأة نظيــر عملــه، ويعــاد إليــه مــا اســتقطع مــن عائــدات تقاعديــة 

قبــل بلوغــه الســن النظاميــة. 
ــم  ــن ت ــة للتعيي ــن النظامي ــه الس ــل إكمال ــف قب ــن الموظ ــت أن تعيي    ج- إذا ثب
بتحايــل منــه، يوقــف عــن العمــل فــي جميــع األحــوال، ويحــال إلــى الجهــة 

ــه. ــة بحق ــراءات النظامي ــاذ اإلج ــة التخ المختص

مادة )38(:
تقــوم الجهــة المختصــة بإبــالغ المرشــح قــرار تعيينــه، بــأي وســيلة مــن وســائل 
االتصــال المعتمــدة لديهــا بمــا يشــمل الرســائل النصيــة المرســلة عبــر الهاتــف 
المحمــول الموثــق، أو البريــد اإللكترونــي، أو عــن طريــق أحــد الحســابات 
المســجلة فــي أي مــن األنظمــة اآلليــة الحكوميــة أو مــن خــالل اإلعــالن علــى 

ــمي. ــة الرس ــة الحكومي ــع الجه موق

مادة )39(:
ال يجوز مباشرة المرشح عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها.

مادة )40(:
ــة  ــالل )خمس ــروع خ ــذر مش ــه دون ع ــات وظيفت ــح مهم ــر المرش ــم يباش إذا ل
عشــر( يومــاً مــن تاريــخ إبالغــه قــرار التعييــن، يلغــى قــرار تعيينــه، ويُعــد كأن لــم 
يكــن، ويبلــغ بذلــك بــأي وســيلة مــن وســائل االتصــال المعتمــدة لــدى الجهــة 

ــة. الحكومي

مادة )41(:
تمتــد مــدة التجربــة لســنة كاملــة، وإذا تغيــب الموظــف عــن عملــه أثنــاء مــدة 
التجربــة بســبب نظامــي أو بغيــره ولــم يترتــب عليــه إنهــاء خدمتــه، تمتــد مــدة 

التجربــة بقــدر الفتــرات التــي تغيبهــا.

مادة )42(:
دون اإلخــالل بمــا ورد فــي المــادة )٤١( مــن الالئحــة، يشــترط فــي احتســاب مــدة 
ــل كل  ــي تق ــة الت ــة المتقطع ــرات التجرب ــب فت ــتمرارها، وال تحتس ــة اس التجرب

منهــا عــن ســنة ولــو جــاوزت فــي مجموعهــا ســنة.
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مادة )43(:
تحتسب مدة تجربة الموظف بعد اجتيازها من مدة خدمته.

مادة )44(:
ــاء  ــه أثن ــن عمل ــرًا ع ــف تقري ــا الموظ ــل به ــي يعم ــة الت ــة الحكومي ــد الجه تُع
ــى أن  ــة، عل ــة المدني ــن وزارة الخدم ــدة م ــاذج المع ــب النم ــة حس ــدة التجرب م
يعتمــد الوزيــر المختــص التقريــر قبــل انتهــاء مــدة التجربــة، وفــي ضوئــه يصــدر 

ــه. ــن عدم ــة م ــدة التجرب ــف م ــاز الموظ ــرار اجتي ق

مادة )45(:
ــرار  ــل بق ــل، يفص ــف للعم ــة الموظ ــدم صالحي ــة ع ــدة التجرب ــالل م ــت خ إذا ثب

ــة. ــدة التجرب ــاء م ــل انته ــرار قب ــدر الق ــى أن يص ــه، عل ــرار تعيين ــك ق ــن يمل مم

مادة )46(:
ــازة  ــتحق إج ــة ال يس ــن الالئح ــادة ) ٤٥ ( م ــب الم ــل حس ــذي يفص ــف ال الموظ
ــن  ــتقطع م ــا اس ــه م ــرد ل ــتنفدها، وي ــد اس ــن ق ــم يك ــا ل ــه م ــن عمل ــة ع عادي
عائــدات تقاعديــة، وال يطالــب باســترداد مــا صــرف لــه مــن رواتــب ومزايــا ماليــة، 
وال تحتســب لــه فــي هــذه الحالــة العــالوة التــي اســتفاد منهــا فــي مــدة التجربة 

عنــد تعيينــه مــرة أخــرى.

الفصل الثاني: الترقية

مادة )47(:
تُعــد الترقيــة وســيلة للتقــدم والتطــور الوظيفــي للموظــف وترتبــط بمســتوى 
أدائــه. وال تُعــد بــأي حــال مــن األحــوال اســتحقاقاً ملزمــاً علــى الجهــة الحكوميــة 

تجــاه موظفيهــا.

مادة )48(:
  أ- يجوز ترقية الموظف للمرتبة )العاشرة فما دون( بالشروط اآلتية:

١ ـ شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعالً.
٢ ـ أن تتوفــر فــي المرشــح للترقيــة المؤهــالت والخبــرات المطلوبــة للوظيفــة 
ــف  ــف الوظائ ــي تصني ــدد ف ــو مح ــا ه ــاً لم ــا وفق ــى إليه ــراد أن يرق ــي ي الت

فــي الخدمــة المدنيــة.
ــة  ــة التالي ــي المرتب ــة ف ــا مصنف ــة إليه ــراد الترقي ــة الم ــون الوظيف ٣ ـ أن تك

ــة. ــح للترقي ــغلها المرش ــي يش ــة الت ــرة للمرتب مباش

ــة  ــة للوظيف ــرة المطلوب ــدة الخب ــال م ــرض إكم ــة لغ ــدد اآلتي ــب الم ب- ال تحتس
التــي يــراد أن يرقــى إليهــا:

١ ـ مدة اإلجازة االستثنائية.
٢ ـ مــدة اإلعــارة لغيــر الجهــات الحكوميــة والهيئــات والمنظمــات اإلقليميــة أو 

الدولية.
٣ ـ مــدة االبتعــاث أو اإليفــاد أو اإلجــازة الدراســية إذا لــم يتحقــق الغــرض مــن 

أي منهــا.
٤ ـ مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.

٥ ـ مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
مادة )49(:

ال يجوز النظر في ترقية الموظف في الحاالت اآلتية: 

    أ-  إذا كان مبتعثــاً أو موفــدًا للدراســة أو ملحقــاً بــدورة تدريبيــة تزيــد علــى )ســتة( 
أشــهر فــي الداخــل أو الخــارج.

ب-  إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية.
  ج-  إذا كان مكفــوف اليــد، أو محــاالً للمحاكمــة فــي أمــور ذات عالقــة بالوظيفــة 

أو أمــور مخلــة بحســن الســيرة واألخــالق.
ــدة  ــب م ــن الرات ــم م ــالوة أو الحس ــن الع ــان م ــب بالحرم ــد عوق   د-  إذا كان ق
)خمســة عشــر( يومــاً فأكثــر متصلــة أو متفرقــة خــالل الســنة الســابقة لتاريــخ 

ــه. ــي ترقيت ــر ف النظ
ــن  ــل م ــر أق ــي بتقدي ــم أداء وظيف ــرة تقوي ــنة األخي ــي الس ــه ف ــد عن هـــ-  إذا أع

ــه. ــا يعادل ــد( أو م )جي

مادة )50(:
مــع مراعــاة مــا تضمنتــه المادتــان )٤8( و )٤9( مــن الالئحــة مــن شــروط وضوابط، 
ــرة أو  ــة عش ــرة أو الثاني ــة عش ــب )الحادي ــن المرات ــف ألي م ــة الموظ ــوز ترقي يج
الثالثــة عشــرة( إذا توافــرت لديــه خبــرة مناســبة ال تقــل عــن ســنتين فــي المرتبــة 

التــي يشــغلها.

مادة )51(:
ــذ  ــؤولية إدارة وتنفي ــة مس ــة الحكومي ــي الجه ــرية ف ــوارد البش ــى إدارة الم تتول
عمليــة الترقيــات وفقــاً لإلجــراءات المتبعــة لديهــا، وتتخــذ مــا يلــزم للتحقــق مــن 
توافــر شــروط وضوابــط الترقيــة لــدى المرشــح للترقيــة، واســتكمال المتطلبــات 

النظاميــة الالزمــة لذلــك.

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية شغل الوظائف



2627

مادة )52(:
ــة  ــروط الترقي ــم ش ــر لديه ــن تتوف ــن الذي ــن الموظفي ــة بي ــون المفاضل     أ- تك
ــة  ــار مفاضل ــرة كمعي ــنة األخي ــي للس ــم األداء الوظيف ــج تقوي ــاً لنتائ وفق
رئيســي، إضافــة إلــى جميــع أو بعــض المعاييــر اآلتيــة، علــى أال يقــل عــدد 

ــن:  ــن اثني ــن معياري ــتخدمة ع ــة المس ــر المفاضل معايي
١ ـ المبادرات واإلنجازات التي حققها المرشح.    

٢ ـ برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح.    
٣ ـ نتائج المقابلة الشخصية لتقييم المرشح.   

٤ ـ نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين.   
ــا  ــق م ــح وف ــر المرج ــا والعنص ــد أوزانه ــة وتحدي ــر المالئم ــار المعايي ــم اختي ب- يت
ــرة  ــي كل م ــة، ف ــة المدني ــع وزارة الخدم ــاق م ــص، وباالتف ــر المخت ــراه الوزي ي

ــا. ــا أو تعديله ــة وأوزانه ــر المفاضل ــار معايي ــا اختي ــم فيه يت
ــالل  ــتخدم خ ــي ستس ــر واألوزان الت ــالن المعايي ــة بإع ــة الحكومي ــزم الجه ج- تلت
ــالن  ــمل اإلع ــى أن يش ــة، عل ــن المفاضل ــالن ع ــل اإلع ــك قب ــة، وذل الُمفاضل

ــحين. ــن المرش ــاوي بي ــة التس ــي حال ــح ف ــر الُمرج ــد العنص تحدي
د-  فــي حــال التســاوي بعــد تطبيــق العنصــر المرجــح الــذي تــم اختيــاره، تكــون 
ــوم /  ــي: )الي ــوباً كاآلت ــاً محس ــرًا مرجح ــن عنص ــخ التعيي ــي تاري ــة ف األقدمي
الشــهر/ الســنة(، وفــي حــال اســتمر التســاوي فتختــار الجهــة ُعنصــرًا مرجحــاً 

ــاوين. ــن المتس ــة بي ــر للمفاضل آخ

مادة )53(:

مــع مراعــاة مــا تضمنتــه المادتــان )٤8( و )٤9( مــن الالئحــة مــن شــروط وضوابط، 
للوزيــر المختــص اســتثناًء ممــا تضمنتــه المــادة )٥٢( مــن الالئحــة ترشــيح مــن 
يــراه مناســباً لشــغل أي مــن الوظائــف الشــاغرة فــي المرتبتيــن )الرابعــة عشــرة  

أو الخامســة عشــرة( إذا توافــرت لديــه مــدة خبــرة علــى النحــو اآلتــي: 

ــل  ــبة ال تق ــرة مناس ــغلها خب ــر لش ــترط أن يتواف ــرة: يش ــة عش ــة الرابع أ - المرتب
عــن أربــع ســنوات فــي أي مــن المرتبتيــن )الثانيــة عشــرة أو الثالثــة عشــرة( أو 

كليهمــا أو مــا يعادلهمــا فــي الســاللم الوظيفيــة األخــرى.
ب - المرتبــة الخامســة عشــرة: يشــترط أن يتوافــر لشــغلها خبــرة مناســبة ال تقــل 
عــن أربــع ســنوات فــي أي مــن المرتبتيــن )الثالثــة عشــرة أو الرابعة عشــرة( أو 

كليهمــا أو مــا يعادلهمــا فــي الســاللم الوظيفيــة األخــرى.
وتقــوم إدارة المــوارد البشــرية فــي الجهــة الحكوميــة باتخــاذ مــا يلــزم للتحقــق 
مــن توافــر شــروط وضوابــط الترقيــة لــدى المرشــح الــذي تــم ترشــيحه لشــغل 

الوظيفــة المطلــوب ترقيتــه إليهــا، واســتكمال إجــراءات الترقيــة.

مادة )54(:
يجــوز بموافقــة الوزيــر المختــص ترقيــة الموظــف اســتثناًء علــى وظيفــة شــاغرة 

لمرتبتيــن أعلــى مــن المرتبــة المثبــت عليهــا بالشــروط اآلتيــة:

ــة  ــوب للوظيف ــي المطل ــل العلم ــن المؤه ــى م ــد األدن ــه الح ــر لدي    أ-  أن يتواف
التــي يــراد أن يرقــى إليهــا وفقــاً لمــا هــو محــدد فــي تصنيــف الوظائــف فــي 

الخدمــة المدنيــة.
ب-  أن يكــون قــد حصــل علــى نتيجــة تقويــم أداء وظيفــي فــي الســنة األخيــرة 

ال يقــل عــن )ممتــاز( أو مــا يعادلــه.
  ج-  أن ال يتجاوز عمر المرشح )خمس وخمسين( سنة.

   د  -  أن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما ال يقل عن سنة.
ــدد  ــن ع ــبة )١%( م ــة نس ــنة المالي ــي الس ــون ف ــن يُرّق ــدد م ــاوز ع هـــ- أن ال يتج
الوظائــف الخاضعــة لســلم رواتــب الموظفيــن العــام فــي الجهــة، وبمــا ال 

ــنة. ــي الس ــاً ف ــاوز )٥0( موظف يتج
 و-  أن ال يتجــاوز عــدد الترقيــات االســتثنائية التــي يحصــل عليهــا الموظــف 

ــة. ــي الدول ــه ف ــالل خدمت ــن خ ترقيتي
   ز-   أن تكــون الترقيــة مــن خــالل لجنة برئاســة مــن يراه الوزيــر المختــص، وعضوية 
مــن يــراه علــى أن يكــون مــن بينهــم المســؤول عــن المــوارد البشــرية فــي 
ــن  ــل م ــى ممث ــة إل ــا، إضاف ــة فيه ــؤون المالي ــن الش ــؤول ع ــة، والمس الجه
وزارة الماليــة، وممثــل مــن وزارة الخدمــة المدنيــة، وتعتمــد الترقيــة بقــرار مــن 

الوزيــر المختــص.

مادة )55(:
ــابقة  ــتثنائية الس ــة االس ــى الترقي ــض عل ــم تم ــا ل ــف م ــة الموظ ــوز ترقي ال يج

ــل. ــى األق ــنتان عل س

مادة )56(:
ال يجــوز ترقيــة الموظــف ترقيــة اســتثنائية مــا لــم تمــض علــى الترقيــة 

األقــل. علــى  ســنوات  )ثــالث(  الســابقة  االســتثنائية 

مادة )57(:
ال يجوز الجمع بين أكثر من ترقية خالل السنة الواحدة.

مادة )58(:
يصــدر قــرار الترقيــة مــن الجهــة التــي تملــك صالحيــة التعييــن، وتكــون الترقيــة 

نافــذة مــن تاريــخ صــدور القــرار بهــا وال تكــون بأثــر رجعــي.
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الفصل الثالث: النقل والتكليف واإلعارة واالستعارة

مادة )59(: 
تهــدف عمليــات النقــل والتكليــف واإلعــارة واالســتعارة لتطويــر الموارد البشــرية 

الحكوميــة وضمــان حســن ســير األعمال. 

مادة )60(: 
أخرى  حكومية  جهة  إلى  حكومية  جهة  من  بدون  أو  بترقية  الموظف  نقل  يجوز 
بعد موافقة الجهة التي يعمل بها بعد أن تتأكد الجهة الراغبة في نقله من توافر 
الشروط الالزمة لذلك، وفي حال النقل بترقية يشترط عدم وجود موظفين مؤهلين 

للترقية على الوظيفة المراد النقل إليها لدى الجهة الراغبة في النقل.

مادة )61(:
يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية من مكان إلى آخر، أو من وظيفته إلى 
وظيفة أخرى بعد التأكد من توافر شروط الوظيفة المراد نقله إليها وفقاً لتصنيف 

الوظائف في الخدمة المدنية، وقواعد النقل الواردة في الالئحة.

مادة )62(:
إذا كان النقل من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى فيشترط موافقة الجهة 
التي يعمل بها الموظف قبل إصدار قرار النقل، وعدم تمكين الموظف من مباشرة 
عمله في الجهة المنقول إليها إال بعد إخالء طرفه من الجهة المنقول منها، ويكون 
تاريخ إخالء طرفه من الجهة المنقول منها وإثباته في الجهة المنقول إليها هو تاريخ 

المباشرة الفعلية في الجهة المنقول إليها.

مادة )63(:
إذا  يجوز نقل الموظف إلى وظيفة تقع خارج المدينة التي بها مقر عمله األصلي 

اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة )64(:
ال يجوز نقل الموظف في الحاالت اآلتية:

    أ-  أثنــاء مــدة التجربــة، إال إذا كان النقــل إلــى وظيفــة تقــع فــي مقــر الوظيفــة 
التــي عيــن عليهــا وفــي مجموعتهــا التفصيليــة نفســها.

ويعطى  الخطية،  الموظف  بموافقة  إال  مرتبة  أقل  وظيفة  إلى  وظيفته  من  ب-  
المتنازل عنها مالم يكن  المرتبة  الذي كان يتقاضاه قبل حصوله على  الراتب 
المرتبة  في  راتبه  تتجاوز  التي  الدرجة  راتب  فيعطى  فأكثر  سنة  بها  أمضى  قد 
المنقول منها، فإذا كان راتبه يزيد على راتب الدرجة األخيرة من المرتبة المتنازل 

عنها ُمنح تلك الدرجة.

   ج-    النقل من وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستثناة ما لم تمض مدة سنتين 
من تاريخ شغلها، وتتثبت الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف من توافر 

الشروط الالزمة لشغل الوظيفة المراد نقله إليها.

مادة )65(: 
إذا صدر بحق الموظف تقرير طبي من الهيئة الطبية العامة يقضي بعجزه عن أداء 

عمل الوظيفة التي يشغلها فيتم اآلتي:
راتبه  بنفس  لقدراته  مالئمة  أخرى  وظيفة  إلى  المختص  الوزير  من  بقرار  نقله  أ-      

ومرتبته استثناًء من شروط النقل.
ب- إذا لم توجد وظيفة شاغرة فيتم تكليف الموظف بعمل مالئم لقدراته لمدة ال 
مناسبة  وظيفة  عن  له  بالبحث  خاللها  الحكومية  الجهة  تقوم  سنة  على  تزيد 
شاغرة لنقله إليها، على أن يصرف الراتب المستحق للموظف بعد تقويم وضعه 
خالل مدة التكليف من مخصص الوظيفة التي يشغلها، فإذا لم تتوفر وظيفة 

يمكن نقله إليها فيتم في نهاية هذه السنة إنهاء خدمته لعجزه الصحي.
مادة )66(:

الحكومية  الجهة  تحدد  أن  بعد  آخر  سلم  إلى  رواتب  سلم  من  الموظف  نقل  يتم 
المنقول إليها الموظف فئة ومرتبة ودرجة الموظف المراد نقله وفقا ألنظمتها.  

مادة )67(:
الحكومية  الجهة  داخل  الموظف  إلى  مؤقتة  بصفة  العمل  إسناد  هو  التكليف 

للقيام بأعمال وظيفة أخرى أو بمهمة رسمية إلى جانب وظيفته أو بدونها.

مادة )68(:
تنقسم أنواع التكليف إلى: 

  أ- التكليف بأعمال وظيفة أخرى، وينقسم إلى:
١ ـ تكليــف كلــي للموظــف للقيــام بأعمــال وظيفــة أخــرى داخــل الجهــة الحكوميــة 

بتفــرغ كامــل.
ــي  ــة ف ــل المدين ــرى داخ ــة أخ ــال وظيف ــام بأعم ــف للقي ــي للموظ ــف جزئ ٢ ـ تكلي

ــة. ــه األصلي ــات وظيفت ــى مهم ــة إل ــة باإلضاف ــة الحكومي الجه
ب- تكليف بمهمة رسمية، وينقسم إلى: 

١ ـ تكليف كلي للموظف للقيام بمهمة رسمية داخل الجهة الحكومية بتفرغ كامل. 
ــة  ــي الجه ــة ف ــل المدين ــمية داخ ــة رس ــام بمهم ــف للقي ــي للموظ ــف جزئ ٢ ـ تكلي

ــة. ــه األصلي ــات وظيفت ــى مهم ــة إل ــة باإلضاف الحكومي
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مادة )69(:
يجــوز بقــرار مــن الوزيــر المختــص تكليــف الموظــف أيــاً كانــت وظيفتــه أو مرتبته 
بالقيــام بأعمــال وظيفــة أخــرى داخــل الجهــة الحكوميــة باإلضافــة إلــى عملــه 
األصلــي أو بدونــه ســواء كان التكليــف داخــل المدينــة التــي بهــا مقــر عملــه أو 

خارجهــا وفقــاً للشــروط اآلتيــة: 
    أ-  أن يكــون التكليــف علــى وظيفــة معتمــدة فــي الميزانيــة وشــاغرة فعــالً أو 

حكمــاً، وأن تدعــو الحاجــة إلــى مــن يقــوم بعملهــا.
ب-  أن ال يكلــف الموظــف بالقيــام بعمــل أكثــر مــن وظيفــة فــي وقــت واحــد، 

وذلــك باإلضافــة إلــى عملــه األصلــي.
 ج -  أن ال يكون التكليف للموظف أثناء مدة التجربة.

  د-   أن ال يتــم تكليــف الموظــف إذا كان قــد حصــل علــى تقويــم أداء وظيفــي 
عــن الســنة الســابقة بتقديــر )غيــر مــرض( أو مــا يعادلــه.

ــة  ــهر قابل ــتة( أش ــى )س ــف عل ــي للموظ ــف الجزئ ــدة التكلي ــد م هـــ-  أن ال تزي
ــة  ــا مصلح ــي تقتضيه ــاالت الت ــي الح ــة ف ــدة مماثل ــدة واح ــد لم للتجدي
العمــل وبموافقــة الوزيــر المختــص. أمــا إذا كان التكليــف كليــاً فيتــرك تحديد 

ــف. ــا الموظ ــل به ــي يعم ــة الت ــة الحكومي ــر الجه ــف لتقدي ــدة التكلي م
مادة )70(:  

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف أياً كانت وظيفته أو مرتبته بالقيام 
بمهمة رسمية داخل الجهة الحكومية باإلضافة إلى عمله األصلي أو بدونه داخل 
المدينة التي بها مقر عمله أو خارجها، بشرط أن تكون مدة التكليف سواء كان كلياً 
أو جزئياً سنة كحد أقصى قابلة للتجديد لمدد مماثلة في الحاالت التي تقتضيها 

مصلحة العمل وبموافقة الوزير المختص

مادة )71(:
علــى الموظــف المكلــف خــارج المدينــة التــي بها مقــر عملــه األصلي أن يباشــر 
عملــه األصلــي فــي اليــوم التالــي النتهــاء التكليــف الــذي مدتــه )ثالثيــن( يومــاً 
أو أقــل، وخــالل مــدة ال تتجــاوز )ثالثــة( أيــام عمــل مــن تاريــخ انتهــاء التكليــف 

الــذي تتجــاوز مدتــه )ثالثيــن( يومــاً متصلــة.

مادة )72(:
يجــوز إنهــاء تكليــف الموظــف فــي أي وقــت قبــل انتهــاء مدتــه بقــرار مــن الوزير 

. لمختص ا

مادة )73(:
اإلعارة هي عمل الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية عمالً مؤقتاً لدى إحدى 
أو  الربحية،  غير  المؤسسات  أو  الخاص،  القطاع  مؤسسات  أو  الحكومية،  الجهات 

الحكومات األجنبية، أو الهيئات أو المنظمات اإلقليمية أو الدولية.

مادة )74(:
تكون إعارة خدمات الموظف بطلب من الجهة المستعيرة، ويصدر قرار اإلعارة من 
الوزير المختص لمدة ال تزيد على )ثالث( سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى 

على أن ال تزيد مدة اإلعارة المتصلة على )ست( سنوات.

مادة )75(:
ــن  ــل ع ــدة ال تق ــي م ــد مض ــرى إال بع ــرة أخ ــف م ــات الموظ ــارة خدم ــوز إع ال تج

ــنوات. ــت( س ــة )س ــة البالغ ــارة المتصل ــدة اإلع ــاء م ــن انته ــنوات م ــالث( س )ث

مادة )76(:
فــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يزيــد مجمــوع مــدد إعــارة الموظــف علــى )عشــر( 

ســنوات خــالل مــدة خدمتــه الوظيفيــة.

مادة )77(:
يشــترط لإلعــارة طلــب الجهــة المســتعيرة وموافقــة كل مــن الجهــة الُمعيــرة، 

والموظــف الُمعــار.

مادة )78(:
تكــون إعــارة خدمــات الموظــف وإنهاؤهــا أيــاً كانــت وظيفتــه أو مرتبتــه للعمل 
لــدى إحــدى الحكومــات، أو الهيئــات أو المنظمــات اإلقليميــة أو الدوليــة، 
بالعــرض علــى مجلــس الــوزراء، ويحــدد القــرار مــدة اإلعــارة، ويســتثنى مــن ذلك 

مــن صــدرت بشــأنهم أحــكام نظاميــة تحكــم أوضاعهــم فــي هــذا الشــأن.

مادة )79(:
ال تجوز إعارة الموظف خالل مدة التجربة النظامية. 

مادة )80(:
تنتهي اإلعارة بانتهاء مدتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء اإلعارة بناء على 
طلب من الجهة المستعيرة، كما يجوز قطعها بناء على طلب من الجهة الُمعيرة 

أو الموظف المعار بعد التنسيق مع الجهة المستعيرة.

مادة )81(:
ــارة، وال  ــدة اإلع ــة م ــة طيل ــه األصلي ــه ومرتبت ــار بوظيفت ــف المع ــظ الموظ يحتف
يجــوز شــغلها بغيــره عــن طريــق التعييــن أو الترقيــة أو النقــل، ويجــوز اإلعــارة أو 

االســتعارة أو التكليــف عليهــا وفــق الضوابــط المنظمــة لذلــك.
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مادة )82(:
علــى الجهــة الحكوميــة التــي تتحمــل راتــب الموظــف أن تقتطــع خــالل مــدة 
ــب  ــاس رات ــى أس ــف عل ــى الموظ ــررة عل ــة المق ــميات التقاعدي ــارة الحس اإلع
ــر  ــى غي ــارة إل ــت اإلع ــالوات. وإذا كان ــن ع ــه م ــرأ علي ــا يط ــة وم ــه األصلي وظيفت
ــة  ــة كامل ــميات التقاعدي ــار الحس ــف المع ــل الموظ ــة يتحم ــات الحكومي الجه

ــة. ــة الحكومي ــا الجه ــي تتحمله ــة الت ــة المماثل ــا الحص ــا فيه بم

مادة )83(:
ــدى  ــل ل ــه العم ــخ ترك ــن تاري ــارًا م ــار اعتب ــف المع ــب الموظ ــرف رات ــف ص يوق
الجهــة المعيــرة بعــد صــدور قــرار اإلعــارة حتــى انتهــاء مــدة إعارتــه أو قطعهــا 
وعودتــه لعملــه. وتتحمــل الجهــة المســتعيرة أثنــاء فتــرة اإلعــارة راتبــه والحقوق 

والمزايــا الماليــة لــه مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك.

مادة )84(:
تصــرف الجهــة المعيــرة للموظــف المعــار إلــى إحــدى الهيئــات أو المنظمــات 
ــة  ــه الجه ــه ل ــا تصرف ــى م ــة إل ــي، إضاف ــه األساس ــة راتب ــة أو اإلقليمي الدولي

ــتعيرة. المس

مادة )85(:
ــة(  ــاوز )ثالث ــدة ال تتج ــالل م ــي خ ــه األصل ــر عمل ــار أن يباش ــف المع ــى الموظ عل
ــاوز  ــة، وال تتج ــل المملك ــت داخ ــارة إذا كان ــاء اإلع ــخ انته ــن تاري ــل م ــام عم أي
)خمســة عشــر( يــوم عمــل إذا كانــت اإلعــارة خــارج المملكــة، ويتــم دفــع الراتــب 
والحقــوق والمزايــا الماليــة للموظــف عــن تلــك المــدة مــن الجهــة التــي كانــت 

تتحمــل راتبــه أثنــاء مــدة اإلعــارة. 

مادة )86(:
االســتعارة هــي عمــل الموظــف غيــر المشــمول بنظــام الخدمــة المدنيــة عمــالً 

مؤقتــاً لــدى جهــة حكوميــة مشــمولة بنظــام الخدمــة المدنيــة.

مادة )87(:
تكــون اســتعارة الموظــف بطلــب مــن الجهــة المســتعيرة، ويصــدر قــرار 
ــوز  ــنوات، ويج ــالث( س ــى )ث ــد عل ــدة ال تزي ــص لم ــر المخت ــن الوزي ــتعارة م االس
ــن  ــة ع ــتعارة المتصل ــدة االس ــد م ــى أال تزي ــرى عل ــدد أخ ــدة أو لم ــا لم تجديده

ــنوات. ــت( س )س

مادة )88(:
تتحمــل الجهــة المســتعيرة أجــر الموظــف المســتعار ومزايــاه الماليــة والنســبة 
المقــررة علــى صاحــب العمــل مــن اشــتراك التأمينــات االجتماعيــة للموظــف 

مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك. 
مادة )89(:

تقتصر االستعارة على أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة.  

مادة )90(:
تســري علــى الموظــف المســتعار األحــكام المعمــول بهــا فــي الجهــة 
المســتعيرة عــدا إنهــاء الخدمــة حيــث يكــون ذلــك مــن صالحيــة جهــة عملــه 

ــة.  األصلي

مادة )91(:
ــاء  ــص إنه ــر المخت ــن الوزي ــرار م ــوز بق ــا، ويج ــاء مدته ــتعارة بانته ــي االس تنته

ــة: ــاالت اآلتي ــي الح ــا ف ــاء مدته ــل انته ــتعارة قب االس
ــل  ــة عم ــعار جه ــم إش ــى أن يت ــتعارة، عل ــتمرار االس ــى اس ــة إل ــدم الحاج أ-  ع
ــن  ــاً م ــن( يوم ــل )ثالثي ــك قب ــتعار بذل ــف المس ــة والموظ ــف األصلي الموظ

ــا. إنهائه
ب-  بنــاء علــى طلــب الموظــف، أو جهــة عملــه األصليــة، علــى أن يُقــدم الطلب 

قبــل تــرك العمــل بمــدة ال تقــل عــن )ثالثيــن( يوماً.
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الفصل الرابع: التعاقد

مادة )92(:
يجوز للجهة الحكومية التعاقد ألداء مهمات وظائفها وفقاً لآلتي:

أ-  التعاقــد بــدوام كامــل وهــو العقــد الــذي يعمــل بموجبــه المتعاقــد كامــل 
ــر  ــى األج ــمية، ويتقاض ــل الرس ــام العم ــوال أي ــمية ط ــل الرس ــاعات العم س

والمزايــا المقــررة للوظيفــة التــي يــؤدي مهماتهــا.
ب- التعاقــد لبعــض الوقــت )الــدوام الجزئــي( وهــو العقــد الــذي يعمــل 
ــالل  ــددة خ ــل مح ــاعات عم ــرغ ولس ــر متف ــكل غي ــه المتعاقد بش بموجب
ــذا  ــواًء كان ه ــة، س ــة الحكومي ــي الجه ــررة ف ــمية المق ساعات العمل الرس
ــى  ــبوع، ويتقاض ــام األس ــاً أو بعض أي ــه يومي ــاعات عمل ــؤدي س ــد ي المتعاق
ــام  ــاعات أو أي ــق س ــباً وف ــبة وتناس ــب نس ــاً يحتس ــرًا اجمالي ــد أج المتعاق

ــا. ــؤدي مهماته ــي ي ــة الت ــررة للوظيف ــا المق ــب والمزاي ــل والرات العم
 ج-   التعاقد ألداء مهمات وظيفة لمدة محددة )التعاقد المؤقت(.

 د-   التعاقد لممارسة مهمات وظائف وكالء الوزارات والوكالء المساعدين.
هـ-  التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة.

مادة )93(:
تكون ضوابط تنظيم التعاقد بدوام كامل وفقاً لآلتي:

أ-  وجود وظيفة شاغرة فعالً.
ب-  أن يكون العقد مكتوباً.

  ج-  أن تكــون ســاعات العمــل وفــق مــا تحــدده الجهــة الحكوميــة بحيــث ال تزيــد 
علــى ســاعات العمــل الرســمية.

مادة )94(:
تكون ضوابط تنظيم التعاقد لبعض الوقت )الدوام الجزئي( وفقا لآلتي: 

أ- وجــود وظيفــة شــاغرة فعــالً، ويجــوز التعاقــد مــع أكثــر مــن متعاقــد لشــغل 
ــزم  ــا يلت ــاوز م ــب أن ال يتج ــة يج ــذه الحال ــي ه ــة، وف ــات ذات الوظيف مهم
بصرفــه علــى مــن يتــم التعاقــد معهــم خــالل العــام المالــي الواحــد المبلغ 

المخصــص لهــذه الوظيفــة.
ب- أن يكون العقد مكتوباً.

 ج- تكــون ســاعات الــدوام الجزئــي خــالل ســاعات العمــل التــي تحددهــا الجهــة 
ــالل  ــمية خ ــل الرس ــاعات العم ــف س ــى نص ــد عل ــث ال تزي ــة بحي الحكومي

ــبوع.   ــام االس ــض أي ــاً أو بع ــؤدى يومي ــل ي ــواء كان العم ــهر س الش

مادة )95(:
تكون ضوابط تنظيم التعاقد المؤقت وفقا لآلتي: 

أ-  وجود وظيفة شاغرة فعالً.
ب-  أن يكــون العقــد مكتوبــاً ومحــدد المــدة بحيــث ال تزيــد مدتــه علــى )ثالثــة( 
ــع  ــد م ــدة العق ــاوز م ــى أن ال تتج ــدة عل ــدة واح ــد لم ــة للتجدي ــهر قابل أش

ــنة. ــالل س ــهر خ ــتة( أش ــده )س تجدي
ــد  ــث ال تزي ــة بحي ــة الحكومي ــدده الجه ــا تح ــق م ــل وف ــاعات العم ــون س  ج-  تك

ــمية. ــل الرس ــاعات العم ــى س عل

مادة )96(:
تكــون ضوابــط التعاقــد لممارســة مهمــات وظائــف وكالء الــوزارات والــوكالء 
المســاعدين وفقــاً للقواعــد المنظمــة لهــا ونمــوذج العقــد المعتمــد لهــا، ومــا 

يطــرأ عليهمــا مــن تعديــالت.

مادة )97(:
ــد  ــاً للقواع ــزة وفق ــاءات المتمي ــج الكف ــى برنام ــد عل ــط التعاق ــون ضواب تك
ــالت. ــن تعدي ــا م ــرأ عليهم ــا يط ــا، وم ــد له ــد المعتم ــوذج العق ــا ونم ــة له المنظم
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مادة )98(:
تكــون ضوابــط التعاقــد مــع المستشــارين والخبــراء ألداء خدمــة معينــة وفقــاً 

لآلتــي:  
أ- أن تحدد الجهة الحكومية الخدمة المطلوب تنفيذها والوقت الالزم لها.

ــي  ــة الت ــاز الخدم ــة إلنج ــرات الالزم ــارات والخب ــد المه ــدى المتعاق ــر ل ب- أن تتوف
ــه. ــند إلي ستس

  ج- أن يكون األجر مقابل هذه الخدمة مبلغاً مقطوعاً شامالً المزايا المالية. 

ويكــون التعاقــد ألداء خدمــة معينــة وفــق نمــوذج عقــد يتفــق عليــه بيــن الجهــة 
الحكوميــة ووزارتــي الخدمــة المدنيــة والماليــة، يتضمــن نطــاق ومجــال العمــل 
ــك  ــي ذل ــا ف ــن بم ــوق الطرفي ــات وحق ــد والتزام ــدة العق ــه وم ــوب أدائ المطل

الســقف األعلــى الســتحقاق المتعاقــد.
مادة )99(:

ــى  ــال عل ــف المح ــع الموظ ــد م ــص التعاق ــر المخت ــة الوزي ــوز بموافق أ-  يج
ــرات )أ( و )ب( و )ج(  ــي الفق ــواردة ف ــد ال ــواع التعاق ــن أن ــوع م ــأي ن ــد ب التقاع
ــة: ــط اآلتي ــة للضواب ــا إضاف ــاً لضوابطه ــة، وفق ــن الالئح ــادة )9٢( م ــن الم م

١ـ  أن ال يتــم التعاقــد إال وفــق مــا تقتضيــه مصلحــة العمــل، وألســباب تمليهــا 
اعتبــارات النــدرة فــي التخصــص أو الخبرة. 

ــوة  ــد بق ــن التقاع ــن س ــنوات م ــس( س ــرور )خم ــد م ــد بع ــدم التعاق ٢ ـ ع
ــام.  النظ

٣ ـ أن يتوافــر فــي المتعاقــد معــه متطلبــات شــغل الوظيفــة المــراد التعاقد 
عليهــا بنــاء علــى تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنية.

٤ ـ أن يكون الئقاً صحياً
ــى  ــال عل ــف المح ــع الموظ ــد م ــص التعاق ــر المخت ــة الوزي ــوز بموافق ب-  يج
التقاعــد بــأي نــوع مــن أنــواع التعاقــد الــواردة فــي الفقرتيــن )د( و )هـــ( مــن 

ــا. ــاً لضوابطه ــة، وفق ــن الالئح ــادة )9٢( م الم

مادة )100(:
ــرات )أ( و )ب( و  ــي الفق ــواردة ف ــد ال ــواع التعاق ــن أن ــوع م ــأي ن ــد ب ــون التعاق يك
ــا وزارة  ــي تضعه ــود الت ــاذج العق ــاً لنم ــة، وفق ــن الالئح ــادة )9٢( م ــن الم )ج( م

ــا. ــة وأحكامه ــة المدني الخدم

مادة )101(:
أ- يكــون التعاقــد مــع غيــر الســعودي بــأي نــوع مــن أنــواع التعاقــد عــدا التعاقد 
ــف  ــات وظائ ــة مهم ــد  لممارس ــت والتعاق ــد المؤق ــي والتعاق ــدوام جزئ ب

ــاعدين. ــوكالء المس ــوزارات وال وكالء ال
ب- يكــون التعاقــد مــع غيــر الســعودي وفــق أحــكام ونمــاذج العقــود المعتمــدة 

لــكل نــوع مــن أنــواع العقــود الــواردة فــي الالئحــة.

مادة )102(:
ــة  ــي أي جه ــة ف ــه الخدم ــبق ل ــذي س ــعودي ال ــر الس ــع غي ــد م ــوز التعاق يج
حكوميــة أو فــي القطــاع الخــاص وانتهــت خدمتــه بســبب انتهــاء مــدة العقــد 
ــر  ــن آخ ــه ع ــم أدائ ــون تقوي ــرط أن يك ــة، بش ــاء الوظيف ــتقالة أو إلغ أو االس
ســنة مــن ســنوات خدمتــه بتقديــر )جيــد جــدًا( أو مــا يعادلــه علــى األقــل، مــع 

ــابقاً. ــا س ــل به ــي عم ــة الت ــة الجه ــتئناس بتوصي االس

مادة )103(:
مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المــادة )٢8( مــن الالئحــة، ال يجــوز التعاقــد مــع غيــر 

الســعودي فــي الحــاالت اآلتيــة:
أ- إذا انتهت خدمته بسبب:

١ ـ الفصل للمصلحة العامة.
٢ ـ االنقطاع عن العمل.

٣ ـ عدم الصالحية للعمل.
ب- إذا كان مرتبطاً بعقد مع جهة حكومية أخرى أو مع القطاع الخاص. 
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الفصل الخامس: تمديد الخدمة

مادة )104(:
يجوز تمديد الخدمة بعد سن اإلحالة على التقاعد لمدة ال تزيد على خمس سنوات، 
وذلك ألي من الموظفين الذين يشغلون أياً من الوظائف التي تندرج تحت الفئات 

الوظيفية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

مادة )105(:
النظامية  السن  بلوغه  بعد  الموظف  خدمة  تمديد   - منه  بقرار   - المختص  للوزير 

لإلحالة على التقاعد، وفقا للضوابط اآلتية:

   أ-  أن يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية التي يجوز التمديد لشاغليها والتي 
يصدر في شأنها قرار من مجلس الوزراء وفقاً للمادة )١0٤( من الالئحة.

بالبديل  تعويضه  معها  يصعب  والخبرة  التخصص  في  ندرة  لديه  تكون  أن  ب-   
المناسب خالل ثالثة أشهر.

  ج-  أن يكون الئقاً صحياً لممارسة العمل.
تاريخ  المختصة بعد  الجهات  أن ُخفض سّنه من قبل  أن ال يكون ممن سبق    د-   
 )1/134( رقم  المدنية  الخدمة  مجلس  قرار  تبليغ  لتاريخ  الموافق  1407/11/13هـ 

لعام 1407 هـ.

الفصل السادس: اللياقة الصحية

مادة )106(:
يقصد باللياقة الصحية لشغل الوظائف أو أداء مهماتها استيفاء الشروط الصحية 
في  منهم  المطلوبة  اإلنتاجية  لمستوى  الموظفين  أداء  لضمان  توافرها  الواجب 

هذه الوظائف.

مادة )107(:
خالياً  مهماتها  أداء  أو  حكومية  وظيفة  في  للتعيين  المرشح  يكون  أن  يجب 
والنفسية  الجسمية  حالته  إلى  بالنسبة  الوظيفة  متطلبات  أداء  عن  يعوقه  مما 
للتعيين  الطبي  الكشف  المعتمدة  الطبية  الجهات  وتتولى  والبصرية،  والعقلية 

والتعاقد وإعادة التعيين في الخدمة ومد مدة الخدمة وإنهاؤها.

مادة )108(:
يُعد المرشح للتعيين أو التعاقد على الوظائف الئقاً صحياً للدخول في الخدمة عدا 

من يُثبت الكشف الطبي إصابته بأحد األمراض المحددة من قبل وزارة الصحة.

مادة )109(:
أ-  تتولى الجهات الطبية المعتمدة الكشف الطبي على المرشح وإصدار نتيجة 
فحص اللياقة الصحية وفقاً لمواد الالئحة وإطار العمل التنظيمي، وتثبت في 

نتيجة الكشف أي حالة مرضية ال تمنع من أداء متطلبات الوظيفة.
 

الوظيفة وهي قابلة للشفاء  أداء متطلبات  إذا وجدت حالة مرضية تمنع من  ب-  
فيؤجل إصدار النتيجة للمدة التي تراها الجهة الطبية المعتمدة الزمة للشفاء 
على أن ال تزيد مدة التأجيل على )ستين( يوماً من تاريخ اإلحالة إلجراء الكشف، 

ثم يعاد الكشف بعدها من الناحية التي تأجل بسببها.

مادة )110(:
على الجهة الطبية المعتمدة أن تزود جهة التوظيف بنتيجة فحص اللياقة الصحية 
للمرشح أياً كانت النتيجة، ويجب على جهة التوظيف إبالغ المرشح بالنتيجة بإحدى 

وسائل االتصال المعتمدة لديها بما في ذلك الوسائل اإللكترونية.

مادة )111(:
تاريخ  من  سنة  على  تزيد  ال  لمدة  صالحة  الصحية  اللياقة  فحص  اجتياز  نتيجة  تُعد 
صدور النتيجة، وال تُعد هذه النتيجة اجتيازًا لفحص اللياقة بالنسبة إلى وظيفة أخرى 

تتطلب مستوى لياقة أعلى.
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مادة )112(:
عنــد إعــادة الكشــف علــى المرشــح الــذي لــم يحــز علــى درجــة اللياقــة الصحيــة 
المقــررة للوظيفــة خــالل مــدة ســنة مــن الكشــف األول، فيقتصــر الكشــف عليه 

فــي النواحــي التــي لــم يجتزهــا.

مادة )113(:
فــي حــال كان المرشــح موجــودًا فــي الخــارج للتعييــن أو التعاقــد علــى إحــدى 
الوظائــف الحكوميــة فــي الخــارج أو أداء مهماتهــا فيتــم الكشــف الطبــي عليــه 
ــي  ــة ف ــات المملك ــل ممثلي ــن قب ــدة م ــة المعتم ــات الصحي ــالل الجه ــن خ م

الخــارج.

مادة )114(:
يجــوز لــوزارة الخدمــة المدنيــة باالتفــاق مــع الجهــة الحكوميــة المختصــة ووزارة 
الصحــة أن تقــرر فــي أحــوال خاصــة تســتلزمها طبيعــة العمــل، مســتوى لياقــة 
أعلــى أو أقــل مــن المســتوى المحــدد مــن قبــل وزارة الخدمــة المدنيــة باالتفــاق 

مــع وزارة الصحــة، وتحديــد الوظائــف التــي تســري عليهــا هــذه المســتويات. 
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مادة )115(:
إدارة األداء هــي عمليــة تُعنــى بقيــاس أداء الموظــف مــن خــالل أســس ومعايير 

ومســتويات محــددة مرتبطــة بأهــداف الجهــة الحكومية.

مادة )116(:
تقــوم الجهــة الحكوميــة بتطبيــق عمليــة إدارة األداء بهــدف رفــع أداء موظفيهــا 
ــى  ــي إل ــكل أساس ــك بش ــدف ذل ــتمر. ويه ــكل مس ــم بش ــادة إنتاجيته وزي

ــة: ــداف اآلتي ــق األه تحقي
     أ-  ترســيخ منهــج يضمــن ربــط عمليــة قيــاس األداء بمكافــأة وتقديــر اإلنجــازات 

والنتائــج المتميــزة. 
ــع  ــجم م ــم أداء ينس ــالل تقوي ــن خ ــف م ــة الموظ ــادة إنتاجي ــين وزي ب-  تحس
ــا. ــى تحقيقه ــة إل ــة الحكومي ــعى الجه ــي تس ــتراتيجية الت ــداف االس األه

 ج -   تشجيع وتعزيز اإلنجازات الفردية بما يحقق روح العمل الجماعي.
ــي  ــي المهن ــر االحتراف ــرص التطوي ــادة ف ــتمر وزي ــم المس ــة التعل ــز ثقاف  د- تعزي

ــف. للموظ
هـــ- تمكيــن الجهــة الحكوميــة مــن تحديــد وتقديــر الموظفيــن الذيــن يتمتعون 

بمســتوى أداء مرتفــع وتحفيزهــم بشــكل مســتمر.
 و-  وضــع أســس واضحــة لقيــاس مــدى اإلســهامات الفعليــة فــي تحقيــق وإنجــاز 

األهــداف االســتراتيجية للجهــة الحكومية.
ــض  ــن ذوي األداء المنخف ــد الموظفي ــن تحدي ــة م ــة الحكومي ــن الجه    ز-   تمكي

ــم. ــر أدائه ــط لتطوي ــداد خط وإع

مادة )117(:
تقــوم الجهــة الحكوميــة بقيــاس أداء موظفيهــا وفقاً إلطــار العمــل التنظيمي 

الــذي تُصــدره وزارة الخدمــة المدنيــة ويحــدد إطــار العمــل التنظيمــي اآلتي:

أ- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.
ب- مســتويات األداء التــي يســتحق عنهــا الموظــف المكافــآت والعــالوة الدوريــة 

وضوابــط منحهــا.
ــر  ــى النظ ــن يتول ــي، وم ــم األداء الوظيف ــج تقوي ــن نتائ ــم م ــراءات التظل   ج-  إج

فــي تلــك التظلمــات.

مادة )118(:
تكون إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية مسؤولة عن عملية إدارة األداء.

مادة )119(:
يتــم تقويــم األداء وفقــاً لمقيــاس مناســب يتــم تحديــد عــدد مســتوياته 

وأوصافــه ضمــن إطــار العمــل التنظيمــي.

مادة )120(:
ــف  ــم أداء الموظ ــة بتقوي ــكام المتعلق ــي األح ــل التنظيم ــار العم ــدد إط يح
المنقــول مــن وظيفتــه إلــى وظيفــة أخــرى داخــل الجهــة أو خارجهــا، أو خــالل 

ــارة. ــة أو اإلع ــازات الطويل ــة أو اإلج ــب أو الدراس ــدة التدري م

مادة )121(:
ــاالت  ــع الح ــاً لجمي ــف كافي ــن الموظ ــد ع ــي اُلمع ــم األداء الوظيف ــون تقوي يك

التــي تطــرأ خــالل ســنة مــن تاريــخ اعتمــاده.

مادة )122(:
ال يجــوز تعديــل تقويــم األداء الوظيفــي بعــد اعتمــاده إال بموافقــة الوزيــر 
المختــص بنــاًء علــى توصيــة مبــررة مــن إدارة المــوارد البشــرية بعــد تنســيقها 

ــف. ــر للموظ ــس المباش ــع الرئي م

مادة )123(:
ــراءات  ــاً إلج ــك وفق ــم األداء وذل ــة تقوي ــن نتيج ــم م ــف أن يتظل ــوز للموظ يج

ــي. ــل التنظيم ــار العم ــي إط ــواردة ف ــم ال التظل

مادة )124(:
يتــم تقويــم أداء الموظــف خــالل مــدة التجربــة مــرة علــى األقــل لتحديــد مــدى 
ــة  ــدة التجرب ــم م ــع تقوي ــة. وال يخض ــغل الوظيف ــي ش ــتمرار ف ــه لالس صالحيت
ألســس ومعاييــر ومســتويات عمليــة إدارة األداء إنمــا يتــم التقويــم بنــاء علــى 

ــة.  ــات الوظيفي ــات والمهم الواجب
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مادة )125(:
الحكومي  العمل  سير  انتظام  ضمان  بين  التوازن  تحقيق  الحكومية  الجهة  على 

واحتياجات الموظف من خالل االستخدام العادل واألمثل لإلجازات. 

مادة )126(:
تصنف اإلجازات على النحو اآلتي: 

أ ـ اإلجازة العادية.  
ب ـ إجازة االمتحان الدراسي.

ج ـ اإلجازة الدراسية.
د ـ اإلجازة االضطرارية. 

هـ ـ اإلجازة المرضية.
و ـ إجازة مرافقة مريض.

ز ـ اإلجازة االستثنائية.
ح ـ إجازة الوفاة.

ط ـ إجازة الوضع.
ي ـ إجازة األمومة.

ك ـ إجازة األبوة.
ل ـ إجازة المشاركة الوطنية.

م ـ إجازة تعويض

مادة )127(:
تكون أيام العطل الرسمية كما يأتي:

أ- العطلة االسبوعية: يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
ب- عطلة اليوم الوطني: اليوم )األول( من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية 
الموافق )٢٣( سبتمبر من السنة الميالدية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت 
الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم  فيعوض عنه بيوم األحد 
الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك ال يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني 

إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.
ــس  ــوم )الخام ــن الي ــدأ م ــر وتب ــد الفط ــة عي ــي عطل ــاد: وه ــة األعي ج-  عطل
والعشــرين( مــن شــهر رمضــان وتنتهــي بنهايــة اليــوم )الخامــس( مــن شــهر 
ــهر ذي  ــن ش ــس( م ــوم )الخام ــن الي ــدأ م ــى وتب ــد األضح ــة عي ــوال، وعطل ش

ــه. ــهر نفس ــن الش ــر( م ــس عش ــوم )الخام ــة الي ــي بنهاي ــة وتنته الحج

ةةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةةة ةةةةةةة ةة ةةةةةة ةةةةةةة

مادة )128(:
إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية.

مادة )129(:
يجــوز تعويــض مــن يكلــف بالعمــل خــالل أيــام العطــل الرســمية بإجــازة بــدالً 

مــن مكافــأة العمــل اإلضافــي وذلــك وفــق الضوابــط اآلتيــة: 
أ- أن يكــون التعويــض بمعــدل يــوم عمــل مقابــل يــوم إجــازة، عــدا يــوم العيــد 

واليوميــن اللذيــن بعــده فيكــون التعويــض علــى أســاس اليــوم بيومين.
نهاية  تاريخ  من  سنة  خالل  التعويض  بإجازة  يتمتع  أن  المكلف  الموظف  على  ب- 

التكليف وال يؤثر التمتع بهذه اإلجازة على ما يستحقه من إجازات عادية.

ج- إبالغ الموظف المكلف بذلك.

مادة )130(:
يســتحق الموظــف إجــازة عاديــة مدتهــا )ســتة وثالثــون( يومــاً عــن كل ســنة من 
ســنوات خدمتــه براتــب كامــل حســب آخــر راتــب تقاضــاه، ويجــوز صــرف راتبهــا 

مقدمــاً إذا كانــت مــدة اإلجــازة التــي ســيتمتع بهــا )ثالثــون( يومــاً فأكثــر.

مادة )131(:
ــالث(  ــاوز )ث ــدة ال تتج ــالل م ــة خ ــه العادي ــف بإجازت ــع الموظ ــب أن يتمت      أ- يج
ســنوات مــن نهايــة ســنة اســتحقاقها، وله-بعــد موافقــة الجهــة الحكوميــة 
ــاً  ــة وفق ــنة رابع ــا لس ــزء منه ــا أو ج ــع به ــل التمت ــا-أن يؤج ــع له ــي يتب الت
لمتطلبــات العمــل وإال ســقط حقــه فيهــا أو مــا تبقــى منهــا إذا لــم يتقــدم 

بطلــب التمتــع بهــا.
ــي  ــا ف ــزء منه ــة أو ج ــه العادي ــل إجازت ــع بكام ــي التمت ــق ف ــف الح ب-  للموظ
ــدة أو  ــرة واح ــة لفت ــازة العادي ــع باإلج ــون التمت ــتحقاقها، ويك ــنة اس ــة س بداي
علــى فتــرات، ال يقــل أي منهــا عــن )خمســة( أيــام، ويجــوز اســتثناًء التمتــع 

ــنة.     ــي الس ــام ف ــرة( أي ــاوز )عش ــا ال يتج ــك بم ــن ذل ــل م بأق
    ج- يجــب علــى الجهــة التــي يتبــع لهــا الموظــف -عنــد تقدمــه بطلــب التمتــع 
ــات  ــة -لمتطلب ــوز للجه ــا، ويج ــع به ــن التمت ــه م ــة- تمكين ــازة العادي باإلج
العمل-تأجيــل بدايــة التمتــع باإلجــازة العاديــة بمــا ال يتجــاوز )تســعين( يومــاً 

مــن التاريــخ الــذي حــدده الموظــف فــي الطلــب.
  د-  يجــوز - بنــاء علــى طلــب الموظــف - تمديــد اإلجــازة العاديــة أثنــاء التمتــع 
بهــا اعتبــارًا مــن تاريــخ انتهائهــا إذا كان لــدى الموظــف رصيــد إجــازة عاديــة. 
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مادة )132(:
مــع عــدم اإلخــالل بمــا ورد فــي المــادة )١٣١( مــن الالئحــة، يجــوز للموظــف طلــب 
ــة  ــاوز )مائ ــا ال يتج ــه بم ــتحقة ل ــة المس ــازات العادي ــن اإلج ــده م ــع برصي التمت
ــذي  ــف ال ــوز للموظ ــك، يج ــن ذل ــتثناء م ــنة، واس ــالل الس ــام خ ــة( أي وثماني
بلغــت خدمتــه المحســوبة لغــرض التقاعــد )خمســة وعشــرين( عامــاً فأكثــر أو 
بلــغ مــن العمــر )خمســين( عامــاً فأكثــر التمتــع برصيــده مــن اإلجــازات العاديــة 

ــنة. ــالل الس ــاً خ ــن( يوم ــة وأربعي ــة وأربع ــاوز )مائ ــا ال يتج ــه بم ــتحقة ل المس

مادة )133(:
ــه  ــتحقة ل ــة المس ــازة العادي ــام اإلج ــن أي ــده م ــن رصي ــف ع ــوض الموظ أ- يع

ــي: ــاً لآلت ــاه وفق ــي تقاض ــب أساس ــر رات ــب آخ بحس

١ ـ إذا انتهــت خدمتــه بســبب الوفــاة أو العجــز الصحــي، فُيَعــوض عــن كامــل 
. صيد لر ا

ــن  ــى )اثني ــد عل ــا ال يزي ــّوض بم ــر، فُيَع ــبب آخ ــه ألي س ــت خدمت ٢ ـ إذا انته
ــد.  ــن الرصي ــاً م ــبعين( يوم وس

ب-  دون إخالل بما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يستحق الموظف تعويضاً بما 
ال يزيد على )مائة وثمانين( يوماً من كامل رصيد اإلجازات العادية المستحقة له 
بتاريخ ١٤٣9/٧/٣هـ. وفي جميع األحوال   )٣٥0( الوزراء رقم  قبل نفاذ قرار مجلس 
عليهما  المنصوص  الحالتين  عدا  -فيما  التعويض  مجموع  يتجاوز  ال  أن  يجب 
في الفقرة )أ/ ١( من هذه المادة - )مائة وثمانين( يوماً من كامل رصيد اإلجازات 

المستحقة له.

مادة )134(:
ــاء  ــبت بن ــل حس ــتوجب الفص ــذي ال يس ــجن ال ــف بالس ــى الموظ ــم عل إذا حك
علــى رغبتــه المــدة التــي يقضيهــا فــي الســجن كلهــا أو بعضهــا مــن إجازاتــه 

ــه. ــتحقتين ل ــتثنائية المس ــة أو االس العادي

مادة )135(:
ال تدخل المدد اآلتية في احتساب رصيد اإلجازة العادية:

أ- مدة اإلجازة بدون راتب.

ب-  مدة كف اليد وما في حكمه في حال اإلدانة.

ج- مدة اإلجازة الدراسية.

د-  مدة اإلعارة لغير الجهات الحكومية.

هـ- مدة غياب الموظف بدون سند نظامي.

ــادة )١٣٤(  ــم الم ــاً لحك ــجن وفق ــي الس ــف ف ــا الموظ ــي يقضيه ــدة الت و- الم
مــن الالئحــة، وال يدخــل فــي ذلــك المــدة المســتقطعة مــن إجازاتــه العاديــة 

إذا احتســبت منهــا بنــاء علــى رغبتــه المــدة التــي يقضيهــا فــي الســجن.

ز-  مدة االبتعاث للدراسة في الخارج أو اإليفاد للدراسة في الداخل. 

ح- مدة التدريب في الداخل أو الخارج التي ال تقل عن سنة.

مادة )136(:
ــازة  ــة اإلج ــم بمثاب ــال التعلي ــي مج ــن ف ــة للعاملي ــة الصيفي ــد العطل أ-  تع
ــف  ــص تكلي ــر المخت ــوز للوزي ــة، ويج ــي الالئح ــا ف ــوص عليه ــة المنص العادي
ــازة  ــاء اإلج ــه أثن ــق بعمل ــات تتعل ــم بمهم ــال التعلي ــي مج ــل ف ــن يعم م

ــاً.  ــن( يوم ــتة وثالثي ــن )س ــا ع ــه منه ــع ب ــا يتمت ــل م ــى أن ال يق عل
ب-  يجــوز للوزيــر المختــص الســماح للعامليــن فــي مجــال التعليــم بالتغيــب عن 
العمــل األيــام التــي تُحــدد إلجــازة مــا بيــن الفصليــن الدراســيين، باســتثناء 

مــن يـَـرى اســتمرارهم فــي العمــل.
ــي  ــن ف ــاغلوها عاملي ــر ش ــي يعتب ــف الت ــات الوظائ ــم فئ ــدد وزارة التعلي ج- تح
ــة. ــة المدني ــع وزارة الخدم ــيق م ــك بالتنس ــم، وذل ــدد إجازته ــم وم ــال التعلي مج

مادة )137(:
ما  يقدم  أن  بشرط  كامل  براتب  الدراسي  االمتحان  أداء  إجازة  في  الحق  للموظف 
يثبت أدائه االمتحان، على أن تحدد مدة اإلجازة باأليام الفعلية لالمتحانات، ويستحق 
الموظف إجازة يوم عمل واحد قبل يوم االمتحان، وفي حال كان االمتحان الدراسي 

في خارج المملكة فيستحق ثالثة أيام قبل االمتحان.

مادة )138(:
يجــوز أن يمنــح الموظــف إجــازة دراســية بــدون راتــب إذا كان يحمــل مؤهــالً علمياً 

ال يقــل عــن إتمــام المرحلــة الثانويــة أو مــا يعادلهــا وفــق الشــروط اآلتية:
ــه  ــم أدائ ــل تقوي ــنوات وال يق ــالث س ــة ث ــي الخدم ــى ف ــد أمض ــون ق أ-  أن يك

ــه. ــا يعادل ــدًا( أو م ــد ج ــر )جي ــن تقدي ــي ع الوظيف
ب-  أن يكون لموضوع دراسته عالقة بالعمل في الجهة الحكومية التي يعمل بها.

مادة )139(:
يجوز للموظف قطع إجازته الدراسية والعودة إلى عمله. 
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مادة )140(:
ــة  ــد موافق ــة بع ــازة العادي ــن اإلج ــد م ــه رصي ــر ل ــذي ال يتواف ــف ال ــوز للموظ يج
رئيســه أن يتغيــب براتــب كامــل ألســباب اضطراريــة مــدة أقصاهــا خمســة أيــام 

ــدة. ــة الواح ــنة المالي ــالل الس خ

مادة )141(:
أ- يســتحق الموظــف إجــازة مرضيــة ال تتجــاوز ســنتين فــي مــدة أربــع ســنوات 

خدمــة، وفــق الترتيــب التالــي: 
١ـ ستة أشهر براتب كامل.   

٢ ـ ستة أشهر بنصف الراتب.   
٣ ـ سنة بربع الراتب.   

وتحتسب بداية األربع سنوات من تاريخ بداية اإلجازة المرضية.
ب-  يســتحق الموظــف إجــازة مرضيــة ال تتجــاوز ســنتين فــي مــدة أربــع ســنوات 
خدمــة إذا كان مصابــاً بأحــد األمــراض الخطيــرة التــي تحددهــا الجهــة الطبية 
ــل،  ــن العم ــه ع ــخ انقطاع ــن تاري ــا م ــدأ تحديده ــه، ويب ــى عالج ــي تتول الت

ــي:  ــب التال ــق الترتي وف
١ـ سنة براتب كامل.   

٢ ـ ستة أشهر بنصف الراتب.   
٣ ـ ستة أشهر بربع الراتب.    

ــازة  ــى اإلج ــه عل ــاء حصول ــرًا أثن ــاً خطي ــف مرض ــدى الموظ ــرر أن ل ج- إذا تق
ــا  ــخ بدايته ــن تاري ــدل م ــادة فتع ــذه الم ــن ه ــرة )أ( م ــق الفق ــة وف المرضي

ــادة. ــذه الم ــن ه ــرة )ب( م ــق الفق ــتحقة وف ــازة المس ــب اإلج بحس
ــون  ــادة، يك ــذه الم ــن ه ــرات )أ( و )ب( و)ج( م ــي الفق ــواردة ف ــوال ال ــع األح ــي جمي وف

ــي.  ــل التنظيم ــار العم ــق إط ــي وف ــر طب ــب تقري ــة بموج ــازة المرضي ــات اإلج إثب
د- يســتحق الموظــف الــذي يتعــرض إلصابــة أو مــرض يمنعــه مــن أداء 
ــل،  ــة العم ــبب تأدي ــرض بس ــة أو الم ــون اإلصاب ــة وتك ــة مؤقت ــه بصف عمل
ــد  ــم تحدي ــل، ويت ــب كام ــف برات ــنة ونص ــا س ــاوز مدته ــة ال تتج ــازة مرضي إج
ــرأ  ــم يب ــإذا ل ــي، ف ــل التنظيم ــار العم ــق إط ــي وف ــر طب ــب تقري ــك بموج ذل
الموظــف مــن إصابتــه أو لــم يشــف مــن مرضــه بعــد انتهــاء المــدة المشــار 
إليهــا يعــرض أمــره علــى الهيئــة الطبيــة العامــة لتقــرر مــا إذا كان عاجــزًا عــن 
العمــل أو تمديــد إجازتــه مــدة أو مــددًا ال تزيــد علــى ســنة ونصــف ويصــرف 

ــب. ــف الرات ــة نص ــذه الحال ــي ه ــه ف ل

هـــ-   إذا لــم يتمكــن الموظــف مــن مباشــرة عملــه بعــد انتهــاء إجازتــه 
ــة  ــة الطبي ــغ الهيئ ــابقة، تُبل ــرات الس ــن الفق ــي أي م ــددة ف ــة المح المرضي
ــة  ــة الطبي ــرر الهيئ ــم تق ــال ل ــي ح ــي، وف ــه الصح ــد وضع ــة لتحدي العام
العامــة عجــزه الصحــي عــن العمــل فيكــون للموظــف الحــق فــي 
أقــرت  إذا  أمــا  االســتثنائية،  أو  العاديــة  اإلجــازة  مــن  رصيــده  اســتنفاد 
ــده  ــتنفد رصي ــل أو اس ــن العم ــي ع ــزه الصح ــة عج ــة العام ــة الطبي الهيئ
ــي. ــزه الصح ــه لعج ــى خدمات ــتثنائية، فتنه ــة أو االس ــازات العادي ــن اإلج  م
وبنــاء عليــه تضــع الجهــة الحكوميــة الترتيبــات الالزمــة بالنســبة إلــى الموظــف 
المريــض وذلــك بمنحــه اإلجــازات العاديــة أو االســتثنائية - وفــق الضوابــط 

ــه. ــاء خدمت ــفائه، أو إنه ــي ش ــل ف ــة أم ــازات- إن كان ثم ــك اإلج ــددة لتل المح
و- يســتحق الموظــف المصــاب بفشــل كلــوي أو بأحــد األمــراض التــي تســتلزم 
جلســات عــالج دوريــة يتــم تحديدهــا مــن قبــل الجهــات الصحيــة المختصــة 
إجــازة براتــب كامــل عــن األيــام التــي يتــم فيهــا إجــراء الغســيل لــه للتنقيــة 
ــتين(  ــى )س ــد عل ــا ال يزي ــة بم ــالج الدوري ــات الع ــور جلس ــة أو حض الدموي
يومــاً فــي الســنة وذلــك بموجــب تقريــر مــن الجهــة الطبيــة التــي تتولــى 
عالجــه، وال تحتســب هــذه اإلجــازة ضمــن اإلجــازة المرضيــة المشــار إليهــا فــي 

الفقرتيــن )أ( و )ب( مــن هــذه المــادة.
ز-  تنــدرج الزيــارات الطبيــة التــي يقــوم بهــا الموظــف للجهــات الطبيــة ضمــن 
اإلجــازة المرضيــة المحــددة فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة وذلــك بموجــب 

تقريــر مــن الجهــة الطبيــة التــي تتولــى عالجــه. 
ح- تحتســب مــدة التنويــم أو المالحظــة الطبيــة داخــل المستشــفيات ضمــن 

اإلجــازة المرضيــة.

مادة )142(:
أ- إذا قــررت الهيئــة الطبيــة العامــة ضــرورة معالجــة الموظــف المصــاب بســبب 
العمــل خــارج المملكــة فتقــوم بتحديــد المــدة الالزمــة لعالجــه، ويُصــرف لــه 
بــدل انتــداب، أمــا نفقــات العــالج فتُصــرف لــه لمــدة ال تتجــاوز ســنة ونصــف 
ــة  ــة الطبي ــن الهيئ ــي م ــر طب ــب تقري ــدة إال بموج ــذه الم ــد ه ــوز تمدي وال يج

العامــة ولمــدة مماثلــة فقــط.
ب- إذا رأت الهيئــة الطبيــة العامــة ضــرورة وجــود مرافــق للمريــض أو كان المرافــق 
محرمــاً شــرعياً للمريضــة فيصــرف للمرافــق نفقــات الســفر ونفقــات اإلقامــة 
ــد  ــوا للبل ــة إذا انتدب ــة السادس ــي المرتب ــرر لموظف ــداب المق ــدل االنت ــدر ب بق

الــذي تقــرر العــالج فيــه.

يســري حكــم هــذه المــادة علــى الموظــف المريــض الــذي تقــرر الهيئــة الطبيــة 
ــرورة  ــل وض ــي الداخ ــا ف ــم به ــي يقي ــر الت ــد غي ــي بل ــه ف ــرورة عالج ــة ض العام
ــن  ــبق م ــا س ــي م ــا ف ــوص عليه ــغ المنص ــرف المبال ــه، وتص ــق ل ــود مراف وج

ــك. ــة لذل ــد المنظم ــاً للقواع ــة، وفق ــة وزارة الصح ميزاني
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مادة )143(:
يصــرف راتــب اإلجــازة المرضيــة مقدمــاً بشــرط أن ال تقــل مــدة اإلجــازة المرضيــة 

عــن شــهر، فــإذا توفــي المريــض أثنــاء إجازتــه فــال يســترد منــه مــا صــرف لــه.

مادة )144(:
غير  المختصة  الطبية  الجهة  تقرر  مالم  االنقطاع  تاريخ  من  المرضية  اإلجازة  تحتسب 

ذلك.

مادة )145(:
ــة  ــازات المرضي ــى اإلج ــة إل ــدى الحاج ــي م ــاء ف ــاص األطب ــد اختص ــم تحدي أ-  يت

ــة.  ــل وزارة الصح ــن قب ــاً م ــن( يوم ــى )ثالثي ــد عل ــي ال تزي الت
ب-  يكون النظر في اعتماد المدة التي تزيد على )ثالثين( يوماً من قبل:

١ ـ الهيئة الطبية العامة بوزارة الصحة   
٢ ـ مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي بالنســبة إلــى الموظفيــن الذين 

ــالج فيه. ــون الع يتلق
٣ ـ اللجان الطبية العسكرية بالنسبة إلى موظفي القطاعات العسكرية.   

مادة )146(:
يجــوز للموظــف أن يطلــب التمتــع بإجازتــه العاديــة أثنــاء أو بعــد إجازتــه 

المرضيــة.

مادة )147(:
إذا  األم  أو  لعالجه،  أقاربه  أحد  مرافقة  إلى  الموظف  فيها  يضطر  التي  الحاالت  في 
مرافق  على  عالوة  عاماً  عشر(  )إثني  عمره  يتجاوز  ال  الذي  طفلها  مرافقة  في  رغبت 
زادت  فإذا  العادية،  اإلجازات  من  برصيده  التمتع  منهم  لكل  يسمح  وأمه  الطفل 
بالغياب  له  العادية فيسمح  اإلجازات  للمرافقة على ما يستحقه من  الالزمة  المدة 
ما  بحسب  الالئحة،  من   )١٤١( المادة  من  )أ(  للفقرة  وفقا  الزائدة  المدة  عن  ويعامل 

تحدده التقارير الطبية وفق الشروط اآلتية:
الدرجة  إلى  أقاربه  أحد  أو  الموظفة  زوج  أو  الموظف  زوجة  المريض  يكون  أن  أ- 
الثالثة، ويجوز للوزير المختص اإلعفاء من هذا الشرط في الحاالت التي يضطر 

فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه من غير تلك الدرجات.
ــارج أو  ــي الخ ــج ف ــن يعال ــى م ــبة إل ــة بالنس ــة العام ــة الطبي ــرر الهيئ ب- أن تق
مديــر المستشــفى وأحــد أطبائــه لمــن يعالــج فــي الداخــل ضــرورة وجــود 
مرافــق للمريــض والمــدد المقــررة للعــالج أو يكــون الموظــف محرمــاً شــرعياً 
لمريضــة تعالــج فــي الخــارج أو فــي بلــد غيــر التــي تقيــم بهــا فــي الداخــل.

مادة )148(:
ــة  ــا الجه ــباب تقبله ــف ألس ــح الموظ ــص من ــر المخت ــن الوزي ــرار م ــوز بق يج
ــالل  ــنتين خ ــى س ــا عل ــد مدته ــب  ال تزي ــدون رات ــتثنائية ب ــازة اس ــة إج الحكومي

ــة. ــدد متفرق ــة أو لم ــدة متصل ــت لم ــواء كان ــنوات س ــس( س )خم

مادة )149(:
تســتحق الموظفــة الســعودية التــي ترغــب فــي مرافقــة زوجهــا أو مــن يعولهــا 
ــة  ــة الحكومي ــن الجه ــرار م ــب بق ــدون رات ــتثنائية ب ــازة اس ــارج إج ــى الخ ــرعاً إل ش
التــي تتبعهــا وذلــك بقــدر مــدة المرافقــة وبحــد أقصــى ال يتجاوز )عشــر( ســنوات 
متصلــة أو منفصلــة طــوال خدمتهــا الوظيفيــة، ويعامــل زوج المبتعثة للدراســة 
فــي الخــارج أو أحــد محارمهــا الشــرعيين إذا كان مــن الموظفيــن المشــمولين 

بنظــام الخدمــة المدنيــة وفــق ذلــك. 

مادة )150(:
   أ-   يســتحق الموظــف إجــازة لمــدة )خمســة( أيــام براتــب كامــل فــي حالــة وفــاة 

زوجــه أو أحــد أقاربــه إلــى الدرجــة الثالثة.
ب- تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.

ــمية أو  ــل الرس ــب العط ــاة وتحتس ــوم الوف ــن ي ــارًا م ــاة اعتب ــازة الوف ــدأ إج   ج- تب
ــف. ــا الموظ ــوض عنه ــا وال يع ــن ضمنه ــبوع م ــة األس ــة نهاي عطل

مادة )151(:
تســتحق الموظفــة إجــازة وضــع بكامــل الراتــب مدتهــا )ســبعين( يومــاً توزعهــا 
كيــف تشــاء، تبــدأ بحــد أقصــى بثمانيــة وعشــرين يومــاً قبــل التاريــخ المرجــح 
للوضــع، ويُحــدد التاريــخ المرجــح للوضــع بموجــب شــهادة طبيــة مصدقــة مــن 

جهــة صحيــة.
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مادة )152(:
ــول  ــا الحص ــوز له ــا فيج ــة مولوده ــرغ لرعاي ــي التف ــة ف ــت الموظف أ-  إذا رغب
ــى  ــد أقص ــنوات كح ــالث( س ــا )ث ــة مدته ــازة أموم ــرات إج ــرة أو فت ــى فت عل
ــواردة  ــع ال ــازة الوض ــة إج ــد نهاي ــب بع ــع الرات ــة برب ــا الوظيفي ــوال خدمته ط
ــف  ــن )أل ــا ع ــرف له ــا يص ــل م ــى أن ال يق ــة، عل ــن الالئح ــادة )١٥١( م ــي الم ف

ــة: ــط اآلتي ــق الضواب ــك وف ــهرياً وذل ــال ش ــمائة( ري وخمس

١ـ أن يكــون منــح هــذه اإلجــازة للموظفــة خــالل الثــالث ســنوات األولــى مــن 
عمــر الطفــل.

٢ ـ للجهــة الحكوميــة تأجيــل منــح هــذه اإلجــازة لمــدة ال تتجــاوز )تســعين( 
ــل  ــة العم ــت مصلح ــازة إذا اقتض ــدء اإلج ــدد لب ــخ المح ــن التاري ــاً م يوم
ــي  ــة ف ــة الحكومي ــة الجه ــرط موافق ــازة بش ــد اإلج ــوز تمدي ــك، ويج ذل

نطاق حدها األقصى المشار إليه أعاله.  
ب-  إذا رغبــت الموظفــة الحاضنــة التــي تكفــل طفــل يتيــم فــي إجــازة لرعايتــه 
فيجــوز لهــا الحصــول علــى إجــازة األمومــة الــواردة فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه 

المــادة وفقــاً لضوابطهــا.

مادة )153(:
ــال والدة  ــي ح ــل ف ــب كام ــام برات ــة( أي ــدة )ثالث ــازة لم ــف إج ــتحق الموظ يس

ــوالدة. ــخ ال ــن تاري ــبوع م ــالل أس ــه خ ــود ل مول

مادة )154(:
يجــوز للوزيــر المختــص منــح الموظــف إجــازة براتــب كامــل للمشــاركة الوطنيــة 
ــج  ــة أو البرام ــطة الرياضي ــبات أو األنش ــي المناس ــا ف ــة وخارجه ــل المملك داخ
الثقافيــة أو االجتماعيــة أو ألي أســباب أخــرى مشــابهة ال تتعلــق بعمــل الجهــة 
الحكوميــة التــي يعمــل بهــا الموظــف، وللمشــاركة بأعمــال اإلغاثــة والدفــاع 
المدنــي علــى أن يكــون ذلــك بنــاء علــى طلــب الجهــات الرســمية ذات العالقة 

ووفقــاً إلطــار العمــل التنظيمــي.

مادة )155(:
ــمي  ــدوام الرس ــات ال ــاء أوق ــف أثن ــماح للموظ ــص الس ــر المخت ــوز للوزي يج

ــة: ــط اآلتي ــق الضواب ــة وف ــع اإلعاق ــل م ــة التعام ــى طريق ــب عل بالتدري
أ- أن ال يكــون للموظــف رصيــد مــن اإلجــازات العاديــة، فــإن كان لــه رصيــد منهــا 

فتحســب مــدة غيابــه للتدريــب مــن هــذا الرصيد.  
ب- أن يكون المعاق أحد أوالد الموظف أو أحد والديه أو من يعول شرعاً.

    ج- أن تقتصــر مــدة الغيــاب عــن العمــل علــى المــدة الالزمــة للتدريــب حســبما 
يحددهــا المختصــون فــي جهــة التدريــب بموجــب تقريــر عــن حالــة المعــاق 
معتمــد مــن أخصائــي التأهيــل ومصــادق عليــه مــن جهــة التدريــب، علــى 

أن ال تزيــد مــدة الغيــاب عــن )إثنيــن وأربعيــن( يومــاً.
   د- أن تصــدر شــهادة مصدقــة مــن جهــة التدريــب تثبــت فعــالً حضــور الموظــف 

مــدة التدريــب وأوقاتــه.

مادة )156(:
يجــوز للجهــة الحكوميــة حســم أيــام غيــاب الموظــف عــن العمــل مــن رصيــده 
مــن اإلجــازات العاديــة إذا قــدم الموظــف عــذرًا تقبلــه الجهــة، أمــا إذا لــم يكــن 
لــه رصيــد مــن اإلجــازات فتحســب غيابــاً بعــذر ال يســتحق عنهــا راتبــا، ويتــم جمــع 

ســاعات غيــاب الموظــف ومعاملتهــا وفــق ذلــك.

مادة )157(:
إلى  وصوله  دون  تحول  كارثة  وقوع  بسبب  العمل  عن  الموظف  تغيب  حال  في 
مقر عمله، فيجوز للوزير المختص أو من يفوضه اعتبار تغيب الموظف بعذر مشروع 

يستحق عنه راتباً وال تحسم أيام التغيب من رصيد إجازته.

مادة )158(:
تكــون أرصــدة اإلجــازات المكتســبة وفــق نظــام الخدمــة المدنيــة مقتصــرة على 
المشــمولين بــه، وال يعتــد عنــد خضــوع الموظــف لنظــام الخدمــة المدنيــة بــأي 

أرصــدة إجــازات مكتســبة وفــق نظــام آخر.

مادة )159(:
أ- يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقا للشروط اآلتية:

١ ـ موافقة جهة العمل والموظف معا على قطع اإلجازة.

٢ ـ أن يكون الموظف قد تمتع بما ال يقل عن )خمسة( أيام من إجازته.
ــازة  ــة بإج ــذه الالئح ــي ه ــا ف ــوص عليه ــازات المنص ــن اإلج ــع أي م ــوز قط ب- يج
أخــرى إذا كانــت مســتحقة نظامــاً عــدا العطــل واإلجــازات اآلتيــة: العيديــن، 

ــتثنائية. ــية، االس ــة، الدراس ــي، االضطراري ــوم الوطن ــبوعية، الي ــة األس العطل

مادة )160(:
إذا وقعــت عطلــة األعيــاد وعطلــة اليــوم الوطنــي أثنــاء اإلجــازة العاديــة 

ــة. ــه العادي ــدة إجازت ــن م ــا ضم ــب مدته ــال تحتس ــف ف للموظ
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مادة )161(:
أ- تلتــزم الجهــة الحكوميــة بتطويــر وتدريــب مواردهــا البشــرية بصفــة مســتمرة 

والعنايــة بــذوي الكفــاءات والمواهــب المتميــزة.
ب- علــى الجهــة الحكوميــة الســعي إلــى منــح مواردهــا البشــرية فرصــاً مالئمــة 
وقدراتهــم  ومهاراتهــم  معارفهــم  وتعزيــز  لتنميــة  والتدريــب  للتطويــر 
ــم  ــتقبلية تدع ــي أدوار مس ــن تول ــم م ــة ولتمكينه ــم الحالي ــي وظائفه ف

ــة. ــة الحكومي ــداف الجه ــتراتيجية وأه اس
  ج- علــى الجهــة الحكوميــة أن تكفــل لموظفيهــا التفــرغ التــام لــكل أشــكال 

التطويــر والتدريــب فــي البرامــج التــي تقتضــي طبيعتهــا ذلــك.
ــداف  ــرًا باأله ــاً مباش ــي ارتباط ــب الوظيف ــر والتدري ــاط التطوي ــط نش د- يرتب

االســتراتيجية للجهــة الحكوميــة. 

مادة )162(:
تحــال إلــى وزارة الخدمــة المدنيــة جميــع المنح التــي تتلقاهــا الجهــات الحكومية 
مــن جهــات أجنبيــة، وذلــك لدراســتها وتعميمهــا علــى الجهــات الحكوميــة ذات 
العالقــة، وفــي مــا عــدا مــا تشــتمل عليــه المنحــة مــن مزايــا وضوابــط فتســري 

عليهــا األحــكام المتعلقــة بالتدريــب واالبتعــاث فــي الخــارج.

مادة )163(:
ــات  ــن السياس ــة ع ــة والتدريبي ــات التطويري ــل االحتياج ــق تحلي ــب أن ينبث يج
ــن  ــم أداء الموظفي ــة تقوي ــج عملي ــاملة ونتائ ــة الش ــتراتيجيات الحكومي واالس
ــن  ــن م ــن الموظفي ــة لتمكي ــاءات المطلوب ــدرات والكف ــد الق ــدف تحدي به
تحســين أدائهــم وإعدادهــم لتولــي مســؤوليات جديــدة ضمــن خطــط التعاقب 
الوظيفــي وبرامــج تطويــر القيــادات، وتتولــى إدارة المــوارد البشــرية فــي الجهــة 
الحكوميــة اإلشــراف علــى تحليــل تلــك االحتياجــات لمواردهــا البشــرية بجميــع 

ــة. ــتوياتهم الوظيفي مس

مادة )164(:
ــر  ــط تطوي ــع خط ــة وض ــة الحكومي ــي الجه ــرية ف ــوارد البش ــى إدارة الم تتول

ــن. ــب الموظفي وتدري

مادة )165(:
تتــم الموافقــة علــى خطــط التطويــر والتدريــب مــن الوزيــر المختــص، وإدراجهــا 
ــي  ــرية ف ــوارد البش ــى إدارة الم ــى أن تتول ــة، عل ــة الحكومي ــة الجه ــي ميزاني ف

ــا. ــاد ميزانيته ــد اعتم ــا بع ــؤولية تنفيذه ــة مس الجه

مادة )166(:
ــب  ــر والتدري ــط التطوي ــذ خط ــزام بتنفي ــة االلت ــة حكومي ــى كل جه ــن عل يتعي

ــكل دوري.  ــا بش ــا وتحديثه ــم مراجعته ــى أن تت ــدة عل المعتم

مادة )167(:
يتعيــن علــى إدارة المــوارد البشــرية فــي الجهــة الحكومية تقييــم برامــج التطوير 
 والتدريــب مــن خــالل مراحــل التنفيــذ المختلفــة والتحســين المســتمر لضبــط

جودتها.

الفصل األول: التدريب 

مادة )168(:
ــراء  ــى إث ــدف إل ــي ته ــاطات الت ــود والنش ــن الجه ــة م ــو مجموع ــب ه التدري
ــي  ــارب الت ــارات والتج ــارف والمه ــات والمع ــن المعلوم ــد م ــف بالمزي الموظ

ــه. ــة قدرات ــل وتنمي ــي العم ــه ف ــتوى أدائ ــور مس ــن وتط تحّس

مادة )169(:
يشترط للتدريب في خارج المملكة ما يأتي:

ــل  ــدة ال تق ــة م ــة الحكومي ــي الخدم ــى ف ــد أمض ــف ق ــون الموظ    أ-   أن يك
ــة  ــة الحكومي ــرى الجه ــاالت ت ــة لح ــررات كافي ــاك مب ــنة إال إذا كان هن ــن س ع

ــة. ــة المدني ــع وزارة الخدم ــيق م ــرط بالتنس ــذا الش ــن ه ــتثناءها م اس
ب-  أن تتوافر في الموظف متطلبات برنامج التدريب المرشح له.

ــن  ــه م ــة تمكن ــب بدرج ــا التدري ــدار به ــي ي ــة الت ــف باللغ ــم الموظ   ج-  أن يل
ــه. ــتفادة من االس

 د-  حصول الموظف على قبول من جهة التدريب.
ــل  ــه، أو بالعم ــوم ب ــذي يق ــل ال ــرة بالعم ــة مباش ــب عالق ــون للتدري هـــ-  أن يك

ــه.  ــام ب ــه للقي ــم تهيئت ــذي يت ال

وعلــى المتــدرب أن يكــون حســن الســيرة محافظــاً علــى ســمعة بــالده، مواظباً 
ــى تدريبه.  عل
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مادة )170(:
ــل أو  ــي الداخ ــل ف ــا مثي ــج له ــي دورات أو برام ــارج ف ــي الخ ــب ف ــوز التدري ال يج
ــي  ــا، إال ف ــت مدته ــا كان ــا مهم ــل تقديمه ــي الداخ ــب ف ــزة التدري ــكان أجه بإم

ــتثناءها.  ــة اس ــة الحكومي ــرى الجه ــي ت ــاالت الت الح

مادة )171(:
يصــدر قــرار التدريــب فــي الخــارج مــن الوزيــر المختــص، ويجــب أن يتضمــن القــرار 
تحديــد المــدة الالزمــة للتدريــب وفقــاً للضوابــط المعتمــدة فــي إطــار العمــل 

التنظيمــي. 

مادة )172(:
ال يجــوز تمديــد مــدة التدريــب فــي الخــارج إال بعــد موافقــة الوزيــر المختــص ووفقاً 

للضوابــط المعتمــدة فــي إطــار العمــل التنظيمي.

مادة )173(:
ــة  ــد موافق ــررة إال بع ــب المق ــة التدري ــر جه ــارج تغيي ــي الخ ــدرب ف ــوز للمت ال يج

ــة. ــررات كافي ــى مب ــاًء عل ــص بن ــر المخت الوزي

مادة )174(:
ــارج إذا  ــي الخ ــف ف ــب الموظ ــاء تدري ــص إنه ــر المخت ــن الوزي ــرار م ــوز بق أ- يج

ــك. ــة ذل ــت المصلح اقتض
ــا  ــي أمضاه ــدة الت ــاب الم ــدم احتس ــص ع ــر المخت ــن الوزي ــرار م ــوز بق ب-  يج
ــة أو  ــرض الترقي ــه لغ ــاء تدريب ــل إنه ــارج قب ــي الخ ــب ف ــي التدري ــف ف الموظ

ــة. ــابقة الوظيفي المس
ج- فــي حــال إخــالل الموظــف بواجباتــه التدريبيــة أو كان ســبب إنهــاء التدريــب 
ــض أو كل  ــتعادة بع ــص اس ــر المخت ــن الوزي ــرار م ــوز بق ــه، فيج ــد إلي ــر عائ ألم

مــا صــرف لــه مــن بــدالت ومخصصــات أثنــاء التدريــب.

مادة )175(:
ــن  ــن الذي ــى الموظفي ــراف عل ــارج اإلش ــي الخ ــون ف ــون الثقافي ــى الملحق يتول

ــم. ــق اختصاصه ــي مناط ــون ف يتدرب

مادة )176(:
تتحمــل الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا الموظــف جميــع التكاليــف المالية 

. يب ر للتد

الفصل الثاني: االبتعاث للدراسة 

مادة )177(:
تتــم تهيئــة فــرص االبتعــاث للدراســة خــارج المملكــة لرفــع كفــاءة الموظفيــن 
وتنميــة معارفهــم ومهاراتهــم وتجاربهــم بمــا يتناســب مــع احتياجــات الجهــة 

الحكوميــة وموظفيهــا.

مادة )178(:
المؤهــالت العلميــة التــي يجــوز للجهــة الحكوميــة ابتعــاث موظفيهــا للحصول 

ــا هي: عليه
    أ-  الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.

ب-  دبلــوم عــال أو درجــة الماجســتير أو درجــة الدكتــوراه أو غيــر ذلــك مــن 
الدراســات العليــا.

مادة )179(:
إضافــة لمــا يحــدده إطــار العمــل التنظيمــي، يشــترط لالبتعــاث للدراســة خــارج 

المملكــة مــا يأتــي:
أ- الحصــول علــى قبــول مــن إحــدى الجامعــات أو المعاهــد أو المراكــز المعترف 

بهــا مــن الجهــة الحكوميــة المختصة.
ب- أن يكــون للجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا الموظــف حاجــة لتخصصــه 

ومتوافقــاً مــع خطــط التطويــر والتدريــب لديهــا.
ج-  أن ال يقل تقدير األداء الوظيفي للموظف آلخر سنة عن )جيد جدًا( أو ما يعادله. 

د-  أن يكــون الموظــف قــد أمضــى ســنة علــى األقــل فــي الخدمــة الحكوميــة، 
وال يســري هــذا الشــرط علــى األطبــاء. 

ــد  ــرار تحدي ــن الق ــب أن يتضم ــص، ويج ــر المخت ــن الوزي ــاث م ــرار االبتع ــدر ق ويص
ــاث.  ــدة االبتع م

مادة )180(:
على  مواظباً  بالده،  سمعة  على  محافظاً  السيرة  حسن  يكون  أن  المبتعث  على 
دراسته، وأن يتم دراسته في المدة المحددة بقرار ابتعاثه. ويجوز للجهة الحكومية 
بعد  اإلضافية  المدة  يحدد  بقرار  االبتعاث  مدة  تمدد  أن  المبتعث  بها  يعمل  التي 
التأكد من أن الموظف قام بدراسته على وجه مرض في ضوء التقارير التي يقدمها 

الملحق الثقافي في البلد الُمبتعث إليه.

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية التطوير والتدريب



6465

مادة )181(:
يتولــى الملحقــون الثقافيــون في الخــارج اإلشــراف علــى الموظفيــن المبتعثين 

ــدة ابتعاثهم. ــة م طيل

مادة )182(:
ــة  ــة الجه ــه إال بموافق ــن أجل ــث م ــص المبتع ــر التخص ــث تغيي ــوز للمبتع ال يج

ــث. ــا المبتع ــي يتبعه ــة الت الحكومي

مادة )183(:
ال يجــوز للمبتعــث أن يحــول دراســته مــن دولــة إلــى أخــرى إال بموافقــة الجهــة 

الحكوميــة التــي يتبعهــا المبتعــث.

مادة )184(:
ــة  ــة الجه ــد موافق ــرى إال بع ــى أخ ــة إل ــن جامع ــل م ــث أن ينتق ــوز للمبتع ال يج

ــا. ــي يتبعه ــة الت الحكومي

مادة )185(:
ال يجــوز للمبتعــث أن ينقطــع عــن الحضــور لمقــر دراســته إال بعــد إبــالغ الملحــق 

الثقافــي بذلــك.

مادة )186(:
يجــوز للجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا المبتعــث أن تســمح لــه باالســتمرار 

فــي بعثتــه للحصــول علــى مؤهــل أعلــى وفــق الضوابــط اآلتيــة:
أ- أن يكون المؤهل متوافقاً مع خطة االحتياجات التطويرية.

ب- أن يكــون حصــل علــى المؤهــل المبتعــث مــن أجلــه، وبتقديــر ال يقــل عــن 
)جيــد جــدًا( أو مــا يعادلــه.    

  ج- أن يحصل على قبول للدراسة من إحدى الجامعات المعترف بها.

مادة )187(:
يجوز للجهة الحكومية التي يعمل بها المبتعث إنهاء بعثته في الحاالت اآلتية:

المبتعث من  الغرض  إمكانية تحقيق  الدراسية عنه عدم  التقارير  إذا ظهر من  أ-       
أجله.

ب-  إذا غّير التخصص المبتعث من أجله دون أخذ الموافقة المسبقة من قبل الجهة 
الحكومية التي يعمل بها.

  ج-  إذا انتقل من جامعة إلى أخرى أو من فرع للجامعة إلى آخر خارج المدينة التي 
بها هذا الفرع دون أخذ الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية التي يعمل بها.

  د-  إخالله بواجباته كمبتعث للدراسة.

بدفع  إلزامه  المبتعث  بها  يعمل  التي  الحكومية  للجهة  يجوز  الحاالت  هذه  وفي 
بعض أو كل ما صرف عليه من بدالت ومخصصات لغرض االبتعاث.

مادة )188(:
على المبتعث أن يباشر عمله خالل )ثالثين( يوماً من تاريخ انتهاء دراسته.

مادة )189(:
التي  الجهة  لدى  يعمل  أن  لدراسته  المحددة  المدة  انتهاء  بعد  المبتعث  على   
ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل 
االبتعاث  لغرض  عليه  صرفت  التي  المالية  التكاليف  جميع  بدفع  يُلزم  المطلوبة 

بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها.
كان  إذا  إليها  المشار  للمدة  الجهة  لدى  العمل  من  إعفاؤه  المختص  للوزير  ويجوز 
سيعمل لدى جهة حكومية أخرى، وإعفاؤه بما ال يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان 

سيعمل لدى جهة غير حكومية.
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الفصل الثالث: اإليفاد للدراسة

مادة )190(:
تتــم تهيئــة فــرص اإليفــاد للدراســة داخــل المملكــة لرفــع كفــاءة الموظفيــن 
وتنميــة معارفهــم ومهاراتهــم وتجاربهــم بمــا يتناســب مــع احتياجــات الجهــات 

الحكوميــة وموظفيهــا.

مادة )191(:
يكــون اإليفــاد للدراســة بالداخــل لغــرض الحصــول علــى دبلــوم بعــد الثانويــة، 
أو الدرجــة الجامعيــة، أو دبلــوم عــال، أو درجــة الماجســتير، أو درجــة الدكتــوراه، أو 

مــا يعــادل هــذه المؤهــالت، بالشــروط اآلتيــة:
العمل  الحكومية أن حاجة  الجهة  ترى  التي  المجاالت  اإليفاد على  أن يقتصر  أ-       

تدعو لها، بناء على نتائج خطط التطوير والتدريب.
 ب- أن يحصل الموظف على قبول من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد في 

المملكة.
  ج- أن ال يقل تقدير األداء الوظيفي للموظف آلخر سنة عن )جيد جدًا( أو ما يعادله.

  د- أن يكون الموظف قد أمضى سنة على األقل في الخدمة الحكومية، وال يسري 
هذا الشرط على األطباء.

ويصدر قرار اإليفاد من الوزير المختص، ويجب أن يتضمن القرار تحديد مدة اإليفاد. 

مادة )192(:
على الموفد للدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خالل 
المدة المحددة بقرار إيفاده، ويجوز للجهة الحكومية أن تمدد مدة اإليفاد بقرار منها 

يحدد المدة اإلضافية للحصول على الدرجة الموفد لها وفقاً للشروط اآلتية:
ــن  ــك م ــن ذل ــد م ــم التأك ــرٍض، ويت ــه ُم ــى وج ــته عل ــد بدراس ــام الموف       أ-  قي
خــالل التقاريــر الــواردة عنــه مــن قبــل الجهــة التعليميــة ومــا تتضمنــه مــن 
ــه  ــددة ل ــة المح ــدة األصلي ــالل الم ــته خ ــه دراس ــت دون إتمام ــات حال معوق

ــاده. ــرار إيف بق
ــا دون  ــد له ــة الموف ــة التعليمي ــه أو الجه ــر تخصص ــد غّي ــون الموف  ب- أن ال يك

ــا. ــل به ــي يعم ــة الت ــة الحكومي ــة الجه موافق
ــن  ــدة م ــه والمعتم ــررة ل ــية المق ــة الدراس ــل بالخط ــد أخ ــون الموف     ج-أن ال يك

ــا. ــل به ــي يعم ــة الت ــة الحكومي ــل الجه قب

ــا أن  ــت له ــروط إذا ثب ــذه الش ــن ه ــن أي م ــاوز ع ــة التج ــة الحكومي ــوز للجه ويج
ــددة. ــدة المح ــي الم ــة ف ــه الدراس ــت دون إتمام ــا حال ــاً تقدره ــاك ظروف هن

مادة )193(:
الحكومية  الجهة  بموافقة  إال  له  الموفد  التخصص  تغيير  للدراسة  للموفد  يجوز  ال 

التي يعمل بها، وفقاً للضوابط اآلتية:
أ- توافر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية.

ب- أن يكون التخصص من التخصصات الواردة بخطط التطوير والتدريب لدى الجهة 
الحكومية التي يتبعها الموفد.

  ج- أن ال يكون هناك إهمال أو تقصير من جانب الموفد في دراسته.

مادة )194(:
ال يجوز للموفد للدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى أخرى إال بعد موافقة الجهة 

الحكومية التي يعمل بها وفقاً للضوابط اآلتية:
    أ- أن يكون االنتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل أو ظروف للموفد 

تقدرها الجهة الحكومية.
بقرار  أصالً  عليه  كانت  مما  أكثر  اإليفاد  مدة  تمديد  االنتقال  على  يترتب  ال  أن  ب- 

الموافقة على اإليفاد.

واحدة  تعليمية  جهة  من  ألكثر  للدراسة  الموفد  انتقال  يجوز  ال  األحوال  جميع  وفي 
خالل فترة إيفاده.

مادة )195(:
التي يعمل بها الموفد أن تسمح له باالستمرار في اإليفاد  يجوز للجهة الحكومية 

للحصول على مؤهل أعلى وفق الضوابط اآلتية:

أ- أن يكون المؤهل متوافقاً مع خطة االحتياجات التطويرية للجهة الحكومية.
ب- أن يحصل الموفد على قبول للدراسة من الجهة التعليمية.

  ج-  أن يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له بتقدير ال يقل عن )جيد جدًا( أو 
ما يعادله.

  د- أن يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له في المدة المحددة له.
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مادة )196(:
للجهة الحكومية إنهاء اإليفاد في الحاالت اآلتية:

إذا ظهــر مــن التقاريــر الدراســية عنــه عــدم إمكانيــة تحقيــق الغــرض الموفــد  أ- 
مــن أجلــه.

ب-  قيــام الموفــد بتغييــر تخصصــه دون موافقــة الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل 
بهــا، وُمضــي مــدة علــى ذلــك يســتحيل معهــا عودتــه لتخصصــه األصلــي 

وإكمــال متطلباتــه خــالل المــدة األصليــة لإليفــاد.
  ج- إخالله بواجباته كموفد للدراسة.

ــة  ــذ الموافق ــل أخ ــا قب ــد له ــة الموف ــة التعليمي ــر الجه ــد بتغيي ــام الموف    د-  قي
ــا.  ــل به ــي يعم ــة الت ــة الحكومي ــن الجه ــبقة م المس

وفــي هــذه الحــاالت يجــوز للجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا الموفــد أن تقــرر 
اســترداد بعــض أو كل مــا صــرف للموفــد خــالل فتــرة إيفــاده لغــرض الدراســة 

بمــا فــي ذلــك الراتــب وبــدل االنتقــال الشــهري.

مادة )197(:
ــة  ــدى الجه ــل ل ــته أن يعم ــددة لدراس ــدة المح ــاء الم ــد انته ــد بع ــى الموف عل
ــدم  ــك، أو ع ــن ذل ــه ع ــد امتناع ــاده، وعن ــدة إيف ــادل م ــدة تع ــه م ــي أوفدت الت
ــرض  ــه لغ ــرف ل ــا ص ــف م ــع نص ــزم بدف ــة يل ــل المطلوب ــدة العم ــه م إكمال

ــا.  ــى منه ــا تبق ــاده أو م ــدة إيف ــادل م ــي تع ــدة الت ــب الم ــاد بحس اإليف
ويجوز للجهة التي أوفدته إعفاؤه من ذلك.

مادة )198(:
تتحمــل الجهــة الحكوميــة التــي يتبعهــا الموفــد الرســوم الدراســية فــي حــال 

وجودهــا.

مادة )199(:
يجـوز للموفـد إذا دعـت ظـروف عمله أو دراسـته االنسـحاب مـن الدراسـة لفصل 
دراسـي واحد، أو فصلين دراسـيين، بحـد أقصى طيلة مدة الدراسـة، بعـد موافقة 
الجهـة التعليميـة، شـريطة موافقة الجهـة الحكومية التـي يعمل بهـا وإصدارها 

قـرارًا بذلـك، وعلى الموفـد أن يعود لمباشـرة عملـه طيلة مدة االنسـحاب.

مادة )200(:
تتولــى إدارة المــوارد البشــرية فــي الجهــة الحكوميــة مســؤولية اإلشــراف علــى 

الموظفيــن الموفديــن طيلــة مــدة إيفادهــم.

الفصل الرابع: تأهيل المتميزين

مادة )201(:
يجــوز للجهــة الحكوميــة اختيــار الطــالب الســعوديين المتميزيــن مــن حديثــي 
التخــرج، مــن الثانويــة العامــة أو ما يعادلهــا، أو مــن الدبلوم بعــد الثانويــة العامة 
أو مــا يعادلــه، أو مــن الدرجــة الجامعيــة، لتأهيلهــم، داخــل المملكــة أو خارجهــا، 
ــب  ــر والتدري ــط التطوي ــق خط ــة وف ــتهدفها الجه ــي تس ــات الت ــي التخصص ف
لديهــا، وذلــك إلعدادهــم علميــاً وعمليــاً لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للجهــة، 

ويكــون ذلــك مــن خــالل برنامــج يســمى برنامــج تأهيــل المتميزيــن.
 
مادة )202(:

ــالن وإدارة  ــؤولية اإلع ــة مس ــة الحكومي ــي الجه ــرية ف ــوارد البش ــى إدارة الم تتول
عمليــة اختيــار المشــمولين بالبرنامــج وتنســيقها وتوثيقهــا وفــق مبــدأ الجــدارة 
ــي  ــج الت ــحين للبرنام ــي المرش ــا ف ــالزم توفره ــتراطات ال ــس واالش والمقايي

ــي. ــل التنظيم ــار العم ــا إط يحدده

مادة )203(:
ــد  ــنتين كح ــج س ــذا البرنام ــق ه ــم وف ــم اختياره ــن يت ــل م ــدة تأهي ــون م تك
أقصــى، ويجــوز بقــرار مــن الوزيــر المختــص تمديدهــا لمــدة واحــدة ال تتجــاوز بــأي 

ــهر.  ــتة( أش ــوال )س ــن األح ــال م ح

مادة )204(:
تُنظــم العالقــة بيــن الجهــة الحكوميــة ومــن يتــم قبولهــم فــي البرنامــج وفــق 

نمــوذج )عقــد تأهيــل( تعــده وزارة الخدمــة المدنيــة.

مادة )205(:
تختــار الجهــة الحكوميــة مــن يتضــح لهــا كفاءتــه وجدارتــه وتفوقــه ممــن اجتــاز 
ــأداء  ــه ب ــا، أو تكليف ــبة لديه ــف المناس ــغل الوظائ ــاح لش ــل بنج ــج التأهي برنام

مهمــات تلــك الوظائــف، وذلــك وفــق أحــكام الالئحــة.
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مادة )206(: 
أ- تقــوم الجهــة الحكوميــة بإعــالن الالئحــة ومدونــة الســلوك الوظيفــي 
ــف  ــا بمختل ــي به ــر الوع ــا ونش ــة لموظفيه ــة العام ــات الوظيف وأخالقي

ــبة. ــا مناس ــي تراه ــبل الت الس
ب- يجــب علــى الموظــف االطــالع علــى مدونــة الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات 
الوظيفــة العامــة، والواجبــات الوظيفيــة، وااللتــزام بهــا والعمــل بمقتضاها. 
ــة  ــك المدون ــي تل ــواردة ف ــكام ال ــة واألح ــكام الالئح ــة أح ــد مخالف وتُع
ــي  ــراء النظام ــاذ اإلج ــب اتخ ــي وتتطل ــب الوظيف ــى الواج ــة لُمقتض مخالف

ــف.  ــف المخال ــق الموظ ــب بح المناس
 
مادة )207(:

ــي  ــل ف ــير العم ــن س ــن حس ــه، وع ــدر من ــا يص ــن م ــؤول ع ــف مس كل موظ
ــه. ــدود اختصاص ح

مادة )208(:
يجب على الموظف االلتزام بما يأتي:

أ- الترفــع عــن كل مــا يخــل بشــرف وظيفتــه وكرامتهــا ســواء كان ذلــك فــي 
مــكان العمــل أو خارجــه.

ب- تخصيص وقت العمل ألداء واجباته الوظيفية.  
  ج- العمــل علــى خدمــة أهــداف الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا وتحقيــق 
غايتهــا، وتنفيــذ األوامــر الصــادرة إليــه مــن رؤســائه بدقــة وأمانــة وفــي حــدود 
األنظمــة والتعليمــات، وتحمــل المســؤولية المنوطــة بــه، واتخــاذ القــرارات 

التــي تقتضيهــا تلــك المســؤولية.
ــذة  ــات الناف ــح والتعليم ــة واللوائ ــام باألنظم ــالع واإللم ــى االط ــرص عل د- الح

ــال. ــة أو إهم ــاوز أو مخالف ــا دون أي تج ــه وتطبيقه ــة بعمل ذات العالق
  هـ- المحافظة على سالمة مكان العمل وأدواته.

و- المحافظــة علــى حســن مظهــره العــام بمــا يتــالءم مــع متطلبــات 
الســائدة. والتقاليــد  والعــادات  الوظيفــة 

ــتندات  ــق والمس ــات والوثائ ــة المعلوم ــبة لحماي ــراءات المناس ــاذ اإلج ز- اتخ
ــل أو  ــي يحص ــة الت ــرية أو الخصوصي ــة أو الس ــع األهمي ــل طاب ــي تحم الت
ــم  ــا ل ــه، م ــدة خدمت ــاء م ــد انته ــى بع ــه، حت ــبب وظيفت ــا بس ــع عليه يطل

ــام.   ــب النظ ــة بموج ــه صراح ــموحاً ب ــا مس ــف عنه ــن الكش يك

ح- احتــرام حقــوق اآلخريــن ومصالحهــم دون اســتثناء، والتعامــل مــع الجمهــور   
باحتــرام ولباقــة وموضوعيــة وحياديــة دون تمييــز.

ط-  التعــاون مــع زمالئــه ومشــاركتهم آراؤه بمهنيــة وموضوعيــة، وتقديــم 
ــي  ــم ف ــي تواجهه ــكالت الت ــل المش ــكان، لح ــدر اإلم ــم ق ــاعدة له المس

ــل. ــال العم مج
ــي  ــم الوظيف ــم أدائه ــم وتقوي ــة أعماله ــيه ومتابع ــى مرؤوس ــراف عل ي- اإلش
ــاد  ــح واإلرش ــم النص ــم وتقدي ــر منه ــه المقص ــة، وتوجي ــة وحيادي بموضوعي
لهــم، والســعي إلــى توفيــر فــرص التدريــب والتطويــر لهــم وفقــاً لألنظمــة 
ــى  ــبها إل ــي اكتس ــرات الت ــة والخب ــل المعرف ــة، ونق ــات ذات العالق والتعليم

ــم. ــا بينه ــاون فيم ــجيعهم للتع ــيه وتش مرؤوس

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية الواجبات الوظيفية
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مادة )209(:
أ- يحظر على الموظف ما يأتي: 

١ ـ إساءة استعمال السلطة الوظيفية.   

٢ ـ استغالل النفوذ.   

٣ ـ قبــول الرشــوة أو طلبهــا أو ارتــكاب أي صــورة مــن الصــور المنصوص 
عليهــا فــي نظــام مكافحة الرشــوة.

٤ ـ التزوير.   

٥ ـ  االشتغال بالتجارة.   

٦ـ  االشــتراك فــي تأســيس شــركات أو قبــول عضويــة مجالــس إدارتهــا 
أو العمــل فيهــا اال إذا كان معينــاً مــن الحكومــة.

٧ـ   الجمــع بيــن وظيفتــه وممارســة مهنــة أخــرى دون الحصــول علــى 
ترخيــص بذلــك وفقــاً للنظــام.

8 ـ إعاقة سير العمل أو اإلضراب عن العمل أو التحريض عليهما.   

ب- ال يعد اشتغاالً بالتجارة ما يأتي: 

ــع،  ــرض البي ــار ال لغ ــراء العق ــاره أو ش ــار عق ــك العق ــر مال ــع أو تأجي ١ ـ  بي
ــا. ــا غلته ــزارع فيه ــة أو الم ــك المزرع ــع مال وبي

٢ ـ تملــك الحصــص واألســهم فــي الشــركات المســاهمة والشــركات 
ذوات المســؤولية المحــدودة وشــركات التوصيــة.

٣ ـ القيــام بأعمــال القوامــة والوصايــة والوكالــة ولــو بأجــر إذا كان 
ــة  ــم صل ــن تربطه ــوكل مم ــة أو الم ــة أو الوصاي ــمول بالقوام المش
ــه  ــون قيام ــترط أن يك ــة، ويش ــة الرابع ــى الدرج ــة حت ــب أو قراب نس

ــرعية. ــراءات الش ــق اإلج ــك وف بذل

ــن  ــد م ــري، ويع ــي أو الفك ــه الفن ــف إنتاج ــتغالل الموظ ــع أو اس ٤ ـ بي
الهندســية  واالستشــارات  الــرأي  تقديــم  الفكــري  اإلنتــاج  قبيــل 
ــارض  ــر أو يتع ــى أن ال يؤث ــابهها، عل ــا ش ــبية وم ــة والمحاس والقانوني

ــغلها. ــي يش ــة الت ــات الوظيف ــال ومهم ــع أداء أعم ــك م ذل

٥ ـ تحرير الشيكات والسندات والكمبياالت.   

٦ ـ ممارســة شــاغلي الوظائــف الفنيــة المســاعدة والوظائــف الحرفيــة 
لحرفهــم خــارج وقــت الــدوام الرســمي.

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية الواجبات الوظيفية
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مادة )210(:
مــع مراعــاة أســباب إنهــاء الخدمــة التــي تنــص عليهــا األنظمــة، تنهــى خدمــة 

الموظــف ألحــد األســباب اآلتيــة: 
    أ- االستقالة.

ــام  ــب نظ ــة حس ــن النظامي ــوغ الس ــل بل ــد قب ــى التقاع ــة عل ــب اإلحال ب- طل
ــد.  التقاع

  ج- إلغاء الوظيفة. 
ــر  ــب األوام ــه بموج ــدد خدمت ــم تم ــا ل ــد م ــة للتقاع ــن النظامي ــوغ الس   د- بل

ــة.  ــلطة المختص ــن الس ــادرة م ــك الص ــة لذل ــرارات المنظم والق
هـ- العجز الصحي.

  و- عــدم تنفيــذ قــرار النقــل دون عــذر مشــروع خــالل )خمســة عشــر( يومــاً مــن 
تاريــخ إبــالغ الموظــف بالقــرار.

   ز- الفصل ألسباب تأديبية. 
 ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. 

ط- االنقطــاع عــن العمــل دون عــذر مشــروع مــدة )خمســة عشــر( يومــاً متصلــة 
أو )ثالثيــن( يومــاً متفرقــة خــالل الســنة الســابقة إلصــدار قــرار إنهــاء الخدمــة.

 ي- فقد الجنسية، أو سحبها، أو إسقاطها. 
ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.

ل- عدم الصالحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
ــرض(  ــر م ــر )غي ــي بتقدي ــم أداء وظيف ــى تقوي ــه عل ــة لحصول ــدم الكفاي م- ع

ــة. ــرات متتالي ــالث م ث
ن- الوفاة. 

مادة )211(:
االســتقالة هــي طلــب يقدمــه الموظــف -بــأي وســيلة مــن وســائل االتصــال 
ــي  ــه ف ــاً رغبت ــر معلن ــه المباش ــى رئيس ــة -إل ــة الحكومي ــدى الجه ــدة ل المعتم

تــرك الخدمــة.

مادة )212(:
يتـم قبـول اسـتقالة الموظـف بموافقة من يملـك حق تعيينـه، على أنـه إذا كان 
يشـغل  إحدى المرتبتين )الرابعة عشـر أو الخامسـة عشـرة( فيتم قبول اسـتقالته 

بقـرار من الوزيـر المختـص، وأن يحاط رئيـس مجلس الـوزراء بذلك(.

مادة )213(:
ال تنتهــي خدمــة الموظــف إال بصــدور قــرار بقبــول اســتقالته أو بمضــي )ثالثيــن( 
يومــاً مــن تاريــخ تقديــم الطلــب دون البــت فيــه، وال يجــوز للموظــف تــرك العمل 
قبــل التاريــخ المحــدد لقبــول االســتقالة أو مضــي مــدة الثالثيــن يومــاً دون البــت 
ــذر  ــدة دون ع ــذه الم ــالل ه ــل خ ــن العم ــع ع ــتقالة، وإذا انقط ــب االس ــي طل ف

مشــروع عومــل بموجــب أحــكام الالئحــة المتعلقــة باالنقطــاع عــن العمــل.

مادة )214(:
يوثــق تاريــخ تقديــم طلــب االســتقالة فــي يــوم تســلمه وفــق اإلجــراءات المتبعة 

فــي الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا الموظف.

مادة )215(:
ــاً  ــن يوم ــرة الثالثي ــالل فت ــتقالة - خ ــول االس ــة قب ــك صالحي ــن يمل ــوز لم يج
المحــددة للبــت فــي طلــب االســتقالة - إخطــار الموظــف بإرجــاء قبــول 
اســتقالته إذا اقتضــت ذلــك مصلحــة العمــل مــدة ال تزيــد علــى )ســتين( يومــاً 

ــتقالة.  ــدد باالس ــخ المح ــن التاري م

مادة )216(:
ال تقبــل اســتقالة الموظــف أو إحالتــه علــى التقاعــد قبــل بلــوغ الســن النظامية 

إذا كان مكفــوف اليــد أو محــاالً للتحقيــق أو المحاكمة.

مادة )217(:
ــد  ــى التقاع ــة عل ــب اإلحال ــتقالته، أو طل ــي اس ــوع ف ــف الرج ــوز للموظ ال يج
المبكــر، إال بعــد موافقــة الوزيــر المختــص وبشــرط أن تتــم هــذه الموافقــة قبــل 

ــل. ــه العم ــدد لترك ــخ المح التاري

مادة )218(: 
يجــوز أن تقــوم إدارة المــوارد البشــرية فــي الجهــة الحكوميــة بإجــراء مقابلــة مــع 
الموظــف الــذي يرغــب فــي إنهــاء خدمتــه وذلــك بهــدف تطويــر وتحســين بيئــة 

. لعمل ا

مادة )219(:
ــه إذا  ــق تعيين ــك ح ــن يمل ــة م ــر بموافق ــد المبك ــى التقاع ــف إل ــال الموظ يح
بلغــت خدمتــه )عشــرين( ســنة، علــى أنــه إذا تجــاوزت خدمــة مــن يشــغل إحدى 
المرتبتيــن )الرابعــة عشــرة أو الخامســة عشــرة( خمســة وعشــرين ســنة فتكــون 
ــات  ــذ مرئي ــد أخ ــص - بع ــر المخت ــن الوزي ــرار م ــر بق ــد المبك ــى التقاع ــه إل إحالت

وزارة الخدمــة المدنيــة- وأن يحــاط رئيــس مجلــس الــوزراء بذلــك.

الالئحة التنفيذيـــة للموارد البشرية في الخدمة المدنية إنهاء الخدمة
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مادة )220(:
ــة  ــن النظامي ــه الس ــد إكمال ــام عن ــوة النظ ــد بق ــى التقاع ــف عل ــال الموظ يح

ــه.  ــدد خدمت ــم تم ــا ل ــك م ــه، وذل ــت مرتبت ــا كان ــد مهم ــة للتقاع لإلحال
مادة )221(:

الموظــف الــذي يبلــغ الســن النظاميــة لإلحالــة علــى التقاعــد أثنــاء إيقافــه مــن قبل 
الســلطة المختصــة أو أثنــاء كــف يــده عــن العمــل أو محاكمتــه أو التحقيــق معــه 
ــخ  ــى تاري ــد حت ــراض التقاع ــبة ألغ ــه المحتس ــت خدمات ــد إذا كان ــى التقاع ــال عل يح
كــف يــده )خمــس وعشــرين( ســنة فأكثــر. وتســوى حقوقــه التقاعديــة وتصــرف لــه 
وفقــاً للنظــام. وتؤجــل تســوية مســتحقاته الماليــة األخــرى مــن قبــل جهــة عملــه 
إلــى حيــن البــت فــي القضيــة التــي أوقــف أو ُكفــت يــده عــن العمــل مــن أجلهــا، 
ــة.  ــاء القضي ــد انته ــد إال بع ــراض التقاع ــد ألغ ــف الي ــدة ك ــاب م ــي احتس ــر ف وال ينظ
أمــا إذا كانــت خدماتــه تقــل عــن )خمــس وعشــرين( ســنة فتؤجــل تســوية حقوقــه 

التقاعديــة وصــرف مســتحقاته حتــى االنتهــاء مــن القضيــة. 

مادة )222(:
إذا اســتمر الموظــف فــي العمــل بعــد الســن النظاميــة لإلحالــة علــى التقاعــد 

بــدون ســبب نظامــي يعــد فــي حكــم الموظــف الفعلــي ويعامــل كاآلتــي: 
أ-  ال تحتسب المدة التي قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية.

ــن  ــتقطع م ــا اس ــه م ــرد ل ــل، وي ــن عم ــا أداه م ــل م ــاه مقاب ــا تقاض ــد م ب-  يُع
ــة.  ــدات تقاعدي عائ

 ج- ال يســتفيد مــن الحقــوق التقاعديــة إال بعــد انتهــاء مباشــرته أعمــال الوظيفــة 
 . ئياً نها

ويعامــل وفــق ذلــك الموظــف الــذي يتهــم فــي قضيــة وهو مســتمر علــى رأس 
العمــل خــالل الفتــرة مــن تاريــخ فصلــه بموجــب الحكــم التأديبــي أو القضائــي 

وحتــى تاريــخ صــدور القــرار التنفيــذي بإنهــاء خدمتــه.

مادة )223(:
ــه  ــقط عن ــعودية أو تس ــية الس ــه الجنس ــحب من ــذي تس ــف ال ــل الموظ يعام
ــى  ــي. وتنه ــف الفعل ــة الموظ ــروعة معامل ــر مش ــة غي ــا بطريق ــه عليه لحصول
ــميات  ــاد الحس ــل. وتع ــن عم ــا أداه م ــل م ــاه مقاب ــا تقاض ــد م ــه ويع خدمت
ــن  ــا م ــية، أم ــه الجنس ــحبت من ــن س ــب لم ــن الرات ــتقطعة م ــة المس التقاعدي
ــروعة  ــر مش ــة غي ــا بطريق ــه عليه ــعودية لحصول ــية الس ــه الجنس ــقطت عن أس

ــا.  ــل به ــة عم ــة حكومي ــر جه ــى آخ ــة إل ــميات التقاعدي ــاد الحس فتع

مادة )224(: 
ــة  ــة دائم ــل بصف ــن العم ــاً ع ــزه صحي ــت عج ــف إذا ثب ــة الموظ ــي خدم تنته
وقطعيــة بموجــب قــرار مــن الهيئــة الطبيــة العامــة، ويكــون ذلــك مــن تاريــخ 
تبليــغ جهــة عملــه بقــرار الهيئــة علــى أن ال يتجــاوز تاريــخ إنهــاء خدمتــه )ثالثيــن( 
يومــاً مــن تاريــخ صــدور قــرار الهيئــة، وتصــدر وزارة الخدمــة المدنيــة إطــار العمــل 

التنظيمــي إلثبــات العجــز الصحــي عــن العمــل. 

مادة )225(: 
ــة  ــى الخدم ــة إل ــباب صحي ــه ألس ــت خدمت ــذي انته ــف ال ــودة الموظ ــوز ع يج
مــرة أخــرى بــدون مســابقة ســواء علــى وظيفتــه الســابقة إذا كانــت شــاغرة أو 
وظيفــة أخــرى تتوفــر فيــه شــروط شــغلها فــي الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل 

بهــا ســابقاً أو غيرهــا بالشــروط اآلتيــة:
أ- أن يتــم عرضــه علــى الهيئــة الطبيــة العامــة لتقــرر مــا إذا كان الئقــاً صحيــاً 

ــة. ــغل الوظيف لش
ــزه  ــه لعج ــاء خدمت ــخ إنه ــن تاري ــنتين م ــى س ــاع عل ــدة االنقط ــد م ب- أن ال تزي

ــل.  ــودة للعم ــب بالع ــم الطل ــخ تقدي ــى تاري ــي إل الصح
  ج-  أن ال تزيــد المرتبــة المــراد إعادتــه إليهــا عــن مرتبتــه التــي كان يشــغلها قبــل 

إنهــاء خدمتــه.

مادة )226(:
يجوز للجهة الحكومية إنهاء خدمة الموظف في الحاالت اآلتية:

أ- إذا لــم ينفــذ قــرار النقــل دون عــذر مشــروع خــالل )خمســة عشــر( يومــاً مــن 
تاريــخ إبــالغ الموظــف بالقــرار.

ب- إذا انقطــع عــن عملــه دون عــذر مشــروع مــدة )خمســة عشــر( يومــاً متصلــة أو 
)ثالثيــن( يومــاً متفرقــة خــالل الســنة الســابقة إلصــدار القرار. 

  ج-  إذا لــم يعــد - دون عــذر مشــروع بعــد انتهــاء إجازتــه أو انتهــاء مــدة تدريبــه أو 
إعارتــه أو أي مــدة غيــاب مســموح بهــا نظامــاً - إلــى اســتئناف عملــه خــالل 

)خمســة عشــر( يومــاً.
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مادة )227(:
علــى الموظــف - الــذي ينقطــع عــن عملــه وال يعــود الســتئنافه لعــذر مشــروع 
- أن يبلــغ بعــذره خــالل )خمســة عشــر( يومــاً مــن تاريــخ تغيبــه، وإال جــاز للجهــة 

الحكوميــة إنهــاء خدمتــه لغيابــه. 

مادة )228(:
يفصــل الموظــف بقــوة النظــام ويعــد الفصــل ألســباب تأديبيــة فــي الحــاالت 

اآلتيــة:
أ- إذا صــدر بحقــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة 
ــرعية  ــدود الش ــن الح ــد م ــب ح ــه موج ــوت ارتكاب ــه بثب ــرح في ــة مص القطعي

ــدًا.   ــزاء ح ــه بالج ومعاقبت
ب-  إذا صــدر بحقــه حكــم مكتســب للصفــة القطعيــة بارتــكاب موجــب 

القصــاص فــي النفــس.
  ج- إذا صــدر عليــه حكــم مــن جهــة قضائيــة مختصــة مكتســب للصفــة 
ــة:  ــم التالي ــي الجرائ ــة ف ــم بالعقوب ــة والحك ــه باإلدان ــرح في ــة مص القطعي
)الرشــوة، والتزويــر، واالختــالس، وتهريــب المخــدرات أو المســكرات أو ترويجهــا 

ــا(.  ــرة فيه أو المتاج

د- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة.

وال يؤثــر وقــف تنفيــذ العقوبــة األصليــة المحكــوم بهــا أو صــدور عفــو مــن ولــي 
ــص  ــم ين ــا ل ــادة م ــذه الم ــم ه ــق حك ــى تطبي ــة عل ــة األصلي ــن العقوب ــر ع األم

فــي أمــر العفــو علــى خــالف ذلــك.

مادة )229(:
ــا  ــط به ــة أني ــة مختص ــن أي جه ــة م ــم بعقوب ــف حك ــى الموظ ــدر عل إذا ص
نظامــاً توقيــع عقوبــات معينــة ولــم تكــن هــذه العقوبــة موجبــة للفصــل بقوة 
ــرر  ــة لتق ــة التأديبي ــة بالمحاكم ــة المختص ــى الجه ــر عل ــرض األم ــام فيع النظ

ــه. ــي حق ــب ف ــي المناس ــزاء التأديب الج

مادة )230(:
مــع مراعــاة حكــم المــادة )١9( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة، إذا كان المفصــول 
ــن  ــة م ــه منتهي ــد خدمت ــه، فتع ــي حكم ــن ف ــد، أو م ــوف الي ــة مكف ــن الخدم م

تاريــخ كــف يــده أو حبســه احتياطيــاً.  

مادة )231(:
يجــوز بأمــر ملكــي، أو بأمــر ســام، أو بقــرار مــن مجلــس الــوزراء، فصــل الموظــف 
إذا قضــت المصلحــة العامــة بذلــك، وال يعــد هــذا الفصــل ألســباب تأديبيــة إالّ إذا 
ُنــص علــى ذلــك فــي األمــر أو القــرار، وال تجــوز عــودة الموظــف إلــى الخدمــة إالّ 

بموافقــة الجهــة التــي أصــدرت أمــر أو قــرار فصلــه.

مادة )232(:
ــام  ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــر المنص ــدة الحظ ــه م ــل إكمال ــن قب ــل المعي يعام

ــي: ــة كاآلت ــة والالئح ــة المدني الخدم
أ- إذا اتضــح أمــره قبــل إكمالــه مــدة الحظــر النظاميــة فتنهــى خدمتــه، ويعــد 
مــا تقاضــاه مقابــل مــا أداه مــن عمــل، ويــرد لــه مــا اســتقطع مــن عائــدات 

تقاعديــة.
ــه،  ــي عمل ــتمر ف ــة فيس ــر النظامي ــدة الحظ ــه م ــد إكمال ــره بع ــح أم ب- إذا اتض
ــل  ــاه قب ــا تقاض ــد م ــة ويع ــه نظامي ــد خدمت ــدة تع ــذه الم ــه ه ــذ إكمال ومن

ــل.  ــن عم ــا أداه م ــل م ــك مقاب ذل
   ج- إذا اتضــح أمــره بعــد إنهــاء خدمتــه فتعــد خدمتــه نظاميــة اعتبــارًا مــن تاريــخ 
إكمالــه مــدة الحظــر النظاميــة، ويعــد مــا تقاضــاه قبــل انتهــاء مــدة الحظــر 

مقابــل مــا أداه مــن عمــل. 

وفــي كل األحــوال إذا ثبــت أن تعيينــه قبــل إكمــال مــدة الحظــر تــم بتحايــل منه 
أو بتقصيــر مــن الموظــف المختــص فيحــال المتســبب إلــى الجهــة المختصــة 

التخــاذ اإلجــراءات النظاميــة بحقــه.

مادة )233(:
فــي حــال حصــول الموظــف علــى تقويــم أداء بتقديــر )غيــر مــرض( ثــالث مــرات 

متتاليــة ولــم يتقــدم بتظلــم أو لــم يقبــل تظلمــه فيتــم إنهــاء خدماتــه. 

مادة )234(:
ــات ذات  ــن الجه ــاة م ــهادة وف ــى ش ــاًء عل ــه، بن ــف بوفات ــة الموظ ــى خدم تنه
االختصــاص، وفــي حــال وفــاة الموظــف أثنــاء أداء عملــه يعــد يــوم وفاتــه هــو 

آخــر يــوم عمــل لــه. 
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مادة )235(:
ــواردة  ــات ال ــن الصالحي ــص م ــر المخت ــا للوزي ــص م ــر المخت ــب الوزي ــون لنائ يك

ــات. ــن صالحي ــص م ــر المخت ــه الوزي ــظ ب ــا احتف ــة إال م ــة المدني ــام الخدم بنظ

مادة )236(:
ــة  ــام الخدم ــب نظ ــه بموج ــض صالحيات ــض بع ــص تفوي ــر المخت ــوز للوزي يج
ــع  ــب م ــا يتناس ــاً لم ــل ووفق ــة العم ــدر حاج ــة بق ــه التنفيذي ــة ولوائح المدني

ــوض. ــخص المف ــي للش ــز الوظيف المرك

مادة )237(:
يتــم التفويــض بقــرار مكتــوب يتضمــن الصالحيــات المفوضــة واســم الموظف 

الُمَفــَوض ومســمى وظيفتــه ومــدة التفويض.

مادة )238(:
ــف  ــع الموظ ــر ال يتمت ــف آخ ــال موظ ــام بأعم ــف بالقي ــف موظ ــال تكلي ــي ح ف
المكلــف بالصالحيــات المفوضــة لمــن كان يشــغل الوظيفــة إال إذا نــص علــى 

ذلــك فــي قــرار التكليــف.

مادة )239(:
ــر  ــة الوزي ــره إال بموافق ــوض غي ــات أن يف ــه الصالحي ــت إلي ــن فوض ــوز لم ال يج

ــص.  المخت

مادة )240(:
التفويض ال يعفي الُمَفوِض من المسؤولية.

مادة )241(:
ينتهي التفويض في الحاالت اآلتية:

    أ- انتهاء مدة التفويض.
ب- انتهاء الغرض الذي من أجله تم التفويض.

  ج- إلغاء قرار التفويض.
  د- شغور وظيفة من فوضت إليه الصالحيات.

هـــ- مضــي )ثالثــة( أشــهر مــن تاريــخ تعييــن وزيــر مختــص آخــر غيــر مــن صــدر 
ــض.  ــه التفوي من
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مادة )242(:
ــذي  ــل ال ــاً كان المؤه ــارج أي ــي الخ ــب ف ــث للتدري ــف المبتع ــرف للموظ يص
يحملــه مــا يعــادل بــدل االنتــداب عــن الثالثيــن يومــاً األولــى، ويصــرف لــه فــي 
ــة  ــث للدراس ــب المبتع ــرف للطال ــي تص ــهرية الت ــأة الش ــدة المكاف ــدة الزائ الم
ــهري. ــه الش ــى راتب ــة إل ــك باإلضاف ــه وذل ــد نفس ــي البل ــة ف ــة الجامعي ــي المرحل ف

مادة )243(:
يصــرف للموظــف المبتعــث للتدريــب فــي الخــارج المخصصــات التــي تصــرف 
للموظــف المبتعــث للدراســة فــي المرحلــة الجامعيــة إذا كانــت مــدة التدريــب 

)ســتة( أشــهر فأكثــر، ونصفهــا إذا كانــت المــدة أقــل مــن ذلــك.

مادة )244(:
فــي حالــة ابتعــاث الموظــف للتدريــب فــي الخــارج بنــاًء علــى منحــة ال تصــرف 
لــه المخصصــات المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن)٢٤٢( و )٢٤٣( مــن الالئحــة، 

إال إذا كانــت المنحــة أقــل منهــا فيصــرف لــه الفــرق.

مادة )245(: 
تؤمــن للموظــف المبتعــث للتدريــب فــي الخــارج تذكــرة إركاب بالطائــرة ذهابــاً 
وإيابــاً أيــاً كانــت مــدة التدريــب، وكذلــك لزوجتــه وأوالده عنــد ســفرهم لإلقامــة 

معــه فــي حــال كانــت مــدة التدريــب تزيــد علــى شــهر.

مادة )246(:
تتحمــل الجهــة الحكوميــة رســوم التدريــب ونفقــات عــالج مبتعثيهــا للتدريــب 
فــي الخــارج علــى أن يعامــل المبتعــث للتدريــب فــي الخــارج مــن حيــث نفقــات 

العــالج معاملــة الطالــب المبتعــث للدراســة.

مادة )247(:
 يبــدأ صــرف اســتحقاقات الموظــف المبتعــث للتدريــب فــي الخــارج مــن تاريــخ 
توجهــه إلــى مقــر التدريــب، علــى أن ال يســبق الموعــد المحــدد لبــدء التدريــب. 

مادة )248(:
يصــرف للموظــف المبتعــث للتدريــب فــي الخــارج لســنة فأكثــر إذا اجتــاز الــدورة 
ــه  ــل أمتعت ــات نق ــاء نفق ــك لق ــهر وذل ــأة ش ــادل مكاف ــا يع ــاح م ــة بنج التدريبي

وكتبــه.  

مادة )249(:
يصــرف للموظــف الموفــد للتدريــب فــي الداخــل فــي مدينــة غيــر التــي يعمــل 
بهــا )١00%( مــن راتبــه الشــهري باإلضافــة إلــى راتبــه، وذلــك لألشــهر الثالثــة األولى 

فقــط، ثــم يوقــف صرفــه وال يجمــع بينــه وبيــن بــدل الترحيــل.

مادة )250(:
يصــرف لمــن يلحــق بــدورة تدريبيــة فــي الداخــل بــدل تنقــالت إضافــي شــهري 

بقــدر بــدل التنقــالت الشــهري المســتحق لمرتبتــه.

مادة )251(:
ــدورة  ــر ال ــارج مق ــدرب خ ــفر المت ــة س ــل المملك ــب داخ ــج التدري ــب برنام إذا تطل

ــدب. ــف المنت ــة الموظ ــل معامل ــة يعام ــارج المملك ــة أو خ التدريبي

مادة )252(:
تصــرف للموظــف الموفــد للتدريــب داخــل المملكــة لمــدة تزيــد على )تســعين( 
يوًمــا بــدل ترحيــل يعــادل مــا يصــرف للمنتــدب فــي مهمــة لمثــل هــذه المــدة 

وذلــك مقابــل نفقــات ترحيلــه وعائلتــه وأمتعتــه.

مادة )253(:
ــي  ــب ف ــي دورات التدري ــوق ف ــهر للمتف ــب ش ــف رات ــا نص ــأة قدره ــرف مكاف تص

ــاً. ــد متفوق ــن يُع ــدد م ــط تح ــي ضواب ــل التنظيم ــار العم ــدد إط ــل، ويح الداخ

مادة )254(:
يصــرف للموظــف الموفــد للدراســة فــي الداخــل راتبــه وبــدل االنتقــال الشــهري، 
ــن  ــل لألخصائيي ــاعات العم ــرق س ــدل ف ــة وب ــاء والصيادل ــرغ لألطب ــدل التف وب
الشــروط  وفــق  الصحييــن-  والمســاعدين  والفنييــن  األطبــاء  غيــر  -مــن 

ــي. ــل التنظيم ــار العم ــا إط ــي يحدده ــط الت والضواب

مادة )255(:
يصــرف للموظــف الموفــد للدراســة فــي مــكان يبعــد عــن مقــر عملــه مســافة 
ال تقــل عــن مســافة االنتــداب بــدل ترحيــل لمــرة واحــدة وذلــك مقابــل نفقــات 

ترحيلــه وعائلتــه وأمتعتــه.

مادة )256(:
ــة  ــة الحكومي ــن الجه ــه م ــف راتب ــة نص ــث للدراس ــف المبتع ــرف للموظ يص
التــي يعمــل بهــا، ويعامــل مــن حيــث المخصصــات والمزايــا الماليــة معاملــة 
ــم  ــن وزارة التعلي ــا م ــم صرفه ــم ويت ــل وزارة التعلي ــن قب ــث م ــب المبتع الطال
ــاً  ــادًا خاص ــف اعتم ــا الموظ ــي يتبعه ــة الت ــة الحكومي ــدى الجه ــن ل ــم يك ــا ل م

ــك. بذل
مادة )257(:

يصـرف للموظـف الحاصل علـى منحة دراسـية نصف راتبـه من الجهـة الحكومية 
الماليـة  والمزايـا  المخصصـات  عـن  المنحـة  نقصـت  وإذا  بهـا،  يعمـل  التـي 

المنصـوص عليهـا فـي المـادة )٢٥٦( مـن الالئحـة، فيصـرف لـه الفـرق.
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مادة )258(:
تؤمــن للموظــف المبتعــث للدراســة فــي الخــارج تذكــرة إركاب بالطائــرة إلــى 
المملكــة ذهابــاً وإيابــاً وكذلــك لزوجتــه وأوالده عنــد ســفرهم لإلقامــة معــه في 
البلــد المبتعــث للدراســة فيــه، وفــي حــال زادت مــدة الدراســة فــي الخــارج علــى 
ــة  ــى المملك ــرة إل ــر إركاب بالطائ ــية تذاك ــنة دراس ــم كل س ــن له ــنة فيؤم س

ذهابــاً وإيابــاً.

مادة )259(:
يبــدأ صــرف اســتحقاقات الموظــف المبتعــث للدراســة فــي الخــارج مــن تاريــخ 
ــة  ــدء الدراس ــدد لب ــد المح ــبق الموع ــى أن ال يس ــته، عل ــر دراس ــى مق ــه إل توجه

بأكثــر مــن شــهر.

مادة )260(:
ال يتأثــر حــق الموظــف المبتعــث فــي المخصصــات الماليــة بمــا يحصــل عليــه 

مــن جوائــز بســبب تفوقــه.  

مادة )261(:
يؤمن على الموظف المنتدب إلى خارج المملكة وفقاً لآلتي: 

ــم  ــاً فيت ــن( يوم ــة وثماني ــاوز )مائ ــداب ال تتج ــدة االنت ــت م ــال كان ــي ح أ-  ف
ــة.  ــور الطبي ــمل األم ــفر يش ــن س ــه بتأمي تغطيت

ــم  ــاً فيت ــن( يوم ــة وثماني ــى )مائ ــد عل ــداب تزي ــدة االنت ــت م ــال كان ــي ح ب-  ف
ــف. ــا الموظ ــدب إليه ــدان المنت ــمل البل ــي يش ــن طب ــه بتأمي تغطيت
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